Estimado irmão e amigo Diácono Guilherme,
Neste dia tão importante para o senhor e para nós, rendemos graças a
Deus pelo dom precioso de sua VIDA!
Celebrar a vida é celebrar os sonhos, a esperança, as certezas, as lutas, as
conquistas, as vitórias, as derrotas… Celebrar a vida é acreditar que Deus
nos chamou e nos escolheu para testemunhar seu amor aos homens!
Celebrar a vida é agradecer, é partilhar, é amar!
Queremos desejá-lo, através dessa singela homenagem, aquilo que
sentimos em nossos corações: a importância de tê-lo conosco como amigo,
como religioso, como diácono, como missionário que nos ajuda a crescer na
graça e nos aproximar cada vez mais de Deus. O evangelho de São Lucas 2,
40 diz: "O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de
Deus estava com ele." É assim que nos sentimos quando estamos perto de
ti...assim como Jesus. Um menino homem extremamente cheio do Espírito
Santo de Deus, por isso nos inspira tanto.
Nossa gratidão pelo seu lindo trabalho missionário e Pastoral dedicado
durante esses anos em nossa comunidade. Tenha certeza de que a sua
presença em nosso meio nos ajudou a superar e vencer tantas dificuldades e
desafios vividos nesses dois anos de pandemia.
Que a Sagrada Família continue sempre a conceder-lhe a graça do seu
auxílio e proteção, e que Deus na sua infinita misericórdia e bondade derrame
sobre a sua vida muitas bênçãos, graça, paz, saúde e sabedoria para que
você possa exercer com zelo a missão a qual lhe foi confiada e que, muitos
anos em sua vida sejam lhe acrescentados para que sempre possas levar o
Evangelho e o amor a todas as pessoas por onde encontrar.
Obrigada por fazer parte da nossa “história”. Somos muito felizes por
termos a oportunidade de conviver e aprender com o senhor todos os dias.
Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, confiamos a vossa pessoa
para que Nosso Senhor Jesus Cristo o mantenha sempre abastecido de
coragem e perseverança, para que seja sempre exemplo e testemunha viva
de luz, esperança e fé.
Conte com nossas orações.
Receba os votos de feliz aniversário da
Paróquia Sagrada Família de Januária. Em especial, o carinho de todas as
Pastorais, Movimentos e Serviços.
Felicidades, feliz vida, feliz vida em comunidade, feliz vida de amor e fé!
Que Deus o abençoe sempre!

