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Moção Nº 10/2017

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Serrania - MG

Nós representantes desta Casa, estamos neste momento concedendo a
Moção de Pesar aos familiares de Rubens Vieira e Davi Mendes da Silva por ocasião de
seus falecimentos, o que deixou nossa comunidade bastante entristecida.  De acordo
com a palavra de Deus em Eclesiastes 3,20 que diz "Tudo caminha para um mesmo
lugar, tudo vem do pó e tudo volta ao pó", refletimos sobre o dom da vida, a nossa
missão aqui na terra, os nossos compromissos com a palavra do Pai, muitas vezes
achamos difícil a nossa carga , e perguntamos será que vamos aguentar? Mas, quando
você passar por momentos difíceis e se perguntar onde estarás Deus, lembre-se que
durante uma prova, o professor está em silêncio, e enquanto tiver Deus em nossas vidas,
saberemos que nada nos faltará e não haverá dificuldade impossível de superar.
Sabemos que todos vocês têm amparado em Deus  e Ele lhes dará conforto a todos
vocês. 

Rubens quando chegou na nossa comunidade, com seu jeito simples e
humilde de ser, aqui constituiu sua família casando com Mirian Mendes da Silva, que
desta união resultou do nascimento de suas filhas Sara Mendes Vieira e Anna Clara
Vieira. Exemplar pai de família, sempre dedicou a esposa e filhas, como era um grande
sonhador, prosperou nos seus negócios com um alicerce sólido deixando um grande
legado a todos.

Davi Mendes da Silva, companheiro de sempre, querido e admirado por
todos, sempre destemido e audacioso era um sonhador. seus filhos Karina Fernandes da
Silva e Leandro Fernandes da Silva ainda choram a saudade do pai. Atualmente estava
casado com Telma Moreira com quem fazia planos e idealizavam sonhos com uma vida a
dois. Não é fácil, mas a fé em Deus é a força que mantém de pé perante as adversidades
da vida. Que Deus possa amparar todos vocês, dando força para superarem e caminhar
cumprindo com o propósito por Ele designado.

Sala das Sessões, em 23/11/2017.

Genézio Teixeira
Vereador


