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Moção Nº 8/2017

Prezado Senhor Pastor Carlos Roberto Pereira Silva

É com grande alegria que hoje estamos aqui reunidos, para prestarmos
esta homenagem através desta MOÇÃO DE APLAUSO, a que faz jus, como
reconhecimento do grandioso trabalho prestado por vós, seja no campo religioso ou
social, aqui em nossa comunidade.

Desde que chegou em nossa cidade, exatamente há 18 (dezoito) anos
atrás, conquistou os nossos corações pela sua maneira simples de ser, e logo no início
abraçou os problemas da comunidade, se fazendo presente e preocupado em solucionar
grande parte deles de todos  aqueles que o procuravam, quando não tomava a iniciativa
e ia atrás dos necessitados.

Com certeza não esqueceremos jamais do seu esforço por nossa gente,
pela dedicação na obra do Senhor, pelo zelo com a palavra de Deus, sempre preocupado
em ensinar a verdade, deixando um  exemplo de amor ao próximo .Como sabemos que a
nossa existência é assim: Existe um tempo para tudo nesta vida. Tempo de chegar e de
partir. Tempo de sorrir e de chorar e tempo de mudar e de se adaptar.

Neste dia tão especial para nós aqui desta Casa, queremos desejar todas
as nossas bênçãos de Deus para a sua vida e de toda a sua família, que Deus esteja
com o pastor nesta nova etapa de sua vida, que o proteja e lhe conceda sabedoria para
conduzir o seu rebanho, com a mesma dedicação que depositou em nossa cidade.
Agradecemos a Deus por tê-lo colocado no nosso caminho. Do fundo de nossos
corações, muito obrigado por tudo.

"O  Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu
rosto sobre ti, e te conceda graça; o senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz." 
Números 6:24-26.

Sala das Sessões, em 20/11/2017.

Edimar Ferreira
Vereador


