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REQUERIMENTO N° 294. DE 2B DE ABRIL DE 2012.

D Vereador abaixo subscrito, com assentos nesta Casa de Leis, depois de 

cumpridas as formalidades de praxe vem, REOUERER, seja consignada "MOÇÃO DE PESAR" 

aos familiares do REVM0. PR. ALMIR CÂNDIDD CARDOSD FILHD - Assembléia de Deus de 

Baixo Grande, pelo seu falecimento ocorrido no dia 2G de abril de 20I2, no Município de

ITAPERUNA-RJ.
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sempre será o Senhor da Vida!

enganar a morte, nos mostra que

0 sofrimento dificulta o pensar, mas um abraço acompanhado de uma 

palavra faz surgir a certeza de que a esperança, embora ainda confusa, nos sustenta e nos 

impulsiona a seguir em frente construindo sonhos e costurando caminhos que um dia nos 

levarão aos braços daqueles que partiram.

Saudades permeiam nossos corações, ficamos órfãos de Pastor, amigo, 

irmão, pai, sogro, genro, sentiremos por muito tempo o calor do abraço, o encantamento do 

sorriso, o perfume, as palavras de fé e altruísmo, tudo parece ter ido, mas sabemos que na 

verdade tudo se transformou, agora os sentimentos se tornaram reais, deixaram de ser 

efêmeros, a vida nos presenteou com o perfume das rosas, o luto nos feriu com seus espinhos, 

a presença de quem amamos nos alimentou por anos, e sua ausência nos causará uma fome 

inconsolável, mas a fé nos garante a certeza do reencontro em seu devido tempo, previamente 

determinado por Deus no Livro da Vida.
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continuação. Requerimento nB 294/20I2 - MDÇÃD DE PESAR...

Como representante dn Povo Aldeense no Legislativo, me solidarizo com a 

família enlutada, rogando a DEUS que conforte seus corações e lhe dê forças para a 

continuação da jornada, na certeza que o Pai Supremo sempre nos ampara e que, em tempo 

algum ficaremos desamparados. /
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