Documento publicado em 2020-10-05 09:23:47 no site cmnioaque.ms.gov.br. Autenticação nº 289445083

CÂMARA MUNICIPAL DE NIOAQUE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo

MOÇÃO DE PESAR
O Vereador abaixo subscrito, na forma regimental e,
após ouvido o Plenário, apresenta MOÇÃO DE PESAR dirigida aos familiares do pequeno ALEX
BRYAN FRANCO DA SILVA, pelo seu passamento ocorrido no dia 12.09.2020. Profundo pesar,
restando-nos o silêncio como respeito e amor. Registramos essa oração traduzida pelo Padre
Javier Leoz, com nossa profunda e sinceras condolências :

Dizem que, quando uma criança fecha os olhos neste mundo, um novo anjo nasce no céu, que,
quando suas mãos se fecham na terra, duas asas se abrem na eternidade.
Dizem que, quando o coração de uma criança deixa de palpitar, um coração limpo e puro bate
junto ao de Deus.
Que, quando dois pés virginais deixam de caminhar, um grande caminho com flores e plantas os
esperam no mais alto do morro.
Dizem que, quando uma criança deixa de viver, Deus a leva para que viva eternamente. Porque
uma criança é o sorriso da manhã, da tarde e da noite, é brincadeira e travessura. Por isso
mesmo, porque é esperança, uma criança nunca deixa de existir.
Vive porque Deus, como criador, não permite uma obra inacabada, não quer que algo dele fique
injustamente no esquecimento, deseja que este nosso mundo seja enfeitado pela beleza e pela
ingenuidade, pela alegria e pela espontaneidade de uma criança.
Quando uma criança fecha os olhos precocemente, um novo anjo nasce no céu, duas asas se
abrem no alto, um canto angelical se ouve no firmamento, um sussurro celestial sustenta a
tristeza do momento.
Hoje, um anjo existe em nossa família, em nosso coração, em nossa fé, em nossa esperança.
O nome dele é ALEX BRYAN FRANCO DA SILVA,
Sala das Sessões em, 1º de outubro de 2020.
Vereador Silas Nunes Ferreira

Vereador João Carlos Vera Gonçalves

Vereador Elson da Silva Moreira

Vereador Noé Nogueira Neto
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