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Ao Excelentíssimo Senhor 

João Camargo 

Presidente da Câmara Municipal 

Nesta 

 

 

Senhor Presidente,  

 

 

O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente requerer que, após ouvido 

o plenário, seja encaminhado mensagem de congratulações, nos termos desta 

Moção de Aplausos aos Padres Sidney Martins Silva e Manoel Barbosa, pelos 

seus relevantes serviços prestados ao desenvolvimento humano de Paraíso, 

através da evangelização e do trabalho pastoral. 

 

A Igreja se torna viva à medida que seus líderes avançam no cultivo da fé e da 

ação missionária da propagação da palavra de Deus, e, dentro desta dimensão, 

podemos afirmar que o Padre Sidney (Pároco ) e o Padre Manoel (Vigário), 

ambos da Paróquia São José Operário, realizaram pelo período de pouco mais de 

5 anos, um trabalho memorável de santidade e transformação. 

 

Na qualidade de comandante das atividades pastorais, movimentos e serviços da 

Igreja Católica, o Pe. Sidney foi um líder incontestável, um maestro habilidoso e 

um operário competente, em que, pela sua dinâmica de trabalho, fortaleceu as 

bases da igreja, trazendo os leigos para serem agentes partícipes deste novo 

tempo, e assim, testemunhamos a implantação do ECC e do Compromisso, 

escolas eclesiásticas que deram uma nova vida para a Igreja, em que juntando-se 

às pastorais e aos movimentos, consolidaram uma igreja em saída, uma igreja 

missionária e uma igreja pulsante, em que os seus fieis, se fazem obreiros da 

prática do bem servir, da fraternidade e da evangelização. 

 

O Padre Manoel, sempre bem firme e disciplinado, se constituiu como um 

grande colaborador da Igreja, levando as todos a sua mensagem forte de 

esperança, de amor e de vida, enaltecendo a fé como uma ponte que liga o 

homem à Deus, e pelo seu belo exemplo de missionário. 

 



Portanto, estes dois homens de Deus, líderes religiosos, que se destacam pelo 

trabalho incansável pela evangelização, a firmeza da fé, a criatividade e 

determinação nos projetos de crescimento da Igreja Católica; o zelo e o apoio às 

pastorais, movimentos e serviços, se tornaram legado que, marcou a história 

desta terra. 

 

Portanto, reconhecendo a dignidade com que estes dois homens cumpriram sua 

missão nesta terra, rendemos esta homenagem em forma de Moção de Aplausos. 

 

 

 

 

Gabinete do Vereador, 28 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Deley Oliveira 

Vereador (PSC) 


