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Proposição Eletrônica nº PN 9841

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
HELITON  LUIS  FERREIRA,  PELOS  14  ANOS  DE
SACERDÓCIO,  DEDICADOS À IGREJA E NA DIFUSÃO DOS
ENSINAMENTOS DE JESUS CRISTO

Requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e  cumpridas  as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos ao Padre Heliton Luis Ferreira, pelos 14 anos de sacerdócio, dedicados à Igreja e na
difusão dos ensinamentos de Jesus Cristo, comemorados no dia 03 de agosto do corrente ano.

A presente homenagem é para parabenizá-lo pela passagem dos
seus  14  anos  de  ordenação  sacerdotal  e  por  sua  vocação  e  perseverança,  bem  como,
enaltecimento  às  ações  de  amor  ao  próximo  que  lhes  são  tão  peculiares  à  frente  da
comunidade paroquial.

O  ofício  do  Sacerdócio  é  um  dom  de  Deus.  Muitos  não
compreendem as restrições que abrangem este ofício divino e dizem que não as suportariam.
Essas  pessoas  lançam  somente  a  pequenez  e  a  limitação  humana  nesta  análise,
desconhecendo  o  que  é  o  chamado do   Altíssimo,  o  que  é  ser  escolhido  por  Deus  para
enfileirar-se, como padre, no plano de frente que conduz à Sua Igreja. Nada somos sem  Deus
e Ele  capacita  cada um de nós que dizemos sim à Sua Obra.  Padre Heliton  disse sim e
assumiu para si a graça que Deus o concedeu ao convidá-lo ao sacerdócio.

Hoje  à  frente  da  Paróquia  Santa  Cecília,  o  homenageado  vem
cumprindo  sua missão de amparar,  de orientar  à  luz  do Evangelho  tantas dúvidas,  tantas
desesperanças, tantas incertezas e dificuldades dos membros desta Igreja de Cristo.

Nossos parabéns e  nossos aplausos ao Senhor,  Padre Heliton,
que persistiu  no caminho de Deus,  acreditando,  lutando,  vencendo e sendo o que é hoje,
exemplo de vida, força, sabedoria, dedicação, fé e amor ao próximo.

Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade, congratula-se com o Padre Heliton Luis Ferreira e o aplaude efusivamente pelos 14
anos de sacerdócio, dedicados à Igreja e na difusão dos ensinamentos de Jesus Cristo.

Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.
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SALA DAS SESSÕES, em 05 de agosto de 2021.

GERSON ALVES DE SOUZA
Vereador - PTB 
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