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MOÇÃO 
 
 

Parabeniza o Reverendo Padre João
Osmar de Souza pelo seu ANIVERSÁRIO
SACERDOTAL e NATÁLICIO.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

Solicito, nos termos regimentais, seja encaminhada esta Moção parabenizando o Reverendo
Padre João Osmar de Souza, pelo seu aniversário Sacerdotal e Natalício.
 
A vida e o sacerdócio é o maior presente de Deus e celebrá-la é uma forma de agradecer o
Criador pelo dom concedido e acreditar que Ele nos chamou e nos escolheu para
testemunharmos o seu amor entre os homens “O sacerdote é o amor do Coração de Jesus. 
 
Hoje, sua vida é celebrada em forma de oração, de disponibilidade em ouvir e dar
direcionamento espiritual, pela capacidade de aconselhar, ajudar e promover o amor entre
as pessoas. Que este novo ciclo seja de renovação, para que continue a ser testemunha
viva do amor de Deus para a humanidade.
 
Celebrar o aniversário de ordenação sacerdotal e o aniversário natalício é celebrar a vida
presbiteral de quem nasceu com a missão de servir a Cristo e ao seu povo por meio da
Igreja. Rendo louvores a Deus pela sua vida e pelo seu sim, pois compreendo que o
sacerdócio é uma vocação que dá ouvidos ao chamado do Senhor. 
 
A atividade que exerço como parlamentar também inclui vocação, amor ao próximo, doação,
uma vida pautada por princípios democráticos, a fim de contribuir para a construção de uma
sociedade que esteja baseada na equidade e justiça social. 
 
É dessa forma que deixo meu mandato à disposição.
 
 
 
 
1) Padre João Osmar de Souza - Vigário Paroquial Paróquia Nossa Senhora da Soledade
 

 
Plenário "Mario Scholz", 14 de dezembro de 2021.

 
 
 

Ver. Juliana Fraga - PT
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