
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

REQUERIMENTO Nº 200/2019

Moção  de  aplausos  ao  Padre  Hélio  José
Bamberg pelos 33 anos de vida sacerdotal.

Senhor Presidente,

Os Vereadores que subscrevem o presente, nos termos do artigo 162 do
Regimento Interno,

REQUEREM

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado ofício ao Padre Hélio
José Bamberg, na Paróquia Cristo Rei, localizada à Rua Largo são Vicente de Paulo,
Caixa Postal nº 263, manifestando os aplausos desta Casa de Leis pelos 33 anos de vida
sacerdotal.

O Padre Hélio celebrou sua primeira missa no distrito de São Miguel, onde
residem  seus  familiares,  num  evento  festivo  de  um  domingo  ensolarado,  numa
reverência  e  gesto  de  gratidão  àquela  população  que  o  incentivou  na  vocação  e
formação para se tornar mensageiro das funções eclesiásticas.

A Câmara Municipal de Toledo, por seus representantes, incentiva todos
quantos se envolvem com projetos que vão ao encontro da valorização do homem na
sua comunidade, da família, da educação cristã, da fé que aponta o caminho pacificador.
Essa  mesma fé,  esses  mesmos gestos  e  esses  bons  propósitos  sempre  estiveram
presentes  na  vida  sacerdotal  do  Padre  Hélio,  que  soube  tocar,  com  sua  atuação,
aqueles  que  ouviram  sua  pregação  ao  longo  desses  33  anos  de  caminhada
evangelizadora.

Afinal foi em Toledo que cresceu, realizou seus primeiros estudos e iniciou
sua vida religiosa e por aqui permanece dentre os que o acolheram e com ele puderam
dividir  tarefas  para  multiplicar  resultados  que a  sociedade  não se  farta  de  receber,
voltando a refazer essa mesma operação que só se torna presente, sadia e fecunda nos
corações que preservam tantos valores cristãos.

 Em reconhecimento à atuação marcante do Padre Hélio José Bamberg, o
Legislativo de Toledo, concede-lhe a presente moção de aplausos.

SALA DAS SESSÕES, 2 de julho de 2019.
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