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O Vereador que esta subscreve, de acordo
com as normas regimentais em vigor, em especial, o artigo 173 § 1º, inciso
V e § 2º do Regimento Interno, após manifestação do Douto Plenário,
apresenta MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à Paróquia de Nossa Senhora
Aparecida, atualmente Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida, pelos
80 anos de sua instituição, através do Decreto nº 8, de 15 de agosto de 1941, de
lavra de Sua Excelência Reverendíssima Dom Vicente Bartolomeu Maria
Priante, Bispo Diocesano de Corumbá.
Falarei da bondade do Senhor, dos seus
gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem ele fez à
nação de Israel, conforme a sua compaixão e a sua grandeza. (Isaías 63:7).
No dia 15 de agosto de 2021, foi celebrado pela
comunidade católica, os 80 anos de instituição da Paróquia de Nossa Senhora
Aparecida. Os corações dos fiéis foi tomado do sentimento de gratidão ao
relembrar a trajetória de sua amada Igreja. Ao longo de todos estes anos foi
possível reconhecer o cuidado de Deus, que segundo a Sua benignidade, ajudou a
escrever cada página de sua história.
São 80 anos transformando vidas. Oitenta anos
fazendo a diferença. Oitenta anos de amor, trabalho, dedicação, zelo, evangelismo,
missões, conquistas, vitórias e perdas (muitos não estão mais entre nós). São anos
de suor, lágrimas, risos, nascimentos, batismos, casamentos. É impossível
descrever nesta homenagem o quanto esta Igreja influenciou todos que entenderam
o seu propósito.
De fato a Igreja deve ser relevante para o
contexto no qual está inserida. Deve olhar para as pessoas e suas necessidades,
fazendo o possível para aliviar seus fardos. Deve amar, alcançar, acolher, cuidar,
treinar e enviar, atendendo a missão da Igreja.
A Paróquia nasceu em 1941. A construção da
primeira Igreja Matriz teve início em 1944 e foi solenemente abençoada em 05 de
setembro de 1949. Por apresentar problemas em suas edificações aquele prédio foi
demolido e em 1951 uma nova Igreja Matriz começou a ser erigida e a sua
conclusão ocorreu no ano de 1953. A devoção levou a elevação da Matriz a
Santuário no ano de 2000. Devido a necessidade de espaço para acolher a todos os
fiéis, no dia 20 de agosto de 2002, teve início as obras de ampliação e construção
da torre do Santuário. Em outubro de 2004 ocorreu a inauguração do majestoso
prédio, que se tornou um dos cartões de visita de nossa cidade.

São oitenta anos de uma linda história, que
devido a pandemia não pode ser festejada como se almejava; todavia, o espírito de
gratidão e alegria foram demonstrados através de celebração solene.
Este Vereador, ciente da importância desta data,
não poderia deixar de prestar esta singela homenagem, com votos de que os anos
vindouros sejam de dedicação e avanço na pregação do evangelho eterno.
Que se dê ciência desta Moção ao Pe. Vicente
Paulo Moreira Borges, Pároco Local, extensiva a comunidade católica, de maneira
a expressar meus cumprimentos pelos 80 anos da instituição da Paróquia de Nossa
Senhora Aparecida.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 08 de setembro de 2021.
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