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 Nos termos do art. 216, inciso V do regimento 

interno desta casa, após ouvido o Plenário, proponho a 

presente Moção de Louvor, encaminhando mensagem de 

congratulações, ao Padre Gustavo Granado pelos seus 

relevantes serviços prestados ao desenvolvimento 

humano do povo de João Ramalho, nesses meses de pároco 

em nossa cidade, 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 Gustavo Granado, 

realiza pelo período de pouco tempo, um trabalho 

memorável de santidade e transformação.  

Na qualidade de comandante das atividades pastorais, 

movimentos e serviços da Igreja Católica, o Pe. 

Gustavo é 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 

Compromisso da comunidade 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 fiéis, se fazem obreiros da prática do bem 

servir, da fraternidade e da evangelização.  

O Padre Gustavo, sempre bem firme e disciplinado, se 

constituiu como um grande colaborador da Igreja, 

levando a 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, esse homem de Deus, líder religioso, que se 

destaca 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 marca a sua história nesta terra.   

Portanto, reconhecendo a dignidade com que Padre 

Gustavo cumpri sua missão nesta terra, rendemos esta 

homenagem em forma de Moção de Louvor.  

  

  Sala das Sessões, 21 de junho de 2022. 
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