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Excelentíssimo Dom André De Witte, 

Nós, Religiosas e Religiosos da Diocese, viemos por meio desta lhe agradecer o seu 

imenso carinho, dedicação e cuidado que sempre teve conosco.  
 

Sua presença de Pastor é de uma grandeza infinita. A nossa gratidão por todo esse 

tempo de serviço, dedicação e doação não só a Vida Religiosa, mas ao povo de 

Deus! A Igreja! Valorizando a Pastoral de Conjunto! 
 

Sempre priorizou na Diocese uma Comunidade de Vida Consagrada em todas as 

Paróquias. Isto fez e faz a diferença! O nosso carinho! 
 

O senhor sempre acolheu, visitou, e chamou cada Religiosa, Religioso pelo nome. 

Cumprimentando no aniversário e cuidando da Vida. Obrigada! 
 

Dom André o seu Pastoreio marcou profundamente esse tempo! E nós, queremos 

expressar esta fase de GRATIDÃO. Pena que essa pandemia nos impede de 

manifestarmos pessoalmente e como grupo abraçando-o, cumprimentando e 

manifestando todo nosso carinho.  



 
O seu cuidado fraterno, paternal é algo que marca e marcou essa Igreja pra 

sempre. Como o verdadeiro sentido da Missão do Pastor. Sabe “carregar” no colo! 

Sem perguntar a história, valorizando, respeitando cada pessoa na sua 

individualidade. Somos gratas, gratos! 
 

Que Maria Santíssima, que cuidou por excelência do Menino Jesus, cuide e preteja 

sua vida com o mesmo empenho que cuidou de Jesus Cristo. E que o senhor 

continue apostando e acreditando na Vida Religiosa, que é DOM na e para a Igreja 

e o mundo. Conte conosco sempre! 
 

Ainda bem que vamos continuar juntos(as) para a Missão! O Reino carece 

dedicação e cuidado! O nosso povo sofre, o planeta pede socorro, as famílias 

atingidas pelo Covid 19 contam com a nossa presença. Somos felizes por que o 

Senhor deixou a marca do verdadeiro Pastoreio. Agora ide e fazei o mesmo.  
 

Gratidão por este tempo de aprendizado! O nosso abraço de FILHOS E FILHAS.  
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