
MENSAGEM DE AÇÃO DE GRAÇAS 

 

Reverendo padre Mairton, estimada assembleia aqui presente, distintas 
autoridades legislativa, equipe governamental, estimados fiéis que nos 
acompanham por meio do Canal  Youtube Igrejas São José e São Pedro, boa 
noite. 

Nesta eucaristia rendemos graças a Deus por ter sempre nos  concedido vários 
dons,  entre eles o dom da vida, presente gratuito de suas mãos benéficas e 
santas. Hoje quero aqui render graças pelo 29º Aniversário da nossa querida 
Santana do Piaui. Neste dia, somos instigados a comemorar e relembrar as lutas, 
os desafios e principalmente as conquistas que conseguimos ao longo desses 
29 anos de emancipação política de nossa terra. 

Santana é hoje, fruto de um trabalho regado e constituído por pessoas que 
realizam funções bem definidas e lutam em prol de um objetivo comum: Uma 
cidade melhor para todos. 

Por isso, nesta ocasião, gostaria de agradecer a cada um, ao homem do campo, 
ao comerciante, ao servidor público, ao secretário, aos que desempenham 
funções religiosas, aos agentes políticos. Obrigado por fazerem de Santana esse 
pedaço de chão tão amado e tão bom de se viver, recebam todos os meus 
agradecimentos e a minha homenagem. 

Manifesto aqui o orgulho que sinto de ser filha desta terra, a qual por nada 
trocaria, onde contribuo com o meu trabalho para fazer desta cidade um lugar 
ainda melhor para se viver. 

Sinto imensurável orgulho de nossa cidade, de suas belezas e histórias 
incomparáveis. 

Santana do Piauí é, acima de tudo, um lugar de gente de bem, acolhedora, 
amiga. 

Nossa amada Santana está em um processo de desenvolvimento contínuo. Sei 
que não sou a única a me orgulhar de morar aqui. Por isso, divido essa alegria 
com todos vocês que se sentem da mesma forma. Sei que todos os 
santanenses, nascidos nessa terra assim como eu, ou aqueles que a adotaram 
como sua cidade, zelam por ela e a defendem. 

Um forte abraço de amizade e gratidão, vamos em frente, com as Bênçãos de 
Nosso Deus e de Nosso Padroeiro São Pedro. 

Feliz aniversário, querida Santana do Piauí! Parabéns pelos seus 29 anos de 
emancipação política! 

Que Deus nos abençoe sempre! 

 


