
Leia aqui os telegramas enviados 
 

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradece amável convite para 
comparecer ao aniversário do Doutor Paulo Roberto Freire da Costa. Em razão 
compromissos anteriormente assumidos. Comunica que não poderá estar 
presente, mas cumprimenta o aniversariante. 
Claúdio Soares Rocha – Diretoria de Documentação Histórica Gabinete 
Pessoal do Presidente da República 
Agradeço-lhe o convite para a cerimônia de aniversário do Pastor Paulo 
Roberto Freire da Costa, presidente da Igreja Evangélica Assembléia de Deus 
Ministério do Belém, em Campinas. Ao cumprimentá-la e todos os fiéis, peço-
lhe a fineza de transmitir ao homenageado minhas congratulações e votos de 
muita saúde e realizações sob as bênçãos de Deus. Atenciosamente,  
José Alencar Gomes da Silva – Vice Presidente da República 
Compromissos anteriormente assumidos me impedem de comparecer á 
cerimônia de seu aniversário, dia 13 de fevereiro. Agradeço o gentil convite e 
envio meus votos de paz, saúde e grandes realizações. 
Atenciosamente, 
Governador Sérgio Cabral 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Caro Pr. Paulo Freire 
Com satisfação recebemos o convite para a cerimônia de seu aniversário, 
mas infelizmente, compromissos agendados anteriormente nos impedem de 
comparecer ao evento. 
Nesta data tão importante, quero juntar meu carinho ao de toda a 
comunidade da Igreja Evangélica Assembléia de Deus – Ministério do Belém. 
Que o seu natalício se repita longamente, sempre com muita saúde, paz e 
alegria. Parabéns. 
Deputado Federal Regis de Oliveira e Família 
Sensibilizado, agradeço pelo convite para participar de seu aniversário 
natalício no próximo dia 13 de fevereiro. Na impossibilidade de abraçá-lo 
pessoalmente, envio nesta oportunidade meus votos de felicidades. Que Deus 
derrame suas bênçãos em sua vida. 
Abraço do Deputado Paulo Maluf 
Pastor Paulo Roberto Freire Costa  
Envio cumprimentos pela data natalícia, rogando a Deus que o abençoe e lhe 
dê muita paz, saúde e felicidades. Parabéns,  
Cordialmente Senador Romeu Tuma 
Foi com alegria que recebi o convite para o aniversário do amigo, através do 
Pr. Edvaldo. Parabéns! Desejo-lhe toda  sorte de bênçãos e que Deus 
multiplique teus dias. Dedico-lhe  Jó 8.7 
Conte com a minha amizade e meu respeito. Estarei ausente em virtude de 
compromisso no mesmo dia em João Pessoa e em Recife, pela Frente 
Parlamentar Evangélica, que tenho a honra de presidir. 



Pastor João Campos – Deputado Federal 
Parabenizo pelo seu aniversário, desejando-lhe muitas felicidades e saúde.  
Um forte Abraço. 
Luiz Carlos Gondim - Deputado Estadual São Paulo 
Cumprimento Vossa Senhoria transcurso aniversário natalício, lamentando 
impossibilidade comparecimento por compromissos anteriormente assumidos. 
Parabéns! Com as bênçãos do Senhor. 
Estevam Galvão de Oliveira – Deputado Estadual SP – Líder dos Democratas 
 
Parabenizamos o amigo e irmão em Cristo pela passagem natalícia, rogando 
a Deus que continue com suas poderosas mãos estendidas sobre  vossa vida. 
Deus o abençoe. 
Reginaldo Almeida  - Deputado Estadual  Espírito Santo 
Apresento ao prezado Pastor os meus votos pessoais de saúde e felicidade 
pelo transcurso de sua data natalícia. 
Felicidades 
Jesse Ribeiro – assessoria Deputado Paulo Maluf 
_________________________________ 
Parabéns pelo seu aniversário. 
Sinceros Votos de muitos anos de vida!!! 
Dr. Hélio de Oliveira Santos – Prefeito Municipal de Campinas - SP 
Agradeço imensamente o convite para cerimônia de aniversário do Pastor 
Paulo Roberto Freire Costa, mas por ter compromisso para a mesma data, não 
poderei estar presente. Sem mais, desejo muitas felicidades, paz, e saúde. 
Atenciosamente  
Francisco Sellin – Vereador da Câmara Municipal de Campinas 
Parabéns, pastor Paulo que Deus continue abençoando a sua vida e de toda 
a sua Família. 
São os Votos de seu devedor e amigo, 
Pastor  Jaime Feliciano e família 
Campo de Olímpia. 
Caríssimo Companheiro PR. Paulo Freire 
Sinto muitíssimo não poder estar contigo por motivos de agenda, que 
infelizmente me impede de te abraçar pessoalmente e lhe desejar muitas 
bênçãos de Deus. 
Desejo porém que o evento seja coroado de êxito e bênçãos incontáveis. 
Que o Senhor possa te manter sempre próspero e abundante na sua obra, e 
que lhe dê muitos anos de vida cheios de saúde e paz. Desejo-te o salmo 37, 
verso 23 justificando minha ausência. 
Marília 13 de fevereiro de 2009. 
Seu amigo 
Pela Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Marília. 
Pastor Elandi Mariano – Pastor Presidente 



 
Pastor Paulo a Paz do senhor Parabéns pelo seu aniversário. Desejo muita 
graça, saúde e paz. São os votos de seu amigo 
Pastor Carlos Rodrigues Pereira – Espírito Santo do Pinhal 
 
 
 
 
Prezado Amigo e Companheiro. 
Pastor Paulo Freire, 
Impedido de comparecer a tão honroso evento, por estar em viagem fora do 
país, quero nesta oportunidade, apresentar-lhe meus sinceros cumprimentos 
pelo transcorrer de seu aniversário e que Deus continue a derramar sob sua 
cabeça as mais copiosas bênçãos dos céus.  
Pastor Nestor Ramos  
 
Na oportunidade parabenizamos pela passagem de seu aniversário.  
Que Deus te abençoe. 
Pastor Antônio Dionízio da Silva e ministério da Igreja de Campo Grande MS – 
Comadenis 
Pastor Paulo Roberto, 
Queremos lhe parabenizar por esta data tão especial. Desejamos-lhe muitos 
anos de vida e que o senhor continue abençoando-o ricamente. 
São os votos do 
 Pr Alvaro Alen Sanches, de toda a diretoria da Igreja e Secretaria de Missões 
SEMAP. 
 
Deleita-te também no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Sl 
37:4 
Impossibilitado de estar presente neste dia que o senhor Deus nos concede, 
regozijo-me em poder parabenizá-lo pelo seu aniversário. 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Sorocaba – SP 
Pastor Osmar José da Silva 
 
Feliz aniversário Pastor Paulo freire 
São felicitações do Pr Raul Carlos e Família e de todo o campo de Osvaldo 
Cruz 
 
Impossibilitado participar Culto de Ações de Graça data natalícia. Nobre 
Companheiro, motivo lecionar E.B.O. Data aprazada,felicito-o desejando 
copiosas bênçãos de Deus  
Pastor Wagner Tadeu dos Santos Gaby – Curitiba-PR 
 
 



Caro Pr Paulo Freire 
Desejamos muita saúde, paz e as bênçãos de deus nessa data especial em 
que completa  
seus  54  anos. 
Parabéns e muitas felicidades. 
Henrique E.O.Bianco e Família – Barretos SP. 
 
Felicitações pelo aniversário nesta data 
Doutora Claudia Rei - Campinas –SP 
 
Um grande abraço e os melhores votos de felicidade 
Edilberto Paula Ribeiro – AESP – Associação das Emissoras de Rádio e Televisão 
do estado de São Paulo. 
_______________________________________ 
 
 
Na Paz do Senhor 
Caro Pastor Paulo Freire, impossibilitado de comparecer as festividades em 
comemoração ao seu aniversário desejamos felicidades, saúde e vida longa. 
Um forte abraço. 
Luiz Augusto, Maurício Maruca, Heitor e amigos da Arauna 
 
Pr. Paulo Roberto Freire da Costa 
Neste dia tão importante em sua vida, quero expressar meus cumprimentos 
pelo seu aniversário, desejando uma vida longa cheia de saúde e muita paz. 
Que Deus o abençoe. 
Abraços 
José Inácio Toledo – Campinas – SP 
 
Parabéns felicidades que Deus o proteja hoje e sempre 
Abraços. 
Fernanda e Maria Alice Quércia – Campinas 
 
Prezado Pr. Paulo 
Parabéns e muitas felicidades pela passagem do seu aniversário! 
Infelizmente estou fora de SP e não poderei comparecer ao evento. 
Um abraço. 
Luis Felipe Tavares. 
_____________________________________________________________________________ 
 


