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Mozão,
Hoje 30/03 quero que você saiba que valeu a pena conhecer você, ter deixado o destino nos
fazer encontrar, ter correspondido ao seu primeiro impulso.
Estou feliz em ser sua companheira de todos os dias. De poder te amar, por ter te escolhido para
comigo construir uma família.
Sou uma mulher feliz por viver ao seu lado, viver momentos inesquecíveis e saber que muito
momentos ainda virão.
Te amo, e sei que esse amor vigoroso nos manterá unidos e que venceremos na alegria, na
tristeza, no sucesso e nas derrapagens da vida.
Tenha certeza que:
- Valeu a pena lhe amar
- Ser sua mulher
- Sua companheira
- Sua namorada
- Sua amante.
Parabéns pelo seu aniversário,
De sua Baixinha que te ama.
Luciana Couto.
Depoimento de amigos
Valmir,
Hoje você inicia uma nova jornada, e nesse momento de alegria por você estar completando
mais um ano de vida, quero te dizer que tenho muito orgulho em compartilhar da sua amizade, por
fazer parte hoje da nossa família.
Que Deus, ilumine ainda mais seu caminho, para que possa conquistar todos os seus sonhos.
Parabéns.
Prof. Lúcio de Freitas.
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Cunhadinho,
Quero nesse dia do seu aniversário, lhe desejar uma infinidade de coisas, primeiro saúde,
felicidades, sucesso, que seus sonhos, seus objetivos se transformem em realidade e que Deus
continue, protegendo e iluminando este grande homem.
Parabéns de sua cunhadinha preferida.
Lilian Couto.

Valmir Filho,
Desejamos a você muita paz. Que os sentimentos mais puros se concretizem em gestos de
bondade, e o amor encontre abertas as portas do seu coracao. E que você tenha dias e mais dias
de muitas felicidades ao lado da baixinha.
De seu irmão Walber e de sua cunhada Karla Patricia
Abraços e Feliz Aniversário!

Faça uma homenagem no site do bairro a quem voce ama.
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