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Padre Nelson Ferreira Lopes nasceu em 02/06/1958, em Guaratinguetá, Estado de 

São Paulo. 

Filho de Paulo Ferreira Lopes e Benedita Aleixo da Silva Lopes. Ingressou no 

Seminário Bom Jesus da Arquidiocese de Aparecida, em fevereiro de 1984. 

Foi ordenado Diácono em 08 de dezembro de 1989 e Sacerdote em 04 de agosto 

de 1990. 

Além de Roseira, foi pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Guaratinguetá 

e atualmente é o pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus, em Potim. 

A população roseirense exultante de alegria louva a Deus pelos seus 25 anos de 

vida sacerdotal, completando no dia 04 de agosto de 2015. 

É um dia festivo e abençoado para todos nós da comunidade roseirense que só 

temos a agradecer ao Padre Nelson pelo seu contínuo zelo e dedicação, conduzindo a 

todos, amorosamente, em direção a Deus. 

Comemorar o aniversário de ordenação é comemorar a vida, pois o sacerdote não 

é apenas o homem da liturgia, mas aquele que faz de sua vida um culto litúrgico, 

identificando com realidade da cruz, que é doação, amor e entre os irmãos e a Igreja, 

fazendo da sua vida um sacramento intenso e fecundo. 

Parabéns ao Reverendíssimo Padre, neste dia tão grandioso e que Maria, mãe da 

Igreja, plena do Espírito Santo, o impulsione cada vez mais a assumir sua vida sacerdotal. 

Padre Nelson realizou em nossa paróquia, um excelente trabalho com afinco e 

determinação pela evangelização de seu povo e todos reconhecem seu esforço e 

dedicação. 

 Pelo exposto, apresentamos Moção de Congratulações e de Agradecimento ao 

Reverendíssimo Senhor Padre Nelson Ferreira Lopes, pelos seus 25 anos de ordenação 
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sacerdotal, e pelo belo trabalho realizado em nossa paróquia, que tem por ele profundo 

respeito e admiração. 

 
 

Plenário vereador João Caltabiano, 03 de agosto de 2015. 
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