Lago, 09 de Fevereiro de 1983
Exmº Revmo. Padre Victor
Bom amigo
Gostaria bondoso atencioso Padre Victor, neste dia de hoje, nesta hora de uma
manhã de céu bonito nos comunicar face a face falar de viva voz.
Transmitir a mensagem que guandu no coração, ao coração de um dileto amigo,
que se traduz na pessoa de vós. Exprimir o nosso acatamento, já pelos predicados de
amizade que encerrais; Já pela dignidade nobre e Altaneira de um semeador da palavra;
de um zelador das causas cristãs. Um apóstolo na missão do cristianismo.
Porém nosso bom Padre; nosso bom e inesquecível amigo me é impossível falarvos de perto. Nós vos falarmos do vivo. Esta simples missiva fé encarrega um tanto
desta missão.
Eu, meus familiares sem exceção vos leva nosso mais escolhido agradecimento
por uma cartinha que teve o indizível prazer receber de vossa parte.
Nesta cartinha vossa, pode-se bem deduzir as vossas nobres qualidades.
De amizade, de atenção, de lembrança. Uma demonstração daqueles que ficam
na alegria das criaturas de bons corações.
Revmo. Padre Victor: Reafirmo mais uma vez a vossa cartinha almejando a
minha pessoa, as pessoas de minha família, ao povo de nossa terrinha, os votos de um
bom natal, felicidades, prosperidades durante o 1983.
Para vós, retribuímos com meus votos de meus familiares, os votos de vossos
amigos e, paroquianos os mesmos anseies.
Tornou-se um tanto tardia a minha resposta a vossa bonita carta. O senhor
dissimulará por tal.
De saúde, estou normalmente. A minha esposa e filhos, etc. Também. Que o
nosso Bom Deus e o Senhor Bom Jesus conduza sempre e, sempre os e sempre os
vossos passos na trajetória do bem da felicidade. Sempre satisfeito e feliz entre vossa
comunidade, vosso povo ai longínqua terra do Canadá.
O compadre Cirilo de modo especial vos leva as suas considerações.
Um abraço para vós com minha família.
ADEUS,
José Cândido Silva
Fonte: Lourinaldo Cavalcanti Andrade
Traduzido da Carta ditada pelo tio José Cândido e redigida
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