Sergio Moreira Pestana
February 15, 1960 - November 10, 2020

Sérgio Pestana nasceu no dia 15 de Fevereiro de 1960 e agora descansa nos braços do
senhor.
O mundo é hoje um lugar melhor porque ele existiu e o tornou mais belo. Sérgio sempre
foi amigável e justo para quem um dia cruzou sua vida.
Hoje seu coração não bate mais neste mundo, mas ele será para sempre recordado
como um grande homem.
Um filho atencioso, irmão dedicado, esposo amável e companheiro, pai carinhoso e um
amigo aventureiro.
Foi um privilégio para todos nós conhecermos uma pessoa tão maravilhosa. Com certeza
ele jamais será esquecido.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que
morra, viverá; e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente.

Events
NOV
12

Viewing

11:00AM - 12:00PM

A Community Funeral Home & Sunset Cremations
910 W. Michigan St, Orlando, FL, US, 32805

Comments

“

É sempre muito doloroso. Nenhuma palavra parece se tornar o bastante nesse
momento. Guardo a lembrança de um pai alegre com o casamento de sua filha
Dany. E, assim, o guardarei na minha memória, certa que ele buscou o melhor para
sua família! Meus sinceros sentimentos a todos. Um caminho de muita luz para
Sérgio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém!
Alice Duarte

Alice Duarte - November 13, 2020 at 11:33 PM

“

Querido irmāo, muito obrigada pelo carinho por nós.Somos gratos por sua presença
em nossas aventuras.Deixará saudades.Nossos sentimentos aos familiares.

Patricial Alves e Souza - November 13, 2020 at 01:22 AM

“

Meu querido amigo! Só lembranças boas. Recordando aqui, vc esteve em quase
todos os meus bons momentos nestes últimos 10 anos. Meu ex-chefe, padrinho e
cumpadre! Vc deixou muito amor e alegria por onde passou! Descanse em paz.

Fernanda Techera - November 12, 2020 at 04:02 PM

“

Clarice sent a virtual gift in memory of Sergio Moreira Pestana

Clarice - November 12, 2020 at 02:32 PM

“

Clarice lit a candle in memory of Sergio Moreira Pestana

Clarice - November 12, 2020 at 02:31 PM

“

Meu filho vai na Paz do Senhor! Ele reservou para você lugar bem bonito, onde não
há dor nem sofrimento. Saudades eterna!

Clarice - November 12, 2020 at 02:28 PM

“

1 file added to the tribute wall

Cris Pestana - November 12, 2020 at 12:55 PM

“

Meu amor, a saudade já está grande
mas o que me conforta é saber que você
foi em paz e que Deus o ama tanto que não permitiu você sofrer Obrigada por
cada hora, minutos e segundos ao seu lado
e por me ensinar a ser forte . Te amo
até o infinito

Cris Pestana - November 12, 2020 at 12:54 PM

“

Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, receba o Sérgio com muito amor
dando-lhe a paz e o descanso eternos.
Nossos mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos.
Alberto e Flávia

Flavia Maia - November 12, 2020 at 12:25 PM

“

Querido Sérgio Pestana, sua alegria vai deixar histórias pra sorrir. Você cumpriu
mais uma etapa da sua caminhada em evolução. Que Jesus te envolva no amor
Divino, o auxiliando neste novo ciclo no plano espiritual e, que você esteja em paz,
para assim auxiliar a todos aqueles que te amam. Até algum dia irmão. Muita Luz!
Um abraço da Família Facundo Reis.

Mônica Cristina Facundo Reis - November 12, 2020 at 12:21 PM

“

Beautiful in Blue was purchased for the family of Sergio Moreira Pestana.

November 12, 2020 at 11:57 AM

“

Arrive in Style was purchased for the family of Sergio Moreira Pestana.

November 12, 2020 at 10:33 AM

“

A vida realmente é um.sopro. Conheci Sérgio na minha adolescência e com ele
vieram.os amigos e minha amiga também. Que Deus na sua infinita bondade tenha
misericórdia e muita luz com os familiares. SAUDADES SEMPRE TRISTEZA
NÃO!!!!!!

Lucimar de souza - November 12, 2020 at 09:41 AM

“

A saudade será eterna, mas as lembranças dos momentos vividos e a paz de Deus
no coração servirão de conforto para seguirem em frente.
Fiquem com Deus
Bjos Aida e Orlando

aida ribeiro - November 12, 2020 at 09:07 AM

“

À Familia
Mais força neste dia tão triste
Nem as palavras mais bonitas deste mundo poderiam trazer algum tipo de alegria
para o dia de hoje. A saudade conseguiu preencher todos os espaços das nossas
vidas, inclusive aqueles que por algum motivo continuavam livres.
O vazio deixado pela ausência é imensurável com a pura certeza que jamais será
novamente ocupado. Por mais que os segundos passem a dor não minimiza e a
aquela incerteza de como será possível seguir em frente nos próximos dias, só
complica ainda mais os pensamentos confusos que invadiram as nossas vidas.
Mas o pior de tudo isso é ter a certeza que é preciso encontrar forças, mesmo que
por dentro não consigamos acreditar que elas existem. Encontrar a esperança em
um dia tão triste pode até ser improvável, mas nunca impossível. Apesar da dor e do
sofrimento, não podemos ignorar que é realmente necessário segui em frente.
A saudade será eterna e a presença não poderá mais ser sentida, mas as
lembranças dos bons momentos vividos são um ótimo conforto, que permanecerá
para sempre conosco. O tempo necessário para toda esta dor ir embora é ainda
indeterminado, mas todos os dias em que a coragem de seguir em frente vencer a
tristeza devem ser devidamente comemorados.

Lais e Taulio Mello - November 12, 2020 at 07:28 AM

“

Sergio agora descansa ao lado do Pai, alcançou a paz eterna. Cris e família, que
Deus continue sendo o sustento e a força de vocês. Beijo grande e abraço bem
apertado. Gyselle, Ney e Yan.

Gyselle Oliveira - November 12, 2020 at 07:05 AM

“

Querido primo Sérgio, você nos deixou um grande exemplo de determinação,
superação e muita força de vontade em vencer na vida!
Descanse em Paz
Flávio Machado e Flia

Flavio - November 12, 2020 at 05:48 AM

“

Maria Da Penha lit a candle in memory of Sergio Moreira Pestana

Maria da Penha - November 12, 2020 at 05:10 AM

“

Sérgio
Por maior que seja a minha tristeza eu acredito que você partiu para um lugar melhor!
Que Deus o acolha em seu Reino!
Descanse em Paz
Maria da Penha - November 12, 2020 at 05:14 AM

“

Sérgio, você partiu antes de nós. Desejamos que tenha feito uma excelente viagem
até o Céu, onde o Senhor o esperava de braços abertos. Um dia nos
reencontraremos. Até lá! Só temos gratas lembranças de você e as guardaremos
sempre em nossos corações. Para a família, nosso apoio e nossas orações de
fortalecimento para superarem este momento triste e doloroso. Deus é bom todo o
tempo e está com vocês! Continuem confiando Nele!
Mauro, Tânia e Jonas

Mauro Imai - November 12, 2020 at 01:43 AM

“

Lamentamos o falecimento do Sérgio. Que ele descanse na paz do Senhor e que o
tempo traga paz e alivie o sofrimento da família.

Valeria F S Almeida - November 11, 2020 at 11:41 PM

“

Que o Sergio descanse em paz ao lado do Senhor, nosso pai. Peço a Deus que de
o conforto necessário a toda família e que possam continuar seguindo adiante na
certeza que o Sérgio estará sempre dentro do coração de cada um que fez parte de
sua vida.

Silvana Herold - November 11, 2020 at 10:26 PM

“

Que o Senhor console o coração de todos da família! Fortaleça os laços e o receba
cheio de luz no seu Reino! Bem-aventurados os espiritualmente pobres, pois deles é
o Reino dos Céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados!
(Mateus 5:3-4)

Ivelise Coelho - November 11, 2020 at 07:54 PM

“

“

Descanse em paz, com muita luz!!!!
Tania Imai - November 12, 2020 at 01:14 AM

Pedro purchased the Ghirardelli Gift Basket for the family of Sergio Moreira Pestana.

Pedro - November 11, 2020 at 07:01 PM

“

você é e sempre será o meu pai, te amo muito e você sempre estará no meu
coração

Tammy - November 11, 2020 at 06:40 PM

“

Nossos profundos sentimentos à Família. A alegria e amizade sincera do Sérgio
estará sempre presente em nossas lembranças. Que Deus conforte os corações!

Flavia - November 11, 2020 at 06:31 PM

“

Que as melhores memórias, momentos e palavras fiquem em vossos corações
eternamente... Não é um adeus, ele sempre estará com vocês, de um jeito ou outro.
Força.

Pedro - November 11, 2020 at 06:22 PM

“

Meu kerido Sérgio. Você já está aí. Ser seu pastor; seu amigo e seu irmão me fez crescer
muito. Seu ânimo; sua determinação e vontade de ser melhor me impactava. Por isso
estarás sempre em nossos corações e memória. Descance em Paz meu lindo! Tu já tá
aí......
Lindolfo Dossantos - November 11, 2020 at 06:50 PM

“

Denise Turner sent a virtual gift in memory of Sergio Moreira Pestana

Denise Turner - November 11, 2020 at 05:11 PM

“

Rest In Peace Sergio.
Denise Turner - November 11, 2020 at 05:12 PM

