Márcio Strauhs da Costa
03 Setembro 1953 - 14 Dezembro 2017

Nome
Márcio Strauhs da Costa

Data do Funeral
16 Dezembro de 2017

Naturalidade
Brasil

Hora do serviço religioso
10h00 (Culto)
Hora e local de saída
11h00
Cemitério
São Domingos de Rana

somatodrol
14 Abril 2018, Deixou uma mensagem

A venda dessas substncias no nosso pas ilegal, o que mais, a sua
ingestao pode estar associada a efeitos adversos a sade.
Metadrol um produto concebido para estagirios de pessoas, homens e
mulheres, que querem aumentar a eficcia dos seus exerccios e um
crescimento mais rpido de massa muscular. Metadrol um produto
seguro que funciona de forma gradual. Seu uso mais eficaz em
combinaao com atividade fsica regular adaptada as nossas
necessidades. kimera + somatodrol como tomar J o papel do zinco na
frmula de Somatodrol (Soma Pro) nivelar a quantia de hormnio HGH que
o hormnio do crescimento.
Enfim a funo da vitamina B6 fazer as atividades hormonais equlibradas.
Na pgina de venda do suplemento voc pode ver a bula dos
ingredientes de Somatodrol (Soma Pro).
Ele usa a testosterona do seu organismo.
Trata- se de um suplemento cujos tens potencializam o trabalho do
hormnio masculino presente no corpo. http:// somatodrol- nobrasil.com/ link de descrio

Clara Antunes
20 Dezembro 2017, Deixou uma mensagem

As minhas condolências pela vossa perda. Gostava muito do Sr. Márcio
e sei que vai fazer muita falta a toda a família. Um dia estarão todos
juntos outra vez, junto de Deus.

Johana
20 Dezembro 2017, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Pai, esposo, irmão e amigo. Será lembrado em cada coração a
coragem e o testemunho de um lutador. Sabemos que só o tempo
ajudará a calmar a dor e sobrelevar as saudades. A nossa oração é que
Deus ajude neste proceso e fortaleça todos e cada um dos corações de
toda a família.

Johana
20 Dezembro 2017, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Pai, esposo, irmão e amigo. Será lembrado em cada coração a
coragem e o testemunho de um lutador. Sabemos que só o tempo
ajudará a calmar a dor e sobrelevar as saudades. A nossa oração é que
Deus ajude neste proceso e fortaleça todos e cada um dos corações de
toda a família.

Vanessa
19 Dezembro 2017, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

Amor eterno ! Em breve iremos reencontrar- nos paizinho ...

Herta e Jailson
18 Dezembro 2017, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Nossos sentimentos aos familiares! Deus console aos enlutados!

Leandro e família
18 Dezembro 2017, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Nossos sentimentos para a família, que o Espírito Santo de Deus esteja
consolando e amenizando a dor da perda de um homem amado e
respeitado por todos nós!

Rosangela Bieberbacv
18 Dezembro 2017, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Sinto muitissimo pelo falecimento do Márcio. Que Deus em sua infinita
bondade, console o coração de cada um dos parentes e amigos
E em especial voce Nitia que Deus preencha com muito amor o vazio
deixado pela ausência da presença de seu amado esposo. Deus
abençõe vocês.

Roberto Grubhofer
17 Dezembro 2017, Deixou uma mensagem

Márcio, por causa de sua sabedoria foi um homem de poucas palavras,
com um coração generoso e hospitalidade irrepreensível, uma coluna
de apoio para família, pessoa amada, e com certeza neste momento
está desfrutando da vida eterna junto ao nosso Pai Celestial.
Deixou muitas lembranças boas e saudades !

Gregory Bieberbach
16 Dezembro 2017, Acendeu uma vela e deixou uma mensagem

Lembro dele sorrindo me levando pelos cantos de Lisboa, mostrando
todos os cantos, contando algumas histórias. Isso quando não lembro
da antiga casa de vocês no Brasil, correndo de um lado pro outro.
Memorias que não serão esquecidas pela pessoa que ele foi. Que Deus
esteja consolando e cuidando do coração dos amigos e familiares.

Winny Strauhs
16 Dezembro 2017, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Nitia, Vanessa e Amanda, nossos sentimentos pela perda do tio Marcio.
Que Deus conforte o coracao de voces. E que a paz de Cristo que
excede todo o entendimento, esteja sobre vcs. Um abraco, Sidney,
Winny e Manu.

Ricardo Bagatini e Yun Ha Cha
16 Dezembro 2017, Deixou uma mensagem

Hoje recordamos os bons momentos que eu e a Yunah passamos
conversando com o tio durante o casamento da Amanda.
Lembraremos para sempre a pessoa amiga, amável e sábia que era o
tio Marcio. Deixamos aqui nossos sinceros sentimentos à família e
amigos. Que ele descanse em paz.

Kathia F Bagatini
16 Dezembro 2017, Acendeu uma vela e deixou uma mensagem

A partida do querido amigo Marcio veio dar um tom de tristeza a esse
final de ano.
Fico muito conformada de ter estado com a familia Strauhs no
casamento da Amanda e Joel.
Aquele dia foi muito bonito e o Marcio era o retrato de um pai realizado.
Hoje é dia de saudade.
Recebam nossas sinceras condolencias.

Cleide
16 Dezembro 2017, Acendeu uma vela e deixou uma mensagem

Nossos profundos sentimentos à família Que Deus como forte seus
corações . Com certeza ele ja esta sob a proteção do nosso Pai do
céu .

Ale
16 Dezembro 2017, Acendeu uma vela e deixou uma mensagem

Não temos a capacidade de saber os propósitos do pai, mas com toda
a certeza é justo e cheio de amor.... que deus conforte toda família que
é quem mais sofre nesse momento,agora é hora do tio descansar e se
preparar para seguir em frente nas infinitas moradas do pai celestial. Um
abraço tio Márcio, vá em paz.....
"A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho.
Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei
sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram, falem comigo
como vocês sempre fizeram.
Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no
mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir

mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir
daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem
por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem
ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza.
A vida significa tudo o que ela sempre significou, o fio não foi cortado.
Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas
fora de suas vistas?
Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho

Nicolly Lacerda
16 Dezembro 2017, Deixou uma mensagem

Tio Márcio, vou sempre lembrar de você com muito carinho, das
misturas de refrigerante, das pipocas com temperos diversos, e das
inúmeras vezes que fiz do seu braço um trampolim...
Que Deus o receba e que você tenha o descanso merecido.
Meus sentimentos à toda família!

Ticiana
16 Dezembro 2017, Deixou uma mensagem

Amo- te! Sempre te amarei, pai!

Michelle e Família
16 Dezembro 2017, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

Querido Tio, descanse em paz nos braço do Senhor... À Nitia e Primas
estendemos as nossas mãos e oramos para o conforto dos vossos
corações. Que Deus proteja e fiquem em paz.

Debora Nunes
16 Dezembro 2017, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

O Irmão Márcio vai ser sempre lembrado como um grande exemplo de
força, coragem e perseverança. Neste momento difícil os meus
pensamentos e orações estão com toda a família.

Faimara do Rocio Strauhs e família
16 Dezembro 2017, Deixou uma mensagem

A vida é fugaz; nem sempre mantemos o contato que deveríamos nas
atribulações diárias. Mas, sempre restam lembranças. Obrigada Márcio,
pelas lembranças boas que nos deixou: a minha mãe Teresa, sua tia, a
mim como prima. Você está vivo na nossa memória, no olhar do seu
pai, Moacyr, nas vidas que gerou. Paz e bem.

Carlos Saborido e família.
16 Dezembro 2017, Acendeu uma vela e deixou uma mensagem

Ao querido cunhado , tio , irmão e filho , seus dias aqui neste plano
foram foram cumpridos com muita responsabilidade , trabalho
dedicação, grandes valores humanos , com muita fé e amor , todos os
requisitos de que um grande Ser necessita na sua caminhada evolutiva .
O que podemos falar ? Com tão grande caminhada percorrida por
você? Somente agradecer por tê- lo conosco por todo esse tempo e
dizer em alto e bom tom que sempre O Amamos e a distância nunca foi
barreira para esse amor . Deus e anjos estão felizes que Você chegou .
Vá em paz na luz divina .Um grande beijo da nossa familia . Amamos
Você.

Neusa Regina Petry da Costa
16 Dezembro 2017, Acendeu uma vela e deixou uma mensagem

Querido Marcio, tua estadia aqui neste mundo, teve propósitos. O
primeiro foi como filho, depois como adolescente, onde os propósitos
não tão leves já estavam sendo cobrados de ti. Na fase adulta eles com
certeza criaram uma proporção gigantesca, pois vieram a fé, trabalho e
família.Honraste a todos eles. E por tê- los honrados, é que a missão
aqui cessou. Lutastes todas as batalhas.Sabemos que foram tempos
difíceis , lágrimas e dor. Mas já fazia parte do plano Divino. Agora meu
querido, agora sim estás num acolhimento maior, no acolhimento do
Pai. Sabemos que agora esta ´ás em Casa. Como dizem " Aqui os
familiares e amigos estão tristes e desolados, mas o céu está em festa
com a tua chegada". À família desejo força, e a esperança de que um
dia também farão parte deste lindo Lugar, deste lindo Jardim que
chamamos de paraíso.

Roberto Strauhs e família.
16 Dezembro 2017, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Querido e amado irmão Marcio que Deus esteja contigo hoje e sempre.
Sentiremos e muito a sua ausência.

Funerária Memorial | João Paz
15 Dezembro 2017, Deixou uma mensagem

A Funerária Memorial apresenta as sinceras condolências à família.

