Gilson Neder Cunha
21 Outubro 1944 - 13 Março 2020

Nome
Gilson Neder Cunha

Data do Funeral
14 Março de 2020

Naturalidade
Brasil

Hora do serviço religioso
9h00 (Homenagem)
Hora e local de saída
10h00 (Cremação)
Cemitério
Centro Funerário de Cascais (Crematório de
Alcabideche)

Elizabeth Mansur
09 Maio 2020, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

Um grande amigo e grande influenciador.
Condolências a família, que era sua grande paixão.

Decio Furtado
10 Abril 2020, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Recebi hoje, pelo Antonio Aparecida, a triste notícia da Passagem para
o Plano Espiritual do nosso muito querido amigo Gilson Neder. Tenho
certeza que ele terá todo o acolhimento, carinho e luz para o retorno à
Pátria Espiritual. Deixo meu afetuoso abraço para Wanda, filhas e netos,
rogando a Deus e a Jesus que console e conforte seus corações. As
pessoas que nos são queridas, ao partir deixam saudade, mas
continuam eternamente vivas em nossos corações, pois a saudade é o
AMOR QUE FICA. Grande abraço para toda a família.

Carlos Ganem
07 Abril 2020, Deixou uma mensagem

Aos familiares do querido Gilson, todo meu pesar e solidariedade pelo
seu falecimento. Que o Senhor o receba em festa no Céu. Grande
perde e a saudade dos amigos da Finep.

José Serpa Filho
06 Abril 2020, Deixou uma mensagem

Tive enorme prazer em tê- lo como, dentre quem eu conheci, das
pessoas que mais mereceram meu respeito e amizade.

Jose carlos soares
06 Abril 2020, Deixou uma mensagem

Nunca trabalhamos juntos, mas nossos atividades se falavam, se
dependiam.
Descance em paz, meu colega.

Denise Ferreira
06 Abril 2020, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Meus sentimentos.

Solange Fernandes
06 Abril 2020, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Meus sinceros sentimentos à família pela perda desse querido amigo!!!
Que descanse em paz!!!

Getúlio de Oliveira
06 Abril 2020, Deixou uma mensagem

Que sua alma descanse em paz, e que Deus conforte toda a família.

Sergio Paes de Oliveira
06 Abril 2020, Deixou uma mensagem

É uma grande perda, uma grande pessoa que conheci e um enorme
amigo que se tornou.
Que ele descanse em paz junto do Criador.
Sergio Paes e família

Dourival Haanwinckel
22 Março 2020, Deixou uma mensagem

Meu querido e guerreiro irmão, você enfrentou e venceu muitas
batalhas ao longo da vida. Agora chevou a hora da partida para outro
plano, outra vida. Vá com Deus. Sentirei sempre a sua falta, mas a nossa
amizade transcende a este plano físico. Em breve nos reencontraremos
em outro plano. Você estará sempre em meus pensamentos e minhas
orações.
Deixo a minha solidariedade e carinho à toda família nesse momento
de dor. Deus os abençoe e lhes dê força e coragem para suportar a
perda do nosso amado Gilson.
Fiquem com Deus.

Luis Carlos de O. Costa
20 Março 2020, Deixou uma mensagem

Meu grande e maior irmão de coração, que tive nessa vida.
Que Deus o abençoe, e a todos, e, conforte espiritualmente toda essa
familia, que amamos.
Aqui, estamos todos consternados

Carlos Arthur
19 Março 2020, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

Descanse em paz meu amigo. A todos da familia meus sentimentos.

Lucia Costa e Fernando Cardoso
19 Março 2020, Deixou uma mensagem

Queridos
Lamentamos profundamente a perda de nosso querido Gilson. Um
grande abraço a todos. Fiquem em paz

Claudia Goes
19 Março 2020, Deixou uma mensagem

Guardarei a lembrança, O sorriso Que ele esboçava qdo ia atendelas . Homem de BEM, Culto , com otimo papo .
Desejo que DEUS , esteja fortalecendo e confortando a todos , neste
momento de dor .
Abraço carinhoso

Andressa Leão e família
14 Março 2020, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Que Deus conforte o coração de todos vocês por essa perda.
Estamos longe fisicamente, mas com todos em nossos corações.
Que tio Gilson descanse em paz e lá de cima olhe por todos nós!

Maria Tereza Cunha
14 Março 2020, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

A quem sempre exerceu a mestria em super todas as limitações...
A quem jamais esqueceu de sorrir e embalar corações nas mais lindas
canções
A quem se dedicou de coração e alma á harmonia e alegria familiar
A quem foi esteio, referencia, exemplo
Minha homenagem e reverencia em profundo amor
Abraço você meu amigo, rocha pura forte e flexível e te dou as mãos
ate que vc chegue seguro a sua linda e maravilhosa morada.
Meu beijo e meu amor

Alexandre Vidal
14 Março 2020, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

Sinto muito por vossa perda, fica a saudades do que se foi vivido juntos,
mas também fica a certeza de que a vida continua e o amor nunca
acaba, que Deus os abençoe a todos e que lhes dê a força necessária
para vencer essa dor.

Leila e Fernando
14 Março 2020, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

Querido cunhado, só temos boas lembrancas de todos os momwntos
que vivemos juntos.
Sempre desfrutamos de sua companhia, amizade e bons papos com
muito carinho. Já estamos com saudades!
Descanse em paz! E que Deus conforte os corações de toda a familia.

Marcela Ramos
14 Março 2020, Deixou uma mensagem

Meu padrinho querido, ainda estou sem acreditar que você se foi assim
tão de repente... sua sobrinha neta está ensaiando uma música no
violão para tocar pra vc quando viesse aqui em junho... agora vou falar
pra ela tocar pra essa nova estrela que brilha no céu! Tantas
lembranças, nossos finais de semana em família na Barra, nossas
viagens para Angra, Cabo Frio... tantas histórias, tanta... saudade! Está
doendo, mas com a certeza de que você está descansando em paz
como merece. Queria estar ao lado da minha madrinha e minhas
primas, para tentar conforta- las o mínimo que fosse, mas a distância
não me permite. Então peço que envie muita força e luz pra elas, para
que suportem essa dor com paz no coração e a certeza de que, ao
longo da estrada da vida, vocês formaram uma família linda, repleta de
amor e união. Obrigada por tudo! Vá em paz!

Evelyn e Rodolpho
13 Março 2020, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Queridas,
Estamos sem palavras. Que ele descanse em paz e que Deus conforte o
coração de vocês. Bj

Iolanda e Athayde
13 Março 2020, Deixou uma mensagem

A morte não é nada
Eu somente passei
para o outro lado do
Caminho...
Vc que aí ficou, siga em frente,
a vida continua, linda e bela
como sempre foi.
(Santo Agostinho)
Nossos sinceros sentimentos a toda família nesse momento difícil... força
e fé para superar a dor... Beijo grande e carinhoso

Antônio Oliveira e família
13 Março 2020, Deixou uma mensagem

Nossos pêsames à toda a família. Que Deus console a todos. Foi- se um
grande e leal amigo, deixando um enorme vazio e muita saudade,

Marcia Alves
13 Março 2020, Deixou uma mensagem

Meus mais sinceros sentimentos! Que Deus em sua infinita misericórdia
console vossos corações! Meu maior abraço

Vitor Miranda
13 Março 2020, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Uma pessoa sensacional, alegre, divertido e de bem com a vida!
Sentiremos saudades!

Maria de Lourdes j.Neder Oliveira
13 Março 2020, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

A saudade eterniza a presença do nosso amado primo que deixou .
Com o tempo esta dor se aquieta, se transforma em silencio que espera,
pelos braços da vida um dia reencontrar. Nosso grande pesar,
Lourdinha, Jair, Jeannete , FAMILIA NEDER.

Luciana e família
13 Março 2020, Acendeu uma vela e deixou uma mensagem

Que Deus conforte os corações da família e coração daqueles que não
são mas que se considera ser, pelo amor que ele transmitia quem
estava ao lado dele. Sentirei muita falta do meu amigo... saudades sem
fim.

Leninha, Adriana e familiares
13 Março 2020, Deixou uma mensagem

Sentimos muito a perda do nosso querido primo! Muito amor e luz na sua
nova jornada. Nossos sentimentos a toda família.

Selma Antonia
13 Março 2020, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Desejo que Deus permita um rápido consolo para todos e que receba o
Gilson em seus braços!
Fiquem bem e com Deus!

Patricia e família
13 Março 2020, Prestou condolências à família e deixou uma mensagem

Que o Espírito Santo esteja com vocês nesse momento de dor. Estarei
em oração pelo Gílson e assim seguir seu caminho em luz.

Adriana y familia correa navas
13 Março 2020, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

Uma estrela se acende no cu, aos que ficamos resta a saudade e as
lembranças dos bons momentos, animadas conversas regadas de
muito amor e carinho. E acima de tudo a esperança e certeza que a
vida bonita e vale a pena lutar por cada momento. Gilson voce um
campeao.

Alba
13 Março 2020, Deixou uma mensagem

Meu amigo há 50 anos, meu brother, meu irmão, meu Nura querido. Vai
tocar agora sua viola com o João, em saraus intermináveis. Mande um
pouco de sua essência para a família e amigos que ficaram carentes
de seu humor, inteligência e positividade. Vai na paz, Gilson. Vai para
os braços de Deus com o nosso eterno agradecimento por nos deixar
participar de sua vida. Momentos eternos, eterna amizade. Saudades
de Albita, Kurtão, Kiki, Erick, Carol e Dudu.

Funerária Memorial | João Paz
13 Março 2020, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

A Funerária Memorial apresenta as mais sinceras condolências à
família.

