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Boletim Especial em comemoração ao casal
Emira e Gazel pelas Bodas de Ouro comemorado no dia 17.04.21

Fotos: Lado 
esq.: netos do 
casal. Lado dir.: 
casamento da 
Marisa, fi lha do 
casal.



Parabéns ao casal Emira e Marco Gazel!
Que essa data se repita por muitos e muitos anos, e que Deus con-
tinue abençoando essa união que tem sido um exemplo de compa-
nheirismo e amor para todos nós.

William e Fátima

Emira e Gazel,
Vocês são da turma da resistência! 50 anos de casamento é para os 
fortes... e que força vocês têm!!!
Parabéns, queridos amigos, pelo exemplo de companheirismo, 
força, amor, respeito e pela família que vocês construíram! 
Que Deus continue abençoando e iluminando essa união!
Feliz Bodas de Ouro!!!... e que venha o diamante!!! 
Grande beijo, 

Dalila e Joel

Gazel e Emira,
Nossos desejos de felicidades! Que esta data seja motivos de muitas 
alegrias!!! Que Deus continue a proteger este querido casal e que 
venham muitos mais anos de amor, respeito e saúde !!!
Fraterno abraço,

Marisa e Osmar

Emira e Gazel,
Parabéns pela comemoração de 50 anos de um casamento feliz e 
harmonioso. Juntos, construíram um LAR, porquê teve como base 
compreensão, dedicação, amizade e AMOR!
Felizes por podermos participar da comemoração, pois sempre nos 
sentimos acolhidos com muito carinho por vocês.
Felicidades! Beijos carinhosos!

Rosani e Sérgio

Hoje, minha mensagem é direcionada ao casal de Ouro.
A sublimidade da história de vocês realmente merece 
uma homenagem especial!
Que as bodas de ouro seja uma pequena parte da maior 
homenagem que a vida dará a vocês: a felicidade!!!

Silvia e Diogo



Queridos amigos Emira e Gazel.
Desejo a vocês, um novo ciclo repleto de amor, compreensão e 
amizade.
Que as bodas lhes tragam paz e serenidade para enfrentar todos os 
momentos, alegrias, tristezas. 
Um forte abraço para vocês repleto de muito carinho e admiração. 

Maria Tereza S. Federighi

Emira e Gazel,
Parabéns pelo Aniversário de Casamento! Que através desta linda 
união vocês constituíram  uma linda e abençoada família!! Muita 
luz, leveza, paz, amor, alegria, saúde e cumplicidade!!
Queridos amigos, que Deus abençoe vocês sempre!!!
Apesar do distanciamento sintam-se abraçados com muito carinho!!!

Marian e Cirino

Ao casal de ouro,
Os nossos votos de felicidades pelos 50 anos de matrimônio.
Parabéns!

Annaluiza e Celso Buzzoni

Emira & Marco Gazel,
Que a sabedoria e respeito conquistados no decorrer desses 50 
anos, sejam o incentivo para as Conquistas e Vitórias almejadas 
futuramente. Lembrem-se, 50 anos passam rápido quando o amor e 
respeito são o alicerce de um lar”.
Feliz Bodas de Ouro! Que venham logo os diamantes...
Abraços e obrigado pelo exemplo!!!!

Mauri e Sérgio Brandão

Emira e Gazel,
Vocês são exemplos para muitos, porque 50 anos juntos, nos 
mostram como o casamento é verdadeiramente cheio de altos e 
baixos, alegrias e tristezas, mas sempre superados pelo AMOR.
Essa data marca tudo o que vocês viveram juntos, a Família que se 
formou e os Sonhos que foram realizados.
O Amor prevaleceu e venceu cada uma dessas batalhas nesses 50 
anos.
Feliz BODAS de OURO, sempre unidos e a celebrar a Vida todos os 
dias!!! FELICIDADES!!!

Edna e Amílcar



Queridos Emira e Gazel,
Meus parabéns e muitas felicidades por essa data tão signifi cativa. 
Bodas de ouro! Eu quase cheguei lá, mas posso dizer que aproveitei cada momen-
to de minha união com a Vera e vocês foram testemunhas disso. 
Hoje, vocês conquistaram esse momento que tem de ser comemorado com alegria 
pois todas experiências que tivemos eu sou testemunha dos seus trinta anos de 
convivência com muito amor e cumplicidade entre vocês dois. 
O exemplo que dão para nós que temos o privilégio de gozar da sua amizade é 
maravilhoso. 
Junto com os parabéns, digo o também muito obrigado por me ajudarem a vencer 
alguns obstáculos que eu tive. Admiro muito tanto o Dr Gazel como a Dona Emira 
Forte e carinhoso abraço aos dois e aos familiares que os rodeiam.

Manoel

Emira e Gazel,
Que dia lindo para celebrarmos o amor e parceria que este casal 
representa. Vocês são um casal inspiração para nós.
Que Deus os abençoe e que sejam sempre felizes, sempre amigos, 
parceiros e que o amor sempre prevaleça.
Um forte abraço,

Família Scatolini

Gazel e Emira,
Felicidades pelos 50 anos de casados! Um marco importantíssimo 
que serve de referência pra nós (estamos 19 anos atrás de vocês rs). 
Muitas felicidades, que essa união permaneça por muitos anos com 
muito amor.
Muita saúde pra continuarem essa jornada maravilhosa!

Luiz Fernando e Marilda

Emira e Gazel,
Criações divinas compartilhando o mesmo átomo permanente da 
eternidade.
Conjunta e continua evolução planetária em mais de cem mil anos, 
em mais de mil vidas.
O que são cinquenta anos de união divina estável ?
Último estágio da vitoriosa conclusão no salto quântico para a 
plataforma celeste das Plêiades.
Tempo é duração de consciência...!!

Sizenando Affonso

Gazel e Emira,
Abençoados com meio século de união 
com amor e dedicação.  
Desejo a vocês, a continuidade desse afeto 
que os une.
Parabéns!

Eunice Rossoni



Emira e Gazel,
Bodas de ouro! Nossos cumprimentos por esta data, e pela con-
quista por essa marca respeitável. Vocês são OURO, símbolo de 
um casal meritório de suas conquistas, referência de vivência e 
de família.
PARABÉNS!
Um grande abraço e nossas considerações!

Marcia e Bispo

Parabéns, Emira e Gazel!
Que esta data se prolonge por muitos anos com 
muito amor, alegria e saúde!

Henia e Nelson

Parabéns ao casal Emira e Marco.
Deus os abençoe e proteja.

Virgílio

Parabéns Emira e Gazel!
Muitas felicidades, que venham mais 
muitos anos de amor e companheirismo!
Beijos,

Rosa

Parabéns, queridos Emira e Gazel.
Sucesso e saúde na vida!

Luiz Matone



Fotos do companheirismo virtual em comemoração aos
50 anos de casados do casal Emira e Gazel

 com a bênção do Frei 
André Tavares, o.p. Prior do 

Dominicanos de BH



O nosso muito obrigado a todos que puderam participar dessa linda homenagem 
virtual ao casal que admiramos: Emira e Gazel. Muita saúde e felicidades!!


