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OF. GDIL/ALES Nº 204/2019 
 

 

                                                                               Vitória, 11 de dezembro de 2019. 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor,  
Deputado Erick Musso 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
 
 
Assunto: Comenda Arautos da Paz. 

 
 

Senhor Presidente, 
 
 

A Deputada Estadual abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas 

constitucionais, vem respeitosamente por meio deste, indicar L Association – Les 

Amis de Gabriel Maire para receber a Comenda Arautos da Paz na Sessão 

Solene referente aos 30 anos de martírio do Pe. Gabriel Félix Roger Maire, que 

acontecerá no dia 17/12/2019, às 18h30 no Plenário Dirceu Cardoso. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

IRINY LOPES 
Deputada estadual – PT/ES 
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JUSTIFICATIVA 

 

Quando veio para veio pro Brasil, no início da década de 80, especificamente em 

4 de outubro de 1980, Padre Gabriel fez questão de manter contatos com sua 

família e amigos da França. Um elo de amor e amizade que nunca se rompeu. A 

forma que Gabriel encontrou foi o de editar aqui no brasil um jornal em francês 

chamado “Ecos de Vitória” e enviava a França, aos seus amigos e familiares, 

contando sobre o desenvolvimento de sua missão, sobre a situação sócio política, 

econômica do Brasil e do Espírito Santo. Falava sobre o desrespeito a vida, aos 

direitos humanos, a democracia. Assuntos que também fazia parte da missão de 

Gabriel, o combate a esses desrespeitos. Seus amigos da França sempre 

acompanharam a história e o desenvolvimento dos projetos sacerdotal, social e 

humano de Gabriel no Brasil.  

Após o assassinato de padre Gabriel esse grupo de amigos formou a Associação 

dos amigos do Padre Gabriel Maire, na França, para manter viva os ideais de 

Gabriel, manter intercâmbios com os amigos aqui do Brasil e do ES. Uma 

associação de amigos que em 30 anos não deixou a memória de Gabriel ser 

esquecida.   
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