
RODRIGO,
Todos estes anos vc me deu
amor e eu quero dizer que "
te amo", papai! Mariana

ADAUTO NOTA 10
Pai, você é o melhor pai do
mundo! Te amooo! Felipe Ver-
siani

AFONSO MARCELO
Eu te amo muito, você é tudo
na minha vida. Com amor,
Marcela Paula

ALAN
Pai, eu te amo muito porque
você me ensina a ser educa-
do. André O.

ANDERSON
Você é especial para mim,
me faz rir, te amo muito! Gus-
tavo A.

ANTÔNIO
Eu te amo mais que tudo nes-
se mundo. Te adoro. Beijos. Gi-
ovanna T.

ARTUR
(MEU AMIGÃO) Feliz dia dos
pais! Eu te amo muito e amo
jogar bola c/ você. Bernardo

AYSSER
Pai, eu te amo. Você é o pai
mais divertido! Luiza A.

BERNARDO,
Você estará sempre no meu
coração! Eu te amo à beça!
Valentina

BRÁS
PAPAI você é o meu herói!
Sempre estaremos juntos!!!
Beijos... Tiago

BRUNO
Eu sempre te amarei!!! Sei
que você sempre vai estar
comigo!!! Clara

BRUNO
LINDO E GOSTOSO! Querido
pai, eu te amo. Queria trocar
os objetos pelo tempo. Nina

ADERMO,
Você é o melhor pai do univer-
so! Te amo! Luiza Costa

ADRIANO,
Você é um raio de luz. Minha
vida sem você não faz senti-
do. Te amo ,meu herói. Davi

AGUINALDO
Você é palhaço, herói, legal,
um SUPER-PAI e amigo!!!!!
Augusto

ALBERTO,
MEU AMIGÃO, Você é um pai-
pleto porque é um pai comple-
to. Sérgio Carrilho

ALESSANDRO,
Obrigada por tudo! Nosso he-
rói! Te amamos muito! Gabrie-
la e Manuela Barros

ALISSON,
Gosto muito de você! Sem-
pre me ajuda e diverte! Bei-
jos. Luiza Peixoto

ALOYSIO,
Te adoro muito. Você é uma
grande inspiração. Você é
um exemplo. Leticia.

ANDRÉ LORENZON,
Vc é o melhor pai do mundo.
Muito obrigado por existir.
Sua filha, Isabel Lorenzon.

ÂNGELO,
Te amo muito! Você é carinho-
so e amoroso. Te adoro! Lu-
cas Lopes Lisa

ÂNGELO,
Você mora no meu coração!
Sou o seu fã número um. Nun-
ca vou te esquecer. Lorenzo.

ANTONINO,
Você é um ótimo pai. Muito
obrigado por existir em mi-
nha vida. Te amo. Lucas

ANTÔNIO LARA,
Querido, você sempre será
meu barbudo e cabeludo que
amarei. Isabela Lara

ADAISSON,
Você é por mim muito amado
e estará para sempre no
meu coração. Abraços. Beca

RÚBIO,
Você é um pai muito legal.
Eu gosto muito de ficar ao
seu lado. Vinícius Guimarães

BRUNO
Papai, você sempre vai ser
meu herói e meu amigo! Sem-
pre vou te amar! Manuela

BRUNO,
ATACANTEDOAMOR!Obriga-
do por casar com a mamãe,
gentileza sua. :) Davi Campos

CAMILO
PAPAI,EU GOSTO MUITO DE
VOCÊ!!! TE AMO MUITO!!!!
Isabela

CARLOS
Você me faz rir, me ajuda
nas horas difíceis. Te amo.
Gustavo D.

CLÁUDIO
Papai, você estará no meu co-
ração sempre!!! TE AMO!!!
Rafaela

CLÁUDIO
Papai, você sempre está comi-
go no meu coração. Bruna
A.

CLÁUDIO,
Papai, você é o melhor pai
do mundo e eu nunca vou te
deixar! Guilherme

CLAYSON (KEKÊ) :)
Eu te amo! Você é um ótimo
pai, super legal! Beijos. Maria-
na Rocha

DAVI
Papai, te amo tanto que nem
sei falar!!! Beijos... Sara

DURVAL(DURVAS)
Eu te amo! Você sempre esta-
rá no meu coração! Com
amor, Laura Karl

EDUARDO
Papai, você se preocupa mui-
to comigo. Te amo! Gabriela
N.

ARISTIDES,
Que Deus te abençoe e que
você tenha o melhor dia dos
pais! Júlia Ferreira

BRENO,
É sempre bom estar com vo-
cê! Você me ajuda em tudo
que preciso! Cassiel

BRUNO TURRA,
Eu te amo muito. Obrigado
por existir. Você é o melhor!
Um abraço, Pedro

BRUNO, VC
mora em meu coração, é o
melhor pai do mundo!Melhor
companheiro. Sophia Oliveira

CÂNDIDO
Você é muito importante pa-
ra mim! Eu te amo mais que
tudo. Júlia Silveira

CARLOS,
não sei se já disse,mas vc é
muito especial.Vc é forte, gos-
taria de ser assim. Victoria

CARLOS,
Você é como água, essenci-
al para minha vida. Sem vo-
cê eu não existiria. Matias

CELIO,
Eu te amo. Você é o meu he-
rói! Papai, você mora no
meu coração! Luiza

CELSO GUIMARÃES
Pai, você é meu herói e sem-
pre me defende do inimigo.
Isabela Ambrósio

CÍCERO,
Você é meu herói, te amo!!!
Camila Rabelo Moura

CLÁUDIO,
Você é meu herói! Vou te
amar eternamente! Te amo
Gabriel Martins

CLÉCIO, VC É
um presente que Deus me en-
viou. Além disso, vc sempre
estará comigo!João Gabriel

ALLYSON,
Pai, meu coração não para
de bater de tanta alegria que
sinto por você! Bia

SÉRGIO,
Eu gosto muito de ficar ao
seu lado. Eu te amo! Beijos.
Henrique Prado

EMILSON
Papai, eu te amo muito! Vo-
cê é a razão do meu viver!
Maria Clara

EVANDRO
PAPAI, EU TE AMO MUITO!!
MAS MUITO MESMO!!!! Ber-
nardo

FELIX
Pai eu te amo você sempre
me faz rir. Beijo Fernando

FELIX,
Você é muito bonito, carinho-
so e amoroso. TE AMO !!!!
Isabel F.

FERNANDO
(PAPAI) Eu te amo do jeiti-
nho que você é. Sofia P. K.

FERNANDO
Pai, você me criou e quero
continuar sempre com você.
Te amo. Ana Maria M.

FLORELINO
PAPAI, você estará eterna-
mente em meu coração!!!!!
Isaac

FRANCISCO
PAPAI, amo muito você!!! Ca-
da dia é especial. Te amo!!!
André

FRANCISCO
Querido papai, sempre vou
te amar! Você vive no meu co-
ração! Lorenzo

FREDERICO
AFONSO. Eu te amo papai, vo-
cê é o melhor pai do mundo.
João Gabriel

FREDERICO
Querido papai, você é muito
especial para mim! Quero vo-
cê comigo! Luna

CRISTIANO,
Você é o melhor pai do espa-
ço. Eu te amo! Você é meu
ídolo. Beijos. Caio

DANIEL,
te amamos! Nosso herói, nos-
sa razão de viver.Mora no nos-
so coração.Larissa e Leticia

DANIEL RIVELLI,
Você será sempre meu he-
rói. Mesmo longe te adora-
rei. Com amor. Letícia Rivelli

DAURO,
Te amo muito! Você é tudo pa-
ra mim. É muito valioso tam-
bém! Com amor. Vitória

DENILSON,
Você é meu herói. Me salva
de qualquer problema. Te ado-
ro! Sophia Fonseca

DWIGHT, VC É
um exemplo na minha vida,
sem vc eu não seria nada.
Te amo + q o planeta Clara

EDUARDO,
Seu amor e seu carinho são
muito importantes para mim!
Um beijo, Cecilia

EDUARDO VILELA,
Te amo, pois você me dá cari-
nho, amor e estuda comigo.
Obrigado por existir. Bruno

EDWALDO FILHO,
Você é meu herói! Eu te
amo! Você estará sempre no
meu coração! Gustavo.

ENILTON VIANNA,
Pai, parabéns por mais um
dia. É ótimo ficar com você.
Te amo. Maria Clara Jeha

ENIO ROSSI,
Você é o melhor pai que al-
guém poderia ter!!! TE
AMO!!! Nívea

ERIC W. DE SOUZA
Você é tudo de bom! Você é
show de bola! Super legal e di-
vertido. Izabel Souza

ALYSSON REIS,
Você sempre será meu pai e
sempre meu herói. Te amo
muito! Victor Reis

SÉRGIO,
Você é o melhor pai de to-
dos e sempre estará em meu
coração. Sofia Maia

GABRIEL
Papai, você é o melhor pai
do universo, é super legal!
Te amo. Davi P.

GERALDO
Você é bonito, divertido gos-
ta de música, joga futebol co-
migo. Daniel S.

GIANLUCA
Pai, você é um homem óti-
mo,trabalhador.Comamor.Lu-
isa R.

GILBERTO
PAPAI, você é o melhor pai
do mundo!!!!! TE AMO!!!!
Beijos!!!!! Ana Luiza

GLAUCIO
Querido pai, feliz Dia dos
Pais. Te amo! Mariana M. M.
Rocha

GUSTAVO
Você é muito legal me ensi-
nando matemática. Te amo.
João Henrique S.

HENRIQUE
"PAIZINHO LINDO" Muito obri-
gada por tudo que você fez
por mim eu te amo. Angelina

HENRIQUE
Te amo demais. Não existe
pai melhor neste mundo !!!!
Luana B.

IRAM
Nós te amamos. Feliz dia dos
pais. Com amor. Júlia, Prisci-
lla e Sophia

JACYR
Querido papai, você estará
sempre no meu coração! Eu
te amo! Rodrigo

JORGE, MEU PAI!
Papai, eu te amo, você é tu-
do e vai sempre ficar comi-
go! Mateus N.

FERNANDO,
obrigado por existir em mi-
nha vida.Você é o melhor pai
do mundo. Te amo, Laura.

FLÁVIO,
Te amo. Você brinca comigo
sempre e me ajuda. Você é
um ótimo pai. Clara Matuck

FRANCISCO, TE
amo pq sempre me dá força
e companhia.Vc sempre esta-
rá no meu coração Giovanni

FRED,
Nunca te esquecerei!!! Te
amo muito!!! Com amor. Ma-
theus B.

GUIHERME
Meu agente 007. Você é um
pai-herói porque me ajuda
sempre! Te adoro! Arthur.

GUILHERME,
te amo tanto quanto a vida
que vc me deu! Fico sempre
feliz de ficar com vc. Cecília

GUILHERME,
TE AMO MUITO!!! Você é o
meu melhor amigo!!! Um bei-
jo, Julia

IVAN,
Você me ajuda muito. Me le-
vanta quando caio. Muito obri-
gado! Eu te amo. Arthur.

JAIME,
Você é especial. Te amo ho-
je, amanhã e sempre. Beijos
da sua filha, Ana Carolina.

JOÃO,
Você é minha vida e você
vai ser eternamente amado
por mim. Ivan Andrade

JOÃO AUGUSTO
Você é um pai-herói, porque
nos salva de todas as aventu-
ras! Thiago e Bernardo

JOÃO GUILHERME,
Te amo muito, pois você me
apoia e me dá carinho. Um
beijo, Carolina

AMIGÃOZÃO,
Você vai estar sempre no
meu coraçãozão. Te amo, ami-
gãozão. Seu amigão. Pedrão

SIDNEY,
Você é muito engraçado. Gos-
to muito de você. Com amor.
Beatriz

JOSÉ
QUERIDO PAPAI, você ficará
eternamente no meu cora-
ção. Arthur

LUCIANO
Papai, gosto muito de você!!
Sempre está presente em mi-
nha vida. Júlia

LUIGI
Você vai ser o meu PAI e o
meu HERÓI para sempre!Luís
Felipe

LUIS
Papai, você é o melhor pai
do mundo! Sempre estará co-
migo! Pedro

MADERSON
O MELHOR PAI! Meu pai me
ensinou a jogar videogame e
lhe sou grato. João Vitor

MARCELO
Papai eu te amo do fundo do
meu coração. Maria Luiza B.

MARCELO
Papai, você é o melhor pai
do mundo!!! Te amo demais!
Marcela

MARCELO
Papai, gosto muito de você.
É grande e forte. Emília C.

MARCELO
Você que me ensinou a jogar
futebol, é o melhor pai do
mundo!!! Marcelo

MARCELO
Você sempre estará no meu
coração. TE AMO MUITO!!!!
Bruno

MARCELO
Você sempre foi um belo pai
e eu nunca te deixarei!!!!!!
Maria Fernanda

JONATÃ,
Você é o melhor pai do mun-
do inteiro! Te amo! Letícia

JUAN C. GOMES
Você sempre será meu he-
rói, amigo, e sempre estará
comigo!! Theo

JÚLIO CÉSAR,
Você é o meu herói, e sem-
pre estará no meu coração.
Com amor. Alice Lima

LEONARDO,
Muito obrigado por tudo que
vc faz por mim. Me ajuda sem-
pre quando preciso. Cauã

LEONARDO,
Você é especial para mim e
hoje eu te desejo um feliz dia
dos pais! Juliana

LEONARDO MELO,
Papai, você é o meu herói.
Com amor. Guilherme Cam-
pos Mrad Vaz de Melo

LEONARDO SOARES
Te amamos muito. Você é mui-
to importante para nós. Bei-
jos, Mari e Rafa

LUCAS,
Você é o melhor pai do mun-
do. Sempre me apoia e me
dá carinho. Te amo. Barbara

LUCIANO,
Sem você a minha vida não
ia ser igual! Te amo. Beijos.
Sophia Almeida

LUÍS EDUARDO,
Te guardarei para sempre no
meu coração, meu papai.
Com carinho. Gustavo

MARCELO,
Te amo muito! Pai na vida só
existe um... Você é o melhor
e vai sempre ser! Antônia

MARCO AURÉLIO
Fofucho, você é a luz da mi-
nha vida e eu te amo muito!
Com amor. Taís

ARNALDO,
Minha vida sem você não se-
ria tão especial, divertida e di-
ferente. Isadora

TIAGO,
Eu adoro ter você na minha vi-
da. Eu te amo! Beijos. Eduar-
da Carvalho

MARCO
Meu querido papai, você esta-
rá no meu coração para sem-
pre! Júlia

MARCO
Pai, eu te amo!!! Fique saben-
do que sempre estará no
meu coração!!! Mateus

MARCO ANTÔNIO
Feliz dia dos pais! Você é um
ótimo pai. Te amo. Natalia A.

MARCO AURÉLIO
Você é meu docinho de co-
co. Um beijão! Arthur B.

MAURO
Pai, passei por aqui para di-
zer que você é muito especi-
al para mim! Lucas

MIGUEL
Papai, você é demais!!!! Te
amo do tamanho do mundo!
Beatriz

NIELS
Far, você é muito legal, engra-
çado, sempre brinca comigo.
Daniel G.

ODAIR
Eu gosto de você demais. Vo-
cê é ótimo! Pedro G.

PAPAI ALUISIO,
Você é muito legal, Inteligen-
te e bonito. Meu paizão! An-
dré

PAPAI CARLOS,
Eu te amo. Você é o melhor
pai do mundo! Você é ótimo.
Bárbara B.

PAPAI FÁBIO,
Querido papai, gosto tanto
de você, lá do fundo do meu
coração. Bjs, Luiza F.

MARCOS LUIZ,
Você é o MELHOR PAI do
mundo!! É muito inteligente!!
Luiz Fernando

MARCUS,
Você é o melhor pai do mun-
do. E sempre me ajuda quan-
do preciso. Obrigado, Theo

MARCUS M.M.A.
Pai, você é como o último pe-
daço de pizza!!! Rafael M.A.

MÁRIO,
Você é meu herói, te amo. Ca-
mila Rabelo Moura

MAURÍCIO,
Você é o meu herói e melhor
amigo!!! TE AMO MUITO!!
Mariana

MAURO CORDEIRO,
Pai: apenas três letras, mas
você nos faz muito felizes! Jai-
me e João Cordeiro

MICHAEL,
Eu te vejo pouco, mesmo as-
sim te amo muito!!! Nikita B.
Bowring

MILSON,
Você é o melhor pai do mun-
do. Adoro jogar tênis e viajar
com você. Te amo! Daniel.

NELLO,
Eu te amo e sempre estarei
com você !!! Com amor !!! Jú-
lia Rangel

ORMY,
Meu coração é só seu! Te
amo, pai, com carinho. Gigi
(Giorgiana Pereira)

PAPAI ALCINO,
Gosto muito de vc,e se não
existisse,minha vida não se-
ria a mesma.Te amo MªLuisa

PAPAI BERNARDO,
Você será sempre abençoa-
do neste grande dia. Com
amor. Ana Beatriz França

BRUNO R.FRATTEZI
O que eu vejo em você é mui-
to mais do que você pensa...
Com amor, Matheus Frattezi

UBIRATAN,
Eu te amo muito! E obrigada
por cuidar sempre de mim,
abraços. Ana Clara

PAPAI JOSÉ LUIZ
Eu te amo demais! O mais ami-
go de todos! É legal. Samuel
Cândido

PAPAI LESSA
Papai, te amo muito, você
me dá tudo que preciso. Te
adoro, Bárbara Lima

PAPAI MARCOS,
Pai, eu te amo, e você sem-
pre faz a sua parte. Com cari-
nho, Ana G.

PAPAI PAULO
(MANÉ) Querido e amado. É
um pai legal e bonzinho. Te
amo. Lucas Lima

PAPAI ULYSSES,
Você sempre será amado
por mim. Você é o melhor de
todos! João Eduardo

PAPAI WAGNER,
Eu te amo e amo quando brin-
ca de bola comigo. Te amo e
te adoro! Arthur

PAPAI WAGNER,
MEU AMOR Obrigado por to-
dos esses anos que vc me aju-
da a aprender! Caio Tafuri

PAULO
Meu pai é bonito, incrível.
Me ajuda no dever de casa.
Te amo! Francisco E.

PAULO
Muito obrigado por ter cuida-
do de mim todos estes anos.
João Pedro A.

PAULO
Papai, você é o meu melhor
amigo!!! TE AMO MUITO!!
Beijos... Pedro

PAULO,
MEU PAI 10! Querido pai,
meu companheiro! Te amo!
Vc é o melhor! Lucas B.

PAPAI MARCELO,
Você é meu amor. Eu adoro
quando fico ao seu lado an-
tes de dormir. Te amo. Bruna

PAPAI PAULO,
Você mora no meu coração.
Muitos beijos de sua filha Lua-
na. Te amo!

PAULO,
Você é o melhor pai do mun-
do. Você sempre esteve comi-
go. Com amor. Lucas Melado

PAULO CÉSAR,
Você é essencial na minha vi-
da, um herói, um super-
homem. Com amor. Lucas F.

PAULO F,
eu gosto quando a gente des-
monta as coisas, cozinha jun-
to e mexe no jardim. Paulo

PAULO HENRIQUE,
Vc é um anjo que desceu do
céu para me encher de amor
e carinho! Gabriela de Melo

QUEOPS,
Sua companhia é sempre
boa. Obrigada por tudo! Com
carinho. Bruna.

QUERIDO BRENO,
V o c ê m o r a e m m e u
coração!!! Aproveite o dia
dos pais!!! Beijos Natália

QUERIDO CÍCERO,
Você é e sempre será meu he-
rói e meu protetor. Um beijo.
Gabriel Rabelo

QUERIDO ÉRICO,
Vc é o meu herói em todas
as coisas! Meu coração é
seu! Com amor. Ana Ribeiro

QUERIDO MÁRIO,
Você é e sempre será meu he-
rói e meu protetor. Um beijo.
Gabriel Moura

QUERIDO PAPAI,
Te amo muito!! Você sempre
será meu herói!!! Com
amor.. Mel

CÉLIO LUIZ SANTOS
Você sempre estará em mim,
mesmo nos piores momen-
tos. Te amo. Júlia Santos

VALDELOI,
Você é o melhor pai do mun-
do, e ainda é atleticano, Sem-
pre vou te amar! Gabriel

PEDRO
Todos estes anos você me
amou e me ajudou muito.
João Pedro C.

PEDRO
PAI, GOSTO MUITO DE VO-
CÊ! QUERO FICAR SÓ COM
VOCÊ!!! Gabriel

PEDRO AUGUSTO,
Pai, eu te amo! Você me aju-
da sempre, você é o melhor
do mundo! Lucas C.

PÚBLIO
Eu ouvi palavras tão queri-
das de você, meu paizão!!!!!
Miguel

RAFAEL
Papai, você sempre estará
no meu coração. Com amor!!
Gabriel

RAFAEL
Você é o pai mais legal do
mundo! Abraços e beijos.
João Pedro F.

RENATO
(PAI QUERIDO)Te amo, você
está no meu coração. Eu te
amo demais. Rafael F. Vilela

RENATO
Papai, eu te amo muito! Vo-
cê sempre ficará no meu cora-
ção! Bernardo

RICARDO,
MEU PAI, eu te amo muito,
Obrigado por tudo, você é no-
ta 100000! Rafael G.

RILDO "RILDINHO"
Meu amor por você vem do
coração! Pai mais legal do
mundo! Gabriela N.

RIVALDO
Papai, você é muito legal. Obri-
gado por tudo! Saulo A.

REINALDO,
Sempre levarei você no meu
coração. Você vai ser sem-
pre meu herói! Gabriel Vieira

RENATO,
Você é um pai sensacional!
O melhor que eu poderia ter!
Amo você. Ana Luíza

RICARDO
Para mim vc é um paicedor,
pois é atleticano doente. Sau-
dações Alvinegras. Ricardo

RICARDO,
Eu adoro quando vc me cha-
ma de porquinha. Te amo mui-
to. Vc é o melhor. Sophia K

RICARDO,
Vocêéamável,amigo,meusu-
per-herói. Por isso, vou te ho-
menagear. Marcinha

RINALDO P. L.,
Você é uma pessoa linda e
m e ajuda quando eu
preciso!!! André

ROBERTO,
Agradeço muito a Deus por
me dar um pai maravilhoso e
amoroso. Beijo, Alice Bessa

ROGÉRIO,
Eu não posso ser o melhor fi-
lho, mas sei que sou o filho
que mais ama o pai. José

RÔMULO,
Papai, o senhor é essencial
na minha vida. Com muito
amor. Isabelle

RONNIE,
Para mim,você é um paiança
pq sempre se diverte como
uma criança. Ana Luiza!

RUBENS,
Papai, eu te amo! Você é incrí-
vel e o melhor pai do mundo!
Gabriela Bicalho

SEBASTIÃO,
Obrigada por tudo que o se-
nhor fez na minha vida. Te
amo. Com amor. Marina

CHICO,
Você vai ser meu pai para
sempre e eu te amo dos pés
ao coração. Te amo. Teu

VINÍCIUS,
Você é um pai muito bom!
Eu te amo muito! Abraços.
Gustavo Cavalcanti

ROBERTO
Papi, eu te amo. É o melhor
pai do mundo! Gabriel F.

ROBERTO
Você mora dentro do meu co-
ração, me protege. Te amo.
Gustavo G.

RODRIGO
Você sempre esteve no meu
coração. Com amor. Daniel
V.

RODRIGO,
Pai, eu te amo, você faz par-
te da minha vida! Te amo. Ro-
drigo Loureiro

RODRIGO (PAPI)
Querido papai, eu te amo mui-
to. Você é o melhor! Com cari-
nho, Ezequiel

ROGÉRIO
Papai, você é o meu super
PM no mundo e no XBOX.
Renzo

ROLF
Papai, você é muito legal e
sei que você me ama. Beijos.
Ana Beatriz R.

RONALDO
Papai, eu te amo!!! Sempre
irei te amar por toda a minha
vida!!! Thales

RUBENS
Venho dizer que você é espe-
cial pra mim. Te amo! Nínive
A.

SAULO E GUSTAVO
Pais, eu amo muito vocês. Bei-
jos e um abraço! João Lucca
A.

SÉRGIO
Eu te amo, papai querido! Vo-
cê sempre estará no meu co-
ração! Rafael

SÉRGIO
Você é um painhinho pq sem-
pre me trata com carinho.
Com amor. Lucas Guedes

SÉRGIO,
Eu te admiro muito. Você é o
meu herói. Te amo muito. Letí-
cia Flores.

SÉRGIO,
Gosto muito de vc pois é um
pai incrível. Sempre está ao
meu lado. Um beijo, Teresa

STÉFANO,
Vc é o melhor pai! Quero ter
sempre você ao meu lado.
Com amor, Luana Bortolini.

STELYOS,
Você é a pessoa mais impor-
tante da minha vida!!! Bei-
jos, Lena

TIAGO,
Hoje lhe presenteio com es-
sa mensagem para dizer: "Eu
vou te amar sempre". Diogo

TULIO,
Gosto muito de vc, pois sem-
pre brinca comigo. Vc me dá
amor e carinho. Gabriel

VALDIR R.
Você é meu herói, meu vilão,
meu irmão, meu amigo, pai, vo-
cê é meu tudo! Erick

VALDIVINO,
Meu herói! É sempre bom es-
tar com vc já que é o melhor
pai do mundo! Maria Clara S

VANDER,
Você é muito legal e diverti-
do. Você é meu Deus! Com
amor. Giovanna

VITTORIO,
Vc é pra mim um paiaço por-
que vive me fazendo rir e eu
me orgulho de você. Enzo.

WALTER,
agradeçoeternamenteporcui-
dar de mim! Até quando faço
coisa errada. Julia Mewes

CLÁUDIO,
Desde que nasci você mora
dentro do meu coração. Para-
béns! Izabella

WANDERLEY,
Vc é o meu anjo da guarda!
Amo você papai, p/ sempre!
Que Deus te proteja. Victor

SÉRGIO,
A felicidade está em mim por
ter um pai tão carinhoso! So-
fia Adaid

STÉLIOS
Viennen vite au Brésil. Je
t’aime beacoup. Tu me man-
que. Je t’attends.Bisou! Julio

TIAGO
Eu gosto muito de você!!!!!!
Obrigada pelo seu amor!!!!!!
Ana Beatriz

TULIO
Papai, você faz parte de
mim! Você sempre estará no
meu coração! Pedro

VANDER
Você é muito bom para mim,
sempre me ajudando. Te dou
meu carinho! Enzo C.

VICENTE DIAS,
Papai, adoro você, adoro su-
as brincadeiras... seu brinca-
lhão! Victor D

VINÍCIUS
Eu te amo. Não existe um pai
melhor do que você! Júlia
M.

WAGNER
Eu adoro você. É muito legal,
inteligente e gentil. Davi L.

WILLIS
PAPAI EU TE AMO! VOCÊ É
O MELHOR PAI DO MUNDO
Igor

WALTER ONORIO,
Eu sou eternamente grato
por vc ser meu pai. Vc é incrí-
vel. Te amo. Henrique Castro

WANDERSOM,
Você sempre estará no meu
coração! Nunca te esquece-
rei! Renan Ferreira de Souza

WELINGTON
Você, mesmo muito distante
de mim, sempre morará den-
tro do meu coração. Leo

WESLEY MARCOS,
Sem você a minha vida é mui-
to triste, você é a razão da mi-
nha vida! Bernardo

ZANIO,
Papai querido, que sempre
brinca comigo. Obrigado por
me dar tudo que tenho. Luca

CLÁUDIO F. DIAS,
Nunca vou te esquecer! Com
muito amor. Isabela Dias


