Barbara Gonçalves
March 22, 1991 - January 8, 2022

(texto em português abaixo…)
On January 8th, during a beautiful sunny winter afternoon, our little angel, Barbara Fusco
Gonçalves, graduated with honor from this life. It was a blessing and privilege have such a
noble spirit as part of our family. She taught us patience, love, endurance, resilience, and
that you can smile and be really happy despite your challenges.
Even in a fragile body with Cerebral Palsy, she loved to sing primary songs, and watch
children’s movies. Her smile and happiness were contagious to anyone who encountered
her. Just looking at her made your day better and brighter.
The void and pain we feel is surpassed by the knowledge that she lives, happier than
ever! She is walking, jumping, and singing amongst the host of angels at the feet of our
Savior Jesus Christ.
Because families are eternal, we will be reunited again with our perfect Barbara and live
together forever as a family.
Barbara, may you help us to stay on the narrow path and be worthy to be with you soon!
“Big group hug! Uuuuupa!”

No dia 8 de janeiro, durante uma linda tarde ensolarada de inverno, nosso pequeno anjo
Bárbara Fusco Gonçalves, graduou-se com honras desta vida. Foi uma benção e
privilégio ter um nobre espírito como ela, parte da nossa família. Ela nos ensinou
paciência, amor, perseverança, e que se pode sorrir e ser muito feliz apesar dos desafios.
Mesmo com um frágil corpo com paralisia cerebral, ela amava cantar músicas da primária

e assistir filmes infantis. Seu sorriso e alegria eram contagioso a qualquer pessoa que a
encontrasse. Só de olhar para ela o seu dia se tornava melhor e mais cheio de luz.
O vazio e dor que sentimos são vencidos pelo conhecimento que ela vive, agora mais
feliz que nunca! Ela está caminhando, pulando e cantando junto às hostes celestiais, aos
pés do nosso Salvador Jesus Cristo.
Como as famílias podem ser eternas, confiamos que seremos reunidos de novo com a
nossa Bárbara perfeita e viveremos juntos para sempre como família.
Bárbara, que você possa nos ajudar a permanecer no caminho estreito e sermos dignos
de logo estar com você!
“Big group hug! Uuuuupa!” (Um grande abraço em grupo!)
Interment in the Highland City Cemetery, Highland, Utah.
In lieu of flowers, please consider a donation to the Missionary Fund of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints at the following link:
https://philanthropies.churchofjesuschrist.org/missionary?cid=phi-homepage-center-missio
nary&;
or to The World Pediatric Project, a non-profit organization, which helps children to obtain
needed surgeries:
https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E342136&id=16

Comments

“

What a beautiful sweetheart she was. I loved watching your family interact with her.
You treated her so lovingly. It was a joy to see. Having a sister with cerebral palsy
myself, I always watched you to see the perfect example of how families should be
with each other. Our hearts go out to you. She was special and there will be a big
empty spot in this world. Love, Claralyn Hill

Claralyn Hill - January 18 at 08:27 PM

“

Mis más sinceras condolencias familia Goncalves... Dios en su infinita misericordia
nos regalo a Barbarita, una niña amorosa, alegre, risueña, llena de tanta pureza y
ternura, que en el tiempo que estuvimos con ella nos regalo el verdadero significado
de la vida misma... Pero ahora está en un mejor lugar, feliz, llena de dicha,
resplandor, y a la espera que se puedan reunir con ella nuevamente hasta la
eternidad... Se les quiere y aprecia mucho... Se que como familia dieron todo lo que
humanamente pudieron darle para hacerla feliz, y eso vale más que el oro!!! La
Amaron y estuvieron con ella hasta el final y más allá... Los Admiro... Dios les
bendiga grandemente y les llene de su tranquilidad y paz para éste momento... Atte:
Neumary Ordoñez (Mary para uds)

Neumary Ordoñez - January 18 at 12:26 PM

“

It was such a privilege to take care of Barbara for 2 weeks 16 years ago. She was
always sweet and had a smile on her face every morning when i came to say good
morning to her
see you later Babi.

Railene Cristina Wintrell - January 17 at 12:51 AM

“

Edinalva Rasmussen lit a candle in memory of Barbara Gonçalves

Edinalva Rasmussen - January 17 at 12:40 AM

“

Marnie, Gonçalves e todos familiares,
Nossas imensas condolências por essa "partida terrena". Mas, lá, junto ao Pai
Celestial, os anjos estão recebendo a nossa querida Barbara com os braços bem
abertos e um sorriso igual ao dela, pela chegada "triumfal".
Ela estará sempre em nossos corações e, quando a encontrarmos novamente, toda
a alegria será restaurada em família! Amamos todos voces! Didi e Kurt

Kurt and Didi Rasmussen - January 17 at 12:33 AM

“

Marnie, que triste notícia! Mas ela agora está ao lado do Pai Celestial levando tida
essa alegria, paciência, amor para os céus! Lembro qdo ficamos gravidas eu, você e
a Rosana trabalhando juntas na presidência, a qual foi muito bom.
Espero de coração que vcs fiquem paz e lembrem que mesmo de longe estamos em
sintonia so Senhor sempre. Bjos minha amiga e a todos os familiares.

Carmen Cytrangulo - January 16 at 02:50 PM

“

Elder Oaks, O Grande Plano
Abril 2020.
Nesta época de Páscoa, comemoramos a realidade da Ressurreição. Isso nos dá a
perspectiva e a força para suportarmos os desafios mortais enfrentados por cada um
de nós e por aqueles a quem amamos, coisas como debilidades físicas, mentais ou
emocionais que adquirimos ao nascer ou que vivenciamos durante nossa vida
mortal. Graças à Ressurreição, sabemos que essas deficiências mortais são apenas
temporárias!
O evangelho restaurado garante que a Ressurreição pode incluir a oportunidade de
estarmos com os membros de nossa família — marido, esposa, filhos e pais. Esse é
um grande incentivo para cumprirmos nossas responsabilidades na mortalidade.
Isso nos ajuda a conviver em amor nesta vida, almejando o convívio e as reuniões
alegres que teremos na vida futura.
Amamos vocês e somos imensamente gratos a Deus por seu grande Amor por
todos nós e por seu Grande Plano de Salvação.
Com amor
Mônica & Fernando

Monica / Fernando Silva - January 13 at 12:21 PM

“

Meus sentimentos à todos.
A Babi foi um anjo que veio para ajudar muitas pessoas e vocês cuidaram e
ajudaram ela a alcançar essa missão tão especial e gloriosa. Ela me ensinou muito
e me ajudou em momentos que nem sei o que seria sem ela. Só olhando para ela
com aquele sorriso ou cantando me trazia paz. Agora ela está ao lado do Pai
Celestial linda e forte ajudando outras pessoas nessa nova etapa da vida.
Obrigada por terem cuidado tão bem dela e por ter dado a oportunidade de deixá-la
nos ajudar. Amo a todos e estamos em oração por todos aí.

Samantha Santos - January 13 at 08:45 AM

“

We celebrate the reality of the Resurrection in this Easter season. This gives us the
perspective and strength to endure the mortal challenges faced by each of us and those we
love, such things as the physical, mental, or emotional deficiencies we acquire at birth or
experience during our mortal lives. Because of the Resurrection, we know that these mortal
deficiencies are only temporary!
The restored gospel assures us that the Resurrection can include the opportunity to be with
our family members—husband, wife, children, and parents. This is a powerful
encouragement for us to fulfill our family responsibilities in mortality. It helps us live together
in love in this life in anticipation of joyful reunions and associations in the next.
We love you
Monica Silva - January 13 at 12:00 PM

“

Nesta época de Páscoa, comemoramos a realidade da Ressurreição. Isso nos dá a
perspectiva e a força para suportarmos os desafios mortais enfrentados por cada um de
nós e por aqueles a quem amamos, coisas como debilidades físicas, mentais ou
emocionais que adquirimos ao nascer ou que vivenciamos durante nossa vida mortal.
Graças à Ressurreição, sabemos que essas deficiências mortais são apenas temporárias!
O evangelho restaurado garante que a Ressurreição pode incluir a oportunidade de
estarmos com os membros de nossa família — marido, esposa, filhos e pais. Esse é um
grande incentivo para cumprirmos nossas responsabilidades na mortalidade. Isso nos
ajuda a conviver em amor nesta vida, almejando o convívio e as reuniões alegres que
teremos na vida futura.
Elder Oaks, O Grande Plano
Abril 2020.
Amamos vocês e somos imensamente gratos a Deus por seu grande Amor por todos nós
e por seu Grande Plano de Salvação.
Com amor
Mônica & Fernando
Monica & Fernando Silva - January 13 at 12:13 PM

“

Marnie, Aparício e familiares, meus profundos sentimentos, separações nunca são fáceis,
e imagino possa ser doloroso vê-la partir. No entanto, ela sempre foi um ser especial. Que
privilégio o de vocês como pais de terem uma filha divina do Pai Celeste, que somente
precisava de um corpo, pois já era perfeita. Glorioso será o reencontro.
Tânia - January 17 at 10:21 AM

“

I met you thru your incredible parents and siblings. Your smile has forever been
infectious and warmed my heart much as my own earthly warrior. You have
graduated this life with honors. Until we meet again, I pray blessings of comfort and
joy to your family and each person who has been touched by your smile.

Syndi Knowlton - January 13 at 07:52 AM

“

Lembre-se de que seu Bárbarita sempre estará com você. Rezarei muito pela alma
de seu filho para que Deus o tenha em sua glória. Sinto muito"

Maryalbi Camacaro - January 12 at 10:55 AM

“

Queridos Amigos:
Sentimos muito esta dolorosa partida da Bárbara. Que menina tão especial Deus
deu a vocês. Que privilégio tiveram de criá-la e o fizeram com tanto amor e
dedicação. As vezes que fomos a sua casa pudemos ver quanto amor vocês davam
a ela e como ela alegrava a todos com o seu espírito tão celestial. Vocês devem
estar sentindo um vazio muito grande agora, mas com o tempo vai melhorar, vai ser
preenchido pelas lindas memórias e pela alegria de saberem que fizeram tudo o que
podiam para que ela tivesse uma vida feliz nesta terra. Amamos vocês, estamos
aqui se precisarem de alguma coisa. Que o Senhor os conforte neste momento tão
difícil. Queirozes

Walter e Claudia Queiroz - January 12 at 12:10 AM

“

Queridos amigos,
Sua família é um grande exemplo do que é constituir um verdadeiro lar cristão. A
Bárbara ensinou a todos nós o valor infinito da Expiação que torna o plano de
felicidade e a esperança da vida eterna uma realidade na experiência terrena. Que o
Senhor conforte a todos com a certeza do reencontro para a eternidade. Nossos
mais sinceros e profundos sentimentos de pesar e tristeza pela separação
temporária. Forte abraço

Reinaldo Barreto - January 11 at 09:11 PM

“

Our hearts are grief stricken at the loss of this precious soul and yet we rejoice that
she is free! Our thoughts and prayers go out to her noble parents and siblings. We
love you!!

Jeff Smith - January 11 at 08:54 PM

“

Meus sentimentos a família.
Não conheci pessoalmente a Babi, mas vi o quanto ela era amada por todos, o
carinho que a família cuidava e se preocupava com seu bem estar.
Babi continue sorrindo, junto com o Pai Celestial e vovô Felicio.
Tia Pri

Priscila Curi - January 11 at 07:39 PM

“

Barbara é uma lembrança de que o Pai Celestial nos ama muito e deixou anjos na
terra para nos alegrar. Minha lembrança com ela é ainda quando estava no Brasil e
quando minhas filhas Lívia e Carolina, esta com quase a mesma idade, a
encontraram em sua casa e ficaram encantadas com sua alegria de viver. Um prazer
tê-la conhecido. Sem contar o amor e carinho que sua família sempre a envolveu.
Meus sentimentos a todos.
Margarete Lopes

Margarete Lopes - January 11 at 06:45 PM

“

Tivemos o privilégio de estar com a Barbara quando era bebê e criança e nos
encantamos com ela em tantas ocasiões. Ela é uma filha de Deus muito querida.
Nosso abraço e carinho ao Aparício, Marni e filhos.
Amorosamente, Alexandre, Karin, Bruna e Lucca.

Karin Rieger Barbour Fernandes - January 11 at 06:33 PM

“

Lindas palavras. Realmente ela deve estar feliz e saltitante! Agora ela tem vida!! Tão
maravilhoso conhecer o plano do Senhor! Um grande abraço, amigos queridos

Gloria Albino - January 11 at 06:18 PM

“

Dizer Adeus é difícil , mas as lembranças sempre nos acompanharão, o que consola
é que um dia estaremos todos juntos.
Ouvi-la dizer Tia Tati era uma festa, nunca esqueceremos!Sentimos muita
admiração e reverencia pela forma como ela viveu aqui e como vocês cuidaram
desse anjo.
Somos muito gratos pela oportuniade de pertencermos a mesma familia!Amamos
Vocês

Tatiana - January 11 at 04:52 PM

“

Barbara, você apareceu na minha vida quando eu mais preciso de você. Você
sempre foi um anjo neste mundo terreno... Eu já sabia que um dia você iria com
nosso Pai Celestial e que nos observa de cima e cuida de nós.
"Foi fácil te amar, mas te esquecer será difícil.
com amor Marcia

Marcia Escobar Lago - January 11 at 04:09 PM

“

Amada Familia Goncalves, uma frase que diz tudo: Barbara e Família Gonçalves ,
uma lição de vida!!!! Obrigada ! Com amor dos amigos Jason Jr e Débora .

Debora Souza - January 11 at 01:58 PM

“

A beautiful angel that was dearly loved by her family and so many others. Barbara
has influenced many to do and be better. Her sister will change the world because of
what Barbara has taught her. -Katie Steed

Katie Steed - January 11 at 01:24 PM

“

It has been a long time since I saw Bárbara in person, Felipe and me were very
young and sometimes we used to play with his toys together. I remember to give
Barbara a hug and a kiss on her cheek while she was watching The Lion king's VHS,
I believe. So she start to move her arms and legs showing that she was happy, I was
happy too.
I strongly believe that she came to this world to teach or change something to better
on her family and everyone who knew her. I wish my uncles and cousins strengh to
deal with her loss and I also wish that Bárbara keep teaching and changing people
for better in the celestial world.

Vinicius Silvestre - January 11 at 12:59 PM

“

Aparício e Marni, eu e o Marcelo desejamos, de todo o nosso coração, que Jesus
derrame muito consolo sobre vocês e sua linda família. Sabemos que a morte é
verdadeiramente o início da vida eterna. Assim como nós, vocês são Pais de filho no
Reino de Deus. A Bárbara vive na eternidade sem dor e sofrimento. Pelo amor
estaremos sempre juntos com os nossos entes queridos que já partiram. Deus foi
muito generoso comigo quando da partida do Marcelinho porque não permitiu a
revolta e desde o início me fez entender que o meu sofrimento e desespero poderia
atrapalhá-lo e que deveria contemplar tudo com o olhar de Deus e não com o olhar
dos homens. Vocês são pessoas de fé e que já estavam sendo carregados no colo
por Deus e tenho certeza que assim vocês continuarão. Que Deus os abençoe
abundantemente hoje e sempre!

Ana Paula Pêgo - January 11 at 12:12 PM

“

Barbara, our angel.
Thank you for teaching us through your smile.
Smile that nothing in this world could take away from you.
I thank you and our heavenly father for having had the opportunity to be your uncle
and for all the moments I had by your side.
Grandpa will take care of you for now.
We love you Babi.
Uncle Endri (Titio Endri)

Endri Goncalves - January 11 at 12:07 PM

“

Barbara, a notícia de sua partida me deixou sem chão! Qdo te deixei naquela quarta-feira
as 6:00 hs da manhã, sai de sua casa rindo muito de nossa última interação. Sua mãe me
aconselhou a te dizer que iria ao Brasil por algumas semanas. Estive com você a tarde
toda e cumprimos nossa rotina, dormi com você e na manhã seguinte você acordou e
estava tranquila, eu te troquei e dei sua medicina e você com os olhos bem abertos me
olhava cuidar de você; então chegara a hora de dar a notícia! Eu disse pra você que
estava indo ao Brasil e sua reação foi um grito! Eu me assustei e disse que não ia mais,
imediatamente retifiquei que voltaria logo e você se inclinou pra traz e soltou um outro
grito, aí eu fiquei apavorada e disse: “tá bom, tá bom!”. Fechei a cama e sai do quarto com
receio que acordasse toda a família e a vizinhança também! Aquela foi nossa última
interação e você nem imagina o quão mal eu fiquei poucos dias depois quando recebi a
notícia de sua partida. Meu coração ainda está bem pequenininho de tanta tristeza. Você
nem imagina o grande amor que desenvolvi por você nestes poucos meses que servi
como sua cuidadora. Não tenho dúvidas do quanto amou e foi amada por sua família e por
nós suas cuidadoras que cuidamos de você com todo amor e dignidade do mundo!
Te amo minha doce Baba 🥰
Ligia de Oliveira - January 11 at 07:50 PM

“

Sweet Barbara, Babí. Sabemos que é muito difíciil a separação, mesmo que temporária,
mas o maior consolo é saber que você está bem e que tem um espírito muito especial.
Agora você está livre para 'voar' para onde quiser !! Amamos você Sweet Heart. Um dia
nos veremos novamente, se permanecermos fiéis ao Evangelho. Osiris and Ivani Cabral
Ivani Cabral - January 14 at 02:17 PM

“

What a great joy to know the plan of happiness.
May Heavenly Father comfort you during this short separation….
DON DAY-GOMES - January 18 at 01:59 AM

“

17 files added to the album Barbara Pictures/Fotos da Barbara's

Aparicio Goncalves - January 10 at 09:52 PM

“

1 file added to the album Barbara Pictures/Fotos da Barbara's

Aparicio Goncalves - January 10 at 11:03 AM

“
“

Fofura! Esse sorriso. Nunca esquecerei.
Samantha - January 13 at 08:37 AM

Your family was an inspiration to many. Thank you for your faith and strength. You are in
my prayers as I think of your need for peace at this time.
Jean Marshall - January 19 at 09:56 PM

