
 

 

 

 

 

 

MENSAGEM AOS FORMANDOS DA 3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO MATUTINO 

Queridos alunos, 

Chegou o grande dia da formatura!  

É tempo de celebrar os frutos mais belos de um nobre e enriquecedor 

processo formativo. O Colégio Catarinense, no ano em que comemora seus 

110 anos de história a serviço da educação, sente-se orgulhoso dessa 

caminhada e, com vocês, agradece a Deus pelo dom da vida e da 

aprendizagem.  

Esta é, sem dúvida, uma noite especial, em que se conclui uma 

importante e significativa etapa da vida: o Ensino Básico.  Já nos ensinou 

Fernando Pessoa que “O valor das coisas não está no tempo que elas duram, 

mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos 

inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis”. 

Reconhecemos o esforço e a dedicação de cada um durante toda a 

caminhada escolar, especialmente neste ano de tantos desafios, que foi o 

Terceirão. Seria impossível tentar resumir em poucas imagens ou palavras o 

que foi o intenso período de vivências no Colégio Catarinense. As atividades 

deste ano não foram poucas: aulões, reforços, simulados, trabalhos, provas, 

recuperações, orientações acadêmica, formativa, espiritual e profissional. 

Quantas aflições para manter ou recuperar a média! E a convivência em 

momentos inesquecíveis, como o Pinheiral, o voluntariado, as Olimpíadas, o 

Dia de Integração e Ação Social, os passeios de estudos, as interséries, as 

confraternizações e os Encontros de Formação. 

Com certeza, tudo isso contribuiu positivamente na formação de cada 

um. 2015 foi um ano intenso e único, pois, após cada atividade realizada, 

vocês sabiam que se aproximavam do encerramento de um rico período de 

convivências, aprendizagens e amizades vividas no CC. 

Hoje, vocês, celebram o dom da vida, a conquista do Ensino Médio e a 

sólida formação jesuíta recebida no Colégio Catarinense, que objetiva educar 

integralmente seus alunos, para que sejam pessoas de bem, de valor, “homens 

e mulheres para e com os demais”, a serviço da fé e da promoção da justiça. 

O CC educa seus alunos para que sejam cidadãos competentes, conscientes, 

compassivos e comprometidos com a dignidade da vida e com o desejo de 

construir um mundo melhor, mais justo e solidário. 

Hoje, todos nós estamos orgulhosos de vocês, formandos, que irão 

iniciar novos desafios e novas aprendizagens no Ensino Superior. Que o 

conhecimento lhes seja sempre propício ao crescimento pessoal, relacional e 

profissional. Cabe a vocês, a partir de hoje, o compromisso de zelar pelo 

conhecimento e pela formação adquirida. 

Aos senhores pais/responsáveis, parabenizo-os por investir, incentivar e 

apoiar seus filhos na busca de uma educação de qualidade e excelência, 



marcada por valores e princípios duradouros. Agradeço a confiança, o respeito 

e a parceria durante esses anos e, desejo a todos uma vida cheia de 

esperança, conquistas e realizações. 

Para finalizar, devemos lembrar, também, que os nobres resultados 

humanos e acadêmicos se devem a um corpo docente qualificado, em contínua 

formação, que soube construir espaços propícios para o desenvolvimento das 

capacidades humanas e acadêmicas inerentes aos alunos. O dia de hoje, 

então, é resultado do árduo esforço e da dedicação dos alunos e dos 

professores, em sintonia com a equipe das Unidades de Ensino e a Direção do 

Colégio Catarinense. 

Nesse sentido, agradeço à equipe da Unidade de Ensino II, na pessoa 

do Prof. Luiz Henrique, expressando minha gratidão ao coordenador adjunto, 

professores, jesuítas, colaboradores e Serviços, pelo consistente trabalho 

realizado junto a todos os jovens que hoje estão concluindo o Ensino Médio.  

Termino recordando que a vida é um dom; é o maior presente recebido 

de Deus, e que nossa tarefa é potencializá-la, protegê-la e dignificá-la para o 

bem, para o amor e para a promoção da justiça e da paz. 

Que as aprendizagens, os valores e a alegria de hoje permaneçam no 

coração e na vida de vocês! Parabéns, formandos e formandas! Que Deus 

ilumine e abençoe cada um de vocês na bela jornada da vida.  

Vocês estarão sempre em nossos pensamentos e orações. Feliz Natal 

em Cristo e um abençoado 2016! São os meus votos, dos jesuítas e de toda a 

comunidade educativa do Colégio Catarinense.  

Um abraço especial a cada um! 

Sejam Felizes! 

Paz e Bem a todos! 

 

http://www.colegiocatarinense.g12.br/wp-

content/uploads/2015/12/MENSAGEM-AOS-FORMANDOS-DA-3ª-SÉRIE-

VESPERTINO-2015.pdf 
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