
 

 

 

 

 

MENSAGEM AOS FORMANDOS DO ENSINO MÉDIO VESPERTINO – 2015 

 

Queridos alunos, 

 

Nesta noite em que nos reunimos para celebrar uma conquista, que é de 

todos aqui presentes, gostaria de citar uma frase do sociólogo Henfil, que nos 

diz: “Se não houver frutos, valeu a beleza das flores; se não houver flores, 

valeu a sombra das folhas; se não houver folhas, valeu a intenção da 

semente”.  

Essa mensagem nos ensina a encarar os desafios com espírito elevado e 

determinação superior para ultrapassar os obstáculos, pois, para chegarmos 

até aqui, foram necessários vários esforços conjuntos. Afinal, o caminho da 

aprendizagem não é trilhado sozinho; ele é um processo de troca, de relações 

e construções coletivas e processuais. 

Hoje é um grande dia, e todos nós, orgulhosamente, testemunhamos a 

colação de grau de vocês. Ao concluir o último ciclo do Ensino Básico, vocês 

se apropriaram de conhecimentos e valores que darão sustentação aos novos 

desafios do Ensino Superior. 

Oferecer possibilidades para o desenvolvimento integral, trabalhando 

todas as potencialidades da pessoa humana, tem sido uma prerrogativa da 

Rede Jesuíta de Educação, da qual o nosso Colégio Catarinense faz parte. É 

certo dizer que nossos colégios se distinguem pela qualidade e solidez da 

educação acadêmica e dos valores humanos e cristãos. 

Por isso, apesar dos obstáculos que com certeza irão surgir, pois fazem 

parte da vida, todos vocês, formandos, continuarão construindo a própria 

história. Afinal, fomos gerados para seguir na estrada da vida até que os 

anseios se realizem, e a felicidade seja completa.  

Neste momento, passa um filme em nossa memória. Somos capazes de 

nos lembrar de vários amigos, professores, orientadores, padres e irmãos 

jesuítas, além dos nossos familiares, que são parte constituinte da nossa 

história, corresponsáveis por este momento celebrativo. Por isso, aproveitem 

este momento de comemoração, em que cada sensação nos faz transbordar 

de alegria, para guardar lindas e propositivas lembranças.  

Caros formandos, a vitória pertence àqueles que se dedicam e  batalham 

para alcançar seus objetivos. Com toda certeza, vocês são merecedores de 

toda felicidade e sucesso.  A saudade desse tempo de convivência e 

aprendizagem ficará na memória e no coração de cada um de nós, e, a partir 

de agora, dividiremos a sensação de termos concluído uma jornada em busca 

dos novos caminhos a serem percorridos. 



Desejo que o ideal de vida e os valores que vocês aprenderam no Colégio 

Catarinense alicercem sempre a caminhada de vocês. E que, mais do que 

pessoas de sucesso, vocês sejam pessoas de valor, cidadãos conscientes, 

competentes, compassivos e comprometidos com a dignidade da vida e a 

sustentabilidade do Planeta. Vivam na dimensão inaciana de “Em tudo amar e 

servir”, sejam líderes no serviço – “homens e mulheres para e com os demais”. 

Desejo, a todos, muito sucesso. Que tenham sempre consciência de que 

nada nesta vida é conquistado sozinho, mas sim com o esforço conjunto de 

várias pessoas. Não por acaso, estas pessoas estão aqui, prestigiando-os 

nesta bela noite. 

Parabéns, formandos e formandas! Que Deus ilumine e abençoe cada um 

de vocês nesta bela jornada da vida. 

Desejo a todos um Santo e abençoado Natal em Cristo. Que as festas 

de fim de ano sejam iluminadas e celebradas em família, com amor e 

esperança no Menino Jesus, símbolo da vida e da aliança entre Deus e os 

homens.  

Muito obrigado! 

        Paz e bem a todos! 

 


