
 

 

 

 

MENSAGEM DE FORMATURA – 9º ANO MATUTINO 
 
 

Queridos alunos, 

Esta é uma ocasião para celebrar e agradecer. Celebrar o dom da vida e 
agradecer pela oportunidade de estudar em um excelente colégio, que este 
ano celebra 110 anos a serviço de uma educação pautada nos princípios da 
Pedagogia Inaciana, cujo objetivo é educar integralmente.  

Em sua proposta educativa, o Colégio Catarinense busca formar 
cidadãos competentes na construção do conhecimento e na capacidade de 
significá-lo no seu cotidiano; conscientes da sua responsabilidade e de seu 
compromisso na construção de um mundo melhor; compassivos e sensíveis às 
dores, angústias e sonhos dos seus semelhantes; e comprometidos com a 
transformação do mundo e da sociedade.  

Por isso, frente ao compromisso assumido, agradeço de modo especial 
a todos os professores, gestores e educadores pelo nobre e consistente 
trabalho realizado diariamente no Colégio, junto a vocês, jovens. Penso que 
este momento apenas é possível porque contamos com profissionais 
incansáveis na arte de educar, capazes de unir a excelência acadêmica com o 
amadurecimento humano.  

Nesta manhã festiva, cumprimento todos os pais e responsáveis, por 
incentivarem e apoiarem seus filhos na busca por uma educação de qualidade, 
adequada ao nosso tempo. Sabemos quão importante é a preparação para 
enfrentarmos os desafios da vida com maturidade, criatividade, competência e 
responsabilidade. Agradeço pela confiança, pelo respeito e pela parceria 
durante esses anos.  

Caros alunos, vocês merecem todas as congratulações pelo esforço no 
estudo e empenho em agregar valores ao conhecimento adquirido. Sinto-me 
feliz por poder testemunhar este momento significativo da vida de vocês. Tenho 
certeza de que daqui a três anos estaremos mais uma vez celebrando belas 
conquistas, quando vocês estiverem concluindo o Ensino Médio.  

Termino recordando o poeta Canísio Mayer, que nos mostra, em sua 
poesia intitulada “Debaixo do Sol”, que: 

 
 

Para o sonho existe a possibilidade e 
Para a beleza, a humanidade. 

 
Para o presente existe a oportunidade e 
Para a cidadania, a responsabilidade. 

 
 

Para as conquistas existe a felicidade e 
Para as perdas, a saudade. 

 
Para a chegada existe o recomeço e 

Para a esperança, amanheço. 
 



Para a liberdade existe o horizonte e 
Para o deserto, surpreendentes fontes. 

 
Para o caminhante existe o endereço e 
Para as dádivas da vida, eu agradeço. 

 
Para a perplexidade existe o tempo e 

Para a intensidade, o momento. 
 

Para os erros existe o arrependimento e 
Para as crises, o entendimento. 

 
 

Para a queda existe a mão que se estende e 
Para a solidão, o amigo que compreende. 

 
 
Queridos alunos, que a poesia, a alegria, a aprendizagem e os valores 

sejam a tônica da vida de cada um de vocês, para que vivam com encanto, 
com a sensibilidade dos poetas, sempre com o desejo de aprender a aprender 
constantemente, a fim de que, a cada novo dia, realizem seus sonhos e sejam 
pessoas integralmente realizadas e felizes. 

 
Parabéns! 
 
Um Santo e Feliz Natal em Cristo e um abençoado ano de 2016 a 

vocês e aos seus familiares. 
 
Obrigado! 
Paz e Bem a todos! 


