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MENSAGEM

A

caminho

desta

conquista

vivemos

muitas

experiências,

ampliamos nossa visão e nosso conhecimento. Aprendemos a
conviver, a não desistir de lutar, a tentar novamente, a superar e
surpreender.
Ao olharmos para trás, precisamos reconhecer e agradecer a
todos que contribuíram para que, hoje, pudéssemos chegar aonde
chegamos. Esta vitória tem o sabor de dificuldades superadas, do
dever

cumprido,

das

sólidas

amizades

e

dos

momentos

inesquecíveis compartilhados.
“De tudo ficarão três coisas: a certeza de que estamos
começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de
que podemos ser interrompidos antes de terminar. Fazer da
interrupção um caminho novo. Fazer da queda um passo de dança.
Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um
encontro”.
(Fernando Sabino)

CONVITE

E demais formandos da Turma Pastor Jorge Seni do Curso
Preparatório ENCCEJA Países Baixos - 2014, sentir-se-ão
honrados com a presença de V.Sᵃ e Exmᵃ Família, à Solenidade de
sua Formatura.
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AGRADECIMENTOS

A DEUS

“Senhor, estamos aqui juntos e orgulhosos de termos vencido
mais uma etapa de nossos sonhos. Grandes momentos de alegria
serão eternas lembranças em nossas mentes e em nossos
corações. Agora, em meio a uma despedida, Vos agradecemos por
esta vitória.”
Obrigado Senhor!

AOS QUE AMAMOS

“O que teria sido de nós sem alguém ao nosso lado para nos
apoiar, para nos incentivar e até para nos alertar? Com o amor as
coisas ficam mais fáceis, os caminhos mais claros e os medos se
dissolvem. Sem vocês, pais, amigos, familiares, cônjuges e filhos,
esta conquista teria sido mais difícil! Chegamos até aqui porque
tivemos vocês, que acreditaram que isso seria possível, que nos
deram conselhos e compartilharam os nossos sentimentos,
estabelecendo uma relação de confiança e respeito. Vocês são
pessoas essenciais para o nosso desenvolvimento e sucesso.
Portanto, obrigado por colaborar com esta conquista!

AOS PROFESSORES
“Mestre não é somente aquele que nos transmite os
conhecimentos, mas alguém iluminado por Deus e dotado de toda
uma sensibilidade especial, que o diferencia de outras pessoas. O
crescimento do ser humano depende do alicerce em que ele está
apoiado, e foram quatro meses de buscas constantes, apelos,
sorrisos, lágrimas, ilusões, apoio e críticas, que conseguiram
fazer de nós pessoas com outro olhar para o mundo. A vocês, que
conseguiram modificar os nossos pensamentos e lançar uma nova
semente em nossos ideais, o nosso agradecimento e respeito por
todos os momentos que compartilhamos.”

AOS COLEGAS
“No início éramos estranhos uns aos outros. Distantes, isolados e
tímidos. Estudamos, crescemos e aprendemos que para haver
comunicação é necessário considerar o outro. E este outro era
alguém que amava, vivia, sentia, mas também temia. Outro que
era diferente: nervoso ou sereno, calado ou falante, calmo ou
agitado, triste ou feliz, era também um de nós. Com o tempo, a
convivência nos tornou mais próximos e passamos a aceitar as
diferenças. Resolvemos então, trilhar juntos o desvendar do
mistério da comunicação humana. Nos descobrimos vivendo a
mesma escolha, mesma jornada, mesmos medos e sonhos e, assim,
nos descobrimos AMIGOS.”

A TODOS
“...Os que compartilharam os nossos ideais e os alimentaram,
incentivando-nos a prosseguir, fossem quais fossem os
obstáculos. A vocês, que mesmo distantes, mantiveram-se sempre
ao nosso lado, lutando conosco, dedicamos a nossa conquista com
a mais profunda admiração e respeito.”
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