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Ao Magnífico Reitor Dr. Luiz Arantes,
aqui representado pelo(a) ________________
Aos demais integrantes da mesa,
Caros afilhados,
Cito:
"E Jesus vendo a multidão subiu num monte, e sentando-se,
aproximaram-se dele os discípulos.
E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos
Céus.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Bem-aventurados os que tem fome e sede de Justiça, porque serão
fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a
Misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a face e Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de
Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da Justiça,
porque deles é o Reino dos Céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e
mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa.”
O Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus é o texto mais importante
do Novo Testamento. Talvez a mais forte mensagem de Cristo, segundo
alguns estudiosos, acima até do Pai-Nosso. São expressos aí os principais
conceitos do cristianismo e contém, sem dúvida, a síntese da mensagem de
Jesus.
Afirmava Mahatma Gandhi, o maior de todos na religião hindu, que se
toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da
Montanha, nada se teria perdido.
Com humildade modificaria a 3ª bem aventurança, acrescentando três
palavras, ficando assim. “Bem-aventurados os mansos e os persistentes,
porque herdarão a terra.”

Talvez vocês não tenham idéia de quantos desistiram no caminho, mas
vocês não, foram persistentes de agüentaram 4 (quatro) anos e estão hoje
aqui. Não foi fácil, mas vocês conseguiram. Eu sei também, por
experiência própria, o quanto é difícil assistir aulas noturnas com sono e
cansaço, mas novamente vocês conseguiram.
Ainda neste ano, vivenciarei a experiência de minha filha se formar, a
primeira neta do meu pai a fazê-lo. Como sinto orgulho disso de forma que
percebo hoje o quanto orgulhosos estão todos próximos a vocês, por esse
momento, incluindo a mim, que participei em conjunto com outros colegas
dessa caminhada.
Não posso deixar de lembrar neste momento, de nosso ex-diretor Dr.
Divänio e do ex-coordenador o Prof. Gutemberg, que tanto brigaram por
seus alunos, tentando oferecer o que hã de melhor no ensino superior
publico. Também não podemos deixar de citar a atual Diretoria, Profa.
Silvia, e o atual coordenador, Prof. Jackson, que trabalham para manter
essa qualidade do ensino.
Parabenizo aos professores homenageados, Prof. ?? e Prof. ??.
Tenho que fazer alusão aos todos os funcionários da UEG por terem
contribuído, em especial do pessoal da Secretaria e da Limpeza, o quão é
importante o trabalho desempenhado por essas pessoas. Hoje somos a
segunda maior universidade estadual do país, alunos tenham orgulho disso.
Lembrem-se sempre de nós, seus professores com carinho, em especial de
nossa gincana anual, fui muito divertido ver alunos subindo na caixa
d’água da UEG atrás de uma pista.
Ainda, não sei se merecia essa homenagem, por parte de vocês. Um beijo
em especial a minha companheira Simone, agradeço sua companhia
sempre.
Despeço-me citando Milton Nascimento (que Elis Regina cantava como
ninguém o fez) em sua Canção da América: “Amigo é coisa para se guardar
do lado esquerdo do peito, dentro do coração,....”
Obrigado,

Prof. Ly

