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 Gandi, 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 tres
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 tirar todo mês o dinheiro para o
pagamento de uma universidade privada, mas novamente vocês
conseguiram.

Ainda neste ano, vivenciarei a experiência de minha filha se formar, a
primeira neta do meu pai a fazê-lo. (os dois aqui presentes). Como sinto
orgulho disso de forma que percebo hoje o quanto orgulhosos estão todos
próximos a voces, por esse momento, incluindo a mim, que participei em
conjunto com outros colegas dessa caminhada.
Não posso deixar de lembrar neste momento, de meu antecessor, o Prof.
Lenin que tanto brigou por seus alunos. Também não posso deixar de
registrar a inclusão do Prof. Mauro, presidente da mesa, que acrescentou o
quesito qualidade em nosso curso.
Parabenizo aos professores homenageados, Prof. Orrico e Prof. Passos.
Tenho que fazer alusão aos todos os funcionários da UNIP por terem
contribuído, em especial do pessoal da Secretaria e da Chefia de Campus,
pois não fácil gerenciar 12 mil alunos todos os dias em nosso campus. Hoje
somos a maior universidade do país em número de alunos, e uma das três
com esse status no Distrito Federal, tenham orgulho disso.
Lembrem-se sempre de nós, seus professores com carinho.
Ainda, não sei se merecia essa homenagem, por parte de vocês.
Termino completando o referido sermão:
“Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós."
Sucesso a todos e como bom padrinho desejo que Deus os abençoem.

Brasília, 24/08/2010,
Prof. Ly

