Brasília 09/04/2012
Ao Professor Doutor Mauro Oddo
aqui representando o Professor Doutor João Carlos Di Genio, reitor da
instituição.
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. ...”
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 com sono e cansaço,
mas novamente vocês conseguiram.
Ano passado, vivenciei 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 Coordenador
Professor Doutor Mauro Oddo, um irmão e amigo, que tanto nos tem
ensinado com sua experiência e sabedoria e que tanto contribuiu para o
nível que nossos cursos alcançaram.
Parabenizo aos professores homenageados, Professor Célio Honorato e
Professor Romeu Mendes, este último amigo antigo de várias jornadas.
Tenho que fazer alusão aos todos os funcionários da UEG por terem
contribuído, em especial do pessoal da Secretaria, Segurança e da Limpeza,
o quão é importante o trabalho desempenhado por essas pessoas. Hoje
somos a maior universidade particular do país, formandos tenham orgulho
de ter o nome de nossa instituição em seus diplomas.
Ainda, não sei se merecia essa homenagem, por parte de vocês. Um beijo
em especial a pessoa que depois de tantas trombadas na vida, descobri ser a
mulher de minha vida, Simone.
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,
Professor Ly

