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Boa Noite.

É uma alegria imensa estar aqui esta noite e poder presenciar este
momento de transformação. Cada um aqui sabe a luta e as adversidades
que enfrentou para chegar vitorioso aqui a esta noite de formatura.
Parabéns!

Gostaria de pedir a todos que aplaudissem de pé os alunos guerreiros
e vitoriosos que conseguiram chegar até aqui.

São de jovens como esses – como cada um de vocês – que
precisamos para construir uma sociedade cada vez mais justa. Uma
sociedade cada vez mais igualitária, livre de preconceitos e disparidades
gritantes, que nos fazem, por muitas vezes, perder a fé na humanidade.

E, claro, não poderia deixar de pedir que vocês, alunos, também
aplaudam de pé seus pais, familiares e amigos. Que aplaudam de pé
esses homens e mulheres que os inspiraram e, acima de tudo,
possibilitaram que vocês chegassem hoje a esta noite de formatura.
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Enquanto falo, deve estar passando um filme na cabeça de cada um
de vocês. Uma retrospectiva dos dias que pareciam infindáveis, dos
problemas que pareciam que iriam os derrubar. É... vocês conseguiram.
Hoje à noite é de vitória!

Atualmente vivemos a Era do Conhecimento. A era em que o que
você sabe, o quanto você sabe, diz muito sobre o espaço que irá ocupar
e os lugares onde chegará. Diversos estudos demonstram que os salários
melhoram na mesma medida em que se evoluem os anos de estudo.

Por isso, pela formação de excelência dada a vocês aqui na Unibes
– por todos esses excelentes e dedicados profissionais – posso afirmar
com tranquilidade que cada um de vocês detém hoje o diferencial, a
ferramenta que apenas o estudo – o conhecimento – pode conferir.
O que será feito deste conhecimento – deste diferencial – caberá a
cada um de vocês. Viver uma nova realidade deixa, nesse momento, de
ser um sonho distante e passa a ser uma realidade possível.

Continuem sonhando. Continuem sendo idealistas. Acreditem que
podemos viver em uma sociedade melhor e mais justa. Vocês são a prova
viva de que a transformação está acontecendo.
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Sonhem e lutem por um mundo melhor. Não se deixem contaminar
pelo cinismo e pelo pessimismo dos que se negam a acreditar e a realizar.

Nós – Juntos – podemos tornar esta cidade, este país, este mundo,
um lugar melhor para TODOS Nós.

Parabéns e Muito obrigado.

Frases para inspirar:

“A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces”
Aristóteles

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”
Nelson Mandela

“A boa educação é moeda de ouro, em toda parte tem valor”
Pe. Antônio Viera

