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          Cumprimentos a mesa diretiva dos trabalhos dessa noite 

na pessoa do Professor Dr. Sebastião Lázaro Pereira, Magnífico 

Reitor de Universidade de Rio Verde e da  Professora Ma. 

Vanessa Renata Molinero de Paula, Pró-Reitora de Extensão e 

Cultura  da UniRV. 

 Cumprimento os diretores das faculdades, professores, 

acadêmicos, funcionários, pais, familiares, autoridades 

presentes, convidados especiais, caríssimos colegas, senhoras e 

senhores, boa noite. 

  Ao aceitar o convite e assumir o compromisso de ser 

oficialmente o orador da turma representando o curso da 

Terceira Idade da UniRV, muito me passou pela mente “o      

que dizer neste momento? ”.  

 Certo que deveria servir-me de simples e poucas palavras, mas 

que pudessem expressar de maneira singular emoção e 

felicidade que hoje inundam nossa alma por um ano nessas 

instalações da UniRV. 

 Buscando inspiração para este discurso, eis uma frase de 

Emmanuel pelo Médium Chico Xavier: “ Embora ninguém 

possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode 

começar agora e fazer um novo fim”. Já fizemos um novo fim. 

Com esta atitude de frequentar estas instalações e querer mais 

e mais conteúdo procurando qualidade de vida.  

Quero neste instante compartilhar com vocês adjetivos  

característicos de cada um dos  formandos: 



 Benjamin – O Guardião  

 Bernadina – A Fazendeira  

 Carmelia – A Competente 

 Divina Elsa – A Quietinha 

 Elsa -  A Grande 

 Enedina – A Poetisa 

 Gilberto – O Romântico 

 Gertrudes – A Guerreira 

 Inês Marina – A Inquebrável 

 Luzia – A Meiga 

 José Ragi Chueiri – O Profeta 

 Maria Inês – A Mãezona  

 Maria – A Tímida  

 Mirtes – A Líder  

 Sônia – A Amiga  

 Vera – A Artista          

  Quando aqui chegávamos para mais uma aula, mais uma 

atividade ou momento cultural, era como um mundo diferente, 

fascinante e emocionante. Tudo se transformava e quando 

menos esperávamos tinham passado três horas, era como 

acordar de um sonho e voltávamos a realidade.    

 O mundo para nós foi limitado a 75 anos pela Organização        

Mundial da Saúde (OMS); o que fizemos este ano foi contrariar 

esta expectativa, sendo que estamos procurando nesta 

universidade ultrapassar esse limite. Aqui estávamos à procura 

de longevidade e felicidade e achamos; e agora vamos voltar 

como éramos antes, ler, ver TV, fazer palavras cruzadas em 



nossas casas. Todo tempo que aqui estivemos foi tentar ser 

reprovado no intuito de ter continuidade e ainda ficarmos 

frequentando este local de maravilhoso conhecimento. Graças 

a Deus essa universidade está desenvolvendo projetos para 

idosos, dando continuidade à faculdade da Terceira Idade. 

Estamos na expectativa que não fique só no papel, mas que seja 

colocado em prática em breve.  

ESTA UNIVERSIDADE É TUDO DE BOM!! 

  Agradecidos a Deus por ter colocado esta entidade em nossas 

vidas. Aqui o amor está impregnado no ar. Não existe 

restrições. Tudo o que recebemos é impagável, vamos levar 

para o que resta de nossa existência aqui na terra.  

 Tivemos nesse ano alguns amigos e parentes que nos deixaram 

partindo para o outro plano; nossas homenagens, nossos 

sentimentos e saudades. Sabemos que nos encontraremos. 

Porque mesmo assim a vida tem continuidade. 

 “O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas 

na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos 

inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis”. 

Essa frase de Fernando Pessoa retrata bem o importante 

momento pelo qual estamos passando. Intenso. Inexplicável. 

Incomparável. Assim foi esse tempo em que estivemos juntos. 

Um período no qual descobrimos o mundo: Estudamos, 

brincamos, aprendemos, sorrimos. Juntos, alunos, servidores e 

professores vivemos intensamente muitos momentos alegres, 

produtivos, positivos e inesquecíveis, momentos esses que 

sabemos, permanecerão em nossas vidas como uma marca 



muito agradável em nossos corações. Cativamos e fomos 

cativados.  

Para lembrarmos: “.... Cada dia que amanhece assemelha-se a 

uma página em branco, na qual gravamos os nossos 

pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a 

preparação do nosso próprio amanhã”. Também de Emmanuel 

por Chico Xavier, que nessa página cada um de nós possamos 

escrever novas histórias e que elas sejam tão maravilhosas 

quanto as que vivemos juntos! A todos nós muito sucesso e 

que Deus nos proteja, por tudo que valeu a pena. Muito 

obrigado. 

 

 

 

 


