Em nome do Colégio Anchieta, dos professores da 2ª Série do Ensino Médio e, em
nome de vossas filhas e filhos, permito-me dizer:
Por estas mulheres e por estes homens que admiramos tanto, com suas virtudes, mas
também com seus limites e fraquezas...
Por estas senhoras e por estes senhores com olhar de menina e de menino, sempre
prontos e atentos para – com firmeza e convicção – mostrar os caminhos da vida e para
zelar pelo futuro de suas filhas e filhos...
Por estas poetisas e por estes poetas, contadores de histórias, que trazem em seu
coração tantas memórias...
Por estas mestras e por estes mestres, que por seus testemunhos de vida, cobrem de
esperanças, de certezas e de confiança seus filhos...
Por estas pessoas alegres e brincalhonas, mas também silenciosas e pensativas, que em
seus abraços aconchegantes, por seus exemplos de vida contagiantes e por sua
sabedoria demonstram amor incondicional...
Por estas heroínas e por estes heróis de fé e de grande luta, sempre sensíveis,
generosos e compreensivos...
Por estas queridas mães e amados pais, com quem aprendemos o significado humano e
divino do amor e da Família – Senhor Deus – Muito Obrigado!
Queremos ainda louvar e agradecer pelas maravilhosas famílias que temos, sem as
quais não seríamos o que somos...
No mundo complexo em que vivemos, sabemos que vocês já se defrontaram com
dilemas e dificuldades de toda ordem para conseguirem ser os pais que são. Como
filhos, nunca tivemos dúvidas de que sempre se empenharam, além de suas forças, para
serem as melhores mães e os melhores pais do mundo.
Enfim, mamães e papais, nossa profunda gratidão por tudo que recebemos, em
especial, pelas orientações para a vida, feita de lutas e de incertezas, mas também de
muitos sonhos, de esperanças e de realizações. Prometemos corresponder da melhor
forma possível a todo este amor incomensurável. Apesar de já sermos grandinhos,
queremos dizer aqui em público que os senhores continuarão sendo imprescindíveis em
nossas vidas e em nossas histórias.
Vossos filhos e filhas e a comunidade Anchietana vos querem homenagear por tudo que
representam para nós.
Esta hora e meia que iremos passar juntos pretende ser um imenso gesto de amor e de
gratidão!

