
CINQUENTA ANOS DE EJA 

Hoje é um dia muito especial para a família do 

Sagrado Coração de Maria. 

Estamos celebrando 50 anos de EJA. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS) Temos absoluta certeza de que chegamos até aqui 

VENCENDO INÚMEROS DESAFIOS, mas com as bênçãos de Deus, o 

amor de Nossa Senhora, e a admirável proteção SEM LIMITES de 

PE. Gailhac e Mére Saint Jean fomos capazes de prosseguir na 

caminhada. 

Celebramos com alegria 50 anos da EJA agradecendo a todos os 

Conselhos Provinciais que por aqui passaram,  a todas as 

Religiosas do Sagrado Coração de Maria que ajudaram a fazer este 

caminho, que acreditaram e acreditam na EJA.  

O compromisso, dedicação e entusiasmo de cada Professor, 

Funcionários, Coordenação da EJA na pessoa da Patrícia, Trio 

Gestor da Escola SCM, tendo como Diretor Prof. Amaro, Amigos 

envolvidos pelo Amor, Sonhos e Esperança. 

Celebramos com alegria 50 anos da EJA e confiando em Deus, 

participamos dos acontecimentos do mundo através do diálogo e 

juntos contribuímos  para mudar o rumo da historia. 

Aos queridos ALUNOS, esses são a nossa ESPECIAL 

RESPONSABILIDADE PARTICULAR porque ACREDITAM EM 

NÓS E CONFIAM EM NÓS.  

Celebramos e agradecemos com alegria a nossa história de 50 

anos de EJA e a nossa Missão de tornar Deus conhecido e amado 

através do saber para que todos tenham VIDA. 

 
Pensamento do Pe. Gailhac: 

Começar é pouca coisa.  
O essencial é estabelecer bem o que se começou 

Com as bênçãos de Nossa Senhora 
Parabéns a todos nós 

 

 

 

 



 
ORAÇÃO 

 
Deus disse: de maneira alguma 

te deixarei, nunca, 
jamais te abandonarei 

Hebreus 13, 5 

 

Senhor! Estamos 
chegando ao final de 
mais um semestre e 

aqui estamos reunidos para 
agradecer: 
 

 

1- Mais um semestre de bons momentos da Vida, espalhando entre nós o que 

é forte, simples e belo, como um olhar, um sorriso, um gesto de amizade 

que foram apreciados e cultivados. Muitos desafios conseguimos ultrapassar 

e outros objetivos teremos oportunidade de alcançar no próximo semestre.  

 

2- Agradecemos a Deus, Nossa Senhora e Pe. Gailhac por tudo que   

recebemos ao longo do semestre: carinho, atenção, alegria, 

conhecimento, porque cada aluno em particular, cada colega de 

    trabalho marcou nosso caminho de maneira única e especial. 

 

3-Que as experiências compartilhadas no percurso até aqui sejam a alavanca 

para retornar com novo vigor no próximo semestre. 

 

4-De nossa parte, podemos afirmar que procuramos realizar o melhor para os 

nossos alunos e que não mediremos esforços para que o próximo semestre 

aperfeiçoemos mais os nossos conhecimentos. 

 

5- Que possamos sentir mais forte o significado das palavras: COMPROMISSO 

e AMIZADE, refazer planos, reconsiderar os equívocos e retomar o caminho 

para uma caminhada educacional mais forte. 

 

6- Teremos alguns dias de descanso para repor as energias, com novas 

oportunidades de dizer SIM à vida, que de fato queremos ser plenamente 

felizes e no que depender de nós, isso será realidade 

 

7- Obrigado, Senhor! Sabemos que há muito a se fazer para que o mundo seja 

melhor. E é por isso que somos gratos. Quem sabe, daqui para o final do 

ano, as utopias que alimentamos não se convertam em realidade!  

 

8- Quem sabe, com forças renovadas, sejamos capazes de lutar pelos ideais 

que temos. Quem sabe tenhamos mais fé, mais força e mais amor. Quem 

sabe o céu esteja mais estrelado nas noites de lua cheia. 

 



TODOS- O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na         

intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos 

inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”  

 (Fernando Pessoa) 
 

 
 

CANTOS 

EU QUERO ACREDITAR 
                     Zé Martins 

 
Eu quero acreditar na vida, ver o sol em cada amanhecer. 
Ter no rosto um sorriso amigo. Acreditar que o sonho é pra valer 
 
Eu quero ter meu peito aberto, caminhar e não olhar pra traz. 
Caminheiro quero amor por perto, quero o mundo construindo paz. 

 
CANTA COMIGO, CANTE ESTA CANÇÃO POIS CANTANDO SONHAREMOS JUNTOS 

PRA FAZER UM MUNDO MAIS IRMÃO. CANTA COMIGO, CANTE ESTA CANÇÃO, 
POIS CANTANDO SONHAREMOS JUNTOS PRA FAZER UM MUNDO MAIS IRMÃO. 

 
Eu quero acreditar no amor, ver a noite se afastar de mim 
Em cada rua plantar uma flor e fazer da terra um jardim. 
 
Venha junto sonhar o desejo de que a vida não tenha mais fim 
No violão soe o arpejo, construindo a paz, o amor, enfim. 
 

 
 
 
 

É BONITA DEMAIS 
Zé Vicente 

 
´E BONITA DEMAIS, É BONITA DEMAIS  

A MÃO DE QUEM CONDUZ A BANDEIRA DA PAZ 
 

É a PAZ verdadeira que vem da justiça, irmão.  
É a PAZ da esperança que nasce de dentro do coração. 
 

É a PAZ da verdade, da pura irmandade do amor. 
Paz da comunidade que busca igualdade õ õ 
 
PAZ  que é graça e presente na vida da gente de fé 
PAZ do onipotente, Deus na nossa frente Javé (Axé) 
 
 
 



 


