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“Educamos, hoje, cidadãos do amanhã.”

Redação aniversário do colégio
Eu vejo um jardim com lindas árvores verdes, vejo-as florescer a cada dia. Eu
vejo o céu azul, nuvens brancas, o abençoado dia claro, e eu penso comigo: que
lugar maravilhoso. Quem passa pela rua e vê o colégio, se encanta, é tão belo,
com sua arquitetura magnificamente antiga, as pessoas realmente imaginam que
um colégio não possa ser tão grande e ter uma capela. Quem é novo se vê
perdido pela imensidão dos corredores e escadas que dão em diversos lugares,
mas com o tempo, andar por aqui já não é mais cansativo e muito menos difícil,
é como andar em casa.
A cada corredor, uma história diferente, a cada andar, um nível de ensino
diferente, mas no final, somos todos um só coração. Para os mais novos, um
encontro com uma Irmã é algo inusitado, novo e até intrigante, mas depois vira
um bom dia e se não estiver com tanta pressa, uma conversa. Essas paredes
guardam tantas histórias e memórias por aqueles que já estão aqui a tempos,
que fica até difícil colocar em palavras o que esses 95 anos de história
representam. Só é possível enxergar o carinho que cada Irmã tem por cada
aluno.
Os valores aprendidos, tanto cristãos quanto morais, jamais serão esquecidos.
Aqui dentro não aprendemos somente disciplinas escolares, aprendemos as
disciplinas da vida: amor, respeito, união, doação e por aí vai. O individualismo
não é uma opção e o coletivo sempre prevalece, desde pequenos somos
ensinados a nos doar em prol do outro, a fazer o bem sem olhar a quem. Formar
alunos qualquer colégio consegue, mas formar pessoas de bem, nisso só o
Nossa Senhora de Lourdes é mestre.
Depois de um tempo, implicar com a Rose vira um hábito, um marco, todo
aluno do colégio tem que experimentar essa sensação de ficar na beira do
precipício entre correr para a sala ou levar bronca. Entrar na sala da Ana para
pegar bala e só bater um papo ou talvez só olhar todos aqueles livros que tem na
estante. Conversas que surgem com alunos de outras séries enquanto pegamos o
material no armário. As famosas brigas por mesa na hora do recreio ou até
mesmo pelo último salgado da cantina. As famosas piadinhas do JR. Um brinde
aos professores mais antigos, que nos veem pequenos e vêm nos aturando desde
sempre. E também aos professores novos, que descobrem da pior maneira

possível que não somos fáceis de lidar. Não vir ao colégio, se torna algo tão
sem graça, em casa não tem toda essa aventura e diversão.
Aos que estão no terceiro ano do ensino médio, imaginar a vida sem entrar por
aquele portão azul novamente, parece estranho e nós sabemos que vai faltar
algo no dia a dia. A vida no Nossa Senhora de Lourdes nos modifica, mas de
uma maneira boa. Há incentivo dos professores, da coordenação, das Irmãs,
descobrir o que fazer da vida com certeza não é fácil, mas com tantos exemplos,
fazer o bem e se doar em prol de uma causa maior, se torna questão de honra
depois de anos aprendendo com os melhores.
Após tantas palestras, festas juninas, olimpíadas e show de talentos, fica fácil
descobrir que somos uma família, um pouco grande demais, mas uma família.
Depois de um ano aqui, a possibilidade de pensar em sair se torna tão difícil e aí
você vai ficando, ficando e ficando e quando vê, a escola acaba. Pra quem
chega agora, só temos a dizer que depois de 95 anos de tantas histórias,
ensinamentos e tradições, somos isso, sem máscaras nem nada, uma grande
família que só sabe amar, se doar e ensinar. São tantos que por aqui passaram e
que marcaram uma página importante deste livro. Afinal, nosso lema nunca nos
deixou esconder: Educando hoje, cidadãos do amanhã.

