
Meus afilhados! Obrigada por aquecer o meu coração, por me mostrarem que esse caminho que eu 
escolhi foi o reservado por Deus. Eu me rendi; mergulhei no que não conhecia, não procurei entender, 
pois sei que viver ultrapassa qualquer entendimento. Talvez, meus queridos afilhados, não cheguei 
aonde planejei ir, mas cheguei, sem querer, aonde meu coração queria chegar sem que eu soubesse. 
Agradeço a vocês também pela Gisélia (que é esposa do Paulo e madrasta do Patrick) e minha mão 
direita na condução dos meus sonhos. Obrigada, sempre obrigada! E a vocês eu digo: não permitam 
que ninguém vos impeça de continuar sonhando. Seja o que for, aconteça o que acontecer, apesar dos 
momentos obscuros, continuem sonhando e agindo, porque só vocês são capazes de avaliar o que 
podem alcançar. Portanto, meus sempre amados afilhados (Pai/Paulo, filho/Patrick) precisamos 
prosseguir. A mim, esse momento renovado (27-11-2015 – Guaratinguetá – São Paulo), servir-me-á de 
luz apontando o caminho, pois estou decidida a continuar semeando, porque foi por AMOR que eu 
cheguei, porque o amor não faz o mundo girar... . O amor é o que faz o giro valer a pena, por isso dou 
um grito ao mundo: DESISTIR, JAMAIS!

Uma História de Amor
Querido Paulo (o pai – formando 2005 – Guaratinguetá – São Paulo)
Querido Patrick ( o filho – formando 2015 – Guaratinguetá – São Paulo)

( G u a r a t i n g u e t á  2 7 - 11 - 2 0 1 5 )
Vivendo um momento lindo! - Profª Bia 

No mesmo tempo, num outro lugar 

Rio de Janeiro - Escola de Sargentos das Armas 

Dois Vigorenses também recebiam suas divisas.

1- Ivan 2- Ramon 

Também no mesmo dia e hora, em Três Corações, 

Minas Gerais, quatro Vigorenses recebiam as 

suas divisas 

1- Ismael 

2- Gian

 3- Leonardo

 4- Nando

Homenagem aos nossos alunos, agora Sargentos do 

Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira -  27/11/2015 

Formaturas: EEAR Guaratinguetá - São Paulo

EsSA - Rio de Janeiro 

EsSa - Três Corações - Minas Gerais

Nos Três Quadrantes, O Curso Vigor se fez presente em corpo, alma e VIGOR. 

Seja também um Sargento do 
Exército ou da Aeronáutica 

Temos a Equipe certa para Aprová-los In
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