
Paulo, Lucas, Lucian, Guilherme e Ismaelson
  Mais importante que o destino é a viagem que fazemos. Um belo dia a decisão de ser militar inundou a alma 
de vocês.  Com essa decisão confirmada, houve a escolha da preparação e aqui começa a nossa história .

  Uma história de muita renúncia, uma história de espera, uma história de aceitação sem questionar que 
cada coisa tem seu tempo certo para acontecer..., e isso, meus lindos alunos, hoje, sargentos do Exército 
Brasileiro, intitula-se ter FÉ; ACREDITAR em si, ter definições, METAS traçadas. Dias, meses, horas, 
segundos se passaram de muita dedicação, horas de estudo, exercícios, gabaritos questionados e parecia 
que ainda precisávamos mais. Sim precisávamos mais, pois queríamos ser mais, quando pensávamos 
que o nosso limite havia esgotado, descobríamos que tínhamos forças para ir além.

  E fomos além..., pois depois de várias etapas, enfim...: Três Corações – Minas Gerais – Escola de Sargentos 
das Armas. Era a Porta do futuro se abrindo. E ali dentro novas batalhas foram travadas: a batalha da aceitação 
pela formação de um novo grupo; a batalha da aprendizagem, do estudo, das provas, a batalha da SAUDADE, 
que pulsa sem que queiramos, porque se chama saudade.

  Os dias pareciam intermináveis, mas ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, 
e outras pessoas, e outras coisas..., pois, quando chegavam os feriados , férias, vocês voltavam para a família 
e também davam o seu riso e depoimentos para nós – Curso Vigor – que representou durante um tempo, a 
segunda família de vocês.

  E como tudo tem o momento certo para acontecer, pois nossa vida é uma constante viagem e nela a paisagem 
muda, as pessoas mudam, as necessidades se transformam, mas o trem segue adiante, hoje, as divisas no 
ombro mostrarão à sociedade quem sois, pois conquistaram passagem respeitosa na farda que honrarão de 
agora em diante. Chegou o dia de colher os frutos da semente plantada no Rio Grande do Sul cujas raízes se 
fortificaram em Minas Gerais,  mas cujos galhos buscarão guarida novamente na terra querida.

  Queridos Paulo, Lucas, Lucian, Guilherme e Ismaelson! Esse é o ciclo da vida: Deus no comando e os soldados 
na trincheira do viver, e o quartel general para acolher. E quem lutou lado a lado, durante a batalha, merece  
estar ao lado da VITÓRIA, por isso o importante, agora, é prosseguir, para que a nossa História seja a mais cheia 
de planos, a fim de que novas portas sejam abertas, e o batalhão das conquistas possa desfilar.

  Nós – Curso Vigor – representado pelos professores:
Bia

  Gostaríamos de estar fisicamente presentes, mas, com certeza, na  ESPIRITUALIDADE  cortaremos a distância, 
e no avião da alegria, na hora da formatura, vocês nos enxergarão com os olhos da alma, pois lá estaremos 
proferindo em coro: Audazes e aos céus do Brasil, queridos e sempre vigorenses, agora, 

Sargentos do Exército Brasileiro. 
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