
Escola Nova Vida 
 

 

 

“Eis já 40 anos, que o Senhor teu Deus está contigo e nada lhe faltou.”  Dt. 2, 7 
 

40 dias, 

40 anos, 

Quarentena... 

Nada é por acaso. 

“Tudo concorre para o bem...” Rm 8, 28 

E aqui estamos: 

Família Nova Vida  completando 40 anos, 

após vivência de Quarentena. 

E ainda, mais ou menos em Quarentena 

Aqui estamos 

após e em distanciamento social... 

Mas não distanciados no amor, 

               na luta 

               na dedicação 

               no cruzamento 

de 4 milagres – Deus com sua graça e força. 

             – Educadores, em sua criatividade e fixação no essencial 

                   indispensável. 

            – Pais, em nova missão e presença estimulante. 

– Crianças, revelando sua grandiosidade mesmo em sua pequenez. 

Uma explosão de vida 

                            de relação 

                           de aprendizado. 

 

Eu aprendi, eu cresci: 

 

 

 

 

Nós aprendemos, nós crescemos: 

 

 

 

  

 E só após 240 dias, 

 (Aí também está o 4) 

fomos lançados para mais um Salto Aventureiro, 

4 vezes maior 

4 vezes mais profundo 

4 vezes mais em distância 

4 vezes mais abrangente. 

40 anos – Bodas de Esmeralda 

 



 

Salto Aventureiro, em largura, comprimento, altura e profundidade. Ef. 3,18, 

que provavelmente completar-se-à em momento totalmente presencial apenas após os 400 dias. 

 

Então, cada um em seu estágio, terá avançado 

e acumulado vivências jamais experimentadas. 

 

A criança, mais responsável 

independente 

autônoma 

e com mente reluzente. 

 

O Educador, mais criativo e 

                                    revelador de uma potência talvez não antes percebida. 

 

A família,  

                   mais aconchegada 

                  e até especialista na magia de ensinar 

                  não só a viver, mas até conteúdo aprender. 

 

E a Escola, 

sobretudo a Nova Vida  em seus 40 anos  

revelando a força de um amor educativo 

                que 

                       cria  

                       reinventa 

           e mais uma vez não copia, 

           mas termina 2020 em vitoriosa alegria: 

                                                                                       as crianças aprenderam!!! 

  

Sustentada pela experiência de 40 anos 

                        de avanços, lentidões... 

                        descidas, subidas 

em unidade está 

alicerçada no amor, 

pronta para proclamar: 

 

“um ano da graça do Senhor” Lc 4,19 

Um ano valioso, 

Como as esmeraldas de nosso Goiás. 

Comunicando esperança, 

Sugerindo paciência. 

E mais que esperança, 

certeza, 

no futuro brilhante de cada criança! 
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40 – “Um tempo necessário, para algo valioso.” 


