
Já é Ano Novo... 

 

Para chegar o “novo”, significa que o “velho” já passou... e nesta 

passagem ficaram no tempo sonhos, projetos, anseios, desejos, conquistas, 

realizações ... 

Ao iniciarmos um “ano novo”, não há uma mágica diferente no tempo, 

mas um conjunto de fatos que passaram e daqueles que virão, de novas 

perspectivas, novas esperanças, novos sonhos e até mesmo de projetos que 

continuam do ano que passou.  

Para alguns, a vida simplesmente continua. Mas para muitos é a grande 

oportunidade de que alguma coisa muito especial aconteça como nunca ocorreu 

antes. É claro que a vida continua sempre, e para todos. No entanto, o que muitos 

desejam é que ela não pode continuar mais como antes, pois, deve e pode melhorar 

sempre. Porém, compreendo que a grande diferença não será a mudança do ano, 

mas a mudança que permitirei acontecer na minha vida!   

Por isso, não dá para ficar esperando, deixando a vida passar como se 

não tivesse poder de transformá-la ou como se nada pudesse fazer de bom. Ao 

invés disso, que o “novo ano” seja a melhor oportunidade para que você possa fazer 

acontecer e construir uma bela história... 

O grande desafio do “ano novo” não é a sua passagem, mas 

conseguirmos manter a vibração sempre presente dos maravilhosos fogos de 

artifícios que iluminaram o céu da meia noite e dos sorrisos e abraços calorosos e 

amorosos trocados naquele instante, na condição de que eles renovem nossa luta, 

nossa força para construir um mundo melhor. 

 

Sendo assim... 

 

FELIZ ANO NOVO!!! 

 

Estenda os braços para o alto, abra o seu peito, grite, cante, chore de 

emoção e receba todos os fluxos energéticos de Amor, Paz, Alegria, Prosperidade, 

Saúde, Vida e tudo o que há de melhor e que vêm em sua direção, 

abundantemente, todos os dias do ano, de forma muito especial, porque você é 

muito especial.  
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Inicie o ano sem reservas e com muita gratidão em seu coração, apenas 

acolha e preencha-se com toda esta energia para construir momentos de felicidade 

em sua existência. 

Que este ano seja muito especial para você, para aqueles que ama, para 

aqueles que você conhece e para aqueles que irão passar pelo seu caminho. Sinta a 

felicidade e vivencie todos os momentos que a vida lhe apresentar. Você é parte do 

Universo, levante os olhos e jamais se deixe abater pelos momentos de desânimo. 

Aproveite cada momento e que todos os dias deste “novo” ano sejam de 

esperanças e a certeza de que estaremos construindo um mundo sempre melhor 

para nós e para os outros. Acredite na felicidade e deixe ela se fazer presente a 

cada dia de sua vida. Não a coloque distante de você como algo que ainda vai 

acontecer, ou simplesmente não coloque nos outros, não espere dos outros, mas 

construa seu caminho.  

A Existência deve ser vivida e celebrada a cada dia e a felicidade se vive 

segundo a segundo, instante a instante. Ser feliz é uma opção de cada um de nós. A 

cada novo amanhecer temos a condição de renovar nossas alegrias, esperanças e a 

certeza de que, independente do que ocorra, ninguém poderá nos tirar a capacidade 

de ser feliz agora e sempre, pois esse poder é seu. 

 

Caro Educador,  

 

Você merece o melhor, construa, portanto, um excelente ano, desafiando-

se a ser ainda maior no Amor, ousando fazer coisas que tem vontade, mas preferiu 

deixar pra lá, tendo a coragem de mudar seus pensamentos, seus sentimentos, sua 

comunicação e suas ações, transformando-as positivamente. 

Descubra a felicidade nos mínimos detalhes da vida, que até então 

passavam despercebidos. Procure no seu colega de trabalho, no seu amigo, na sua 

família, nos seus alunos, não apenas uma relação profissional, mas uma relação de 

amor. Paulo Freire já dizia que 

 

“(...) o ato de amor está em comprometer-se com sua causa. A causa da 

libertação. Mas este compromisso, porque amoroso, é dialógico (...). Como 

ato de valentia, não pode ser piegas, como ato de liberdade não pode ser 

pretexto de manipulação, senão gerador de outros atos de liberdade. A não 

ser assim, não é amor. Somente com a supressão da situação opressora é 

possível restaurar o amor que nela estava proibido. Se não amo o mundo, 

se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o 



diálogo.” (FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Paz e Terra, 32 edição. 

São Paulo, 2002, p.80, grifo meu). 

 

Eu não apenas te desejo um ano de muitas alegrias e realizações, mas 

eu desejo que você Educador, Servidor da Educação Pública Municipal de Cascavel, 

ofereça a você mesmo muito amor, sendo sempre o melhor e mais fiel amigo, 

ouvindo com atenção o que o seu coração está dizendo. Sinta-se bem, ofereça-se 

carinho, perceba como você está presente neste planeta, sorria para você, elogie-

se, motive-se, qualifique sua conversa consigo mesmo. Dê importância a sua 

presença consigo, já que é importante reservar um momento que seja somente seu, 

para dedicar a si próprio com entrega e gratidão por existir e poder ser feliz. 

Talvez seja estranho dizer isso justamente no momento que se inicia um 

ano, estamos tão habituados a pensar em regras, formação, documentos e tantos 

atos que, automaticamente, vamos repetindo ano após ano, porém há necessidade 

que eu, você nos compreendamos como seres humanos, como pessoas que tem 

sonhos, desejos próprios, sentimentos, opiniões e que, acima da nossa capacidade 

profissional somos gente, somos pessoa e tudo poderá ser melhor e mais produtivo 

à medida que pensarmos em nós mesmos e em todas as nossas condições de fazer 

melhor aquilo que sempre temos feito: Ensinar. 

Eu te desejo um ano exclusivo para você e que de tudo aquilo que é bom 

e é possível, você possa compartilhar com nossas crianças em cada escola, em 

cada CMEI, em cada sala de aula, irradiando, com sua força de educador, as 

possibilidades de construirmos um mundo cada vez melhor. 

 

Carinhosamente, um ano de 2014 abençoado para todos nós. 
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