Tramandaí, 05 de julho de 2019

A parte que falta

Certo dia, assisti a um vídeo sobre o livro “A Parte que Falta”, de Shel
Silverstein. Este livro aborda a relação entre o autoconhecimento e a completude. A
história é de um pequeno ser, de forma circular, no qual falta uma parte. Enquanto a
procura, ele vive diversas aventuras, faz muitas amizades, experimenta outras
partes, até que um dia, ele encontra a que lhe falta. No entanto, devido à extrema
felicidade que está vivendo, ele esquece os amigos, deixa de observar a natureza
para de cuidar de si e, aos poucos, descobre que não é feliz como antes. Decide,
então, separar-se da sua parte. Cuidadosamente, deixa-a em um lugar seguro e
segue, novamente, procurando a que lhe falta.
O livro nos faz refletir sobre o que buscamos em nossa vida? O que nos deixa
felizes? Por que nos angustiamos ou ficamos indecisos? Parece que o sentido da
vida é justamente a busca por algo que nos completa, ou seja, o caminho percorrido
e não o alvo final. Durante o tempo em que o ser estava à procura da parte que lhe
faltava, ele era feliz, tinha um objetivo. Cada detalhe, na sua trajetória da vida, era
observado com atenção e cuidado, porque a qualquer momento ele poderia
encontrar a sua parte. Às vezes, a felicidade está nas pequenas coisas ou no
interior de si mesmo. Algumas pessoas passam a vida em busca da felicidade e, no
final, percebem que desperdiçaram um precioso tempo.
Na leitura do livro, podemos dar um complemento à máxima de Sócrates,
“conhece-te a ti mesmo” e encontra a parte que falta em ti. O autoconhecimento
requer, necessariamente, uma relação de completude, vivida de encontros e
experiências, a partir do momento presente, como nos mostra Provérbios 13.12: “A
esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o
coração de vida.”
Jaclene Einhardt Leitzke
Professora de Ensino Religioso – Unidade Higienópolis
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Reunião dos Pais Representantes
No dia 08 de julho de 2019, às 17h45min, no auditório do Colégio, teremos a reunião dos
Pais Representantes com a seguinte pauta:
 Avaliação da Festa Junina
 Avaliação dos trabalhos do 1º semestre do grupo de trabalho dos Pais Representantes

Reunião de Pais – 5º ano – Saída Pedagógica
Na próxima quarta-feira, 10 de julho de 2019, às 17h30min, no auditório do Colégio, teremos reunião com todos os pais para definirmos questões relacionadas à saída pedagógica das
turmas do 5º ano para Pelotas e Rio Grande, em novembro de 2019.

Momento Poético
No dia 13 de julho de 2019, às 09h30min, teremos o 1º Momento Poético do Colégio com
os alunos dos Anos Iniciais. Momento que os alunos dos Anos Iniciais (1º ao 4º anos) estão prepa-

rando com muito carinho e entusiasmo, pois irão declamar e apresentar as poesias para suas famílias e convidados.

Apresentação Festa do Peixe
No dia 19 de julho, das 15h40min às 16h, os alunos do Coral e Percussão irão realizar uma
apresentação na Festa do Peixe, representando o Colégio Sinodal Tramandaí. Convidamos a todos os pais e amigos que puderem e quiserem prestigiar os nossos alunos neste dia.

