
VALTER FOLETO SANTIN, O DOUTOR GETILEZA 

Viver, não apenas existir, desfrutar, compartilhar e construir 

A experiência de viver é desafiadora, mas se soubermos aproveitar cada desafio 

desfrutaremos do melhor que ela pode nos proporcionar, considerando que daqui nada 

Levaremos, não vamos perder a oportunidade de desfrutar de sua gentileza e de fato a vida é 

Tão gentil, não é mesmo? Ela é corrida, mas colorida, é passageira, mas significativa, nos leva a 

questionar mas nos dá motivos para agradecer, nos prega peças e muda os nossos planos 

E com sua gentileza nos faz ver que o problema não está na vida, antes está no mau 

comportamento humano,  

Revigora-nos dando a certeza da existência de um Soberano, Ele é a 

 

Fonte de toda bondade e com Ele aprendemos a 

Olhar para próximo e desejar contribuir para sua melhora, ele é quem nos inspira a 

Lutar pela causa dos injustiçados, a saciar a sede, a fome, o frio, a levar um pouco de luz 

aqueles que 

Estão em um mundo sombrio, Ele é a fonte que nos enche e nos faz 

Transbordar e em assim sendo, fica impossível não compartilhar e  

O caminho que escolhestes é sem 

 

Sombra de dúvidas o mais 

Admirável, a saber, o compartilhar conhecimento, o lutar pelo seu semelhante 

Nada é mais nobre e disso deveras se orgulhar, cada madrugada acordado, cada minuto 

estudando, cada trabalho, cada artigo, cada graduação, cada pós, cada título é uma resposta à 

gentileza da vida, não fazendo o que a maioria faz, desperdiçar o 

Tempo, e como não sabemos quanto tempo nos resta, cabe a nós fazer o melhor possível com 

tempo que nos é dado e na vida o senhor deixou marcas 

Indeléveis, suas contribuições alcançará gerações futuras, inspira a geração presente e 

certamente encheu de orgulho a geração passada como seus pais, familiares e professores, 

conseguir fazer isso  

Não tem preço e ainda que diga: Eu não mereço, todos aqui por você tem um grande apreço e 

para aqueles que como eu estão começando e podem ter o senhor como inspiração, é um 

grande começo, meus parabéns. 

 

Saulo Santos Tobias (O poeta) 
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