
CARTA DE AGRADECIMENTO AO PROGRAMA VERDADE & EXPRESSÃO 

 

Ao celebrar o final desta longa caminhada, quero prestar a minha homenagem ao PROGRAMA 
VERDADE & EXPRESSÃO, A TV TRANSAMÉRICA, ao QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E 
COLABORADORES DESSAS EMISSORAS, a você, meu amigo, apresentador e DR. RAFAEL 
GUAZELLI, que contribuíram, diretamente, para a formação de meu caráter e profissionalismo. O 
Douto apresentador compartilhou suas experiências de vida e me deu apoio nas horas mais difíceis 
dessa caminhada. Das mais variadas forma dedicou-se a me transmitir uma das maiores virtudes 
que se pode ter: o conhecimento. Suas atitudes, ensinamentos, exemplos e incentivos colaboraram 
para que além dos meus limites e medos, me fez encontrar o saber técnico e científico. Hoje sei que 
nossos melhores mestres não foram os que nos ensinaram as respostas, mas, sim, aqueles que nos 
ensinaram a questionar, a duvidar, a pensar e a sonhar e você encontra-se entre eles. 

 

Segundo Galileu, “a um homem nada se pode ensinar. Tudo que podemos fazer é ajudá-lo a 
encontrar as coisas dentro de si mesmo”. E, para isso, precisei de você. Grande sábio que traduziu 
com perspicácia seu conhecimento. 

 

O nosso conhecimento da Ciência do Direito e da Ciência Humana que ora se consagram, será o 
pilar onde edificaremos a nossa jornada profissional. Ele é forte e seguro, como sólidas e profundas 
foram às orientações e explicações que compartilhamos com o povo campomagrense na data que 
estive neste programa. A ética que vimos desabrochar de seus ensinamentos será a estrela-guia 
que norteará as nossas ações, apontando-nos sempre o melhor caminho. A amizade, um valioso e 
amado Tesouro que, carinhosamente, ficará guardado na arca da nossa eternidade, fará com 
certeza o fortalecimento destes saberes adquiridos. Querido amigo, mestre e doutor, nunca mais 
retornaremos ao status quo ante!. 

 

Por fim, obrigado por compreender a minha alegria; por dividir comigo o seu conhecimento e 
sabedoria; por guiar os meus pensamentos e as minhas mãos enquanto elas ainda estremeciam na 
insegurança do meu aprender; por me ocultar muitas respostas, mostrando-me o quanto sou capaz 
de encontrá-las; por ser alguém a quem muito devo pelo que sou hoje e pelo que ainda poderei ser 
amanhã. Que DEUS em sua plenitude continue lhe dando o saber pedagógico, técnico e científico. 
E, que a sua luta árdua fique postada a serviço da Justiça. 

 

Obrigado...Obrigado e Obrigado. 

Campo Magro, 08 de março de 2017. 

 

 

Sérgio Leite 
Geógrafo e Bacharelando em Direito pela UTP 

 


