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Prezados familiares.

Vocês já pararam para pensar como nossa vida está hoje? Tão corrida... trabalhar, 
cuidar dos filhos, estudar, afazeres e obrigações... Ufa!!! Tantas coisas, que viver é, no 
mínimo, desafiador.

No meio de toda essa loucura, às vezes falta tempo para nos envolvermos de forma 
integral em todas essas atividades. E assim, as pequenas coisas, aquelas que são 
essenciais a todos nós, passam despercebidas.

Mas afinal de contas, o que realmente é essencial?

Essa é uma pergunta que deve estar cada vez mais presente em nossas vidas. E, quando 
nos atentamos a isso, passamos a enxergar que o que é verdadeiramente importante 
são as pequenezas da vida, simplicidades que, muitas vezes, estão mais perto do que 
imaginamos.

Pequenos gestos, gentileza, amor ao próximo, boa educação, união da família, ética... na 
verdade, o que precisamos é dedicar tempo de qualidade para aquilo e aqueles que são 
importantes. Precisamos ser mais humanos! Como dizia o Pequeno Príncipe:

“O essencial é invisível aos olhos!”
Se temos essa vida corrida, com nossas crianças e adolescentes não é diferente. 
Atualmente, o mundo vem exigindo deles coisas que talvez eles nem compreendam 
ainda: acordar cedo, escola, tarefas de casa, natação, inglês, compromissos, 
responsabilidades e obrigações... Ufa, de novo!!! Tantas coisas, que para eles também, 
viver se torna, no mínimo, desafiador.

Não sabemos como estará o mundo no futuro, muitas profissões serão extintas... 
outras surgirão.

Embora tantas incertezas, estamos formando, hoje, futuros adultos para exercerem 
valores que, com certeza, sempre serão primordiais em suas vidas.

Tendo tudo isso em vista, o Instituto Le Petit, tem uma proposta: Que tal alcançarmos 
com os filhos os resultados tão almejados e exigidos pela sociedade, traçando caminhos 
ligados ao que realmente é essencial? Focados na humanização, na formação integral 
da sua personalidade, na flexibilidade, aperfeiçoando valores, conhecimentos, hábitos, 
comportamentos e atitudes. Se tornando assim, o agente principal de sua própria vida.
Para isso, o ILP em 2019 se compromete a estar junto a você, família, para acompanhar 
seu filho nesse caminho. 

Venha conosco CUIDAR DO ESSENCIAL!

Forte abraço,
Matusalém Cunha Ribeiro
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