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Mensagens para nosso querido amigo Elydio

Elydio
Carinhosamente hoje relembro muitos momentos de nossa fraterna
convivencia.!!!!!
Seu semblante tranquilo e iluminado esteve presente em todos os
dias que frequentou o GEPI .
Considerações sabias e profundas, imortalizadas por nós em artigo
que vc com carinho nos doou para publicação em nosso ultimo
livro !!!!!
Quantas vezes pudemos admira-lo como pesquisador em sua
brilhante trajetoria de doutorado!!!
Quantas vezes sua presença amiga esteve conosco no Forum
Paulista de Pos graduação!!!
Quantas teses por vc orientadas hoje disseminam-se pelos espaços
da Educação!!!!
Deus oportunizou-me uma profunda sintonia com vc.
Que no plano em que se encontra possa receber as benécies de uma
vida repleta de HUMANIDADE!!!!!
Esteja sp ao nosso lado, em constante e mutua vibração!!!!
GRATIDAO
Ivani Fazenda
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ELYDIO,
QUE A SUA LUZ CONTINUE A ILUMINAR A TODOS DESSE GRUPO MARAVILHOSO QUE
VOCE AJUDOU A FUNDAR! VOCE ESTARÁ SEMPRE ENTRE NÓS!
KISSES
ELENICE

Vamos nos unir em orações para o conforto da alma do nosso
parceiro Elydio no livro "Formação de docentes interdisciplinares".
Abraços Elydio,
Nali

Não tive o privilégio de trocar palavras com esse ser búdico que
por aqui passou conforme descrição das pessoas que conviveram
com ele, e como dizia "Jesus Cristo eu vou, mas, deixo o Espírito
Santo" sinto o mesmo com relação a esse ser que aqui em nosso
planeta foi chamado de Elydio, seu legado de amor como diz
Varella: "O amor não precisa de regras", nunca se apagará, pois
mesmo não tendo o privilégio do seu convívio sou capaz de sentir
suas vibrações.
Quem vive na plenitude do seja feita sua vontade sabe que existem
muitas formas para a Águia trabalhar e onde ela estiver voando
ou se preparando para voar ela estará empurrando seus filhotes
do ninho para alçarem seus próprios desafios neste magnífico
mundo de AMOR e sabendo que uma asa muito maior os ampara.
Jaime Paulino
20/10/13

Ao Professor Elydio dos Santos Neto, hoje junto ao Ser Supremo do
Universo, transmita a Ele o nosso pedido de força e coragem
para enfrentarmos as intempéries do caminho existencial5
Marilda Prado Yamamoto.

5

(in A Prática Interdisciplinar no Mestrado Acadêmico: Implicações no
Desenvolvimento Pessoal e Profissional dos Estudantes: PUC-S.P., 2013,p.6)
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ELYDIO
AMIGO, EDUCADOR, QUE PASSAVA O SABER COM GENEROSIDADE E
SERENIDADE.
POR ONDE ANDAVA EMANAVA AMOROSIDADE E ALEGRIA.
SABEMOS QUE DE ONDE ESTIVER CONTINUARÁ VIBRANDO PELA
INCUSÃO DA
ESPIRITUALIDADE NA EDUCAÇÃO.
NOSSA IMENSA GRATIDÃO PELA OPORTUNIDADE DE COMPARTILHAR
COM VOCÊ ESSA MISSÃO.
ESTA HOMENAGEM É SIMBÓLICA.
SABEMOS QUE CONHECIA MUITO BEM ESTA LINGUAGEM E COLOCO AQUI
UMA MANDALA
QUE SIGNIFICA CÍRCULO EM SÂNSCRITO E SIMBOLIZA INTEGRAÇÃO E
HARMONIA,
OUTROS APRENDIZADOS QUE TIVEMOS O PRIVILÉGIO DE TÊ-LO NA
MAESTRIA!

OBRIGADO POR ESTA LUZ MARAVILHOSA!
CARINHO
SIMONE
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Elydio!
Surgiu no Vale do Paraíba...
Diretor de Escola Pública...
Nos encontramos
Foi o inicio de longo e proveitoso diálogo
Doutorado na PUC
Educação Transpessoal
Aulas no ABC
Participação no Interespe
Momentos ricos de trocas...
Agora já não é era o “Vale”, foi a Paraíba mesmo...
Veio então o momento de Transformação
A doença e o Caminho para a Outra Dimensão onde agora se encontra...
Fica o convite a se fazer presente a nossas reflexões e Encontros
Nos trazendo santa inspiração na
Eternidade do Agora!
Até Sempre Elydio!
Ruy

