PALAVRAS DE AGRADECIMENTO POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA COMENDA
BERÇO DA CULTURA JARDIM DE SERGIPE.
É mister continuar acreditando contra tudo e contra todos. É
preciso esperar, mesmo que seja contra toda esperança. Viver de
contínuas esperanças, machuca, rouba o fôlego, montanha
acima. Mas, viver órfão de esperanças é pior ainda. É suicídio
lento, morte aos pedacinhos.
Minhas Senhoras,
Meus Senhores:
Segundo a lenda, havia um garoto que se sentia muito solitário. Comprou um
boneco, certo dia, para povoar sua solidão. E o boneco tornou-se companheiro inseparável do garoto.
Com ele brincava, com ele almoçava, com ele saía a passear. Certa feita, dialogando amigavelmente
com o seu boneco, este abriu os braços e enlaçou o garoto...Porque nem os bonecos resistem à
linguagem da ternura, do amor...Até os bonecos falam, quando tratados como gente. Até os bonecos
ressuscitam, no diálogo fraterno.
Com este prelúdio da linguagem da ternura, inicio as minhas palavras
de agradecimento, porque entendo que somente as almas nobres sabem ser ternas e agradecidas.
Agradeço essa homenagem, que certamente se deve mais a
generosidade dos proponentes do que propriamente aos meus méritos.
O único viés que me vem a mente no momento e que talvez
justificasse esta honraria, fosse o exercício do cargo de Promotor de Justiça durante 15 anos nesta
Comarca, como um sacerdócio dedicado aos meus conterrâneos, com especialidade aqueles mais
humildes e necessitados, pois o trabalho, a dedicação, realizados com ética e propósito, justificam uma
vida.
Senhores:
Amigos:
Empreender dói, trabalhar cansa, mas são estes os tijolos com que se
forja um homem e uma mulher de valor.
Não existe glória na meia entrega!
Toda vez que coube a mim fazer alguma coisa, tivesse eu a planejado,

ou tivesse a vida me imposto, (vos digo que a vida mais me impõe do que eu escolho), gostando ou
não, meu valor ético conduziu-me a comportar-me da melhor maneira possível. Não sei fazê-lo
diferente.
Homenagens são sempre boas,são sempre bem-vindas. Ainda mais
quando o homenageado está vivo e como tal pode reconhecer no reconhecedor aquela sua atitude,
aquele seu gesto de cortesia, de consideração. E sendo assim, de viva voz, poder em público,
agradecer pelo ato,por este ato.

Se por um lado a homenagem engrandece o homem, massageia o ego,
enobrece a alma, por outro lado, muitas das vezes, aumenta o nosso compromisso, cobra-nos mais
responsabilidade.
Ao Prefeito IVAN SANTOS LEITE, desejo assinalar a expressão do
meu sincero agradecimento por tão significativa honraria.
O tempo tem demonstrado que o homem público somente alcança a
plena realização de um ideal elevado, e marca presença na História, quando, colocando o bem coletivo
em primeiro luga,assume como Vossa Excelência tem feito compromissos com a sociedade
Estanciana.
Desejo compartilhar esta comenda com os membros do Ministério
Público e seus serventuários, assim como com os meus familiares, pois todos eles direta ou
indiretamente contribuíram para o trabalho desenvolvido em prol da cidadania.
Obrigado pela homenagem e um cordial abraço a todos.
Estância, 04 de Maio de 2009.

