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DISCURSO DE ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA, AO , 
TOMAR POSSE NA CADEIRA N.0 25, PATRONIMICA DO 
PADRE JÚLIO MARIA. 

"Muitas coisas, tendo todo nosso apoio 
Em certo sentido, podem ir em direção oposta; 
Como muitas flechas, disparadas de diversos pontos 
Podem voar para o mesmo alvo; 
Como diversos caminhos podem dar à mesma cidade, 
Como muitos rios deságuam no mesmo mar, 
E muitas linhas se encontram no coração do quadrante; 
Assim podem também mil ações, uma vez desencadeadas 
Convergir a um só propósito, e todas a bom termo 
Sem derrota". 

Essas sábias palavras, atribuídas ao Arcebispo de Cantuária, 

permanecem vivas no texto de Shakespeare, em Henrique V, ato I. E 

retornam aqui para expressar algumas convergências capazes de 

explicar a presença do recipiendário sem mérito que ora vos fala neste 

anoso templo, vexilário grandioso da palavra como fonte de saber e de 

ser. 

A primeira dessas convergências está na flecha de 

generosidade com que me brindou, e felizmente continua a me brindar, 

o augusto coração do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, meu padrinho e 

meu mestre, que a seus pares ilustres - muitos aqui presentes -

recomendou meu obscuro nome para ser incorporado à alma viva 

desta instituição, hoje chegando aos seus 82 anos de existência. Valho

me da força vernacular do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, em seu 

discurso de posse, aqui proferido no ano de 1942, também no dia 22 

de julho, para salientar a grandeza das letras fluminenses: "Sucedem

se as gerações e continuamente ressai a fisionomia dos fluminenses no 

trabalho de incorporação do Brasil ao ritmo da civilização. Temos 

assumido relevada posição em todos os domínios do conhecimento 

humano, longe de exageros nativistas ou transbordamentos 

excessivos". 
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Ou, na palavra de outro grande mestre, o professor Horácio 

Pacheco, membro desta Casa e preeminente presidente da Academia 

Niteroiense de Letras, que tanto me distingue com sua nobilíssima 

amizade, a dizer em pronunciamento aqui realizado, no dia 13 de 

março de 1975, quando enfatizou a "Presença da Cultura Fluminense": 

"Indubitavelmente que formamos uma cultura regional característica, 

gloriosamente provincial, se o quiserdes, mas de inconteste 

universalidade: cultura de que proveio o sentido de moderação de 

nosso gênio político e que deu, entre outras contribuições nacionais, os 

pródromos do romance, o enriquecimento lírico, a solidez de estrutura 

da sociologia - berço e ufania dalguns dos mais altos nomes das 

letras, ciências e artes do país". 

Com tão substanciais considerações sobre a inteligência 

fluminense, convergir olhos e almas para esta Casa quem não há-de? 

Outra convergência ainda a ser nomeada, em plena sintonia 

com o citado versejar de Shakespeare, está na nímia gentileza com 

que fui distinguido pela inteligência ímpar e pelo espírito cavalheiresco 

dos verdadeiros sábios, tão compreensivos ante dificuldades de 

aprendizes como eu, - e que definem o perfil do meu paraninfo, o 

prosador e poeta Dr. Edmo Rodrigues Lutterbach, intemerato 

presidente desta Casa, que me emprestou, nesta noite, imerecido 

brilho, todo decorrente da facúndia do seu luminoso verbo, como bem 

o sabeis. Luminoso verbo que, felizmente, aqui atua como força radial 

para clarificar a pobreza das minhas expressões frasais. 

Como agradecer ao Dr. Edmo Rodrigues Lutterbach todo o 

juízo - excessivamente generoso - que sua inconfundível e 

tonitruante voz aqui fixou a meu respeito? Sua alocução tornou 

meritória a simples caminhada deste amigo e remoto discípulo, o qual, 

na realidade, pode ser definido apenas como um professor de 

trivialidades. 
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A aceitação para estar neste Cenáculo, ao lado de tão nobres 

confrades, e sobretudo a ocupar a cadeira n. o 25, certamente tem o 

dedo de Deus. De um Deus que, para mim, surgiu numa mocidade 

distante e filiada - por influências de época - a correntes do 

materialismo dialético. Num dia comum, contudo, entre livros usados, 

descobri algo que me impressionou: "Cristo? Ou Marx?", de Frei Leão 

José Moreau. Graças a esse texto, fez-se em mim, inquebrantável, a fé 

no Senhor e na Sua Igreja. Como, então, não tornar a Deus e, agora, 

de joelhos, agradecer o fato de ter como patrono nesta Casa a figura 

ímpar do padre Júlio Maria? 

Na verdade, essa fascinante figura do clero nacional, que se 

chamou Júlio César de Morais Carneiro, nasceu em Angra dos Reis, aos 

20 de agosto de 1850, filho de Firmino Júlio de Moraes Carneiro e de 

dona Maria Angélica de Moraes Carneiro. Escragnolle Daria traçou-lhe 

o perfil de moço estudante: baixo, moreno, traços grossos, olhar de 

muito brilho, palavra de manejo fácil, estudioso, que, alegre e ruidoso, 

no terceiro ano do curso jurídico, já dava largas à inteligência, 

aclamado como trocista, de grande talento e de coração a par da 

inteligência". Graduado bacharel pela Faculdade de Direito de São 

Paulo, no ano de 1875, logo e logo confirmaria, em intervenções nas 

tribunas acadêmicas, que sua trilha terrestre tinha a marca daquele 

famoso hino de Santo Tomás de Aquino sobre a Ceia do Senhor: 

Pange, língua, gloriosi/Corporis mysterium, ou, Celebra, língua, o 

mistério do corpo glorioso. 

Com grande amor ao estudo e, segundo Almeida Nogueira, 

dotado de rico pecúlio literário, Júlio César obteve ribombante sucesso 

intelectual na defesa de sua tese de doutoramento, sustentadora da 

doutrina socialista. Hoje, à luz exegética de sua obra, muitos analistas 

de escol divisam desde aí forte inclinação por questões sociais e, 

talvez, o influxo do Evangelho que lhe começava a dominar a alma 

generosa. 
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Não se pode confiar integralmente em tal visão premonitória, 

posto que sua tese de doutoramento versou sobre matéria de direito 

mercantil, com lucubrações de ordem essencialmente técnico-jurídica. 

Sua vocação sacerdotal, aí? como? 

Seu intenso viver - na maioria - foi lavrado, primeiro, como 

promotor público da comarca de São João do Rio Claro, em Minas 

Gerais; depois, também nesse mesmo estado, como advogado em Mar 

de Espanha, onde fixou residência. Paralelamente exerceu o 

jornalismo, relevantemente na imprensa acadêmica de São Paulo, na 

Província de Minas, órgão do Partido Conservador, e no Correio 

Fluminense, de sua cidade natal. Mas o traço fulgurante que empolgou 

seu fazer foi a do homem dedicado às leis, outra vez assim debuxado 

por Escragnolle Daria: "havia muita centelha jurídica no fogo sagrado 

do seu púlpito, a que subiu com as áscuas do advogado, queimando as 

acusações seculares contra a sua constituinte imorredoira". 

Se o homem é ele mesmo, mais a sua circunstância - como 

assevera o conhecido truísmo de Ortega y Gasset -, em Júlio César a 

fusão natureza-cultura atingiu pontos de elevada e harmoniosa 

combinação. Nele antecipou-se a observação de Jacques Monod, em 

"O Acaso e a Necessidade": "a cultura corresponde a uma segunda 

evolução, complementar da evolução que permitiu fosse o homem 

tirado do "reino do acaso", para ser transferido ao "reino de 

necessidade", ao serem as inovações vitais inseridas no código 

genético, tendo-se operado a emergência de cultura graças sobretudo 

à interação da linguagem com as células corticais do homem". 

Júlio César foi alguém que, profissional e existencialmente, 

com acuradas observações, soube equilibrar as tensões entre indivíduo 

e sociedade. 

Casou-se duas vezes e duas vezes enviuvou. E até nesses 

episódios comprovou, no sangue do sentir, que nele havia algo capaz 

de transcender o simples existir. Tal como soube tratar a desilusão com 
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a vida política, para a qual ingressara, no ardor combativo de sua 

personalidade disposta a lutar pelo bem público. Vivíamos aí o ano de 

1875, à roda dos futuros feitos da Abolição e da República. Candidato 

a deputado provincial do Rio de Janeiro e com indicação por dois 

municípios mineiros à deputação geral, Júlio César chegou a ser 

convidado por Silveira Lobo para atuar no governo de Minas Gerais. 

Entre 1875 e 1882 atuou Júlio César como membro do 

partido conservador, agremiação depositária, no seu entender, das 

esperanças de todos os democratas, e sempre a apontar as "apostasias 

e desmandos do liberalismo brasileiro". Daí adveio a insólita campanha 

política por ele comandada contra o gabinete liberal de 1878 -

convalidando-lhe a denominação popular de "Ministério do Vintém", -

mais particularmente contra Sinimbu, Ouro Preto e Lafayette. Jamais 

ocultou sua profissão de fé monárquica, com fina ironia assim se 

referindo a alguns dos que criticavam sua falsa democracia: "Medroso 

das impugnações com que me fulminariam os republicanos históricos 

se eu ousasse a afirmação da democracia imperial brasileira, 

consagrada pela nação no culto que rende à memória de D. Pedro 11, 

fio, todavia, que raros dentre eles serão os que se atrevam a negar a 

democracia imperial inglesa". 

Júlio César de Morais Carneiro não sendo um republicano, 

tampouco um liberal, na qualidade ideológica essencial de conservador 

e democrata, pelo ideário de análises e críticas que expendeu, acabou 

contribuindo também para as bases de uma república eticamente mais 

saudável. 

Desencantado com a eficiência de sua ação partidária, 

registrou que era um homem "acostumado a considerar o 

cumprimento do dever como a maior felicidade do homem e do 

cidadão, satisfazendo-se com essa glória única que não é das mais 

conquistáveis pelo patronato". Dito isso, silenciosa e firmemente 

afastou-se da cena política. 
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Apostando na solução que a lei do ventre livre traria para a 

odisséia dos negros no Brasil, externava suas preocupações com a 

substituição rápida do braço escravo, principalmente na lavoura 

fluminense. Nele havia a visão lúcida de uma raça que, no dizer de 

Alaôr Eduardo Scisínio, em seu "Dicionário da Escravidão", tem sido 

"maltratada em todas as línguas e dialetos, explorada em todos os 

espaços do universo e sofrida por séculos dos séculos". 

Apesar de não ser um abolicionista exaltado como Patrocínio 

e Carlos Lacerda, heróis imperecíveis das lutas em Campos- a terra 

que testemunhou as atrocidades do Barbaças e do Pão de Loth, 

senhores flageladores de escravos - Júlio César assim se expressou: 

"Também aspiramos à liberdade de todas as raças, também fazemos 

parte do século; mas aprendemos no próprio livro da natureza que 

todas as metamorfoses são lentas, todas as evoluções graduais. Está é 

a lei de todos os fenômenos, operem-se estes na ordem física ou na 

ordem moral". 

Como dosar aí o sentimento da humana e justa liberdade 

para os negros com a humana repercussão da Abolição na vida 

econômica e social? Com a libertação dos escravos, de fato, houve 

quase uma anomia no eixo da vida financeira e econômica do país. 

Júlio César advertira para o risco de propriedades rurais improdutivas e 

imprestáveis, mas não soube aí encontrar a necessária saída. 

Como no mote de Rui Barbosa, de tanto ver triunfar nulidades 

políticas e acadêmicas, farto de ver a justiça postergada, Júlio César 

ingressou na magistratura. E foi aí que ele comprovou, com atitudes 

desassombradas no exercício de respeitável judicatura, a veracidade da 

famosa máxima de Otávio: Justum esse facile est cui vacat pectus 

metu - (Facilmente é justo quem tem o coração isento de medo). 

Logo, não há estranhar, Júlio César foi como juiz a encarnação viva 

daquela memorável ode horaciana, parcialmente citada por Balzac no 

capítulo XXXVI das "Ilusões Perdidas": "O homem justo e tenaz em 



.. 
7 

seus propósitos/Não se deixa demover de sua firme 

determinação,/Nem pelo perverso ardor dos prepotentes/Nem pela 

catadura ameaçadora dos tiranos". 

Apesar de ser um Briareu na defesa sobretudo dos oprimidos 

e lesados em seus mínimos direitos, Júlio César, talvez por influência 

do Eclesiastes, a recomendar - "Não sejas demasiadamente justo" -, 

ou pela leitura de Anatole France, em Crainquebille, a repisar que "a 

justiça é a sanção das injustiças estabelecidas", tenha parado para 

refletir e cair, possivelmente, na eviterna beleza deste verso de 

Lautréamont: "Pode-se ser justo, se não é se é humano". 

Sendo humano, demasiadamente humano, Júlio César foi 

humildemente ao livro da sabedoria de Salomão, e lá ficou imantado 

por estes versos: "quando se houver de praticar um ato de justiça, é 

preciso escolher dentre três injustiças a menor". 

O império da justiça começou a tremer sob os pés de Júlio 

César que, ainda atônito, resgatou na retentiva a velha página de 

Montaigne, nos "Ensaios": "As leis mantêm-se em vigor não por serem 

justas, mas por serem leis". Desde aí, no córtex cerebral e nas 

cordoalhas tendinosas - com bases físicas de uma alma em busca de 

serenidade- fez-se imbatível a palavra de Burke, em "O Impedimento 

de Warren Hastings": "Só existe uma lei para todos, a saber, a lei que 

governa todas as leis, a lei do nosso Criador, a lei de humanidade, 

justiça e eqüidade - a lei da natureza e das nações". 

Indeciso, inseguro, desiludido, viúvo pela segunda vez, só e 

triste, olhando para os céus lembrou-se da estrada de Damasco e de 

um homem arrogante que foi atingindo pela Graça para se converter 

no apóstolo Paulo. Júlio César sentiu que era a hora daquele momento 

iluminado, pregado por Antônio Vieira no "Sermão da Sexagésima: 

"Que coisa é a conversão de uma alma, se não entrar um homem 

dentro em si e ver-se a si mesmo?" 
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Entrou em si mesmo e, de esfuziada, tomou a consciente 

resolução: abandonaria a toga e vestiria o hábito. Era a hora. No 

ambiente de então, e corria o ano de 1891, havia um ouvir coletivo de 

Immortale Dei - (A obra) imortal de Deus, a fulgurante encíclica de 

Leão XIII, datada de 1° de novembro de 1885, a proclamar: "Esta obra 

imortal do Deus misericordioso que é a Igreja, embora por si só e por 

sua natureza vise a salvação das almas e a obtenção da felicidade nos 

céus, - ainda assim traz, na ordem temporal, tantas e tamanhas 

vantagens, que mais e maiores não conseguiria se tivesse como fim 

primário e supremo a prosperidade da vida presente". 

Ensombrando-se o tempo vivido e o clarão da fé a mostrar 

que a vida terrena é pequena, razão por que devemos torná-la grande, 

nosso jornalista, advogado e magistrado foi levado a novo batismo, 

ocorrido em Mariana, no ano de 1891. No pórtico do Templo, sob 

imposição das mãos abençoadas de D. Silvério Gomes Pimenta, Júlio 

César de Morais Carneiro tornou-se o Padre Júlio Maria. Ao diminuir 

seu nome, sem o saber, engrandeceu-o diante de Deus e da imensa 

comunidade católica. Como redentorista, adiante, com atroante voz, 

proclamaria: "Precisamos catalizar o Brasil". 

Seu novo e definitivo nome, Júlio Maria, foi oferenda à 

Virgem, mãe de Jesus e co-redentora da humanidade. 

Sua primeira missa foi oficiada em oferecimento à alma 

daquela que primeiro esposara. E, desde aí, o sacerdote e pregador 

Júlio Maria foi ouvido em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Em 1897 inaugurou o 

Curso Católico de Conferências de Assunção, na então Capital Federal 

e, com méritos inegáveis, foi declarado pela Santa Sé missionário 

apostólico. 

O pleno perfil biográfico de Júlio Maria não cabe, 

evidentemente, numa hora como esta. Imperioso, no entanto, tentar 
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mostrar-vos, a despeito da sintaxe, o pensamento 

altaneiro e luzente do espírito que paira sobre a cadeira n°25. 

No seu livro "Pensamentos e Reflexões", dado a lume em 

1882, lê-se: "Deus é infinitamente grande e infinitamente pequeno: 

encontramo-lo num grão de areia e no maior astro", ou, em exaltado 

ato de contrição: "Os materialistas pretendem que Deus não existe, 

porque é absurdo um ser sobrenatural, fora da natureza e do mundo; 

mas quem lhes disse que Deus está fora do mundo? Numa gota de 

água, numa flor, no inseto, no homem, em cada estrela que brilha, em 

cada pensamento que se eleva à esfera celeste, nas maravilhas do 

mundo físico, nas maravilhas do mundo moral, em tudo existe Deus, e 

posto que não compreendamos sua misteriosa ubiqüidade, a razão nos 

atesta que ela é uma verdade". 

No dia 2 de outubro de 1898, analisando conferência de Júlio 

Maria sobre o tema "Dos motivos da inverdade na divindade de Jesus 

Cristo", o célebre Jornal do Commercio enfatizou que o orador 

mostrara "como os remédios necessários à incredulidade na divindade 

de Jesus Cristo são o estudo da religião, a humildade da inteligência, a 

pureza do coração, a renúncia das paixões desordenadas, a oração, 

que regenera os homens e nobilita os povos, porque a oração, disse, é 

a atmosfera divina onde as almas respiram e fora da qual se 

enfraquecem e corrompem; é o equilíbrio da fraqueza do homem com 

a força de Deus; é a onipotência da fraqueza; é o recurso supremo 

desta jovem geração brasileira, que não deve ter vergonha de 

confessar a divindade de Jesus Cristo, porque ele reuniu as almas, 

libertou os povos, reorganizou o direito e a justiça, fundou a liberdade, 

introduziu no mundo o amor supremo que se chama -caridade". 

O padre Júlio Maria, como todo ser humano que 

ardorosamente possui convicções, não ficou a salvo de críticas e 

oposições várias. Acusaram-no de orador incorreto pelo fato de "não 

ter a vernaculidade do Padre Manuel Bernardes" - como registra Celso 
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Vieira - e porque "não tinha absolutamente a preocupação 

pedantesca da forma, servindo-se de vocabulário simples, natural, sem 

rebuscados efeitos". E, nas lúcidas anotações de Jônatas Serrano -

sem dúvida seu melhor biógrafo -, Júlio Maria a tantos aleivosias e 

acrimônias soube arrostar - com a invencível força do seu espírito 

independente, sempre com argumentos extraídos de matérias livres -

sobretudo das ciências jurídicas e sociais, onustas fontes do seu saber 

inicial. Na observação de Escragnolle Doria, o advogado não 

desaparecera no orador sacro. 

Júlio Maria, apenas um vulto neste instante, encoberto pelo 

esquecimento histórico que Borges diz ser, ao fim, uma bênção? Ou, 

ao reverso, a figura impregnada de uma certa religiosidade 

antecipadora dos nossos tempos de século XX? 

A resposta a esses questionamentos talvez esteja num 

pronunciamento feito em Roma, no ano de 1994: "A intervenção 

humanitária mais poderosa é sempre a oração. Ela representa um 

enorme poder espiritual, especialmente quando está acompanhada 

pelo sacrifício e pelo sofrimento ... Mesmo se não é aparente diante de 

uma visão superficial e se muitas pessoas não tomam conhecimento, a 

oração aliada ao sacrifício constitui a mais poderosa força na história 

da humanidade". Essas palavras, saídas dos lábios do Papa João Paulo 

11, só confirmam a firmeza dos conceitos cristãos de Júlio Maria. Ou, 

igualmente, Júlio Maria está na escritura de outro advogado, que 

também se tornou servo de Deus - o Mahatma Gandhi, a ensinar: 

"Um homem que se entrega a Deus deixa de temer o homem. ( ... ) 

Oração não é pedir. É um anseio da alma. É a admissão diária das 

próprias fraquezas. É melhor na oração ter um coração sem palavras 

do que palavras sem um coração". 

O coração de Júlio Maria trazia em si aquela excelência 

específica, anotada por Cervantes, no "D. Quixote": "Bom coração 

rompe má sorte". Coração e alma - miríficos em Júlio Maria -
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investidos em suas santas funções, assim descritas por Madre Teresa 

de Calcutá: "Deus fala no silêncio do coração. Se se dirigir a Deus em 

prece e silêncio, Deus falará com você. Então você mesmo 

compreenderá que não é nada. Somente quando você percebe a sua 

própria insignificância e o seu próprio vazio é que Deus pode enchê-lo 

com a Sua presença. A alma dos que oram é uma alma de grande 

silêncio". 

Em silêncio, com gritante idealismo e imarcescível fé, o 

reverendo Júlio Maria trabalhava diuturnamente pela melhoria do 

humano viver, consubstanciando em todos os gestos e ações a pulcra 

certeza deste versos de Camões, em Os Lusíadas- Canto X- Oitava 

153: "Não se aprende, Senhor, na fantasia/sonhando, imaginando ou 

estudando,/Senão vendo, tratando e pelejando". E uma de suas 

pelejas mais freqüentes visava à objeção científica contra a religião, 

sempre a encarecer que o catolicismo assumisse definitivamente o 

papel que lhe competia na obra difícil, mas necessariísima, de 

reorganização moral, rogando paralelamente aos políticos para que 

meditassem sobre lições e ensinamentos dados pela Divina Providência 

aos governos e aos povos. 

Já havia, como se percebe cristalinamente, uma teologia dos 

valores nas preocupações essenciais do padre Júlio Maria. Nas suas 

ingentes prédicas transbordava o veio filosófico de apaixonante 

quadrívio: Palavra-Ser-Verdade-Deus. Esses axiológicos elementos 

foram claramente delineados, no início da década de 30, pelo grande 

pensador católico Johannes Hessen, em sua clássica obra "Filosofia dos 

Valores": "( ... ) quando dizemos 'ser' ( ... ) - queremos dizer, em última 

instância, Deus. Quando dizemos 'Verdade', eis também nessa palavra 

subentendida a existência de Deus. E, finalmente, quando falamos dos 

valores e neles cremos e na sua realização, é ainda e sempre em Deus 

que acreditamos e é a Ele que nos referimos. Em todas essas ordens 

ou esferas, se inquirirmos acerca do seu último fundamento, iremos 
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pois sempre dar, em última análise, à realidade de Deus - origem 

metafísica de todo o Ser, de toda a Verdade e de todos os Valores". 

Cotejemos tais assertivas com um texto de Júlio Maria, 

grafado em 1898: "( ... ) a humanidade de Jesus Cristo, aplicada ao 

complexo de todas as suas perfeições humanas, pelo simples método 

de observação, quer em relação à sua inteligência, quer em relação ao 

seu coração, quer em relação a sua vontade, leva lógica e 

inevitavelmente da humanidade à divindade". 

Fiel ao Evangelho de Cristo, Júlio César, aos 41 anos, 

transmudou-se em Júlio Maria, presença que honrou o clero nacional 

por quase duas décadas. Em tão curto período lavrou extensa 

bibliografia, tão extensa que, aqui, não se pode integralmente 

especificá-la. Entre seus mais conhecidos títulos temos: Ao Deus 

Desprezado, Questões Políticas, A Paixão, A Graça, A Caridade, 

Conferência da Assunção, Conferências Religiosas, As Virtudes, A 

Religião, Institui ões Pias e Beneficent o Brasil e Múltiplos ensaios e 

conferências. 

A Cadeira n.0 25, perenemente energizada pelo ideário de 

Júlio Maria, teve até aqui quatro eminentíssimos ocupantes. O primeiro 

deles, J. Demorais, materialista logo e logo convertido à fé cristã -

talvez como Chesterton, para se libertar dos seus pecados -, 

desapareceu precocemente aos 28 anos, deixando competentes 

escritos sobre Filosofia Universal e Nova Classificação das Ciências, não 

chegando, contudo, a fazer o elogio do insígne patrono. Sucedeu-o a 

estrênua inteligência de Nelson Rangel, nado na terra Goitacá, 

inesquecível sobretudo por libelos acusatórios como promotor de 

Justiça de Cabo Frio, ímpar nas sentenças como juiz de São Pedro 

d'Aideia, incomparável em incontáveis arrazoados jurídicos e que, no 

elogio ao nosso patrono, aqui proferido em 21 de julho de 1923, rogou 

a Deus que morresse como morreu Júlio Maria. 
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O terceiro titular da cadeira n. 0 25 foi o querido e culto 

mestre Newton Périssé Duarte, professor de Português, Filólogo, 

estudioso do folclore, exímio pianista, autor de As Grandes Fontes de 

Inspiração de Azevedo Cruz e Escólio do Poema Amantia Verba de 

Azevedo Cruz, autor da música do Hino Oficial do Município de Campos 

e com quem tive a subida honra de conviver nas salas e corredores do 

nosso Liceu Nilo Peçanha, quando fui seu jovem e humilde colega. 

Falecido em março de 1973, Newton Périssé Duarte foi aqui 

sucedido pelo professor Lourenço Luís Lacombe, um dos pilares do 

magistério e da educação em nosso país. 

E agora? Como ocultar o despreparo do novo ocupante deste 

sólio, aqui conduzido por vossa generosidade, senhores acadêmicos? 

Perplexo e confuso diante dessa insólita ocorrência, agarro-me aos dois 

primeiros versos de José Régio, em "De Profundis": "Entre os teus 

filhos todos me escolheste,/Meu Pai!, para que ambíguo e estranho 

fado?" 

Amados colegas deste sodalício, tereis visto em mim o quê? 

Não terão sido, certamente, as simples e rotineiras aulas dadas pelo 

hoje encanecido professor de Biologia. Tampouco foram os escritos 

vários, em crônicas, livros didáticos e insignificantes opúsculos. 

Talvez - e aqui há, tão somente, ligeira desconfiança 

vossa benévola escolha pelo meu nome se vincule a esparsos e 

despretensiosos estudos em crítica literária que ousei gatafunhar, com 

ênfase na obra de Fernando Pessoa, e com repetida tônica sobre a 

essencialidade do fenômeno amoroso. 

Do constelado vate português, em sua densa obra 

heteronímica, posso retirar de um fragmento da épica "Mensagem" a 

via sustentadora de uma aprendizagem capaz de hoje merecer vossa 

companhia: "Deu-me Deus o seu gládio, porque eu faça/A sua santa 

guerra/( ... )/Cheio de Deus, não temo o que virá,/Pois, venha o que 

vier, nunca será/Maior do que a minha alma". 
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Assim como nada superou a alma do padre Júlio Maria 

naquele 2 de abril de 1916, na Casa dos Redentoristas, no Rio de 

Janeiro, quando recebeu a Graça suprema para que se juntasse ao 

Criador. 

Um Júlio Maria que, desde já, tem a ocupar sua imortal 

cadeira alguém também apaixonado pelo amor, sentimento que dele 

mereceu o seguinte registro: "o homem que procura o amor é um 

cordeiro; o homem a quem o amor procura é um leão". 

Júlio Maria foi leão e cordeiro, a um só tempo. Porque 

conhecia aquele epíteto da Virgem Maria: Porta coeli: porta do céu. 

Tabernáculo ideal para quem, como ele, possuía o bonum honestum

o bem honesto tão acentuado por Jacques Maritain - e que passou 

pela via terrena per angusta ad augusta, ou seja, por estreitos 

caminhos rumo às culminâncias. Por isso, na vazante da vida, pode ter 

balbuciado como José Régio, no poema Alegria: "Tenho uma graça 

comigo,[Tenho uma Bênção de Deus". 

Senhores Confrades e Ilustres Convidados: é chegada a hora 

deste deplorável recipiendário ouvir dois sábios conselhos. O primeiro 

vem do Padre Manuel Bernardes, em "Nova Floresta", a contar o 

episódio do pintor Apeles ao expor pintura sua e a permanecer oculto 

detrás do pano para ouvir comentários dos que passavam: "Veio um 

sapateiro e notou um defeito na chinela de uma figura principal. 

Emendou Apeles a falta, e no seguinte dia tornou a passar aquele 

oficial e vendo a emenda, ficou satisfeito de si, e atreveu-se a notar 

outra causa na perna da mesma figura. Então Apeles aparecendo, lhe 

disse: 'Não suba o sapateiro além da chinela'; daqui ficou o adágio 

contra os que dão voto no que não entendem: Ne sutor ultra 

crépidam"- "Não vá o sapateiro além do sapato". 

Não subirá este sapateiro de frases ligeiras acima das 

sandálias de sua ignorância. Daí, o tornar-se audiente, com mais funda 
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razão, do segundo conselho, saído de La Fontaine, na fábula "O Urso e 

o Amador de Jardins": "É bom falar, mas é melhor calar". 

Calo-me e vou para a frente, "atirado no dorso da grande 

onda da vida, para onde Deus quiser", como disse Jackson de 

Figueiredo, no fecho de sua última carta a Alceu Amoroso Lima, em 

novembro de 1928. Desse incomparável Mestre Alceu, o imortal Tristão 

de Athayde, de quem fui aluno na antiga Faculdade Nacional de 

Filosofia, e que me ensinou estas sábias palavras: "A nossa Fé se 

afervora na medida em que se expõe. Quanto mais vivemos em um 

mundo descristianizado, mais preparados precisamos estar para nos 

deixarmos contaminar por ele". 

E só se resiste a tantos chamamentos contra a fé quando se 

pode repetir, com Otto Lara Resende: "Positivamente, não posso ser 

apresentado a Satanás: como André Gide, sofro a tentação de 

entender as razões do adversário". 

À luz de Júlio Maria, marcado por Deus que sempre resistiu a 

Lúcifer, urge invocar Guimarães Rosa, em "Grande Sertão: Veredas": 

"Como não ter Deus? Com Deus existindo, tudo dá esperança: sempre 

um milagre é possível, o mundo resolve. Mas se não tem Deus, há-de 

a gente perdida no vai-vem, e a vida é burra. É o aberto perigo das 

grandes e pequenas horas, não se podendo facilitar. .. Tendo Deus, é 

menos grave se descuidar um pouquinho, pois, no fim, dá certo. Mas 

se não tem Deus, então, a gente não tem licença de coisa nenhuma". 

Caros confrades. Desde já sou vosso humilde par e atento 

discípulo. Certamente, muito tenho a aprender com a reconhecida 

sabedoria que reina nesta Casa. Com o Dr. Geraldo Bezerra de 

Menezes, inesquecível mestre de quem sou devedor insolvente, 

aprendi lição - sempre já agradecida ab imo pectore -, fixada no seu 

livro "A Alma do Homem": "Os anos passo em revista,/ e sinto o quanto 

lutei,/pequena, ou não, a conquista,/por Deus, somente, alcancei". 
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Ao fim, como acentuou Rui Barbosa, "Deus nos dá sempre 

mais do que merecemos". 

Acta est fabula. Eis tudo. 
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