
Prezados convidados, caríssimos formandos, boa noite! 

 

É com grande satisfação que nos reunimos hoje neste 

auditório para celebrar esta formatura tão especial e 

esperada por todos. Inclusive por mim, que tive a honra de 

ser escolhido paraninfo desta turma do Curso de Formação 

de Sargentos 2015 do Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais.   

Quero, nesse primeiro momento, cumprimentar os 

familiares aqui presentes, pois sabemos que são 

testemunhas do esforço, empenho e dedicação de cada um 

de vocês. Certamente, ofereceram todo o suporte 

necessário para que pudessem concluir mais esta 

importante etapa de sua formação.  

O paraninfo é o padrinho da turma, ou seja, aquele que 

aconselha, direciona, ajuda a trilhar os passos no caminho 

do bem. E não há outro caminho na missão de vocês, que 

não esse. O Corpo de Bombeiros é uma instituição que 

muito nos orgulha, pois trabalha, sobretudo, a serviço da 

vida, atuando com preparo, coragem e determinação nos 

momentos mais difíceis. 

Neste papel a que me foi incumbido, o de paraninfo, não 

poderia deixar de lembrar-me da minha história pessoal. 

Meu querido pai também foi bombeiro, durante muitos 

anos, o que para mim sempre foi motivo de muito orgulho. 

Afinal, o papel corajoso e heróico dos bombeiros sempre 



povoou a imaginação de muitas crianças. Inclusive a 

minha.  

Ao refletir sobre isso, vem em minha memória um trecho 

da música Espelho, do sambista João Nogueira, feita em 

homenagem a seu pai, que diz assim: “Ê vida boa, vai no 

tempo, vai; ah, mas que saudade; mas eu sei que lá no céu 

o velho tem vaidade; e orgulho de seu filho ser igual seu 

pai”.  

Ao recitar esse trecho da música, me recordo dos valores 

mais importantes que aprendi e que carregarei por toda a 

minha vida, e que compartilho neste momento com vocês: 

a ética, o respeito ao próximo, a justiça, a solidariedade, o 

amor e a fé, tanto em Deus quanto nos homens. 

Acreditar no ser humano nos faz pessoas melhores, pois 

nos despimos de toda a nossa arrogância e damos a ao 

outro a oportunidade de mostrar todo o seu potencial. 

Nesse sentido, acredito que cada um de vocês tem um 

papel muito importante a cumprir. Proteger a nossa 

sociedade, seu patrimônio e o meio ambiente é uma das 

missões mais nobres que alguém pode ter.  

Como sargentos, o papel de vocês é liderar as mais 

diversas operações nas áreas de defesa civil, prevenção e 

combate a incêndios, apenas para citar algumas. E 

liderança tem a ver com aprendizagem. Afinal, ninguém 

quer estar com alguém que não está continuamente 

aprendendo. Por esse motivo, sintam-se orgulhosos e 

vitoriosos por cumprirem mais esta etapa.  



Para finalizar, cito outro trecho da música de João 

Nogueira: “Nascido nos subúrbio nos melhores dias; com 

votos da família de vida feliz; andar e pilotar um pássaro 

de aço; sonhava ao fim do dia ao me descer cansaço; com 

as fardas mais bonitas desse meu país; o pai de anel no 

dedo e dedo na viola; sorria e parecia mesmo ser feliz”.  

Sejam felizes e que Deus abençoe as suas carreiras! 

Meu muito obrigado!  

 

 

 

 


