
Excelentíssimo Senhor Presidente da OAB, seccional ES, Drº Homero Mafra em nome de quem 

eu cumprimento todos os membros da mesa, e demais autoridades presentes, cumprimento 

igualmente os familiares e amigos e saúdo os novos colegas de profissão. 

Os novos advogados aqui presentes, de fronte da mesa de honra e ladeados pelas autoridades 

aqui presentes, por trás os familiares e amigos convidados atentos ao desenrolar da sessão 

solene. 

 Toda essa cena que hoje se desenrola no plano da realidade, um dia já foi um sonho de 

estante, não há realidade sem um sonho, o espirito livre critico e empreendedor, não enxerga 

distancias inalcançáveis, metas insuperáveis obstáculos intransportáveis.  

Das inquietações faz surgir os sonhos, dos sonhos as metas e planos, dos planos as 

concretizações. O espírito livre sabe que entre a inquietação e a concretização há um longo 

caminho, mas não fraqueja.  

Inicialmente agradeço a confiança que me foi depositado, pois me sinto bastante honrado por 
transmitir em poucas palavras o sentimento de todos meus colegas compromissados neste ato 
solene. 
 
Hoje 19 de agosto de 2017 é o dia muito especial, que lembraremos para o resto de nossas 
vidas, pois para muitos de nós esse momento é a realização de um sonho, para outros a 
conquista de uma vitória que ultrapassou muitos obstáculos. Sabemos que o caminho para 
chegar até aqui não foi nada fácil.  
 
Trilhamos longos 5 anos de muita dedicação ao estudo do direito durante a faculdade, 
conciliando com família, trabalho e lazer. Ainda, trabalhamos incansavelmente na confecção 
do trabalho de conclusão de curso.  
 
Colamos grau. Estudamos com afinco em fins-de-semana, feriados, dias e noites inteiras, 
renunciamos ao lazer e a convivência com nossos entes queridos em nome de um objetivo: a 
aprovação no exame da ordem. 
 
Pois bem, conseguimos! Somos vitoriosos!  
Entramos por esta porta como bacharéis em direito e sairemos como advogados. 
 Foi dado o primeiro e grande passo na advocacia. 
 
A partir de hoje somos indispensáveis à administração da justiça, e à sociedade, prestaremos 
serviço público e exerceremos função social. Representaremos peça fundamental para 
concretizar o significado da palavra estado democrático de direito. 
 

Para Encaminhar para o Encerramento, gostaria de dizer uma frase de Nelson Mandela, 

Advogado, ex. Presidente da África do Sul, “ A educação é arma mais Poderosa que você  pode 

usar para  mudar  o Mundo “.  Mandela, foi Líder da frente contra o apartheid, lutou contra o 

regime segregacionista.   

E assim, como Mandela, nosso Papel como advogado a partir de hoje é lutar contra injustiça 

social, lutar contra o sistema segregacionista que tende a separar as pessoas, nosso papel hoje 

é buscar a justiça, buscar a equidade.  



Gostaria de Agradecer a todos os meus professores presentes, que nessa caminhada me 

fizeram abrir novos horizontes.  

Gostaria de fazer um Agradecimento em especial, a um amigo, que mesmo não sendo 

professor, me ensinou muita coisa, me ensinou a justiça social, o cuidado com as pessoas, a 

romper os horizontes, obrigado Vereador Davi Esmael, por me acompanhar nessa caminhada e 

me fazer entender o papel de um advogado. 

Por fim deixo uma mensagem que levarei eternamente não somente nas paredes do meu 

gabinete, mas também em meu coração que está subscrita em Provérbios 31;8-9 “ Fale a favor 

daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por 

eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados.”  

Boa Caminhada para Todos nós, que Deus nos acompanhe e nos abençoe. 

 

 

 

 


