
DISCURSO EM AGRADECIMENTO À CONCESSÃO DO GRAU DE CAVALEIRO 

DA COMENDA DA ORDEM DO MERITO MARECHAL RONDON, EM NOME DE 

TODOS OS AGRACIADOS 

 

Não posso atinar quais méritos me levaram a merecer tão insigne honra por parte do  

Governo do Estado de Rondônia, mas o fato é que no dia 26 de fevereiro de 2018 lá 

estava eu e mais trinta e um cidadãos e cidadãs recebendo este galardão.  

Talvez minhas obras literárias ou o trabalho que faço junto aos Ostomizados há mais de 

16 anos, quem sabe a dedicação a este estado por mais de trinta anos, o certo é que fui 

convocado e só posso agradecer a homenagem. 

Creio que o maior mérito de minha vida é a de ter constituído uma família unida, 

integra, honesta e trabalhadora, desprovidos de bens materiais, mas riquíssima em 

espírito, honra e dignidade e é que basta a mim e minha esposa ao longo desses 52 anos 

de união sólida e fraterna. 

Mas, as homenagens não pararam na Comenda, pois fui convocado a falar em nome dos 

agraciados e busquei na figura do Marechal Rondon e no belíssimo Hino de Rondônia a 

inspiração para a peça a seguir, proferida no referido dia.  

O DISCURSO 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, Dr. Confúcio Aires Moura, 

permita que em vossa pessoa reverenciemos todas as autoridades civis e militares aqui 

presentes. 

Ilustríssimo senhor Emerson Silva Castro, digno Presidente do Conselho da Ordem do 

Mérito Marechal Rondon. 

Sereníssimo Grão Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia, Sr. Aldino 

Brasil de Sousa, também em vossa pessoa saudamos a toda a família maçônica a nos 

abrilhantar com vossas presenças; 

A nossa saudação aos Ilustres Imortais membros da Academia Rondoniense de Letras, 

Ciências e Artes e da Academia Maçônica de Letras, Ciências e Artes de Rondônia. 

Senhoras e Senhores, obrigado por prestigiarem este magno evento. 

 

Um grande homem do alto de suas responsabilidades perante a pátria e à humanidade 

lançou um alerta humanístico que reverbera em nossas almas desde então: 

Morrer se preciso for... matar, nunca! 

Somente uma grande alma poderia lançar à posteridade uma frase como esta onde 

desponta vigorosamente o amor fraternal, o sentimento humanístico com que se revestiu 

o grande herói nacional Marechal Candido Mariano Rondon em seu trato com nossos 

irmãos silvícolas, ainda hoje tão incompreendidos, e essa constatação humanitária é que 

torna indescritível a sensação sentida por qualquer pessoa quando recebe uma 

homenagem tão importante quanto esta que ora o Governo do Estado nos honra, pois 

nos lembra o pioneirismo verde amarelo daquele grande herói, desbravando os sertões 

sem fim de nossa pátria, para implantar o progresso e a paz. 



Os “Céus de Rondônia” se engalanam ainda uma vez para cobrir de justo jubilo a 

outorga desta Comenda que leva o nome de tão ilustre patriota, por se tratar de um gesto 

altruístico e que somente poderia ter origem em um coração que adotou Rondônia como 

seu estado e ao longo de muitos anos demonstra este amor com trabalho, dedicação, 

seriedade e honradez, como o faz nosso digno Governador Dr. Confúcio Moura, a quem 

agradeço a distinção em nome de todos os homenageados. 

Saiba, senhor Governador, que traremos sempre ao peito esta Comenda como marca 

indelével de todo o amor que também devotamos a esta terra e como “sentinelas 

avançadas” prometemos envidar ainda mais esforços para que o progresso se faça cada 

vez mais presente neste rincão onde “toda a vida se engalana” e que continuaremos, 

como modernos Rondons, a desbravar como “destemidos pioneiros”. 

Esta homenagem que ora recebemos, senhor Governador, não nos envaidece, ao 

contrário, enche-nos de maiores responsabilidades, pois o reconhecimento público trás o 

ônus do caminhar sempre reto e justo.    

Governador Confúcio Moura, conte conosco sempre, e que Deus abençoe Rondônia, 

nosso lar, nossa terra, nosso rincão. 

Obrigado, muito obrigado.   

Porto Velho, RO, 26 de fevereiro de 2018. 

Walter de Oliveira Bariani 

Escritor e Poeta 


