Cerimônia em Homenagem ao Brigadeiro Jerônimo Coelho
Discurso proferido pelo Comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada

Senhoras e senhores,
Agradeço a oportunidade de, em nome do Exército, saudar o Brigadeiro
Jerônimo Coelho, nesta cerimônia em que a sociedade catarinense
homenageia o seu patrono da Imprensa e da Maçonaria.
Nascido em Laguna e filho de um Major de Infantaria do Exército, ainda
na infância, seguiu com sua família para o Ceará, por motivo de transferência
de seu pai.
Órfão, ingressou em tenra idade na Academia Real Militar, no Rio de
Janeiro, onde se graduou oficial de Artilharia com notório destaque intelectual,
prenúncio de uma brilhante carreira, coroada no posto de brigadeiro,
correspondente no Exército de hoje ao de general de brigada.
Homem de múltiplos talentos, Jerônimo Coelho aliou à espada do militar
o cinzel maçônico e a pena do jornalista. Encarnou na plenitude os versos de
Castro Alves no célebre poema Espumas Flutuantes: “não cora o livro em
ombrear com o sabre, nem cora o sabre de chamá-lo irmão”.
De fato, a alcunha de “Espada Sábia” lhe fazia justiça. Contribuiu
efetivamente para a consolidação da paz e da soberania durante o Império, do
qual foi ministro em mais de uma ocasião, das pastas da Marinha e da Guerra,
e presidente de duas províncias.
Mas seu legado mais importante se encontra nos valores que encarnou.
Amor à Pátria, senso de dever, respeito à Lei e à Ordem, responsabilidade,
honestidade, camaradagem e coragem, ontem, hoje e sempre, são valores
centrais do Exército, que Jerônimo Coelho tanto dignificou. Não é por acaso
que as forças armadas são as instituições que desfrutam dos mais altos índices
de credibilidade junto à sociedade brasileira.
Nos dias atuais, em que o nosso País vivencia crise ética e moral sem
precedentes, quando se constata tremenda carência de líderes que coloquem
os interesses da Pátria acima dos seus próprios, a espada, o cinzel e a pena
do Brigadeiro Jerônimo Coelho são exemplos para as novas gerações, para
que possamos constituir uma Nação livre e soberana, justa e democrática,
próspera e feliz.
Muito obrigado.
Gen Bda Richard Fernandez Nunes
Cmt 14ª Bda Inf Mtz

