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Estamos aqui reunidos para a entrega de espadins aos novos cadetes da turma Anúbis.
Trata-se de uma cerimônia marcante em nossa tradição, um rito de passagem que, tenho
certeza, todos os presentes lembrarão daqui a muitas décadas!
Santos Dumont nos disse que “O voo do homem através da vida é sustentado pela força de
seus conhecimentos”.
Pois bem, hoje, 196 homens e mulheres dão um grande passo em sua trajetória na nossa
nobre Força Aérea Brasileira, como Aviadores, Intendentes e Infantes.
Relembremos, senhoras e senhores cadetes, que há seis meses, vocês cruzaram os portões
da AFA. Era o começo de uma nova história, longe do conforto do já conhecido lar, com
mentes e corações repletos de aflições e expectativas. O esforço e o sacrifício devotados
para ingressar no Ninho das Águias são incontestáveis.
Na presente data, efetivamos o coroamento de uma etapa inicial. O vínculo com o espadim
que recebem agora é emocional, físico e moral. Desde o momento que abrirem os olhos até
a sua última decisão ao deitar, todas suas ações serão norteadas por este compromisso
voluntário que assumiram: o de uma vida de abnegação, de sacrifícios, de coragem, de
lealdade e de honra.
Todavia, ainda há muito a ser feito. Sua disciplina, assertividade e comprometimento
serão constantemente postos à prova.
Acredito que cada um dos senhores e das senhoras cadetes reafirmará, diariamente, pelos
próximos anos, aqui nesta Academia, sua vocação, sua bravura e seu merecimento. E
quando concluírem sua passagem pela Academia da Força Aérea, vocês dirão “Valeu a
pena! ”.
Ao receberem hoje o espadim, tenham a certeza de que acreditamos na capacidade e no
compromisso que assumiram. Vocês são futuros líderes de uma moderna Força Aérea, a
esperança e a continuação do esforço e do trabalho de nossos antecessores,
essencialmente, de nossos admirados veteranos e heróis da Aviação.
Mirem-se nos nobres e destemidos jovens, praticamente da mesma idade dos senhores e
das senhoras, que há 75 anos, cruzaram o Oceano Atlântico, com coragem e determinação,
e foram combater pela democracia na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial.

Cerimônia de entrega do espadim na AFA

Na Itália, o 1º Grupo Aviação de Caça viveu o batismo de fogo, durante a 2 guerra mundial,
combateu o bom combate, e, a despeito das dificuldades de toda ordem, conquistou a
vitória e retornou com uma invejável folha de serviço. Os senhores têm muitos exemplos
na Força Aérea, de heróis que fizeram a diferença, além dos guerreiros anônimos, temos o
Marechal Eduardo Gomes, que com dedicação e espírito desbravador levou as asas da
Força Aérea nos diversos rincões do Brasil. Hoje a FAB tem seus 22 mil Kilômetros
quadrados sob sua responsabilidade. E cada um de vocês, fazem parte deste cenário no
cumprimento do dever, e ao mesmo tempo são a continuação desta vitoriosa narrativa de
guerreiros sempre prontos à batalha, para defesa do nosso pendão!
Meus caros cadetes, a vocação e o espírito combativo os trouxe até aqui, mas para seguir
adiante será necessário determinação, garra e perseverança. Que as angústias e
dissabores não tomem conta de seu pensamento, mas que seus sonhos e suas aspirações
os conduzam por todo o caminho. Neste momento também, é importante ressaltar o apoio
dos familiares que mesmo à distância dão suporte e vibram com as conquistas de seus
entes queridos.
E assim, faço votos de que trabalhem e se dediquem, com coragem e resiliência, para que
sejam a memória e a fonte de inspiração de uma nova geração destinada a controlar o
nosso espaço aéreo, a defender a soberania e a integrar o território nacional na Dimensão
22!
Senta a Púa!
Brasil acima de tudo!
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