
 

Bom dia a todos...  

Tenho grande satisfação em cumprimentá-los neste dia tão especial, e, em nome 

da turma, cumprimento o Ilustríssimo Sr. Presidente da Ordem dos Advogados 

de Rondônia, Dr. Elton José Assis, Dra, Solange Aparecida da Silva, Vice 

Presidente, e, em nome do Sr. Presidente, cumprimento os demais componentes 

da mesa diretora.  

Em nome de todos os futuros advogados aqui presentes, quero expressar minha 

gratidão e satisfação em estar ingressando na Ordem dos Advogados do Brasil, 

integrando em uma história que luta em prol dos valores, da justiça e da 

democracia. 

E que estes valores sejam exercitados por nós futuros advogados, com 

sabedoria, humildade, criatividade, inteligência, habilidade e, sobretudo, fé em 

Deus, na justiça e no direito. 

A advocacia é um sacerdócio, e uma das mais honrosas   profissões.  

O advogado é o guardião das liberdades, da vida e do patrimônio.  

Nossa missão é uma das mais nobres, somos nós que iremos devolver aos 

nossos clientes a liberdade ou a inocência, os bens, o sustento, e a reparação 

pelos danos causados.  

Será por meio de nosso ofício que nossos clientes poderão ter seus direitos 

resguardados, a integridade mantida, a dignidade garantida, e acima de tudo a 

paz estabelecida.  

Temos a árdua e nobre missão de defender a Constituição, a ordem jurídica, os 

direitos humanos, a justiça social, e lutar pela aplicação correta das leis. 

Uma vez integrando o quadro da Ordem, que nós profissionais, façamos jus ao 

espaço que iremos ocupar e a classe que iremos representar.  



A Ordem dos Advogados precisa receber profissionais éticos, sinceros e 

honestos que possam valorizar e enobrecer a instituição. 

Por fim, o meu mais sincero desejo de sucesso e vitória aos novos advogados, 

e estou convicta que daqui, sairão grandes profissionais, que irão zelar pela 

justiça e pela paz social. 

Gostaria de finalizar plantando em todos uma mensagem de fé e esperança em 

Deus, no direito, na justiça e na democracia e que a nossa atuação seja ética e 

honesta.  

Porque sem advogado não há justiça e sem justiça não há direito.  

Que sejamos portadores do amor, da paz e da luz que guiará os caminhos 

daqueles que mais precisam.  

Que sejamos como Rui Barbosa que acreditou na vitória do bem, e mudou o 

curso da história, que buscou o direito como um meio de luta em prol da justiça. 

E certa vez o indagaram se ele estava orgulhoso do trabalho que fazia, e sabem 

o que ele respondeu?  “orgulhoso não, porque a gente não deve se orgulhar de 

cumprir o nosso dever”. Que resposta sábia... Sigamos esse exemplo! 

Que Deus nos abençoe e ilumine a Ordem dos Advogados do Brasil, permitindo 

que possamos defender aquilo que a sociedade merece e precisa. 

Que possamos servir de exemplo às próximas gerações e contribuir para o 

prestígio e respeito da classe da advocacia. 

Para mim, particularmente, hoje é um dia muito especial, pois, há mais de vinte 

anos fui aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e há mais de 

30 anos exerci minhas atividades no Tribunal de Justiça de RO, estando, 

portanto, impedida de exercer esta honrosa profissão. 

E hoje, aposentada, é motivo de grande alegria estar dando continuidade à 

prestação jurisdicional, a qual continuarei exercendo, com muita dedicação, 

sabedoria, amor, e fé em Deus. 



Parabéns a todos nós, pela vitória alcançada e pela brilhante jornada que hoje 

se inicia... 

Agradecemos a Deus, e as nossas queridas famílias, e a todos aqueles que 

contribuíram para alcançarmos mais esta vitória. 

“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos 

homens.” Colossenses 3.23 

Marleide Ferreira da Cruz Martarole 

Oradora 

 

 

 

 

 


