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Cumprimentos à Mesa. 

Caríssimos confrades, caríssimas confreiras, 

Minhas senhoras, meus senhores, nossas saudações, nosso boa noite! 

 

Existe um tempo certo para cada coisa, momento oportuno para cada 
propósito debaixo do Sol: Tempo de nascer, tempo de 
morrer; tempo de plantar, tempo de colher.” Eclesiastes 3.1:  
 
Assim, reitero :Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo 
propósito debaixo do céu: ... Só dará certo se for no tempo certo! 

Dilercy Adler 
 

Hoje é Dia de Comemoração, o que não quer dizer que na vida e na história 

individual e coletiva não existam motivos que causam tristeza e dor... Mas hoje, repito, é 

dia de comemoração! Decidimos deixar de lado os problemas, as tribulações ... para 

vivermos esta festa em sua plenitude.  

 Hoje é também dia de agradecer a Deus, que sempre é prodigo nos cuidados 

e doação de forças para vencermos intempéries.  

Agradecer ainda aos treze confrades e confreiras que se disponibilizam a, 

junto comigo, conduzir o destino desta Casa pelo período que cabe a esta gestão “Padre. 

João Dias Rezende Filho”. Assim, esta Diretoria está composta pelos ilustres confrades 

José Augusto Silva Oliveira, como Vice-Presidente, Assir Alves da Silva, como Primeira-

Secretária, Madalena Martins de Sousa Neves, como Segunda-Secretária, Raimundo 

Nonato Serra Campos Filho, como Primeiro-Tesoureiro, Maria Goretti Cavalcante de 

Carvalho, como Segunda-Tesoureira, Edna Maria de Carvalho Chaves, como Diretora de 

Patrimônio, Edmilson Sanches, como Diretor de Serviços de Divulgação. No Conselho 

Fiscal, Cristiano de Lima Vaz Sardinha, Abianci Alves de Melo, José Bello Salgado Neto, 

Aldy Mello de Araujo, Felipe Costa Camarão e Ana Luiza Almeida Ferro.  

Também a nossa gratidão a todos os confrades e confreiras que nos deram seu 

voto de confiança, aos quais prometemos corresponder com toda dedicação e vontade de 

realização de tudo que for para o bem desta Casa Antônio Lopes. 

Agradecer à minha família, por entender o tempo que dedico aos trabalhos 

culturais, por verem neles um instrumento de fraternidade e justiça social. 



E, por fim, agradecer a todos que atenderam ao nosso convite para 

abrilhantarem esta noite e viverem conosco este momento. 

Diz o patrono da Casa, Professor Antônio Lopes: "O IHGM foi criado para 

cultuar a tradição, venerar o passado, estudar o Maranhão”. 

Ainda o Estatuto da Instituição, no início do art. 42, expressa, como desígnio 

que "O Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão é obra perene que se sucede no 

tempo, é órgão que se insere na vida histórica do Estado do Maranhão”. 

Portanto, esta Diretoria está convicta da necessidade do cumprimento das 

finalidades desta Casa e espera que ela progrida e se afirme, sempre, como um marco de 

referência positiva no Maranhão, no Brasil e no mundo. Nessa perspectiva, é 

imprescindível o estabelecimento de alianças e entendimento especial com o estado do 

Maranhão e sua gente, uma vez que o sentido público do IHGM aponta para a direção de 

reafirmar, cada vez mais, intenções e ações para o desenvolvimento do ser humano e da 

região, demonstrando, consequentemente, sua importância nesse contexto. 

Ademais, faz-se mister reconhecer o empenho de todos os intelectuais que 

apoiaram a ideia do professor Antônio Lopes da Cunha, e fundaram, há 97 anos, este 

sodalício e, igualmente, os que vêm sendo fiéis, ao longo desses anos, no cumprimento 

da missão da Casa, engrandecendo, por sua vez, a história e a cultura do estado do 

Maranhão. 

Faz-se necessária ainda breve referência ao Pe. João Dias Rezende Filho, 

escolhido, por unanimidade, pelos componentes da então Chapa n° 2, para ser o seu 

homenageado (homenagem póstuma). Esse tributo se faz pertinente como prova do 

reconhecimento desta Casa ao valor da sua vida e obra, tanto no que diz respeito ao 

"serviço à causa de Cristo" como à cultura. 

O Pe.  João Dias Rezende Filho (1981 - 2021) tomou posse em 22 de março 

de 2018, tendo ocupado a Cadeira de n°35, do IHGM, patroneada por Domingos de Castro 

Perdigão. Era pesquisador na área de História do Maranhão, História das Famílias 

Maranhenses, Genealogia e Heráldica. A ele a nossa eterna aclamação! 

No tocante ao trabalho desta gestão, lembramos que no seu discurso de posse 

em 2018, o Professor José Augusto Silva Oliveira declarou: " A missão de cada nova 

Diretoria implica continuidade e acrescentamento. Tem sido assim. Assim seguirá”. E 

nós que assumimos hoje a direção da Casa de Antônio Lopes, assim o faremos! 

É com esse sentimento e propósito que a Gestão "Pe. João Dias Rezende 

Filho" pretende atuar efetivamente, implementando a cultura da paz, da solidariedade e, 



concomitantemente, promovendo o culto à tradição, resgatando o passado e estudando o 

Maranhão ao longo dos meses que nos cabem na condução desta casa de Antônio Lopes. 

Obrigada, e que Deus nos abençoe! 


