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lustres membros que compõem a Mesa Diretora dos traba-
lhos, mencionados pelo protocolo, os quais saúdo na figura singular do 
seu Presidente, educador e escritor Ednilo Soárez, este intelectual reco-
nhecido até no exterior, e que tem a delicada, difícil e honrosa missão 
de dirigir o Instituto do Ceará, a mais antiga entidade cultural da nossa 
terra. Só quem carrega o peso dessa responsabilidade sobre seus om-
bros, pode ter ideia dos desafios que lhe são inerentes. 

Queridos confrades, autoridades, familiares, amigos do Instituto 
do Ceará, senhoras e senhores; nesta noite especial lembro-me da lenda 
de Prometeu, um dos heróis da mitologia grega. Nos tempos primitivos, 
quando o céu e a terra eram um casal, deram à luz a sete Titãs. Prometeu 
era um deles. Filho de Urano e irmão de Atlas, procurou aprimorar a 
raça humana. Deu-lhe o poder de raciocinar e presenteou-a com o fogo, 
coisas que proporcionaram aos homens superioridade sobre os demais 
seres vivos. 

Templos da ciência e da sabedoria como este, são recriações do 
sonho de Prometeu. Procuram aproximar-nos dos Deuses, seja pelo es-
tudo e pela pesquisa, seja pelo fogo sagrado dos ideais, que carregamos 
nos corações. 

O Instituto do Ceará é uma ideia. Fruto de uma época de grandes 
transformações no Brasil, pois em 1887 o País estava no limiar da pro-
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clamação da Lei Áurea, nos últimos dias do Império e à beira da pro-
clamação da República. E, apesar das dificuldades, dos entrechoques 
ideológicos e das lutas daqueles tempos, como a Revolta da Armada 
e a Revolução Federalista, os homens imaginavam que era possível e 
defenderam com o próprio sangue o que acabavam de escrever em sua 
bandeira. Acreditavam em ordem e progresso, em um mundo novo, 
com livros, escolas, bibliotecas, documentos, manuscritos, mapas, pa-
lestras, debates, exposições e coisas assim. 

O Instituto nasceu nesse clima e tem-se mantido coerente com 
as suas ideias iniciais por mais de cento e vinte e cinco anos. Um ver-
dadeiro refúgio cultural em um país que nunca colocou a cultura como 
prioridade nacional e estamos esperançosos de que com o próprio povo 
indo às ruas, talvez consigamos o respeito e a consideração que a cul-
tura e a educação merecem, independentemente de partidos ou pessoas.

Hoje estamos em um clima de festa, porquanto, mais uma vez, 
percorremos o ritual de entronização de um novo sócio. Cada novo 
membro que aqui chega é vencedor de uma grande disputa, material e 
psicológica, e recebe como prêmio o galardão de pertencer à galeria dos 
imortais da Casa do Barão.

Osmar Maia Diógenes descende daquele tronco de família, que 
lá pelos anos de 1694 iniciou, através de sesmarias, o povoamento da 
região do Jaguaribe, berço de ilustres cearenses, sendo que já em 1882, 
cinco anos antes da criação deste Instituto, seu bisavô, Dr. Raimundo 
Carlos da Silva, já se constituía Deputado da Assembleia Provincial do 
Ceará e essa representação política tem-se mantido através dos tempos, 
até os nossos dias. 

Osmar mostrou-se um líder desde a infância e adolescência, 
quando se tornou Presidente de muitas entidades, em sequencia cro-
nológica. É licenciado em Filosofia Pura pela Faculdade Católica de 
Filosofia do Ceará, em Gerência Financeira, pela PUC, e tem curso de 
extensão em História Política do Ceará e Introdução à Museologia, pela 
UNIFOR, entre outros. 

Deputado Estadual por quatro Legislaturas, ex-Secretário de 
Serviços Urbanos desta Metrópole e instalador da FUNEFOR – Fun-
dação Educacional de Fortaleza. Estabeleceu e presidiu a CODECIF – 
Financeira do Banco do Estado do Ceará. Foi repórter e posteriormente 
Redator do jornal Tribuna do Ceará. Ex-Presidente e atual Conselheiro 
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do Lar Torres de Melo, membro da Sociedade Cearense de Geografia e 
História, da Academia Metropolitana de Letras, da Associação Brasileira 
de Bibliófilos e ex-Presidente da Academia Maçônica de Letras do 
Estado do Ceará. 

Autor de livros de História na área política, entre eles Os Partidos 
Políticos no Brasil; A Redemocratização – 1947; Vice-Governadores 
do Ceará;  Mesas Diretoras da Assembleia Legislativa do Ceará, de 
1835  a 2009. Autor de livros de História Eclesiástica, destacando-se Os 
Clérigos Católicos na Assembleia Provincial do Ceará, e ainda um livro 
sobre As Memórias do Asilo de Mendicidade do Ceará. Criador e atual 
Presidente do Memorial do Poder Legislativo do Ceará, destacando-se 
o fato de, sob sua coordenação, haver-se biografado todos os parlamen-
tares cearenses, a partir de 1829. Releve-se a condição de, entre as vá-
rias comendas que lhe foram outorgadas ao longo da existência, ter sido 
um dos pouquíssimos recebedores da Medalha do Mérito Parlamentar, 
concedida pelo Poder Legislativo do nosso Estado.

Osmar Diógenes tornou-se um dos grandes da maçonaria na-
cional, sendo grão-mestre de honra de vários estados e havendo sido 
Presidente do Colégio de Grão-Mestres da Maçonaria Brasileira. 
Pessoalmente tenho acompanhado a existência do Osmar e tenho sido 
uma testemunha ocular da sua notável trajetória de vida, pelos mais va-
riados ângulos. Vejo-o como um ser culto e espiritualizado, que trabalha 
nos serviços voluntários há décadas, tendo-se tornado uma referência 
de probidade e um exemplo de lealdade, tanto aos seus princípios como 
aos seus amigos. Um ser humano sem vaidades nem ambições exces-
sivas. Um homem corajoso, oriundo de uma região em que as pessoas 
não temem enfrentar os obstáculos da vida. Um amante do Instituto há 
décadas e que fez o Memorial da Assembleia, tomando o desta entidade 
como exemplo, inclusive trazendo aqui, para conhecê-lo, o Deputado 
Domingos Filho, nosso Vice-Governador, hoje aqui presente, e que à 
época era Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Lembro que no dia da minha posse no Instituto, o Osmar aqui 
estava com a família do ex-confrade Aristides Ribeiro, a quem sucedi. 
Vi o entusiasmo com que os familiares acompanharam a síntese que fiz 
da vida daquele notável homem de letras. O mais importante a destacar 
é a forma como o destino encaminha os fatos e hoje aqui o vemos acom-
panhado de sua esposa, Maria Teresa Moraes Ribeiro Diógenes, que é 
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filha de Aristides Ribeiro, com quem o Osmar veio a se casar. Portanto, 
traz com ele a filha de um homem que muito fez pelo Instituto e que, 
por coincidências da vida, vim a ocupar a cadeira que deixara vazia 
com o seu falecimento.  

Osmar é um desses que se fizeram por si mesmo. Órfão de pai 
desde tenra idade, cursou escolas e Universidades estudando à noite, 
pois trabalhava de dia, e pode-se dizer que a sua vida foi um campo 
de batalha. Chega à idade da maturidade com o reconhecimento geral, 
dizendo-se agradecido a Deus, que tão bem conhece, pois é mestre na 
doutrina Espírita, bacharel em Teologia e tem escrito importantes livros 
sobre religião.

Cumpre-nos cumprimentá-lo por todas as suas conquistas e 
agradecermos por sua forma polida e serena de convivência, pois 
será ela fundamental para o sucesso do trabalho em grupo, que aqui 
temos apregoado. 

Faço-lhe uma homenagem final, repetindo uma velha lenda 
árabe que mencionei no discurso da minha posse e que me tem ser-
vido de orientação neste Sodalício. Fala sobre o dia das núpcias de um 
determinado casal. A noiva, radiante e feliz, disse ao consorte que lhe 
pedisse qualquer coisa, humanamente possível, e ela prometia por Alá, 
que iria realizá-la.

O noivo, serenamente, disse-lhe que a única coisa que poderia 
pedir-lhe era que se mantivesse sempre com aquela alegria e com 
aquele bom humor do dia do casamento. Ela respondeu que poderia 
pedir algo mais difícil, pois aquilo não seria problema, pelo contrário 
seria muito fácil. E ele disse que isto, só isto, lhe bastaria para ser um 
homem realizado ao lado dela, para sempre. A noiva então lhe prometeu 
que cumpriria o que ele estava pedindo, e continuaram as festividades.

Realmente, ela cumpriu o prometido até o fim da vida. Mas um 
dia, já velha e no final da existência, confidenciou ao marido que o 
maior desafio do seu casamento, fora realizar aquela promessa, pois 
existiram os momentos de dificuldades, de divergências, de angústias, 
de doenças e de transtornos tais, que lhe exigiram esforços sobre-hu-
manos, para manter o bom humor e a felicidade do primeiro dia.

Então, dileto e caríssimo novo confrade, Osmar Maia Diógenes, 
abrimos-lhe as portas da entidade e dos nossos corações nesta sua che-
gada e, se lhe pudéssemos pedir algo, seria apenas que mantivesse para 
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com o Instituto do Ceará, ao longo dos anos que virão, a alegria e o 
carinho desta primeira noite. Talvez seja uma coisa muito difícil de rea-
lizar, mas creio que valerá a pena!

Muito grato.

(Discurso pronunciado em 22 de agosto de 2013). 




