Academia Epistêmica de Mesa Capitão-Professor João Batista Mariano
─ MesaMariano.

Discurso da Acadêmica Epistêmica Beatriz Campos de Paulo e Castro.

Bom Despacho, 6 de março de 2020.

Senhor João Bosco de Castro, Presidente da Academia Epistêmica de
Mesa Capitão-Professor João Batista Mariano, Senhor Pedro Seixas da Silva,
Presidente do Conselho-Diretor da MesaMariano, Senhores Acadêmicos e
Senhoras Acadêmicas, queridos amigos e queridas amigas , bom-dia!
O convite para eu participar como Acadêmica Epistêmica da
MesaMariano surpreendeu-me. Acompanho os trabalhos da MesaMariano
com gosto e sinto-me em casa neste Sodalício.
Agradeço!
A Cadeira Epistêmica nº2 desta Academia Epistêmica de Mesa, Capitão
–Professor João Batista Mariano ─ MesaMariano ─ cujo primeiro titular, o
Acadêmico Epistêmico-Fundador Tenente-Coronel-Capelão Padre Samuel
Sérgio Drumond, deixou-nos em 26 de abril de 2019 ─ tem como Prócere um
Santo e como Patrona uma Santa. Santos da memória da Igreja. Histórias de
mestres da vida cristã. O Prócere é Santo Inácio de Antioquia , Bispo, Mártir
em Roma. Memória em 17 de outubro. “Sou trigo de Deus: que seja eu
triturado pelos dentes das feras para tornar-me puro pão de Cristo!” A
Patrona da referida Cadeira é Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa d’Ávila. “O
Senhor nos ama mais do que nós mesmos nos amamos.” Doutora da
Igreja, morreu em 4 de outubro de 1582. Coincidentemente quando foi iniciada
a reforma do calendário, essa data passou a ser considerada como dia 15.
Memória em 15 de outubro, Dia do Professor ! Autora de várias obras, entre
elas Caminho de Perfeição e As Moradas do Castelo Interior, Santa Teresa
foi uma das primeiras mulheres a aprender a ler. É a Protetora dos Docentes...
Esta Casa de Saberes e Sabedoria, Casa de Erudição e Humanidades,
Academia Epistêmica de Mesa Capitão-Professor João Batista MarianoMesaMariano, proporciona-me sempre oportunidade de aprendizagem. É
Mestra! Querida Mestra MesaMariano, presenteio-a com um Poema de Martins
D’Álvarez: José Martins D’Álvarez , cearense, poeta, romancista, jornalista,
diplomado em Farmácia e Odontologia, professor, membro da Academia
Cearense de Letras.

“Anjo Bom.
Martins D’Álvarez.
Minha mestra mora aqui
dentro do meu coração.
Foi este anjo bom, que um dia,
Vendo que eu nada sabia,
Que tudo olhava e não via,
me conduziu pela mão.

Linda fada, com ternura,
pôs-se o mundo a me mostrar:
─a terra,─os espinhos e flores,
─o céu ardendo em fulgores;
─a vida cheia de amores;
─todo o mistério do mar.

Santa, ensinou-me a ser boa,
A ser alegre e feliz:
─a praticar a virtude;
─a cultivar a saúde;
─a enfeitar a juventude
Com meus sonhos infantis.

─Minha mestra, minha amiga,
A ti, minha gratidão.

Pelo bem que me tens feito,
terás meu culto e respeito
no templo do amor-perfeito
que guardo no coração.”

Nasci aos 17 de outubro de 1960, em Bom Despacho-MG. Dia de Santo
Inácio de Antioquia.
Meu pai, Antônio de Paulo, Coronel da PMMG. Minha mãe, Divina
Campos de Paulo , Professora. Meus pais tiveram cinco filhos. Sou a
primogênita. Infância privilegiada. Conta minha mãe que, certa vez, por ocasião
do Natal, meu pai perguntou-me: o que você quer de presente de Natal? A
resposta foi esta: quero uma borracha para apagar meu erro! E, desde então,
caminho cada vez mais sem precisar da borracha, em busca de acerto!
Recebi meu primeiro diploma, ao concluir o Pré-primário (Jardim de
Infância) cursado na Escola Coronel Egídio Benício de Abreu, aos seis anos
de idade, no Cine Regina, das mãos de meu Pai, Paraninfo da Turma. Ouço
as palavras dele, quando eu levava o resultado de alguma avaliação minha
para ele ver: nota 9. Ele sempre me perguntava: por que não nota 10?
Em 1979, estava na UFMG , aluna do Curso de Odontologia. Graduada,
em 1982,como Cirurgiã-Dentista. Desde então, exerço a profissão . A
Odontologia é a oportunidade de servir, cuidar e curar.
Esta Casa , hoje, abre suas portas para receber-me e faz valer seu
nome: Epistêmica.
Sinto-me integrante desta Academia. Antes, uma
convidada; hoje, Acadêmica. Algo me faz saber como sou sob o olhar de cada
um dos senhores e das senhoras: o respeito ao conhecimento em suas mais
variadas formas. O Grupo tem perfil acolhedor. Ao acolher-me , acolhem a
saúde em suas mais diversificadas faces. O Trabalhador da Saúde é um
comprometido com o estudo e com o conhecimento. A Odontologia tem seus
mestres, seus princípios, suas pesquisas, seus fundamentos, sua ética, seu
Conselho. Meu Universo! No início da carreira, em 1982, a dedicação,a
necessidade da população, a falta de especializações . Hoje, a Odontologia
encanta. As especialidades proporcionam melhores condições e adequações
de estudo ao profissional e à prestação de serviço com qualidade. Com muita
competência, atinge seu objetivo com suas especialidades: a Ortodontia, a
Cirurgia, a Cirurgia Buco-Máxilo-Facial, a Radiologia –Tomografia,
Ressonância Magnética e demais exames de diagnósticos, a Odontopediatria,
a Odontogeriatria, a Periodontia, a Endodontia, a Odontologia Social, a
Odontologia Legal. A Harmonização Oro-Facial. Trabalho com Odontologia

Estética e Restauradora. Encantada! Como não citar Baratière, Nocchi, Hirata,
Busato, Groisman, Mondelli?
William Thomas Green Morton, dentista
americano, Pai da Anestesiologia? Fernando de Carvalho, Edgar Carvalho
Silva, Lanza, Paulo dos Reis Correia, José Moreira, Marlúcio de Oliveira,
Stênio Cardoso Rabelo, Rodrigo de Castro de Albuquerque? Então, meus
queridos, com certeza , mestres, autores de estudos , pesquisas , livros e
trabalhos científicos na área da Odontologia, íntimos em meu cotidiano ,
comungam do conteúdo explorado nesta Academia. A Ética, a Moral, a
Filosofia, o Conhecimento . O Conhecimento adquirido e colocado a serviço do
Bem.
Em minha história, a ODONTOLOGIA é PÃO. Meu trabalho sustentou a
mim e minha família. E sou grata a isso e por isso!
Minha mãe Divina, aos noventa anos, é PÃO. Sustento!
Tenho duas filhas. A Ana Cristina , trinta e cinco anos, reside, hoje, em
São Paulo e é advogada tributarista. E a Luísa, vinte e quatro anos, reside
aqui em Belo Horizonte e é Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da
Fundação João Pinheiro, e, já nomeada , trabalha na Cidade Administrativa na
área de Segurança Pública.
Continuo a descobrir, na mudança constante das coisas, a permanência
do Amor!
Sou casada com João Bosco de Castro. Caminhamos e somamos
nossa vida. Mergulho no Conhecimento. O Espaço Camões: Oficina de
Saberes, Letras e Artes é a forma física do Homem Fazedor. Fazer parte deste
Universo é uma dádiva. O Homem ensina, cuida, protege, nutre, cura e
promove! A Mulher ensina, cuida, protege, nutre, cura e promove! Sinal da
maturidade! Serenos, aguardamos, esperamos, cumprimos. Bem-vinda, Vida,
sua linda! Sinal da juventude! Dançamos, encantamos, partilhamos!
A felicidade é uma conquista.
A alegria é uma conquista.
A vida é uma conquista. E esta conquista exige o melhor, sempre!
Desejo expor minha Fé. Sou Cristã. Sou Igreja : Católica Apostólica
Romana. Ao receber o presente da MesaMariano, a Cadeira nº 2 deste
Sodalício, afloram em mim os caminhos do Padre Samuel, de Santo Inácio de
Antioquia, de Santa Teresa de Jesus.
Finalizo , com uma frase do Mestre :
“Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe?”

Espero ouvir os senhores e senhoras afirmarem:
Beatriz, Beatriz, há tanto tempo estamos juntos, e, agora, já a
conhecemos um pouco mais!
Obrigada!

.

