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Saudação aos novos Sargentos
Saúdo os jovens militares pela conquista das divisas de Terceiro-Sargento
do Exército Brasileiro. A turma “Retirada da Laguna” presta justa homenagem aos
heróis brasileiros, integrantes da Força Expedicionária Mato Grosso, nos 150 anos
das comemorações do episódio ocorrido na Guerra da Tríplice Aliança.
O primeiro passo foi vencido por ocasião dos exames de seleção. Em
seguida, seus irmãos de farda o acolheram na família verde-oliva e as incertezas
transformaram-se em crescimento profissional. A cada dia de sua formação, seus
conhecimentos foram ampliados e seu caráter valorizado. Completou mais um
desafio, superou com coragem, responsabilidade e confiança os mais diversos
exercícios, serviços e provações. Agora, está apto a integrar uma das Organizações
Militares do nosso Exército Brasileiro.
A carreira militar é uma missão de grandeza e essa escolha o fará orgulhoso de pertencer à Instituição
de mais elevada credibilidade no nosso País. Novos sacrifícios e desafios continuarão a surgir para o seu
amadurecimento e complementação de sua formação.
Os valores enaltecidos na Escola serão praticados a cada instante de sua vida na caserna e na
sociedade. A ética o acompanhará a todo momento, na manutenção de comportamento voltado para
o bem e para a moralidade. A lealdade honrará seus compromissos com retidão e responsabilidade. A
camaradagem será forjada na comunhão dos mesmos princípios e virtudes militares. O profissionalismo o
fará executar cada tarefa com acerto, decorrente de um planejamento bem feito. Com ou sem farda, será
observado como militar zeloso de tais valores.
Mantenha elevado o moral, respaldado na transparência dos atos, ações e informações institucionais,
com a legalidade das ações embasada na estrita observância das normas, regulamentos e preceitos legais,
inerentes ao militar do Exército de Caxias.
Não se afaste da manutenção do seu preparo físico, moral e profissional. Busque o novo e rejeite a
rotina, mantendo-se receptivo ao aprendizado e ao autoaperfeiçoamento.
Prepare-se para superar os seus próprios limites e será sempre um vencedor.
Realize cada missão com qualidade, entusiasmo e efetividade para o cumprimento do dever, por mais
simples que seja o processo em que esteja empenhado.
Transmita aos seus subordinados o que de melhor tenha absorvido, com orgulho, honradez, eficiência
e dignidade ao servir. Ademais, servir é o nosso propósito, tratando com consideração e respeito o
semelhante ou o diferente.
Na prática das virtudes militares, você completou os desafios físicos, mentais e profissionais exigidos
pelo Curso de graduação. Saiba que é um combatente modelar, um executante e conhecedor das normas
e regulamentos, sempre focado na lealdade a todos, nas corretas atitudes e na impecável apresentação
individual.
Agradeça aos familiares, instrutores, companheiros de curso, amigos, enfim, a todos os que influíram,
porque em você confiam e o exultam com sua expressiva e merecida vitória. Lembre-se que Deus está
acima de tudo. Não deixe de agradecê-Lo de forma especial.
Paz, saúde e continuados êxitos profissionais e pessoais.
Parabéns, Sargento!
Seja muito feliz!
Que Deus ilumine, abençoe e continue protegendo todos os que lhe são próximos, nesta nova e
vibrante etapa que se inicia neste dia.
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