SOLENIDADE O INSTITUTO DOS ADVOGADOS DO BRASIL – IAB
ENTREGA DA MEDALHA LUÍS GAMA
HOMENAGEM A NABOR BULHÕES
Existe uma parábola Judaica em que o profeta diz:
Você quer ser o homem mais rico do mundo? Mas rico de verdade?
Então faça um, apenas um amigo de verdade por ano.
Se você conseguir fazer um verdadeiro amigo por ano, em dez anos você será o
homem mais rico do mundo.
Senhoras e Senhores, Autoridades Presentes, Advogadas e Advogados.
Falar do “ Doutor Nabor Bulhões” é fácil.
Nabor é, sem sombra de dúvidas o MAIOR jurista vivo que o Brasil possui.
É, sem dúvida uma mente brilhante, um advogado da mais alta estirpe, um homem
que fez sua carreira sem depender de favores ou de subterfúgios. Mas baseada
somente no Direito. Um homem, como todos sabem, que se utilizou da educação
para se tornar um ícone da Advocacia Brasileira.
Tanto o é, que esta medalha, conferida pelo IAB é a comprovação do que estou a lhes
dizer.
Mas não vim aqui hoje para dizer o óbvio, hoje eu vim aqui para falar de AMOR. Hoje
vim aqui para festejar o meu amado amigo, Nabor!!!
Posso dizer com certeza que já fiz amigos de verdade em minha vida apesar de não
ter cumprido completamente a parábola judaica, afirmo, em plena consciência que
Nabor é um desses amigos!
E não falo só de mim. Não! Não! Não quero aqui me gabar e dizer “Nabor Bulhões é
meu amigo”. Nabor é muito maior, Nabor é um AMIGO de todos que se aproximam
dele, Nabor é um amigo da advocacia, é um amigo do Brasil!
Digo isso porque conheço sua vida de longa data. Tive o privilégio de já ouvir falar
do “Naborzinho, láááá da Rua das Flores”, em Palmeira dos Índios, interior de
Alagoas. Um moleque que nasceu em Paulo Jacinto na cidade de Quebrangulo, que

adorava jogar com os amigos bolinha de gude, ou melhor, chimbra como era
conhecida naquela época.
Não, não sou tão velha assim!
Mas o destino me concedeu a sorte de ter como sogro um vizinho do Naborzinho,
que viu, com muito carinho e admiração, todo o nascer e despertar daquele garoto
prodígio que poderia não ter uma estrela, mas era ele o próprio cometa, deixando
um rastro de luz por onde passava.
Rastro de luz que foi semeado por seus tios Carlos e Olívia Bulhões, no Instituto
Bulhões, onde germinou o amor ao conhecimento plantado por sua família, já uma
geração antes da sua.
Tive o privilégio de ouvir meu sogro falar da pessoa Nabor ao mesmo tempo em que
ouvia falar do ícone. E isso se repetia sempre que passávamos na porta de sua antiga
casa, no Bairro do Pinheiro, já em Maceió.
Depois, em tempos bem mais recentes, sempre ouvia Nicholas, meu marido, dizer o
quanto gostava das longas conversas que tinha com Nabor e do quão culto era
aquele grande jurista e daí veio uma admiração natural por aquele homem tão
falado e festejado!
Mas a vida dá voltas e o destino quis que nos conhecêssemos e nos tornássemos
amigos.
Costumo dizer que amizades nascem quando encontramos pessoas que tem valores
e afinidades próximas em pensamentos e ações. E acho que isso nos aproximou de
forma muito rápida e natural.
Toda a sua educação e fidalguia, tão comum aos que dele se aproximam são apenas
um átimo do que Nabor é em sua essência.
Para quem não sabe, o nome NABOR significa a luz do profeta como bem o disse
Pontes de Miranda em determinada oportunidade.
Nada mais justo!
Os valores que ele carrega e que lhe são tão caros como: ética, honestidade, amor
pela família, amor pelos amigos, amor pelo próximo, amor pela advocacia são, com

certeza, suas maiores virtudes, apenas mascaradas pelo brilhantismo de sua
carreira.
O amor que Nabor nutre para com Conceição, sua esposa.
A devoção que tinha por sua mãe Josefa, exemplo de afeto e disciplina e seu pai
Pedro, modelo de equilíbrio e racionalidade.
A atenção que tem com seus irmãos: José Areias, uma mistura de pai e irmão; João
Batista, seu companheiro de colégio; Maria, educadora e Paulo, servidor público.
A dedicação dada a suas filhas Gabriela e Manuela, além de Marcelinho, seu filho de
coração.
E o cuidado com seus netos queridos Maria Eduarda, Guilia e Felipe são cativantes e
constituem verdadeiro exemplo a ser seguido. Felizes de quem conhece essas
histórias!
Mas para além deste amor dedicado à toda a sua família e à carreira, a ”luz do
profeta” ainda alcança os amigos e a advocacia nacional.
Pensando com calma e indo até o passado, pode-se perceber que o fato de termos
pessoas confiáveis ao nosso lado foi essencial ao nosso desenvolvimento como
espécie. Isso porque quando éramos caçadores e coletores, dependíamos
crucialmente de um grupo fiável para a divisão de tarefas e precisávamos contar uns
com os outros para a nossa própria sobrevivência. Se não houvesse um grupo muito
unido, ninguém sobrevivia por muito tempo.
Ter amigos de verdade, daqueles que te amam fraternal e incondicionalmente é um
presente tão gratificante quanto ter o amor da vida ao seu lado. O sentimento de
uma amizade verdadeira, leal e legal atinge o nosso sentimento de grupo de
pertencimento e preenche partes importantes de nosso caráter, ego e
personalidade.
Eu não sabia, mas pesquisas apontam que o fato de não se ter amigos de verdade faz
mais mal para a saúde do que o sedentarismo, alcoolismo e tabagismo!! Ter amigos
é importante não só para nossa saúde mental, como também física.
E amizade, como toda relação, precisa ser cultivada. Precisa de lealdade, de atenção,
de companheirismo. Precisa ser despida de vaidade e ter admiração. Para ser e ter
verdadeiros amigos, tem que se torcer pelo seu sucesso, tem que apontar os erros,

tem que brigar, opinar e palpitar. Tudo isso sem julgar. Ter que, às vezes, só do lado
estar.
Fazer um amigo de verdade é coisa rara e tão difícil quanto ganhar dinheiro em
tempo de pandemia, ter um amigo é ter uma riqueza, uma joia, um porto seguro.
Então, meu amigo Nabor,
me desculpa por te expor.
Mas eu precisava deste louvor
para mostrar a todos o quanto você é merecedor
de quantas homenagens qualquer um propor
Saiba de nossa admiração
Pelo jurista e pelo legado, mas especialmente pela pessoa
Pelo amigo, pelo enorme coração
Por tudo que teu nome ecoa
A luz do profeta numa enorme radiação
Obrigada por existir em nossas vidas de forma tão presente
Obrigada por sua amizade, por seu respeito, por sua consideração
Obrigada, em nome do Instituto dos Advogados do Brasil, em nome de toda a
advocacia brasileira, por ser NABOR BULHÕES!!!
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