
 

 
 
 
 

 

 

 
PANEGÍRICO DA SAUDADE AOS CONFRADES PEDRO IVO, FUAD E FRAZÃO 

 
Senhoras, Senhores, Confreiras, Confrades, Familiares e Convidados. 
Após a passagem para o Reino Celestial de Pedro Ivo (01 ano, 02 meses e 24 

dias), Fuad (07 meses e 28 dias) e Frazão (01 mês e 13 dias), as saudades continuam 
a fazer morada em nossos corações. 

Eles fizeram história e certamente em outro plano, continuam fazendo o bem, 
como aqui fizeram. 

Possuidores de atributos que lhes engrandeciam a alma, doavam-se em favor 
daqueles que o procuravam; cada um de uma forma peculiar. 

Homens contritos com o Criador do Universo, amavam o que faziam e o 
faziam  muito bem, eram artistas naturais e agora representam muito bem este 
Sodalício no Reino Celestial, após o fazerem, com excelência aqui na terra. 

Em seus dicionários não haviam dificuldades, ao serem consultados, 
apresentavam soluções. 

Portanto, nós ficamos mais pobres, mais carentes, mais desamparados, pois 
eles eram tão importantes que nós só fomos nos dar conta, após as suas partidas. 

As suas produções, oriundas de suas mentes brilhantes se perpetuaram pela 
eternidade. 

Não se ouvirá mais voz do poeta Pedro Ivo em suas declamações que faziam 
nossos olhos marejem de emoções, eles continuam a marejar, mas de saudades. 

As preces de Fuad Alexandre Amate, fervoroso crente na Virgem Maria, 
pedindo proteção por nós, continuarão a ser sentidas através das vibrações positivas, 
nos impulsionando a sermos mais dignos de sua misericórdia. 

A beleza da arte de Frazão continuará pujante, toda as vezes que 
vislumbramos o nosso estandarte, a nossa carteira de identificação, nosso colar 
acadêmico, nossos diplomas, porque essa era a sua habilidade inigualável. 

Por tudo isso é que solicito ao músico da nossa querida banda de música que 
entoe o toque de silêncio, finalizando a nossa homenagem à esses grandes e 
inesquecíveis seres humanos que passaram por nossa vidas como cometas, 
deixando o brilho de suas marcas que jamais serão apagadas. 

Declaro vagas as cadeiras nº 12, 14 e 17 da AMCLAM. 
Muito obrigado. 
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