
EDIÇÃO Nº 752

falaJuf
SALVADOR/ BA - 12 DE AGOSTO DE 2019

Aniversário

12/08 - Telga Cassiano
13/08 - João Silva Souza
13/08 - Luiz Gonzaga de Menezes Junior 
13/08 - Marcelo Pinto Cardoso de Oliveira
13/08 - Marta Cristina Rocha de Alencar

12/08 - Clovis Marques Pereira
12/08 - Cristina Simoes de Oliveira
12/08 - Valdinelia Rodrigues dos Santos
12/08 - Alessandra Silva Flores

15/08 - Carla Maria de Carvalho Batista Soares 
16/08 - Emilia Bulhoes Fagundes 
16/08 - Mauro Guilherme Roque  
18/08 - Ivonete Castro Santana 

“Senhor! 
Eu sou o único ser na terra a quem Tu deste uma parcela da Tua 

Onipotência: o poder de condenar ou absolver meus semelhantes. 
Diante de mim as pessoas se inclinam: À minha voz acorrem, à 

minha palavra obedecem, ao meu mandado se entregam, ao meu 
gesto se unem, ou se separam, ou se despojam. 

Ao meu aceno as portas das prisões se fecham às costas do 
condenado ou se lhe abrem, um dia, para a liberdade. 

O meu veredicto pode transformar a pobreza em abastança, e a 
riqueza, em miséria. 

Da minha decisão depende o destino de muitas vidas: Sábios 
e ignorantes, ricos e pobres, homens e mulheres, os nascituros, as 
crianças, os jovens, os loucos e os moribundos, todos estão sujeitos 
desde o nascimento até a morte à Lei, que eu represento, e à Justiça, 
que eu simbolizo. 

Quão pesado e terrível é o fardo que puseste nos meus ombros! 
Ajuda-me, Senhor! Fazes com que eu seja digno desta excelsa 

missão! 
Que não me seduza a vaidade do cargo, não me invada o orgulho, 

não me atraia a tentação do mal, não me fascinem as honrarias, não 
exalcem as glórias vãs... Unge as minhas mãos, cinge a minha fronte, 
bafeja o meu espírito, a fim de que eu seja um sacerdote do DIREITO, 
que Tu criaste para a Sociedade Humana. Faze da minha toga um 
manto incorruptível. E da minha pena, não o estilete que fere, mas a 
seta que assinala a trajetória da Lei no caminho da Justiça... 

Ajuda-me Senhor, a ser justo e firme, honesto e puro, comedido 
e magnânimo, sereno e humilde. Que eu seja implacável com o erro, 
mas compreensivo com os que erram. Amigo da verdade e guia dos 
que a procuram. Aplicador da Lei, mas antes de tudo cumpridor da 
mesma.

Não permitas, jamais, que eu lave as mãos como Pilatos, diante 
do inocente, nem atire, como Herodes, sobre os ombros do oprimido, 
a túnica do opróbrio. 

Que eu não tema César e nem por temor dele pergunte ao 
poviléu, se eles preferem “Barrabás ou Jesus”...

Que o meu veredito não seja a anátema candente e sim a 
mensagem que regenera, a voz que conforta, a luz que clareia, 
a água que purifica, a semente que germina, a flor que nasce 
no azedume do coração humano. Que a minha sentença possa 
levar consolo ao atribulado e alento ao perseguido. Que ela possa 
enxugar as lágrimas da viúva e o pranto dos órfãos. E quando 
diante da cátedra em que me assento desfilarem os andrajosos, 
os miseráveis, os párias sem fé e sem esperança nos homens, 
espezinhados, escorraçados, pisoteados e cujas bocas salivam 
sem ter pão e cujos rostos são lavados nas lágrimas da dor, da 
humilhação e do desprezo, Ajuda-me Senhor, a saciar a sua fome 
e sede de Justiça!

Ajuda-me Senhor!
Quando as minhas horas se povoarem de sombras; quando 

as urzes e os cardos do caminho me ferirem os pés; quando for 
grande a maldade dos homens; quando as labaredas do ódio 
crepitarem e os punhos se erguerem; quando o maquiavelismo e 
a solércia se insinuarem nos caminhos do Bem e inverterem as 
regras da Razão; quando o tentador ofuscar a sentidos,

Ajuda-me, Senhor! 
Quando me atormentar a dúvida, ilumina o meu espírito; 

quando eu vacilar, alenta a minha alma; quando eu esmorecer, 
conforta-me; quando eu tropeçar, ampara-me. 

E quando um dia, finalmente, eu sucumbir, e já, então como 
réu, comparecer à Tua Augusta Presença para o último juízo, 
olha compassivo para mim. 

Dita, Senhor, a Tua sentença. Julga-me como um Deus. 
Eu julguei como homem.”
Amém.

11 de agosto, foi comemorado o “Dia do Magistrado”.
Homenageá-los é uma questão de Justiça.

A ASSERJUF parabeniza aos juízes e juízas desta Casa desejando a todos muita saúde, paz e sabedoria.

A PRECE DE UM JUIZ
(João Alfredo Medeiros Vieira)
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 A ALFA FINANCEIRA (convênio da ASSERJUF) 
quer ajudar você a realizar os seus sonhos.  Só 
ela oferece Empréstimo Consignado e Consórcios 

com as melhores taxas do mercado. 

Ligue e faça sua simulação agora!!!
 
NOVIDADE!!! Agora, o ALFA conta também 
com CONSÓRCIO que lhe permite planejar 
viagem, festas de aniversários, formatura  bem 
como procedimentos cirúrgicos convencionais ou 

estéticos.
Cartas de crédito de R$ 7 a 14 mil.

REBECA SANTOS (71) 99728-1092 (WhatsApp) 
/ 98209-9266 / 2105-7301  

E-mail: rebeca.santo@bancoalfa.com.br

CONVÊNIO PENSE CONSCIENTE!

4 dicas para combater a poluição e viver melhor
• Dê carona: Já reparou se onde você trabalha têm outros 

funcionários que moram perto de você? Por que não dar 
uma carona? Afinal, cinco pessoas em um carro são quatro 
carros a menos na sua frente na hora do trânsito. Desse 
modo você poupa o seu tempo, a sua saúde e a do planeta. 
Além disso, vai uma ~graninha~ extra para a gasolina e 
ainda poderá desfrutar da companhia dos colegas de 
trabalho.

• Andar de ônibus e trem pode ser mais legal: Pode 
parecer meio desconfortável, mas sim, vale muito a pena. 
Além de não ter que gastar com gasolina, você também 
não irá precisar se preocupar em onde estacionar ou em 
pagar o estacionamento. Além disso, não corre o risco de 
ser furtado. Algumas cidades, a exemplo da capital paulista, 
têm criado os corredores para ônibus, que deixam sua 
viagem muito mais rápida, e muitos deles são equipados 
com ar-condicionado e TV a bordo. Além disso, o tempo da 
viagem pode ser ótimo para colocar alguma leitura em dia 
ou ouvir música no seu fone de ouvido.

• Recicle: Pode parecer meio desconfortável, mas sim, vale 
muito a pena. Além de não ter que gastar com gasolina, 
você também não irá precisar se preocupar em onde 
estacionar ou em pagar o estacionamento. Além disso, não 
corre o risco de ser furtado. Algumas cidades, a exemplo da 
capital paulista, têm criado os corredores para ônibus, que 
deixam sua viagem muito mais rápida, e muitos deles são 
equipados com ar-condicionado e TV a bordo. Além disso, 
o tempo da viagem pode ser ótimo para colocar alguma 
leitura em dia ou ouvir música no seu fone de ouvido.

• Reduza a produção de lixo: Diminuir o volume de lixo é 
um hábito cada vez mais urgente e o processo começa 
com as nossas escolhas. Portanto, planeje bem as suas 
compras. Compre a quantidade de alimento necessária 
para o consumo, observe a data de vencimento, cozinhe 
o que será consumido. Isso evita o desperdício e reduz a 
geração de resíduos. E lembre-se do descarte do lixo em 
locais adequados: papel com papel, alumínio com alumínio 
e produtos tóxicos em locais apropriados para produtos 
tóxicos.

CLASSIFICADOS

 
Vendo apt. Na Barra, 

¾ completo, suíte, 
nascente, andar alto, 
armários, garagens, 

infraestrutura 
completa, excelente 
localização (próximo 

ao porto da barra). 
Valor  R$ 845.000,00
Cel (71) 98850-0655

Vende-se

CONSELHO FISCAL 2019 / 2021

Suplentes
Adalice Menezes de Almeida
Dirceu Lelis Aranha
José Zito dos Santos

Titulares
Paulo Márcio Rodrigues de Souza
Joilton Pimenta da Silva
Claudio Henrique Santos de Oliveira
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