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Sabedoria e muita bondade * 

Francisco /ldeJ�'YHZ Vieira 

Fortaleza ck Nossa Senhora da i\ssunç:'to foi surpreendida 

com o súbito falecimento do dr. João Ribeiro Ibmos, membro da 

Academia Cearense de Letras e de outras entidades culturais, ocor

rido na madrugada do dia 12 do mês transato. Diz-me a fé que ek 

.'ie encontr:t no infinito de Deus, em sanra convivência com os 

seus que o anten:dcram, numa viela mais pulcr:t c m:tis feliz . 

Imersos no silêncio da saudade estào seu.-; parentes e ami

gos, mormenfe seus dil<:ros filhos e netos, entre os quais monsenhor 

Francisco Manfredo Tomás !\amos, sacerdote e professor. figura 

primacial do Clero cearensc. 

Mcstr<: Rih<:iro lbmos- sempr<: o tratei assilll- era modesto 

c bondoso. simplc.:s e compreensivo, rigorosamL·ntc �..·xato na." suas 

decis(i<.:s. Sua vida foi, roda el<t, impregnada de cor:tg�..�m, solidari

edade , ternura e p<:rsev<:ranra. E le sentia as arli<c·()es dos seme

lh:mres. Um sorriso atra<:nte e uma simplicidade irradiante, de os 

manteve até os momentos finais d<: sua prccios:t existência. Quem 

privou de sua amizade, certamente fruiu momentos de sublimes 

relevos, porque nele tudo era transfu<to, ef! Ctvio e cmana(·;'to ele 

simpliciclade, comprccns:'to c hondadc. 

Os anos seguidos- j:í dissemos - vivcnciamlo os problemas 

angustiantes dos sertanejos, cm longínquas cicl:tdL's interioranas 

dcntn: outras :t esplendorosa Guaramiranga, sua !erra natal, i\caraCt 

c Sobral, er;tm-lhc· por osmose a transferênci:t elas angústia.-; c 
.-;ofrimentos dos humildes injusri,�ados, que ele, numa intuiç-;'t<l 

precisa e preciosa, transformava em cura, sal'tde. a legria c rcs

surrei,:tcl Ele seguia :1 risca as palavra.<; de .ksus. "Amava a Deus 

sohrc Iodas as coisas c o pr(>ximo corno a si rncsnto .
.
. Por isso. rodos 

que o conheciam lhe queriam muito. 
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O perfil humano, social, espiritual e culwral do escritor 

Ribeiro Ramos pode ser comparado às árvores magnftnimas, que 

nos dão a sombra reconfortante, os frutos opimos e as flores 

perfumadas que alindam os campos, com suas corolas multicores, 

e se transformam em palco para sinfonia {t!ane e festiva da 

passarada. 
Hom e m  de invulgar saber, polígr afo de ex celente 

operosidade, Ribeiro Ramos colaborou em jornais e revistas du
rante anos seguidos, publicou livros, dentre os quais merece rele

vo especial, pela leitura substanciosa que apresenta, Conswnindu 

Lrlas, publicado em 1987. 

Viveu ele 94 anos e trinta c seis dias, despreocupado e feliz, 

ao lado de seus familiares mais caros. Por ter sido um homem 

bom, pacífico, puro de cora(.·ào c de espírito. poder{t um novo 
Horácio dizer a seu respeito, como na ode imortal: "Morreu digno 

de ser chorado por todos os bons". 
Ele partiu para a Pátria Celeste, deixando-nos imensa sau-

da de. 

Andariam muito bem as autoridades deste Estado, se des

sem a uma das ruas de Fortaleza o nome c.lc l�ihciro Ramos. um 

exemplo para as gcra(·ôes futuras. 
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