
Gostaria de cumprimentar, primeiramente: 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES 

EXTERIORES, SENHOR ALOYSIO NUNES FERREIRA;  

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR EMBAIXADOR SERGIO MOREIRA LIMA, 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE GUSMÃO; 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, 

DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS; 

 

CARÍSSIMA SENHORA KRISTINA MICHAHELLES, REPRESENTANTE DA 

CASA STEFAN ZWEIG; 

 

DEMAIS REPRESENTANTES DA DIPLOMACIA BRASILEIRA E DE PAÍSES 

EUROPEUS; 

 

SENHORAS E SENHORES; 

 

Gostaria de agradecer-lhe, Senhor Ministro, e ao Governo brasileiro por 

seu interesse na vida e no trabalho de Stefan Zweig, que foi recebido 

com hospitalidade e enorme reconhecimento no Brasil depois de sua 

instalação definitiva em Petrópolis, em 1940. Ainda, a concessão desta 

alta condecoração a Stefan Zweig é um modo bastante requintado de 

demonstrar tal interesse.  

 

Como Judeu, ele sofreu muito com a ascensão do nazismo na Alemanha 

e na Áustria. Sendo pacifista, não conseguia combater o movimento de 

forma violenta, apenas lutava com palavras e com apelos ao humanismo. 

A primeira conferência que ele deu no Brasil na Escola Nacional de 

Música, no Rio de Janeiro em 1936 teve como título “A universalidade 

espiritual do mundo” – um ideal em que Stefan Zweig acreditava 

fortemente. 

 

Hoje, o mundo se tornou, aparentemente, mais unificado através da 

tecnologia de telecomunicações e modernas modalidades de viagem. 

Mas, ao mesmo tempo, ideologias e fundamentalismos, nacionalismos e 



interesses materiais de grupos influentes continuam a dividir o nosso 

planeta e a destruir os recursos naturais que as futuras gerações exigem.  

 

Nós testemunhamos migrações de dimensões enormes: muitas pessoas 

fogem da guerra e do conflito em seu país de origem, ou têm de 

abandonar ambientes naturais que não podem mais sustentá-los por 

causa das mudanças climáticas. Eles estão em busca de melhores vidas 

para si e suas famílias. Referimo-nos a eles como refugiados, requerentes 

de asilo e migrantes. Em muitos casos, eles não são bem-vindos, aonde 

chegam. 

 

Em muitos casos, a dinâmica política local mudou significativamente 

devido ao problema percebido da migração. 

 

Com esta admissão póstuma, na Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no 

grau de Comendador, o Brasil honra uma pessoa austríaca, um excelente 

escritor da língua alemã e uma experiência humana - a experiência do 

exílio. 

 

Ainda, irei sugerir ao governo austríaco que a Casa Stefan Zweig seja a 

fiel depositária do diploma e das insígnias, tornando acessível a seus 

visitantes este símbolo de relevância de Stefan Zweig como "bússola de 

tempos vindouros".  

 

 

As circunstâncias do nosso mundo hoje, em 2017, tornam essa decisão 

do governo brasileiro de condecoração a Stefan Zweig ainda mais 

significativa. 

 

Para mim, é um incentivo para redobrar esforços para trabalhar pela 

unidade do mundo, pela paz e justiça para todos os povos que, em 

minha opinião, é a mais alta vocação de um diplomata. 

 

Obrigada pela sua atenção.  

 

 


