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HOMILIA DE DOM DAMASKINOS PARA O 

DOMINGO DA ABSTINÊNCIA DA CARNE – 

CURITIBA 

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

- Reverendos Padres, 

- Digníssimos Senhores Conselheiros, 

- Queridos fiéis e amigos, 

 A preocupação da Santa Igreja, fundada na Terra por nosso Senhor Jesus   

Cristo,   é   o   assunto   da   salvação  de  cada  ser  humano,   pois  

Deus no início criou o homem com o profundo amor à sua imagem e semelhança. 

 Por isso, depois da queda do homem e seu consequente afastamento de Deus, o 

Senhor determinou enviar seu Filho Unigênito para se encarnar na terra e realizar 

nossa salvação, dando a humanidade a possibilidade de voltar novamente ao paraíso 

perdido. 

 E assim, como confessamos no credo, Jesus nasceu como homem sem pecado, 

encarnou-se no ventre da Virgem Maria, foi crucificado, morto, e sepultado, mas 

ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, e subiu aos Céus, enviando sobre os 

discípulos o Espírito Santo que procede do Pai esta confissão da fé que nós repetimos 

em cada ofício. 

 O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria e força divina, com as quais o cristão 

se arma para superar suas fraquezas e se libertar do pecado, voltando a viver próximo 

de Deus e de seu amor ilimitado por suas criaturas, obra de suas mãos. 

 E Deus criou o ser humano livre dando a ele a liberdade de escolher entre o 

caminho que leva à felicidade e vida no paraíso, e o caminho que leva à morte eterna, e 
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todos serão julgados pela escolha que fizerem na segunda vinda de Jesus, quando ele 

virá para o juízo universal, como ele mesmo ensinou. 

 O ato do juízo final, sobre o qual lemos hoje no Santo Evangelho, é exatamente a 

expressão de que Deus deu essa liberdade de escolha a cada ser humano, e por isso 

pedirá contas desta liberdade. 

  Devemos meditar sobre o juízo final e sobre nossa escolha neste período que 

nos aproxima do tempo da Santa Quaresma, que será coroado pelo dia da ressurreição 

de Cristo, o ato final de todo o plano salvífico de Deus. 

 Por isso a Igreja, com seu amor a seus filhos fiéis, [pensando em sua salvação], 

coloca diante de nós este ensinamento evangélico sobre o juízo final, para que nos 

preparemos para a luta durante a caminhada do tempo quaresmal, para chegarmos à 

festa da santa ressurreição, festa de alegria, luz e salvação, dignificados a 

participarmos da festa da ressurreição. 

 Essa é a razão dos Santos Padres da Igreja terem determinado a celebração 

deste domingo que fala da segunda vinda de Jesus, como narra o Evangelho de São 

Mateus, para lembrar a todos que Deus, o Altíssimo, assim como é bom e 

misericordioso, é também um juiz muito justo, que julga cada um segundo sua fé e seus 

atos. 

Queridos, 

 A Igreja nos fala do juízo final antes do início da Santa Quaresma para que 

despertemos do descuido com a vida espiritual, vida com Deus, mostrando que a razão 

do jejum é primeiramente o amor ao próximo. 

 No Santo Evangelho Jesus distingue e separa as pessoas entre quem amou e 

quem não amou, e assim os meios usados para nossa santificação, como a oração e o 

jejum devem ter por base e finalidade a vivência do amor cristão, pois é com base do 

amor e nos atos motivados por ele que seremos julgamos: “Tive fome e me destes de 

comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes...” 
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 Assim, a oração e o jejum, se não forem acompanhados dos atos de misericórdia 

e amor, não têm significado e benefício espiritual e não são aceitos por Deus 

semelhante aos atos dos Fariseus. 

Sim, queridos em Cristo,  

 Não é suficiente alguém dizer que não mata, não rouba, não mente, porque a 

santidade que somos chamados como cristãos a viver, não é limitada àquilo que não 

fazemos, mas diz respeito ao sacrifício e iniciativas para a prática das boas obras em 

favor dos nossos semelhantes. 

 Aquele que não alimenta o faminto e que não acolhe o peregrino, com todas as 

outras obras de misericórdia, está pecando conforme as palavras do Evangelho, pois 

Jesus se identifica com os necessitados, como ele disse: “Todas as vezes que fizestes 

isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes!” 

 Então, as obras de amor que fazemos em favor dessas pessoas, fazemos ao 

próprio Senhor Jesus. 

 Se aceitamos, acolhemos e auxiliamos essas pessoas, Ele nos aceita, mas se os 

afastarmos de nós, Ele também se afasta de nós. 

 É nesse sentido que devemos entender o amor e praticar o jejum e fazer nossas 

orações, uma vez que seremos julgados por nossos atos, os quais podem nos levar às 

trevas do inferno ou à grande luz do paraíso. 

 Para a Santa Igreja o amor verdadeiro é o paraíso, e a luz, enquanto a ausência 

de amor é o inferno e a escuridão. 

 O inferno não é lugar físico é a ausência de Deus em nossa vida, tanto terrena 

quanto após a morte como nos mostra o Evangelho. 

Também o pecado é falta de amor e luz Cristo em nossa vida, por isso, queridos, 

devemos estar muito atentos à lição do juízo final, hoje e para o futuro. 

 Não percamos nosso tempo apenas falando sobre o amor a Deus e ao próximo, 

mas amemos de fato, traduzindo nossas palavras em atos para que sejamos dignos de 
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ouvir a voz amorosa do Salvador a nos dizer: “Vinde, benditos de meu Pai, possuí por 

herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.” 

 Se assim fizermos o Senhor virá a nós com sua face iluminada no dia da 

ressurreição, e nos iluminará com a luz sem ocaso, nos alegrando com a salvação, para 

repetirmos a boa nova, dizendo com convicção: Cristo ressuscitou! Verdadeiramente 

ressuscitou! 

 

(Sábado de Finados) 

 

O sábado que antecipa o Domingo da Abstinência de Carne, que é este domingo 

que celebramos hoje, é chamado na Igreja Ortodoxa de “Sábado de Finados”, o dia de 

fazermos memória de todos que adormeceram em Cristo na esperança da ressurreição 

para a vida eterna, ou seja, o dia dedicado à oração pelos nossos falecidos. 

  

Gostaríamos hoje também de falar algumas palavras sobre a necessidade e o 

significado da oração que fazemos por nossos entes queridos que adormeceram em 

Cristo como hoje o nosso querido Naim que nos deixou para a eternidade há poucos 

dias. 

 Para entendermos a ligação entre a abstinência e jejum e a oração pelos 

adormecidos em Cristo, devemos nos lembrar de que o Cristianismo é a religião do 

amor, amor tanto por aqueles que convivemos e vemos com nossos olhos físicos, como 

pelos que vemos com os olhos da fé em Jesus Cristo, Senhor da vida, Ele que veio 

para a salvação de todos e Ele é o Mestre dos vivos e dos mortos. 

 Por isso somos ensinados que a salvação não é algo apenas individual, cada um 

se preocupando apenas consigo mesmo e sua salvação, sem olhar para os outros, 

como Jesus disse a seus discípulos: “Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis 



5 
 

uns aos outros; como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos 

conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.” 

 Por isso cremos que a firme base da Igreja é o amor que vem de Deus, como 

escreveu santo Inácio de Antioquia ao unir fé e amor, ao dizer que não há amor sem fé 

nem fé sem amor, e que a falta de amor é um grande pecado, [pois é por ele que nos 

aproximamos ou nos afastamos dos outros, cuidando ou descuidando deles]. 

 Também a vida nova, que o Senhor Jesus nos deu por sua morte e ressurreição 

é a vida de reconciliação com nosso Deus, reconciliação do Criador com suas criaturas 

e a volta com obediência e amor para a primeira vida do paraíso que havia sido 

destruída pela desobediência e do pecado contra o próprio Criador. 

 Nesse sentido, a oração pelos falecidos é autêntica expressão da Igreja na 

vivência do amor entre seus membros, os quais se lembram em suas orações e pedem 

a Deus por aqueles que amam, vivos e mortos. 

 E ao rezarmos pelos adormecidos em Cristo estamos nos unindo a eles e a 

Cristo, o amor verdadeiro que venceu a morte e quebrou suas correntes. 

  

Queridos, 

 Em Cristo não há diferença entre vivos e falecidos, pois todos estão vivos em 

Cristo, com ensina a Igreja, porque Cristo é a vida e a luz dos seres humanos, como diz 

o Evangelho de São João: “Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.” 

 E se nós amamos a Cristo devemos em primeiro lugar amar também aqueles 

que, como nós, se revestiram de Cristo e levam sobre si o seu nome. 

 E se amamos aqueles que foram batizados em Cristo, estamos amando ao 

próprio Cristo e todos aqueles que tem necessidade de cuidados. 

  

Este é o ensinamento da Igreja e a base clara da oração pelos nossos falecidos. 
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 Nosso amor a Cristo é amor àquele que dá a vida aos que nele adormeceram, e 

protege a todos nós. 

  

Sendo assim, nossa oração hoje pelo querido e saudoso Naim, que adormeceu em 

Cristo, é demonstração de nosso amor contínuo por ele, através da oração, pedindo a 

Deus que o receba em seu Reino, no paraíso celestial. 

 Como dissemos no dia de seu sepultamento, nosso querido e saudoso Naim foi 

daqueles que amaram a Cristo e creram na sua ressurreição, que amaram também a 

Igreja, e foi baseado nisto que ele educou sua família: no amor a Deus e com sua 

bênção. 

Finalmente, 

 Como disse um de nossos santos monges, a lembrança do juízo final e a 

meditação junto aos túmulos são benéficas para o ser humano que luta por sua 

salvação. 

 Que nosso Deus da vida e da misericórdia tenha junto a si nosso querido Naim e 

todos os que adormeceram em Cristo e dê o consolo aos seus familiares e amigos que 

estão tristes com esta separação temporária. 

 Em nosso próprio nome, de nossos Padres, do conselho paroquial e da família 

desta paróquia, transmitimos nossas sinceras condolências à toda família do saudoso 

Naim, rogando sobre todos as bênçãos do Senhor Jesus, que é a nossa ressurreição e 

a vida. Amém. 

 Cristo Ressuscitou. 

Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano 

Arquidiocese Ortodoxa Antioquina 

São Paulo - Brasil 

Curitiba, 11 de Fevereiro de 2018 

Domingo de Abstinência de Carne e Missa Fúnebre  


