
PRONUNCIAMENTO NA CATEDRAL ORTODOXA 

 

 

Irmãos e irmãs 

Senhores Bispos e Padres 

Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor, Irmão e Amigo, Dom 

Damaskinos Mansour, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese 

Católica Apostólica Ortodoxa Antioquina de São Paulo e todo o Brasil. 

 

 

Vossa Excelência, caro Domo Damaskinos, tem sido e continua 

sendo um dos grandes promotores das relações ecumênicas aqui em 

São Paulo e no Brasil. Nós, católicos romanos, reconhecemos essa sua 

constante atitude ecumênica e nos alegramos com sua amizade e 

proximidade conosco. A Comenda dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, 

fundadores do Trono Patriarcal Antioquino, a mim hoje concedida por 

Sua Beatitude João X, Patriarca de Antioquia e de todo o Oriente, 

recebo-a imerecidamente, com muita humildade e modéstia, mas 

também com alegria e gratidão fraterna, pois representa um gesto 

ecumênico e amigo, que muito aprecio e vai além de minha pobre 

pessoa, pois tem a ver com relações fraternas entre nossas duas 

respectivas Igrejas Irmãs, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. 

Recebo-a honrado e agradecido, e a dedico a todos aqueles que fazem 

avançar o movimento ecumênico em nossas Igrejas. 

 Recordemos que Nosso Senhor, na Última Ceia, rezou ao Pai 

Celeste pela unidade de seus discípulos, que naquele momento 

constituíam a Igreja nascente, dizendo: “Ó Pai, não rogo somente por 

esses [meus discípulos], mas também por aqueles que, por meio de suas 

palavras, crerão em mim; a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, 



estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo 

creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste para que 

sejam um,  como nós somos um: eu neles e tu em mim, para que sejam 

perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que tu me enviaste 

e os amaste como amaste a mim” (Jo 17,20-24). Assim Jesus, nosso 

único e supremo Pastor, rezou emocionado pela unidade da sua Igreja. 

Lamentavelmente, essa unidade eclesial, no percurso dos século, foi 

rompida diversas vezes, por causa de nossos pecados. Por isso, 

contritos mas também confiantes, nós, os cristãos, pedimos a Deus, 

Uno e Trino, que conceda novamente a unidade à Sua Igreja, uma 

unidade semelhante à da Trindade Divina, isto é, uma unidade que, na 

unidade da fé cristã, da esperança e do amor misericordioso, respeite 

adequadamente a diversidade das riquezas espirituais e pastorais, da 

inculturação e do percurso histórico de cada Igreja. Neste contexto, 

vale reafirmar que aquilo que ainda nos une é bem mais do que aquilo 

que ainda nos une é bem mais do que aquilo que nos separa. 

 O Concílio Vaticano II, cujo cinqüentenário estamos a celebrar, 

foi um marco irreversível no compromisso dos católicos para com o 

empenho ecumênico. Disse o Concílio: “Hoje, em muitas partes do 

mundo, mediante o sopro da graça do Espírito Santo, empreendem-se, 

pela oração, pela palavra e pela ação, muitas tentativas de 

aproximação daquela plenitude de unidade que Jesus Cristo quis. Este 

sagrado Concílio, portanto, exorta todos os fiéis a que, reconhecendo os 

sinais dos tempos, solicitamente participem do trabalho ecumênico” 

(UR, 4). O Papa Francisco tomou como uma de suas prioridades a 

busca desta unidade, cuja estrada, segundo ele, já estamos percorrendo 

lado a lado – repito, lado a lado, como companheiros de viagem, até 

que possamos um dia, por graça de Deus celebrar novamente juntos a 

Eucaristia. No documento “Evangelii  Gaudium”, o Papa Francisco 



declara: “O compromisso ecumênico corresponde à oração do Senhor 

Jesus pedindo ‘que todos sema um’. A credibilidade do anúncio cristão 

seria muito maior, se os cristãos superassem as suas divisões. (...) 

Devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos e peregrinamos 

juntos. Para isso, devemos abrir o coração ao companheiro de estrada 

sem medos nem desconfianças, e olhar primeiramente para o que 

procuramos: a paz no rosto do único Deus” (EG, 244). E ele dá um 

exemplo no que diz respeito à relação dos católicos com os ortodoxos, 

dizendo: “Só para dar um exemplo, no diálogo com os irmãos 

ortodoxos, nós, os católicos temos a possibilidade de aprender algo 

mais sobre o significado da colegialidade episcopal e sobre a 

experiência da sinodalidade” (EG, 246). 

Concluindo, lembro com emoção, quando, no ano passado, em 

sua companhia, caro Dom Damaskinos, tive a graça de encontrar-me 

com Sua Beatitude, o Patriarca João X, no Líbano. Para mim foi um 

encontro muito especial e inesperado. Agradeço-lhe, Dom Damaskinos, 

por haver-me conduzido àquele encontro. O Patriarca João X me 

recebeu com grande gentileza e caridade fraterna. Compartilhamos 

juntos o almoço do meio-dia. Pude, então, na conversa, constatar nas 

palavras de Sua Beatitude, grande empenho ecumênico e quanto ele 

também deseja que a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, como 

verdadeiras Igrejas Irmãs, trilhem juntas, lado a lado, a estrada da 

busca da unidade. Por isso, tanto mais valorizo e quero honrar esta 

Comenda, que estou recebendo. Será para mim um constante convite a 

dar meu modesto contributo no fortalecimento do diálogo entre ambas 

as nossas Igrejas Irmãs. 

Obrigado” 

 

Cardeal Dom Cláudio Hummes  


