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 Reverendos Padres, Senhores membros dos Conselhos 

paroquiais, estimados fiéis da Arquidiocese Ortodoxa Antioquina de 

São Paulo e todo o Brasil, protegida por Deus. 

 

 Bênção Apostólica, com nossos rogos a Deus por sua proteção e 

saúde. 

 

 Estamos encaminhando-lhes, junto a esta, o Comunicado Oficial de 

nosso Patriarcado, expedido pelo Santo Sínodo Antioquino em 04 de abril de 

2020, dirigido a todos os filhos espirituais do Trono Antioquino na pátria e na 

diáspora, o qual expressa o espírito de responsabilidade pastoral e a 

preocupação pela segurança da vida de todos os filhos do Santo Trono 

Patriarcal Antioquino. 

 O conteúdo desse Comunicado está em consonância com as 

orientações das autoridades civis, especialmente da área de Saúde, nos 

diferentes países, como medidas de proteção para todos os fiéis e cidadãos 

contra a pandemia que sobreveio ao mundo nos últimos meses, uma grave 

ameaça à vida dos seres humanos e dos povos. 

 É nosso desejo que todos os nossos filhos espirituais de nossa 

Arquidiocese no Brasil respeitem e observem estritamente tudo quanto está 

expresso no Comunicado, até que o Senhor Deus tenha compaixão e 

misericórdia de todos os seus filhos e criaturas e atenda às orações dos que 

o amam, afastando deles e de todo o mundo essa pandemia que mata o 

corpo e a vida de comunhão entre os fiéis. 
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 Aqui lhes expressamos nossos sinceros e cordiais desejos e votos de 

que Deus os proteja, pedindo-lhes, com todo carinho, que sejam pacientes 

nestes tempos difíceis, vivendo, neste ano em especial, uma vida de oração 

contínua em seus lares, com seus familiares, meditando seriamente nos 

valores cristãos, pelo poder de Deus, o Criador, aproximando-se mais em 

comunhão com Ele, para melhor e mais conhecê-lo através da penitência 

sincera e reflexão profunda, enquanto vivendo estes dias de quarentena, 

como estamos nós todos, sabendo que isso acontece para proteger a vida, 

dom de Deus para nós, sendo-lhe gratos por tudo e esperando em sua 

misericórdia e perdão. 

 

 Queridos em Cristo. 

 

 Estejam certos de que estes tempos do “coronavírus”, o letal “Covid-

19” não podem, afinal, vencer a batalha, derrotando a vida de comunhão e 

oração comunitária na Casa de Deus, a qual reúne os fiéis na celebração do 

Mistério da Santíssima Eucaristia, da qual participam os mesmos para estar, 

por um lado, em comunhão com Jesus Cristo e, por outro, uns com os outros 

através d’Ele, lembrados de suas palavras no Santo Evangelho: “Não 

temais!” “Eu estou convosco todos os dias” (João 6,20; Mateus 28,20). E as 

palavras do Senhor Jesus são a absoluta verdade. 

 

 Prezados fiéis. 

 

 No tempo da Quaresma nós nos preparamos para receber e celebrar a 

Festa das Festas, a Santa Páscoa da Ressurreição, um período litúrgico 

muito amado de todos, a partir do Domingo de Ramos e toda a Semana 

Santa, quando acompanhamos Jesus Cristo em sua Paixão e morte na Cruz. 

 Infelizmente nos dói muito que neste ano não possamos estar todos 

juntos em nossas igrejas para a celebração dos mistérios de nossa salvação 

na vida de nosso Senhor e Salvador, mas vamos fazê-lo com nossos 

familiares em nossas casas, lendo juntos os textos evangélicos que narram a 

Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E assim, dentro das 



possibilidades da situação atual adversa, nós celebraremos, unidos em 

espírito e coração, o dia glorioso da Ressurreição do Senhor, o dia da vitória 

da vida sobre a morte, da alegria pela salvação, dia da vitória dobre o próprio 

coronavírus, pois Aquele que venceu a morte e ressuscitou vitorioso, 

triunfará também, com seu grande poder, sobre toda enfermidade e mal que 

caiam sobre suas amadas criaturas e servos. Também são palavras dele: 

“Vinde a mim, vós todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos 

aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e 

humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas”, e ainda: 

“Pedi, e vos será dado; buscai, e encontrareis; batei, e se abrirá para vós. 

Porque aquele que pede, recebe; e o que busca, encontra; e ao que bate, se 

abrirá para ele” (Mateus 11,28-29.7,7-8). Estas são palavras do próprio 

Senhor Jesus para nosso consolo e fortalecimento de nossa fé sempre, 

especialmente quando estamos apreensivos por nossa saúde e nossas 

vidas, e dos nossos entes queridos. 

 Que Ele, bendito eternamente, os abençoe guarde. 

 Com nossa bênção: 

 

 

† Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano   

da Arquidiocese de São Paulo 

e todo o Brasil 

 

 

 

 

 


