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Homilia de Dom Damaskinos 

em Goiânia ( 6/12/2016) , Festa de 

São Nicolau. 

 

Em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. Amém. 

 

- Excelentíssimo Sr. Governador de Goiás, 

Marconi Perilo, e digníssima esposa 

- Ilustríssimo Senhor Professor Wolmir 

Therezio Amado, Magnífico Reitor da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 

- Reverendos Arquimandritas de São 

Paulo, 

- Reverendo Padre Rafael, pároco desta 

igreja, 

- Senhor Presidente e demais membros da 

Sociedade São Nicolau de Goiânia, 
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- Queridos fiéis, paroquianos e amigos. 

 

Em primeiro lugar;  

Agradecemos a Deus por esta 

oportunidade de estar hoje com vocês na 

celebração do grande taumaturgo São 

Nicolau,/ padroeiro desta igreja e 

paróquia,/ para a qual Deus enviou um 

pároco que ama os paroquianos e é 

amado por eles,/ servindo juntos, em 

harmonia, esta paróquia da qual muito nos 

orgulhamos,/ rogando ao Senhor que 

conceda a seu pároco,/ ao presidente e 

membros da Sociedade São Nicolau,/ 

saúde e forças a serviço de todo ser 

humano criado à imagem e semelhança 

de Deus,/ pois assim o seu santo nome 

será glorificado./ 
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 Toda vez que celebramos a festa de 

São Nicolau/ nós sentimos e percebemos 

muitos sinais já da festa do Santo Natal,/ a 

festa do nascimento do Filho de Deus na 

terra,/ pela Virgem Maria, para salvar o 

mundo./ 

 Já ouvimos e sabemos muito sobre 

São Nicolau,/ sua importância e grande 

influência na vida de muitos fiéis,/ 

especialmente pelos atos de bondade, 

caridade e amor que ele praticou e foi 

chamado na Igreja o Taumaturgo ou “o 

milagroso”./ 

 Por isso hoje desejamos antecipar 

um pouco o espírito da grande festa do 

Natal e meditar com vocês sobre dois 

pontos ligados com esta Festa de 

encarnação: 
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1.     O sentido eclesiástico básico 

dessa festa? 

2. A mensagem que a Santa Igreja 

nos transmite através da festa do Natal? 

1- Como em todos os anos nos 

aproximamos do Natal, tempo em que o 

céu desce à terra/ para que a terra possa 

se elevar ao Céu./ 

 No Natal Deus se fez homem nascido 

da Virgem Maria para levar os homens na 

terra à divindade.  

A encarnação de Jesus Cristo é 

expressão de seu amor pelo homem./ 

Deus reveste-se da natureza humana para 

livrá-la do cativeiro e torná-la natureza 

divina;/ assim no Natal acontece a união 

das duas naturezas.  
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 O Natal é fato único na história, mas 

se repete sempre em nossos corações. 

O nascimento de Jesus Cristo 

aconteceu uma vez na gruta de Belém,/ 

para repetir-se sempre em nossas vidas e 

trazer luz às trevas de nossas vidas,/ 

santificando-nos./ 

 O Natal é uma revolução interior de 

cada fiel, que nos dá uma nova visão da 

vida, da verdadeira vida. 

 Natal é passagem das trevas para a 

luz,/ luz do conhecimento de Jesus Cristo./   

 Natal é passagem da escravidão para 

a liberdade,/ liberdade verdadeira, 

liberdade dos filhos de Deus,/ pois esta 

verdadeira liberdade nos vem unicamente 

do verdadeiro Deus,/ de Jesus Cristo,/ o 

qual nos diz no seu Evangelho:      
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 “Eu sou o caminho, a verdade e a 

vida”./        

 Natal é passagem do tempo da lei 

para o tempo da graça,/ pois o homem 

deixa o entendimento literal da lei/ para o 

entendimento no espírito como ensina o 

Apóstolo Paulo./ 

 Natal é passagem do culto do 

paganismo para a adoração do Deus 

Verdadeiro,/ como nos diz o Tropário 

“Cântico” de Natal: 

“O teu nascimento ó Cristo nosso 

Deus,/ faz nascer para o mundo, a luz da 

ciência./ 

 Por ele, na verdade,/ os adoradores 

das estrelas aprenderam de uma estrela a 

adorar-te,/ ó sol da justiça, e a conhecer-
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te,/ ó Sol nascente do alto./ Ó Senhor, 

glória a ti”. 

 Pela força da graça de Jesus Cristo,/ 

no Natal faz-se uma nova relação 

espiritual entre Criador e criatura./ 

 No dia do Natal, quando Deus olha o 

íntimo de cada um de nós,/ somos 

chamados a transformar nossos corações/ 

em grutas para acolher o seu Filho./ 

 O Natal, no fundo, é festa de amor,/ e 

o nascimento de Jesus Cristo é a melhor 

expressão do amor,/ amor paterno./ 

 Nesta festa do amor,/ devemos viver 

o verdadeiro amor e não deixar que ele 

saia de nossos corações,/ sim, a mente e 

o coração de cada homem que nestes dias 

por muitos motivos está cheio de coisas 

mundanas afastando dele de Deus seu Pai 
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Celeste, mas que no Natal deve lembrar-

se/ o quanto necessário é deixar um lugar, 

ainda que pequeno,/ para nosso Deus,/ o 

Pai e Criador. 

 Queridos em Cristo, 

 Jesus que nasceu na terra precisa de 

um lugar digno/ e isto é bom para todos 

nós/ pois tudo o que foi feito desde o seu 

Nascimento até sua Ressurreição foi feito 

para a nossa Salvação vivendo com Ele 

em paz verdadeira e felicidade eterna. 

Queridos, 

Praticamente a festa do natal, tem 

ainda maior sentido quando o necessitado 

encontra ajuda;/ o refugiado encontra 

quem lhe estende a mão, o acolhe e dá 

assistência;/ quando a criança e o jovem 

encontram uma escola para recebe-los; 
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quando o faminto encontra quem lhe dê 

pão;/ o doente tem quem lhe preste 

cuidados médicos;/ e a criança encontra 

quem respeita sua inocência./ 

Esta é a verdadeira festa de natal 

para os fiéis,/ a verdadeira alegria nos 

Céus e na terra, quando realizamos as 

obras de misericórdia em favor daqueles 

que Deus  criou à sua imagem e 

semelhança, como nos ensina o Santo 

Evangelho. 

Finalmente,  

Desejo, nesta ocasião, que a alegria 

do Santo Natal seja completa e perfeita 

para todos. 

Que esta festa seja propícia para 

entendermos o real e verdadeiro 

significado da Encarnação,/ voltando-nos 
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para nossas almas,/ para que sejam 

purificadas;/ para nossas mentes, para 

que revivam;/ para nossos corações, para 

que se encham de amor e perdão mútuo, 

e de pureza./ 

E que assim nossos corações sejam 

como a gruta de Belém,/ que, apesar de 

sua simplicidade,/ pôde receber o Menino 

Jesus e irradiar luz para todo o mundo./ 

Peçamos a Deus que este mistério da 

Santa Encarnação/ se realize em nossos 

corações e nos torne moradas puras do 

Senhor. 

  E que o Senhor repita essas ocasiões 

sagradas em nossas vidas, e em nossos 

países no oriente médio, terra do Natal e 

no Brasil que nos recebeu com braços 
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abertos, com prosperidade, amor e paz, 

por muitos anos. 

- E que a paz que nasceu com Jesus, 

o Rei da Paz,/ 

- A sabedoria dos Magos do Oriente, 

- A alegria dos anjos e dos pastores 

 estejam sempre acompanhando a todos 

nós. Amém. 

 

 

Feliz e abençoado Natal e Próspero Ano 

Novo! (2017) 

 

 

Dom Damaskinos Mansour 
Arcebispo Metropolitano 

Arquidiocese Ortodoxa Antioquina 
São Paulo - Brasil 


