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HOMILIA DE DOM DAMASKINOS NA MISSA DE SANTO 

ELIAN DE HOMS, E OUTORGA DA COMENDA 

PATRIARCAL 

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

Autoridades.... 

 Reverendíssimo irmão no Episcopado, Dom Romanós, nosso Bispo Auxiliar, 

 Excelentíssimo Sr. Laurence Casagrande Lourenço, digníssimo Secretário 

de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, representando o 

Excelentíssimo Sr. Governador do Estado, Geraldo Alckmin, 

 Excelentíssimo Sr. Omar Sabbag Filho, digníssimo diretor de Operações do 

Setor Público da Fomento Paraná, representando o Excelentíssimo Governador 

do Estado do Paraná, Carlos Alberto Richa, 

 Excelentíssimo Embaixador Osmar Vladimir Chohfi, 

 Excelentíssimo Senhor Sami Salameh, digníssimo cônsul da república Árabe 

Síria, 

 Excelentíssimo Senhor Yuri Lezgintsev, digníssimo cônsul da Federação 

Russa, 

 Excelentíssimo senhor Mustapha Abdouni, 

digníssimo Cônsul Honorário da Jordânia 

 Fadilat Al Sheikh – Mohamad El Mougrabi 

 Fadilat Al Sheikh – Mohamad El Bokai 

 Ilustríssimos Comendadores do Trono Antioquino, 

 Ilustríssimos Senhores Conselheiros de nossa Igreja, 

 Digníssimos Senhores Presidentes e demais membros do Clube Homs, 

 Senhores e Senhoras representantes de Entidades e Clubes aqui presentes, 

 Diletos filhos espirituais e paroquianos, 

 Prezados amigos. 
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Queridos em Jesus Cristo. 

 Nosso encontro hoje/ neste santo templo, juntamente com nossos amigos e 

familiares, é motivado por nosso desejo de render graças a Deus/ e rogar a Ele que 

conceda felicidade,/ saúde e sucesso aos filhos desta comunidade árabe no Brasil,/ a 

seus amigos e a todos que participam conosco desta abençoada celebração, a qual nos 

transmite a graça da santificação divina, e nesta ocasião em especial, a benção de Sua 

Beatitude, nosso Patriarca João X. 

 Ao mesmo tempo estamos rogando a Deus, nesta Liturgia,/ estando ainda no 

início do ano de 2018, que o faça um ano de bênçãos e graça divina para este país,/ o 

Brasil/ e para nossa pátria mãe e toda a região do Oriente Médio,/ o lugar de 

manifestação das religiões reveladas/ e do início das civilizações. 

 

Queridos filhos espirituais e amigos. 

Temos hoje diante de nós dois eventos/ que requerem e merecem nossa atenção 

e apreciação:/ 

 O primeiro é a celebração anual da festa do grande mártir Santo Elian,/ 

padroeiro da cidade de Homs e de seus filhos,/ tanto na pátria como na diáspora,/ com 

nossa menção especial à diretoria do Clube Homs que tem a iniciativa de celebrar a 

cada ano o padroeiro de sua cidade, [homenageando também seus pais e avós que 

para cá vieram e fundaram esta entidade numa região central de São Paulo, ao qual 

deram exatamente o nome de sua cidade natal na Síria.] 

 O segundo evento de hoje é a homenagem que prestamos a quatro membros do 

Conselho Administrativo da Cidade de São Paulo, que é um Conselho que trata de 

todas as questões administrativas desta Arquidiocese, especialmente em sua sede na 

cidade de São Paulo, onde temos esta magnífica e distinta Catedral na qual estamos 

reunidos.  
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 Nossos conselheiros, em geral,/ trabalham como fiéis da Igreja para proteger e 

manter este nosso belo patrimônio/ e todas as suas dependências,/ e o fazem como um 

tributo de respeito e gratidão àqueles que o construíram com grande esforço e amor,/ 

como expressão de sua fé, da qual se orgulhavam, pois era também a fé de seus 

antepassados na pátria mãe, a Síria e o Líbano./ 

 Este patrimônio, nossa Catedral,/ se tornou ponto turístico em São Paulo, e 

símbolo da Ortodoxia neste país e o tesouro mais valioso da comunidade oriental 

antioquina no Brasil,/ sendo o arquiteto que a projetou e os iconógrafos que pintaram 

seu teto e laterais oriundos da cidade de Homs. 

 Dissemos isso para destacar a importância do serviço prestado pelos Conselhos 

Administrativos da Igreja em favor desta catedral, homenageando também com estes 

atos às almas de seus pais e avós. 

 Os quatro conselheiros que hoje homenagearemos,/ bem como os demais 

membros de nosso Conselho Arquidiocesano,/ trabalham voluntariamente com zelo 

na Arquidiocese,/ tanto na área administrativa como social e outras, já de há muito 

tempo,/ com amor e sacrifício, até hoje. 

 Sua função está ligada ao desenvolvimento e manutenção desta Arquidiocese/ e 

sua Catedral Metropolitana,/ fonte de amor patriótico e fé apostólica neste país,/ para 

assim as entregarem aos descendentes da comunidade sírio-libanesa,/ a qual fundou 

no Brasil muitas instituições que são motivo de orgulho para todos nós./ 

Queridos em Cristo, 

 Há um pensamento que diz o seguinte: “quem nega e se esquece de sua origem 

não tem raiz ”./ 

 Graças a Deus os filhos do Oriente Médio,/ são orgulhosos de suas raízes 

orientais e de sua fé,/ e com estas características são motivo de orgulho./ 

 No decorrer dos tempos/ a história registrou que as cidades de Antioquia e 

Homs/ deram ao mundo grandes santos, imperadores, papas e patriarcas/ e o Clube 

Homs em São Paulo, que hoje comemora Santo Elian, médico e mártir/ continua 

levando o nome de sua cidade de origem com orgulho./ 
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 E nesta celebração eles expressam gratidão por suas origens,/ como 

verdadeiros patriotas,/ e assim, esperamos que o nome de Homs continue sendo fonte 

de orgulho,/ em ligação permanente e firme com a Igreja e a pátria mãe./ 

 Isso acontece e acontecerá com a força do trabalho dos membros da diretoria e 

dos conselhos do Clube/ em suas sucessivas administrações. 

 Damos graças a Deus pela iniciativa, já há sete anos, da diretoria do Clube 

Homs,/ de estabelecer esta celebração anual de seu padroeiro,/ dando, assim, um 

valioso exemplo às novas gerações,/ ensinando-lhes o respeito às suas origens/ como 

um valor essencial em suas vidas, lembrando-se da pátria e da Igreja mãe de  

Antioquia, cidade na qual os discípulos de Jesus foram chamados “cristãos” pela 

primeira vez, como narra o Livro dos Atos dos Apóstolos. 

 Rogamos, pois, que Deus abençoe o Clube Homs,/ todos os seus membros e 

sua administração,/ pela intercessão do grande médico e mártir Santo Elian, para que 

esta festa se repita por muitos anos com sucesso./ 

__________________ 

 

 O segundo evento, que é também muito significativo para a Igreja é a 

homenagem a quatro ilustres conselheiros,/ agradecendo a eles por tudo que têm feito 

em favor de nossa Igreja no Brasil./ 

 São eles: Sr. Antonio José Neaime,  

Sr. Wasfi Moussa Tannous,  

Sr. Farid Ibrahim Mitre  e  

Sr. Abduch Bernaba Jorge. 

 De maneira geral,/ ao homenagearmos alguém estamos homenageando seu 

trabalho,/ suas boas e louváveis obras,/ para que elas tenham continuidade neste 

mundo, que é tão carente delas./ 

Queridos, 

 É certo que a verdadeira homenagem vem de Deus,/ mas é justo que a Igreja, 

reconhecendo as virtudes e trabalhos de seus fiéis,/ preste a eles a merecida 

homenagem,/ enaltecendo os Dons que Deus lhes concedeu./ 
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 Começo agora falando um pouco de cada um dos nossos homenageados:/ 

 Conheci Dr. Wasfi desde que cheguei ao Brasil há 25 anos./ Ele e sua família 

estavam dentre os primeiros a dar-me as boas-vindas,/ oferecendo sua hospitalidade,/ 

o que diminuiu minha falta de familiaridade ao aqui chegar,/ e me lembro igualmente 

de sua presença contínua no Arcebispado,/ sempre pronto a servir a Igreja em 

qualquer momento,/ como faz até agora. 

 Seu amor pela Igreja e pelo Clero é fruto de sua fé, moral e convicções./ 

 Ele, juntamente com sua esposa, a Srª Suad,/ educou os filhos e netos na fé 

cristã e no amor a Igreja./ 

 Me lembro de que nosso antecessor, o Arcebispo Dom Ignátios,/ me contava 

que o Dr. Wasfi lhe telefonava com frequência,/ e sempre dizia: “Como vai, 

Sayedna?/ Precisa de alguma coisa”?/ Este simples gesto deixava o Arcebispo muito 

contente. 

 E Dr. Wasfi assim continua sendo, demostrando a nobreza de seu coração,/ de 

seu amor, numa mostra de que ele é verdadeiro e sincero filho da Igreja e de suas 

lideranças./ 

 Com certeza haveria muito mais a dizer,/ pois nesta própria Catedral, cada vez 

que nossos olhos se detêm na cruz e nos flabelos que usamos nas procissões,/ nos 

lembramos de que foi ele quem nos trouxe da Grécia,/ carregando consigo em toda a 

viagem que fez pela Europa,/ até retornar ao Brasil,/ e nós as usamos há 22 anos até 

hoje./ Assim como os tapetes do altar,/ dos quais ele foi um dos doadores,/ e outras 

coisas que o tempo não nos permite mencionar todas,/ pois as boas especialmente 

para a Igreja obras nunca são esquecidas por nós. 

 Mas isto é suficiente para apresentar suas qualidades cristãs, dentre as quais 

sua educação e formação,/ grande graça e bênção que ele recebeu de Deus e de seus 

pais./ 

 O segundo homenageado, Sr. Farid Mitre, se destaca por sua perseverança no 

bom trabalho, ele sempre pronto para cumprir seu compromisso dando continuidade a 

serviço da Igreja com sinceridade. 
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 Da mesma maneira, ele também prestou serviços à Sociedade Antioquina,/ 

onde ainda continua atuando,/ com espírito de sacrifício e amor,/ que vêm da 

educação e fé antioquinas que ele, sem dúvida,/ recebeu em seu lar, de seus saudosos 

pais,/ e assim ele serve a Igreja, no Conselho, há 8 anos,/ expressando seu grande zelo 

por nossa Santa Igreja Antioquina,/ destacando-se como membro de nossa Comissão 

de Patrimônio,/ para desenvolvê-lo e aplicá-lo da melhor maneira,/ segundo as 

necessidades da Arquidiocese./ 

 Sem dúvida foi grande sobre ele a influência de sua mãe, Srª Júlia,/ que bem 

pudemos conhecer a sua fé firme e piedade cristã,/ e sua influência benéfica se 

estendeu também aos demais membros da família, os quais nos conhecemos./ 

 Rogamos que Deus conceda repouso e descanso a alma desta mãe piedosa, pois 

nós cremos que sua alma pode agora se rejubilar junto do Pai Celeste/ ao ver seu filho 

Farid portando a cruz e a estrela da Comenda da Igreja Antioquina,/ em homenagem 

a seus esforços e dedicação./ 

 O terceiro conselheiro hoje homenageado é o nosso querido Sr. Abduch 

Bernaba Jorge. 

 O que podemos falar sobre ele? 

 Em nossa opinião/ ele é um dos soldados desconhecido da Igreja,/ é uma das 

pessoas com mãos mais abertas para servir a nossa Arquidiocese sem aparecer,/ pois 

para ele dar é um ato de alegria,/ como os cristãos aprenderam do apóstolo Paulo em 

suas epístolas quando diz:/ “É mais bem-aventurado dar que receber”,/ e ainda: “Deus 

ama a quem dá com alegria”./ 

 Assim é nosso filho espiritual Abduch Bernaba Jorge./ 

 Me lembro de que ele e sua esposa, Srª Marina,/ nos acompanharam, com 

alguns conselheiros e amigos,/ em nossas viagens refazendo o caminho do apóstolo 

São Paulo na Síria,/ Líbano, Grécia, Palestina, Terra Santa, Antioquia e Capadócia,/ 

passando também pela Rússia,/ e naquela oportunidade pudemos conhecê-lo mais de 

perto/ e notamos muitas de suas qualidades,/ vimos como ele tem amor, humildade e 

respeito pela Igreja e seus filhos em seu coração./ 
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 Trata-se de um homem de grande coração,/ pois ele está sempre pronto a 

servir, de acordo com os dons que Deus lhe concede./ 

 Ele considera a Igreja como fonte de sua força espiritual,/ da qual é um filho 

fiel e sincero./ 

 Pensamos que, sem dúvida,/ seu sucesso vem como fruto das orações de sua 

piedosa esposa, Srª Marina,/ orações que Deus ouve e atende,/ pois Ele conhece o 

fundo dos corações de cada um/ e o recompensa./ 

 O quarto conselheiro que homenageamos é o Dr. Antonio José Neaime,/ do 

qual podemos dizer, pelo testemunho de todos que o conhecem,/ começando por mim 

mesmo,/ que ele é um bom homem e leal cristão/ e um advogado dedicado e bem 

sucedido,/ e esta é uma verdade sobre ele e não uma propaganda./ 

 Ele é um homem de respeito e respeitado, em tudo aquilo que estas palavras 

significam,/ e realiza o trabalho que se pede a ele com alegria e sem hesitação/ e 

sempre/ o faz da melhor maneira./ 

 Aprendemos com ele a realidade de uma expressão árabe e brasileira que diz 

“que não se deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje”. 

 Foi muito importante e destacado seu papel à frente do Clube Homs,/ no qual 

obteve grande êxito, do qual todos que o acompanharam são testemunhas./ 

 Por isso,/ e por suas qualidades pessoais e ampla experiência no Conselho da 

Igreja,/ ele foi eleito por unanimidade presidente do Conselho Administrativo 

Ortodoxo da Cidade de São Paulo/ para o mandato de anos (2018/2019). 

 O Dr. Antonio serve a esta Arquidiocese com a mesma dedicação que tem por 

sua família e seu lar./ Ele está sempre presente quando é preciso e quando é 

chamado,/ realizando o trabalho necessário em harmonia com os outros conselheiros,/ 

visando sempre o bem da Igreja. 

 Não nos esquecemos de sua importante participação,/ com seus conhecimentos 

e esforços,/ como um dos membros da Comissão Jurídica do Conselho,/ a qual, após 

um longo trabalho,/ produziu os novos estatutos/ não apenas da Arquidiocese, mas de 

todas as nossas paróquias no Brasil. Por isso apresentamos agora a ele e a todos os 
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demais membros dessa Comissão e do Conselho, em geral, nosso respeito e gratidão 

por tudo./  

Queridos em Cristo, 

 Como já mencionamos,/ estes 4 ilustres homenageados são membros do 

Conselho da Arquidiocese/ e de sua diretoria há muito tempo,/ e sua presença, 

participação e trabalhos é motivo de alegria,/ pois expressa sua responsabilidade 

diante de sua Igreja mãe,/ contribuindo para a mesma de acordo com os Dons que 

Deus concedeu a cada um deles./ 

 Por isso falamos deles e os recomendamos a nosso Patriarca João X,/ 

mostrando-lhe também seus méritos e papel ativo no Conselho da Igreja, e dos 

serviços que a ela prestam tratando das questões administrativas, jurídicas e sociais/ 

em cooperação com o Pastor e Arcebispo desta Arquidiocese e com seu Clero,/ para 

que continue sendo Igreja viva pelo Espírito de seu Mestre Senhor, Jesus Cristo./ 

 Sua Beatitude, satisfeito e alegre por tais informações,/ determinou que fossem 

homenageados esses quatro membros, unindo-se aos membros do Conselho que já 

receberam esta homenagem/ e também aos futuros membros/ que poderão recebê-la 

por seu trabalho voluntário,/ lhes conferindo a grande honra de serem condecorados 

com a Comenda Patriarcal dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo,/ honraria oficial de 

nossa Igreja./ 

Entrega das Comendas 

- Assim sendo, convidamos o Ilustríssimo Senhor Conselheiro Abduch Bernaba 

Jorge, a receber a Condecoração Patriarcal. 

1. Para a entrega da cruz convidamos o excelentíssimo senhor Yuri, Cônsul da 

Federação Russa.  

2. Para a entrega da estrela convidamos o excelentíssimo senhor Laurence 

Casagrande Lourenço. 

3. Para a entrega do diploma convidamos o 

 bispo auxiliar Dom Romanós. 

- Convidamos agora o Ilustríssimo Senhor Conselheiro Farid Mitri a receber a 

Condecoração Patriarcal. 
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1. Para a entrega da cruz convidamos o ilustríssimo senhor Omar Sabbag Filho 

2. Para a entrega da estrela convidamos o senhor Roberto Cabariti 

3. Para a entrega do diploma convidamos o senhor Sami Salmeh, cônsul da 

República Árabe-Síria. 

- Convidamos agora o Ilustríssimo Senhor Conselheiro Wasfi Moussa Tannous a 

receber a Condecoração Patriarcal. 

1. Para a entrega da cruz convidamos o excelentíssimo Embaixador Osmar 

Vladimir Chohfi. 

2. Para a entrega da estrela convidamos o senhor Mustapha Abdouni, cônsul 

honorário do Reino Rashmita da Jordânia. 

3. Para a entrega do diploma convidamos o reverendo padre Gregório Teodoro. 

- Convidamos agora o Ilustríssimo Senhor Conselheiro Antonio José Neaime a 

receber a Condecoração Patriarcal. 

1. Para a entrega da cruz convidamos o excelentíssimo senhor Yuri, Cônsul da 

Federação Russa.  

2. Para a entrega da estrela convidamos o senhor Valter Boulos, vice-presidente 

do Conselho Ortodoxo de São Paulo. 

3. Para a entrega do diploma convidamos o reverendo Arquimandrita Dimitrios 

Attarian. 

- Todos em pé para a leitura do Diploma 

Senhores Conselheiros:  

Abduch Bernaba Jorge, 

Farid Ibrahim Mitri, 

Wasfi Moussa Tanous, 

Antonio José Neaime. 

  Em nome de Sua Beatitude João X,/ Patriarca da grande cidade de Deus, 

Antioquia, e de todo o Oriente,/ investimos Vossas Senhorias com esta Comenda 

Patriarcal,/ no grau de Grão Comendador, alta condecoração do Trono Apostólico 

Antioquino,/ que a Vossas Senhorias e às suas digníssimas famílias trará as bênçãos 

da Santa Igreja Apostólica Antioquina/ e dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo,/ seus 
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fundadores, em vista de seus méritos pessoais, honrosos trabalhos e relevantes 

serviços em prol da Igreja/ e de nossa comunidade./ 

 Que Deus os abençoe. 

  - Axios (três vezes) 

 - Nesse momento gostaríamos de convidar às esposas dos homenageados para 

receberem uma benção para seus lares, um ícone: 

Senhora Marina 

Senhora Nádia 

Senhora Souad 

Senhora Nelly 

Todos voltam a seus lugares. (Dr. Antonio permanece). 

 

- Passamos agora a palavra ao Dr. Antonio Neaime, que fará seu pronunciamento em 

nome dos homenageados. 

 

Convidamos agora ao Presidente do Clube Homs, Dr. Valter Abud para receber o 

Icone de Santo Elian como uma benção ao Clube.  

- Passamos a palavra ao Dr. Valter Abud para uso de suas palavras. 

Finalmente parabenizamos a todo o povo originário de Homs e também aos 

que tem Elian como seu nome./ Em nome da família da Igreja cumprimentamos ao 

reverendo Arquimandrita Elian invocando sobre ele as bênçãos de Deus e o 

investimos com essa cruz. 

Padre Dimitrios 

- Convite a todos para o salão, para cumprimentos aos homenageados e aos 

membros do Clube. 

 

Arcebispo Metropolitano 

Dom Damaskinos Mansour 
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