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HOMILIA DE DOM DAMASKINOS NA PARÓQUIA DE 

IPAMERI – GO EM 25 DE AGOSTO DE 2019  

 

 

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

  

Reverendos Padres 

Ilustríssimo senhor Renato Pedreiro Miguel, presidente da 

Sociedade São Nicolau e demais membros;  

Prezados filhos espirituais da paróquia São João Batista em 

Ipameri. 

Disse o Salmista: “Este é o dia que o Senhor fez; alegremo-

nos e exultemos nele.” 

Hoje é um dia abençoado e alegre para nossa Igreja 

Antioquina, pois, após algum tempo, nos foi dada a oportunidade, 

com a graça de Deus, de nos encontrarmos, mais uma vez nesta 

casa santa, rezando e agradecendo a Deus pela nova vida depois 

da reforma deste templo, dedicado a São João Batista por quem 

celebramos hoje sua memória. 

Esta é também uma data histórica para a cidade de Ipameri, 

para rezarmos juntos neste santo templo construído por nossos pais 

e avós há pouco mais de meio século, para ser um local consagrado 

onde se reunissem os filhos da comunidade antioquina, Sírios, 

Libaneses e outros, para glorificar a Deus e para o encontro 

fraterno dos que partilham a mesma fé em Jesus Cristo, elevando 

suas orações em comum a nosso Pai e Criador. 

Com certeza este acontecimento alegra e descansa as almas 

de nossos antepassados falecidos, pois, com o retorno à vida desta 
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Igreja, eles sentem que seus descendentes reconhecem seu 

trabalho realizado de coração, o qual é expressão de sua fé e seu 

amor uns pelos outros. 

Graças a Deus e seu santo profeta São João Batista que esta 

igreja está de portas abertas para todos aqueles que amam a Deus 

e a seu Filho Jesus Cristo, sem distinção de raça, cor, 

nacionalidade, para juntos rezarem a Deus, nosso Criador e Pai 

Celeste. 

Estamos agradecendo hoje a Deus por todas as graças que 

nos concedeu, e pelas almas dos fundadores desta paróquia, e por 

todos que atualmente cuidam desta igreja com carinho e sacrifício. 

Em primeiro lugar, agradecemos a este bom pastor, 

Reverendo Padre Rafael, pelo seu sacrifício, dedicação e amor 

para com esta paróquia,  juntamente com o presidente e demais 

membros da Sociedade São Nicolau de Goiânia por suas nobres 

iniciativas e cuidados. 

Queridos em Cristo,  

Todo templo é uma casa celeste ou o Céu na terra. Todo 

santo templo é o trono de Deus, onde os celestiais se encontram 

com os terrestres que a eles se unem em adoração e glorificação a 

Deus; aí está o Céu. 

Queridos,  

 

É bom termos templos feitos por mãos humanas, templos de 

pedra, construídos para adoração a Deus, mas, na verdade, o 

templo mais importante é o próprio homem, criado à imagem e 

semelhança de Deus, como ensinou o apóstolo Paulo, dizendo:  
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“Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus 

disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e 

eles serão o meu povo.” 

Aquele que faz de si mesmo, de seu coração, um templo para 

morada de Deus, é o verdadeiro homem de oração, ele é uma pedra 

espiritual na construção do Corpo Místico de Cristo, do qual ele 

mesmo, Jesus, é a cabeça. 

Esta paróquia, é pequena mas viva, graças aos cuidados e 

esforços de alguns paroquianos e benfeitores de Ipameri, Goiânia 

e Brasília e outros lugares, que muito auxiliaram nesta reforma que 

fez da igreja São João Batista um tesouro histórico desta cidade e 

de nossa Arquidiocese Antioquina. Não poderíamos deixar de 

fazer um agradecimento especial à Prefeitura e autoridades de 

Ipameri que facilitou a realização da reforma, prestando amplo 

auxílio ao Padre Rafael até estes dias. 

Mesmo assim, o que tem maior valor é ser esta Igreja um 

ponto de encontro dos paroquianos e das famílias de Ipameri, e 

também, entre o Criador e suas criaturas, pois assim esta casa santa 

se transforma de templo material em templo espiritual, de onde se 

difunde a luz dos ensinamentos do Evangelho e a paz celeste para 

os corações de todos. Ainda são poucas as famílias ortodoxas nesta 

Paróquia, mas junto com padre Rafael sabemos que elas podem 

transformar-se em fermento para ajudar na busca do caminho para 

uma vida de paz celeste e também no encontro do Reino dos Céus, 

como São João Batista fazia em seu chamado. 

Quando os fariseus perguntaram a São João Batista, 

padroeiro desta Igreja, “quem é você?” (como ouvimos na leitura 

do texto evangélico), ele respondeu com as profecias que o profeta 
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Isaias falou sobre ele. “Eu sou a voz que clama no deserto,” 

preparei o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas”. 

São João Batista aparece no deserto, pregando o batismo de 

arrependimento para remissão dos pecados.  

A voz de São João Batista, foi ouvida pelo reverendo padre 

Rafael e, movimentou o seu amor para Deus e seu povo e começou 

este trabalho nesta paróquia depois que ele recebeu nossa benção 

e começou a sua plantação espiritual nesta paróquia e neste 

templo. 

Desejando-lhe e a sua família a proteção de Deus para 

continuar seu serviço nesta região e que continue como uma 

centelha de luz que ilumina o caminho dos fiéis, os liderando para 

o Reino dos Céus o qual São João Batista estava chamando o povo 

para esse mesmo reino através do seu batismo. 

Queridos,  

Devemos nos lembrar de que nós somos filhos de uma Igreja 

Oriental, uma Igreja Apostólica, fundada pelos santos apóstolos 

Pedro e Paulo na cidade de Antioquia, onde os seguidores de Jesus 

foram chamados “cristãos” pela primeira vez. 

Somos chamados a seguir os passos desses apóstolos, para 

sermos mensageiros do bem, do amor e da paz celeste, como o 

bom fermento neste mundo que está tão necessitado desses valores 

em nossos dias.  

Mais uma vez agradecemos e glorificamos a Deus, 

suplicando sua bênção para todos que trabalharam e trabalham 

para trazer vida novamente a esta igreja, fazendo dela o destino de 

qualquer pessoa que deseje um encontro com Deus. 

Finalmente, 
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Agradecemos também a todos os presentes, a toda a 

comunidade de Ipamerí, especialmente às autoridades, e aos 

conselheiros que vieram de, Goiânia, Anápolis e Brasília. 

E um agradecimento especial ao Coral.  

 Que Deus vos abençoe e vos conserve em seu amor e graça.  

Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano 

 

Tropário de São João Batista 

Profeta e Precursor da vinda do Cristo, mesmo querendo te 

honrar, não conseguimos celebrar-te dignamente. A esterilidade de 

tua mãe e o mutismo de teu pai cessam com o teu glorioso e 

venerável nascimento: por ele a Encarnação do Filho de Deus foi 

anunciada ao mundo. 

 

 

 

Amém. 

 

 Deus os abençoe.   

                  

 

 

     Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano 

Arquidiocese Ortodoxa Antioquina 

São Paulo - Brasil 

 


