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HOMILIA DE DOM DAMASKINOS PARA A FESTA DAS 

PORTADORAS DE AROMAS , DIA 5 DE MAIO DE 2019 
 

 

 

Cristo Ressuscitou, Verdadeiramente  Ressuscitou! 

 

Al Massih Kam! Hakkam kam! 

Cristos Anesti! Alithos anesti! 

 

 Digníssimas autoridades diplomáticas e civis:  

 Excelentíssimo Senhor Rudy Azzi, digníssimo Cônsul Geral do Líbano, 

 Excelentíssimo Senhor Sami Salame, digníssimo Cônsul Geral da Síria, 

 Excelentíssimo Senhor Yury Lezgintsev, digníssimo Cônsul Geral da Rússia, 

 Reverendos Padres,  

 Ilustríssimos representantes de entidades, 

 Ilustríssimas senhoras presidentes e demais senhoras membros da Liga das 

Senhoras Ortodoxas, 

 Ilustríssimos senhores Conselheiros e Comendadores de nossa Igreja, 

 Queridos filhos espirituais e paroquianos. 

 

 A paz de Cristo Ressuscitado esteja com todos para sempre. 

 1)- Durante quarenta dias depois da Páscoa,/ os primeiros cristãos, mostrando 

sua alegria,/ usaram como saudação única entre eles/ a expressão: “Cristo 

Ressuscitou”,/ e as Igrejas Ortodoxas preservaram esta tradição até nossos dias,/ 

porque não há saudação que expresse a vitória verdadeira mais que esta alegre 

saudação./ 

 2)- Hoje, neste tempo pascal,/ me alegro em saudar com esta Boa Nova a todos 

vocês/ e em especial as senhoras da Liga das Senhoras Ortodoxas que celebram a 

memória de suas padroeiras, as mulheres portadoras de aromas,/ dizendo: 

 Cristo Ressuscitou, Aleluia!   

 Os primeiros cristãos entenderam muito bem que esta expressão é a única 

expressão do amor de Deus por sua criatura e toda a humanidade./ 

 Ele, Jesus, voluntariamente desceu dos Céus, foi crucificado, sepultado e 

Ressuscitou para a nossa salvação./ 

 Não há maior amor e sacrifício do que este,/ este é o amor divino,/ este é o amor 

verdadeiro, sem limites e sem fim,/ este é o sacrifício ilimitado que foi vivido entre 

nós/ para aprendermos e sabemos que tudo é possível com a ajuda de Deus. 
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3)- Em todo segundo Domingo após a Páscoa, nossa Igreja Ortodoxa celebra a 

memória daquelas santas mulheres que, muito cedo, foram ao túmulo de nosso Senhor 

Jesus Cristo, sendo chamadas “portadoras de aromas”, como cantamos na Sexta Feira 

Santa:  

“As portadoras de aromas muito cedo levavam ao túmulo aromas”. 

Neste ano estamos fazendo esta celebração no Primeiro Domingo depois da 

Páscoa por razões práticas e pastorais, para podermos atender melhor às necessidades 

da Liga das Senhoras Ortodoxas e de toda a nossa comunidade. 

O que mais distingue aquelas mulheres, as portadoras de aromas, é o fato de 

terem sido elas as primeiras a ouvir do Anjo a Boa Nova: “Cristo Ressuscitou!” 

E foram elas que transmitiram aos discípulos esta Boa Nova e, através deles, a todo o 

mundo. 

 4)- Hoje estamos relembrando essas santas mulheres, porque celebramos a Santa 

Missa pela Liga das Senhoras Ortodoxas em São Paulo, que tomaram por suas 

padroeiras as portadoras de aromas. 

 

Queridos, 

 

5)- Se voltarmos na história até o ano de 1.948, podemos saber quem fundou a 

Liga e qual a razão de sua fundação. 

 Podemos saber com clareza, por sua ata de fundação, pela correspondência 

eclesiástica e pelas referências históricas, que a Liga das Senhoras Ortodoxas foi 

fundada quando se sentiu necessidade em nossa Igreja e em nossa colônia da dedicação 

especial de mulheres cristãs a causas nobres. 

 O mais importante é que a Liga foi fundada por razões e objetivos eclesiásticos, 

patrióticos, humanitários e culturais. Para entender isto, basta ler sua ata de fundação. 

 Foi todo um trabalho para transmitir o espírito de vida e atividades aos filhos da 

Igreja à qual pertenciam, num esforço para fortalecer os laços entre todos os 

componentes da comunidade árabe no Brasil com a Pátria Mãe, seus países de origem, 

de onde vieram, deixando entes queridos e procurando uma vida melhor. 

 

Queridos, 

 

 6)- Em 1.952, com motivação e incentivo dos filhos de nossa Comunidade e 

ajuda do Conselho Ortodoxo, a Liga decidiu abrir uma Escola, o Colégio Metropolitano 

São Paulo.  
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 7)- Esse colégio prestou serviços à comunidade com grandes lutas, durante todos 

estes anos, mas devido à conjuntura econômica e social, e muitas mudanças e 

exigências no campo educacional para a manutenção das escolas de maneira geral, 

além do fato dos filhos dos cidadãos árabes e seus descendentes terem se inserido na 

sociedade brasileira, o Colégio Metropolitano se viu não apenas envolvido por tais 

mudanças, mas foi obrigado a se adaptar às novas circunstâncias e estruturas, como 

nos explicará depois a presidente da Liga das Senhoras Ortodoxas, Srª Huguete 

Maalouli, que nos informará, por exemplo, que a escola continua sendo da Liga, que 

continuará atuando no campo educacional e garantindo o futuro da entidade. 

Queridos em Cristo,  

 A providência divina, que não nos abandona, permitiu que a Liga, mantenedora 

do Colégio, tivesse uma presidente capacitada, com visão de futuro, trabalhando para 

o bem dessa entidade. 

 Após conversa dela conosco e com as demais senhoras da Liga, chegamos a uma 

resolução que garante a continuidade da mesma e de seus objetivos essenciais, como 

apresentados em seu estatuto. 

 Também sobre isso. Sobre essa nova etapa da Liga, nos falará ainda a Presidente 

Srª Huguete. 

8)- A Igreja, como mãe que é, não pode se esquecer de seus filhos, nem 

abandoná-los, porque a Igreja é Mãe eterna, como seu Mestre Jesus Cristo. 

 

Lembramos, com isso, que todo homem é mortal e deixa nesta terra apenas as 

boas obras praticadas com toda sinceridade, honestidade e carinho. 
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9- Aproveitamos o ensejo para antecipar nossos parabéns e votos de bênçãos 

divinas a todas as mães, cujo dia será comemorado no próximo domingo no Brasil e 

em várias partes do mundo. 

 Finalmente,  

 Nesta feliz ocasião, nós parabenizamos as senhoras da Liga, presidentes, 

diretoras e sócias e desejamos que sejam também elas portadoras da mensagem de 

alegria, amor e bom serviço para toda a humanidade. Que o Senhor ilumine seus 

caminhos para que preservem as razões e os principais objetivos que são a causa da 

existência da Liga. Que desempenhem com muito carinho sua verdadeira missão 

terrena e espiritual, vivendo em fraternidade, com muita fé e amor em Jesus Cristo, 

pois com Ele tudo é possível. 

E hoje também, nesta ocasião, não poderíamos esquecer de rogar a Deus para 

que dê descanso às almas dos falecidos fundadores e fundadoras da Liga das Senhoras 

Ortodoxas. 

 Parabéns a todas as senhoras e nossos sinceros agradecimentos a todos os 

presentes, autoridades e fiéis hoje conosco nesta Santa Missa e nesta festividade. 

 

 

 

Deus vos abençoe. 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Damaskinos Manosur 

Arcebispo Metropolitano 

Arquidiocese Ortodoxa Antioquina 

São Paulo - Brasil 


