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 Bom-dia a todos! 

 “Ante a tua cruz, ó Senhor, prostramo-

nos, e a tua Santa Ressurreição 

glorificamos.” 

 Com este cântico que ouvimos hoje 

várias vezes, confessamos a nossa fé e 

veneração pela Santa Cruz.  

 Esta é a razão pela qual colocamos a 

Cruz sobre o altar: a consideramos como 

nossa bandeira e símbolo de sacrifício e 

amor ilimitado, e nela encontramos toda 

honra, orgulho e forças para a nossa vida e 

nossas lutas.  

 Hoje, melhor do que nossas palavras 

sobre a Santa Cruz, é a meditação que 

sobre ela fez um grande santo, Santo Efrém, 

o Sírio, que nos ensinou pela transmissão 
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de sua experiência de fé e vida com Deus, 

com os frutos que vêm da Santa Cruz. 
 

 Disse ele: 

 1 - “A Cruz é a arma do cristão contra 

todo o mal. 

 2 - A Cruz é a base da verdadeira fé. 

 3 - A Cruz é a esperança dos fiéis para 

a vida eterna. 

 4 - A Cruz rompeu os grilhões do 

inferno e abriu as portas do paraíso. 

 5 - A Cruz é a bandeira da Igreja e o 

instrumento da salvação. 

 6 - A Cruz é a força dos fracos e o 

médico dos enfermos; o pão para os 

famintos e a fonte viva para as almas 

sedentas.” 
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 O amor divino transformou a cruz, que 

era, no passado, instrumento de castigo e 

morte, em instrumento de salvação e vida 

eterna. 

 Esta é a Cruz do Senhor, que nós 

veneramos em todas as etapas de nossa 

vida, “fonte de nossa salvação, alegria para 

o mundo e base da fé dos cristãos”, como 

ensinou também São João Damasceno. 

  

 Queridos e amigos, 

 

 Nesta celebração de hoje, no Terceiro 

Domingo da Quaresma, dia da Veneração 

da Santa Cruz, tornou-se tradição, em 

nossa Arquidiocese no Brasil, que os 

membros dos Conselhos da Igreja deem 

início ao exercício de suas funções com a 

bênção e força da Santa Cruz. 
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 Assim os conselheiros da cidade de 

São Paulo dão hoje continuidade às 

atividades administrativas e de edificação 

na Igreja, com a luz e amor de Cristo, 

armados com a força da Santa Cruz. 

 Igualmente, nesta ocasião abençoada, 

já foram homenageadas, em outros anos, 

algumas pessoas, com a Comenda dos 

Santos apóstolos Pedro e Paulo, 

fundadores do Trono Antioquino, concedida 

por Sua Beatitude, o Patriarca de Antioquia. 

 Por esta razão nos alegramos hoje, 

primeiramente(:), em parabenizar o Dr. 

Roberto Cabariti e demais membros da 

diretoria do Conselho Administrativo da 

Cidade de São Paulo, os quais receberam a 

confiança dos membros do Conselho maior 

da Arquidiocese, aqui representado por seu 
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vice-presidente, o Comendador Salim Taufic 

Schahin, os quais lhes pediram, por 

unanimidade, em sua reunião de 17 de 

novembro do ano passado, que 

continuassem em suas funções por mais 

um ano, numa prorrogação de seus 

mandatos. 

 Esta é uma demonstração de sincera 

consideração às obras de sucesso levadas 

adiante por esta diretoria, sob a presidência 

do Dr. Roberto Cabariti. 

 Parabéns, de coração, ao senhor 

presidente e senhores diretores, com as 

bênçãos de Deus e a força da Santa Cruz, e 

os aplausos dos fiéis para esta diretoria.    

- (aplausos) – 
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 O nosso homenageado hoje é o Dr. 

Valter Boulos, o qual, com nosso carinho, 

respeito e consideração, receberá hoje uma 

merecida homenagem de nosso Patriarca, 

Sua Beatitude João X, sendo esta a primeira 

homenagem, em nome deste Patriarca, a 

ser prestada nesta Arquidiocese. 

 Na verdade, esta homenagem ao Dr. 

Walter já havia sido aprovada com a bênção 

do saudoso Patriarca Ignátios IV em 2012, e 

havíamos deixado para transmití-la na 

celebração da Santa Cruz de 2013, mas o 

deixamos de fazer devido ao passamento, 

no final de 2012, do Patriarca Ignátios. 

 Esperamos, então, pela aprovação e 

bênção do novo Patriarca, que as 

concedeu, e, com isso, podemos dizer que 

nosso homenageado recebe hoje dupla 
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bênção dos sucessores dos Santos 

apóstolos Pedro e Paulo, os Patriarcas 

Ignátios IV e João X, Patriarcas de 

Antioquia e todo o Oriente, juntamente com 

nosso carinho e respeito por ele e por seus 

atos em favor de nossa Igreja, os quais 

expressam sua fé e amor pela mesma e por 

seu Senhor, Jesus Cristo. 

 O Dr. Walter faz o bem em silêncio, de 

forma discreta, esperando a recompensa 

divina e não a humana. 

 Ele é uma pessoa que se distingue por 

seu respeito e consideração pelos outros, 

sejam quem forem, seja qual for sua 

posição, e por isso ele recebe também, 

carinho e respeito de todos que o 

conhecem, sejam de longe ou de perto. 
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 Queridos fiéis e amigos, 

 

 É grande também hoje nossa alegria, 

pois nesta ocasião celebramos um dia de 

gratidão e reconhecimento, primeiramente a 

Deus, através do Sacramento da Eucaristia 

que oficiamos em honra à Santa Cruz, que 

gerou a alegria para o mundo; gratidão a 

nosso Patriarca, por seu carinho e apreço 

por nossa Arquidiocese, expressos hoje na 

merecida homenagem patriarcal ao Dr. 

Valter Boulos. 

 Ele foi presidente e membro do 

Conselho Administrativo da cidade de São 

Paulo e atualmente é seu vice-presidente; é 

membro do Conselho Arquidiocesano e 

preside a comissão de obras nesta 

Arquidiocese, especialmente nesta 

ampliação cercando a nossa Catedral, o que 
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ocupa muito de seu tempo e de sua 

empresa, fazendo tudo voluntariamente, 

com alegria e carinho pela Igreja que ele 

ama. 

 Nosso encontro nesta Igreja é, então, 

um encontro de alegria, oração e esperança 

de irmãos, fiéis, filhos desta Arquidiocese, e 

amigos em São Paulo, juntamente com 

autoridades religiosas, diplomáticas e civis 

em geral, e com a presença dos 

representantes de várias entidades da 

Arquidiocese de São Paulo, de paróquias de 

outras regiões, como Goiânia, Curitiba e 

Brasília, para juntos rezarmos e 

participarmos dessa homenagem, rogando 

a Deus que encha o coração de nosso 

homenageado e sua família com a luz 

divina, para que continuem sua caminhada  



10 
 

 

nesta vida e seu povo, e para a comunidade 

árabe-brasileira, em tudo que for bom para 

esta Arquidiocese, e para este país.  

 O nosso homenageado é pessoa 

honrada, cristão e temente a Deus, com 

amor pela Igreja de Jesus Cristo, 

descendente de tradicional família 

ortodoxa, na qual recebeu a formação 

humana e cristã, que continuou e continua 

desenvolvendo ao longo de sua vida. 

 Não quero me alongar ao falar sobre 

ele, para não contrariar sua humildade, pois 

a recompensa para ele vem de Deus e não 

dos homens, como já dissemos. 
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 Querido homenageado Dr. Valter, 

 

 Certamente a grande e melhor 

homenagem vem do próprio Deus, que 

conhece os segredos dos corações, mas é 

nosso dever neste mundo, em relação aos 

homens, iluminar suas virtudes, para que o 

bem que fazem continue para sempre, 

passando dos pais para os filhos e netos, 

para glória do nome de nosso Senhor Jesus 

Cristo, como ele nos ensinou no Evangelho, 

dizendo: 

 “Assim brilhe a vossa luz diante dos 

homens, a fim de que eles vejam as vossas 

boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que 

está nos Céus.” 

 Assim, em nome de Sua Beatitude, o 

Patriarca João X temos muito orgulho e 

alegria em investi-lo com a comenda 
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Patriarcal dos Santos Apóstolos Pedro e 

Paulo, no grau de Grão-Comendador, nesta 

nossa Catedral de São Paulo, dizendo: 

 Axios! Digno! Merecido! 

 Convidamos agora o Sr. Valter Boulos 

para receber a Condecoração no Grau de 

Grão-Comendador, que lhe é outorgada em 

reconhecimento por seus esforços e 

dedicação. 

 

- entrega da cruz (_____________________) 

- entrega da estrela (___________________) 

-entrega do diploma (__________________) 

 - (palmas) –  

(Coral: Axios! Axios! Axios!) - em pé 

 

 Agora ouviremos a leitura do diploma 

desta Comenda, pelo Dr. Roberto Cabariti, 

presidente da diretoria.  (leitura do diploma) 
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 Senhor Comendador Valter Boulos, 

 

 Em nome de Sua Beatitude João X, 

Patriarca da Grande Cidade de Deus, 

Antioquia, e de todo o Oriente, investimos 

Vossa Senhoria com esta Comenda, no 

Grau de Grão-Comendador, alta 

condecoração do Trono Apostólico 

Antioquino, que a vós e à vossa digníssima  

família trará as bênçãos da Santa Igreja 

apostólica Antioquina e dos Santos 

Apóstolos Pedro e Paulo, seus fundadores, 

em vista de vossos méritos pessoais, 

honrosos trabalhos e relevantes serviços 

prestado em prol da Santa Igreja e da 

Comunidade. 

  

  

 (Salva de palmas – sentados) 
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 (homenagem à esposa) 
 

 Desejamos ainda expressar, neste 

momento, nosso reconhecimento à esposa 

do homenageado, Srª Maria Tereza, 

concedendo-lhe também a bênção 

patriarcal de Sua Beatitude, o Patriarca 

João X, através de um ícone de nossa mãe, 

a Virgem Maria, para que ela as abençoe e a 

seu lar. 

 Convidamos a Srª Maria Tereza a vir à 

frente. 

 – entrega do ícone pela Srª Leila 

Cabariti  

 (palmas) 

 (Coral: Axios! Axios! Axios!) 
 

 - uso da palavra pelo homenageado, 

Comendador Valter Boulos  

  - (palmas) - 
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 Finalmente,  

 

 Agradecemos a todos que prestigiaram 

este evento, autoridades e fiéis, honrando-

nos com sua presença.  

 Queremos, ainda, expressar nossos 

agradecimentos às autoridades que não 

puderam estar presentes e que nos 

enviaram cartas e telegramas, dentre os 

quais, (1) o Cardeal Arcebispo de São Paulo, 

Dom Odilo Scherer, (2) o Cardeal Dom 

Cláudio Humes, (3) o Governador do Paraná, 

Sr. Beto Richa, (4) o Governador de Goiás, 

Sr. Marconi Perilo, (5) e outras autoridades e 

amigos. 

  

 Que a graça de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o amor, de Deus Pai e a comunhão 

do Espírito Santo estejam sempre com 

todos vocês. 



16 
 

 Parabéns ao novo Comendador e a 

seus familiares. Deus vos abençoe. 


