
Fala do Patriarca João X no Seminário São Vladimir 

Nova York, 27 de julho de 2015 

Sua Beatitude Arcebispo Tikhon, 

Presidente do Conselho de Admninistradores e Primaz da Igreja Ortodoxa 

na América 

Sua Eminência, Metropolita Joseph 

Vice Presidente 

Padre John Behr, Decano 

Padre Chad Hatfieldf, Chanceler 

Amados hierarcas, estimados membros da Faculdade, estudantes e 

equipe do Seminário Ortodoxo São Vladimir 

Sou grato em participar hoje desta augusta reunião e receber este 

Doutorado Honorário de seu estimado seminário. São Vladimir é conhecido em 

todo o mundo por seus professores que são teólogos no sentido Ortodoxo da 

palavra: eles vivem o que pregam, e suas vidas são edificadas sobre esforço 

espiritual e orações. Eles caminharam na senda da purificação e iluminação, 

com denodo e de encontro ao objetivo da vida Cristã, que é a dedicação. 

Não são apenas professores de conhecimento teológico, mas suas vidas 

também modelaram jornadas santificadas e espirituais. Grandes homens do 

Século XX ensinaram em São Vladimir e iluminaram nossa educação teológica 

contemporânea: mestres tais como os falecidos Padres Georges Florovsky, 

Thomas Hopko, John Meyendorff e Alexander Schmemann, de abençoada 

memória.  Vejo isto como um legado precioso do Seminário São Vladimir e eu 

rezo seriamente para que vocês possam preservá-lo e fazê-lo florescer. 

Eu sei que São Vladimir está compromissado com a educação teológica, 

pesquisa e bolsas de estudo, além de promover a cooperação inter-ortodoxa. 

Assim, estou muito agradecido por dois importantes fatores. Primeiramente, 

sou grato pelos numerosos sacerdotes e bispos Antioquinos que aqui receberam 

sua formação teológica. Seu ministério fecundo é um sinal do sério treinamento 



teológico e pastoral que eles receberam. Em segundo lugar, também expresso 

gratidão pela duradoura relação existente entre a Arquidiocese Cristã Ortodoxa 

Antioquina da América do Norte e o Seminário São Vladimir. Esse 

relacionamento foi estimulado pelo falecido Metropolita Philip, de Memória 

Tres Vezes Abençoada, e segue fortalecendo-se hoje em dia através de meu 

irmão, o Metropolita Joseph. 

Espero também contemplar uma forte cooperação entre nossa vanguarda 

teológica do Instituto São João de Damasco e o vosso Seminário. Possa o Senhor 

Nosso Deus, por meio da orientação do Espírito Santo, fortalece-los nesta 

importante missão da educação teológica Ortodoxa, que conduzem com espírito 

de oração. 

Possa este ambiente sagrado constituir-se em uma fonte de água, 

jorrando Verdade e sabedoria espiritual pela vida eterna, e quem beber desta 

água vivificadora nunca terá sede (João, 4:14). 

 


