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MENSAGEM DE DOM DAMASKINOS MANSOUR 

 

- Eminência Reverendíssima, Cardeal Dom Odilo Scherer, Arcebispo 

de São Paulo, 

- Veneráveis irmãos no Santo Episcopado, 

- Reverendo Clero, 

- Ilustres Xeiques, 

- Excelentíssimo Cônsul Geral do Líbano em São Paulo, Sr. Rudi Azi, 

e demais autoridades presentes,  

- Prezados irmãos e irmãs. 

 Nos encontramos hoje neste santo templo ao se completar um 

mês depois da terrível explosão que abalou todo o Líbano, 

especialmente sua capital, a cidade de Beirute, seu porto e região 

vizinha, tendo como consequência centenas de mártires inocentes, 

dezenas de desaparecidos, milhares de feridos e famílias 

desabrigadas.  

 Este nosso encontro é uma resposta ao apelo de Sua Santidade, 

o Papa Francisco, a quem somos agradecidos por esta iniciativa 

religiosa e de caráter humanitário. 

 Fazer da data de hoje, sexta-feira, 04 de setembro, um dia de 

jejum e oração pelo Líbano e seu povo, ao se completar um mês da 

tragédia que os atingiu e às suas instituições médicas, religiosas, 

humanitárias e construções em geral - fazer isto, como dizíamos, é dar 

um apoio moral e Espiritual e de fé à pátria libanesa e seus filhos. 
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 Certamente o triste acontecimento que hoje lembramos foi fruto 

do mal e da corrupção, plantados pelo Diabo (Sheitan Rajim) nos 

corações de algumas pessoas afastadas de Deus, seu Criador, que 

trabalham sob a autoridade das forças do mal. 

 Nós, hoje, realizando o desejo e pedido do Papa Francisco, nos 

encontramos com fé na força da oração, rogando ao nosso Deus de 

bondade que tenha misericórdia do Líbano e de seus habitantes, este 

país tantas vezes mencionado nas Sagradas Escrituras. 

 Nossa fé em Deus e na eficácia da oração nós aprendemos no 

Santo Evangelho, que nos ensina o amor ao próximo, criado por Deus, 

como nós, à sua imagem e semelhança.  

 Estamos, assim, além das atitudes práticas pessoais e 

comunitárias em favor de nossos irmãos no Líbano – estamos dando-

lhes apoio fraterno e nos colocando a seu lado em tempos tão difíceis 

para eles. 

 O Santo Evangelho também nos ensina como podemos vencer 

o poder do Mal, inimigo de Deus, apresentando-nos as fortes armas 

que devemos usar contra este inimigo que quer derrotar todos os 

homens e criaturas de Deus [que se aproveita das fraquezas de muitos 

seres humanos] – estas armas são, dentre outras, a oração e o jejum. 

 Nesse sentido, lemos no Evangelho que, certa vez, quando foi 

apresentado aos apóstolos um menino possesso de espírito 

demoníaco, os mesmos não puderam libertá-lo, mas apenas Jesus, 

que expulsou o demônio e curou totalmente o menino. 
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 Os apóstolos perguntaram, então, ao Senhor: “Por que nós não 

conseguimos expulsá-lo?”, ao que Cristo respondeu, dizendo: “Essa 

espécie só sai pela oração e jejum" (Marcos 9,28-29). 

 É exatamente isto, que está na essência do Evangelho, que Sua 

Santidade, o Papa Francisco, pediu-nos hoje em todo o mundo em 

favor do Líbano, do povo libanês e de todos os seus habitantes. 

 Assim pedimos hoje ao Senhor Deus que ouça e atenda nossas 

orações, pelas intercessões da Mãe de Deus Nossa Senhora do Líbano, 

pois ele é o Senhor da vida. 

 Ele mesmo criou o homem para a vida e não para a morte. 

 Vamos agora, então, unidos de coração e intenções, fazer a ele 

nossa oração, baseada nas orações da Liturgia de São Basílio Magno: 

 ... 

  

 

 


