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Excelentíssimo Senhor Michel Temer, Vice-Presidente da 

República Federativa do Brasil, nosso homenageado,  

Digníssimas autoridades religiosas, diplomáticas, civis e 

militares, 

Excelentíssimos e Reverendíssimos Bispos Auxiliares de nossa 

Arquidiocese, Dom Romanós e Dom Marcos, 

Reverendos Padres, 

Ilustríssimos Senhores e Senhoras representantes de entidades de 

São Paulo e de outras cidades e Estados, aqui presentes, 

especialmente de Curitiba, 

Senhores Comendadores do Trono Patriarcal Antioquino, 

Senhores Presidentes e demais membros de nosso Conselho 

Arquidiocesano e do Conselho Administrativo da Cidade de São 

Paulo, 

 

Prezados Filhos espirituais e amigos, 

 

Senhoras e Senhores. 

 

 No Evangelho lido hoje, nesta celebração, ouvimos o 

Senhor Jesus Cristo dizer: 
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 “Vós sois a luz do mundo; não é possível esconder uma 

cidade situada sobre um monte; nem se acende uma lamparina 

para se por debaixo de uma vasilha, mas num candelabro, para 

que ilumine todos os da casa. É assim que deve brilhar vossa luz 

diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e 

glorifiquem vosso Pai, que está nos Céus.”  

 

Primeiramente devemos dar graças a Deus por tudo, 

agradecendo por esta celebração, na qual nos alegramos em 

homenagear o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da 

República Federativa do Brasil, Dr. Michel Temer. 

 
  

 

Senhor Vice-Presidente, 

  
Ao saudar Vossa Excelência, apresentamos-lhe nossos 

profundos respeitos, salientando os méritos de sua pessoa e sua 
honrosa origem libanesa, de família da região norte do Líbano, 
Al Khoura, onde está concentrada a grande maioria dos cristãos 
ortodoxos daquele país, como na vila de Btaaboura, cujas 
famílias tivemos a oportunidade de conhecer, ministrando aulas 
de religião e catequese na escola local de 1970 a 1972. 
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Não nos passaram despercebidos os contínuos esforços de 

Vossa Excelência, tanto como Presidente da Assembleia Federal 

Legislativa, como, agora, Vice-Presidente da República, os quais 

possibilitaram não só o engrandecimento, com mérito, do nosso 

amado Brasil no cenário internacional, mas também, e 

principalmente, a elevação, em âmbito geral, do nível de vida de 

sua população, ideal tão caro a todos quantos sentem pulsar o 

coração ao ritmo da história e das lutas do nobre povo brasileiro. 

 

Nós, da Arquidiocese de São Paulo e todo o Brasil da Igreja 

Ortodoxa Antioquina, somos uma comunidade religiosa sírio-

libanesa, originária dos antigos países do Oriente Médio, que se 

faz presente em grande parte do território nacional; somos agora 

cidadãos brasileiros que buscam honrar suas origens e vivenciar 

aqui os valores herdados de seus ancestrais, somando forças com 

o restante da população para o bem de nossa Pátria, esta 

abençoada Terra de Santa Cruz. 

 

  

Sem dúvida, por tudo que sabemos e conhecemos de Vossa 

Excelência, fica claro para nós seu caráter humilde e carinho, bem 

como seu amor a Deus em servir a seu povo. 
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Por isso nossos imigrantes na pátria-mãe e no Brasil 

orgulham-se de Vossa Excelência e jamais esquecerão a 

transparência e lisura de suas ações. 

Todos são unânimes em afirmar que seu trabalho é sincero, 

exercido com honestidade e grande respeito por todos. 

Sua notável humildade se expressa na atenção e consideração 

por todas as pessoas. 
 
Queridos, 

 
Sabemos que, ao final, o grande e único patrono desta 

homenagem é Deus, que conhece os segredos do coração de cada 

ser humano, e Ele nos deu olhos para ver, ouvidos para ouvir, 

coração para sentir e mente para pensar e avaliar o valor e as 

virtudes das pessoas, no mundo em que vivemos. 

Portanto, hoje é justo que nossa Igreja, juntamente com a 

comunidade sírio-libanesa, reconhecendo as virtudes e méritos 

do Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente Michel Temer, preste a 

ele a merecida homenagem, enaltecendo os dons que Deus lhe 

concedeu, os quais ele desenvolveu e aplicou em uma vida de 

estudos, magistério e atividades políticas, sejam na área 

legislativa ou executiva. 
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Nosso homenageado é Mestre e Doutor em Direito 

Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC), com livros publicados nessa área, foi Procurador e 

Procurador Geral do Estado de São Paulo, Secretário de Estado 

dos Negócios da Segurança Pública, Deputado Federal, 

Presidente da Câmara dos Deputados e, atualmente, Vice-

Presidente da República. 

Por tudo que dele sabemos, podemos sentir e concluir que 

em seu campo de atividades e em sua vida de maneira geral, é 

uma pessoa transparente, honrada e digna de nossa homenagem, 

e assim voltamos às palavras do Senhor Jesus no Santo 

Evangelho, quando Ele nos diz:  

“É assim que deve brilhar vossa luz diante dos homens, para 

que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está 

nos Céus.” 

Excelentíssimo Senhor Michel Temer, 

 

Cremos que sua luz, a luz de sua vida e atos, continua 

brilhando neste país, assim como é iluminada a imagem da 

pátria de origem, berço da civilização e lugar santo, abençoado 

pela passagem por ele dos apóstolos e discípulos de Jesus Cristo, 

o Rei da Paz. 
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Por tudo isso, não pudemos deixar de transmitir a nosso 

Patriarca, Sua Beatitude Ignátios IV, em Damasco, a alegria do 

conhecimento dos merecimentos de Vossa Excelência e o desejo 

de externar-lhe, em nome de nossa Igreja Ortodoxa e da 

comunidade sírio-libanesa no Brasil, nossa sincera gratidão e 

reconhecimento, lembrando-nos, neste momento, que também 

Btaaboura, essa pequena vila de onde se avista os cedros do 

Líbano, deu um grande Arcebispo para nossa Igreja, parente de 

nosso homenageado.  

 

Ele, Dom Boulos El Khoury, de reconhecida cultura e 

espiritualidade, muito considerado por todos, especialmente pelo 

Santo Sínodo Antioquino, do qual foi decano. 

 

Sua Beatitude, acolhendo nosso desejo, houve por bem, na 

qualidade de Patriarca Ortodoxo de Antioquia e todo o Oriente, 

homenagear a Sua Excelência Dr. Michel, outorgando-lhe, por 

nosso intermédio, a Comenda Patriarcal  dos  Santos  Apóstolos  

Pedro  e  Paulo,  no  grau  de “Grande Faixa”, honraria máxima 

de nosso Trono Patriarcal. 
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Tal horaria, nesse grau, apenas foi concedida às autoridades 

máximas das Igrejas Cristãs e a chefes de Estado, sendo que, 

nestas específicas condições, nunca havia sido concedida a 

qualquer personalidade no Brasil até a condecoração do ex-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje temos a alegria de 

que Vossa Excelência seja a segunda personalidade brasileira, e a 

primeira de origem libanesa, a ter tal reconhecimento oficial de 

nosso Patriarcado. 

 

 

Esteja certo, Senhor Vice-Presidente, de que muito nos 

alegra, e a toda a nossa comunidade no Brasil, podermos 

homenageá-lo, demonstrando-lhe nosso apreço e consideração 

por um compatriota de tão elevada estatura política e social. 

 

Rogamos a nosso Deus que cumule de bênçãos sua vida e 

coroe sempre com êxito seus esforços em prol de um Brasil 

melhor, bem como sua participação nos esforços por paz para o 

Oriente Médio, especialmente Síria, Líbano e Palestina, terra 

onde nasceu, viveu, morreu e ressuscitou nosso Senhor Jesus 

Cristo, concedendo a salvação ao mundo.  
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Vossa Excelência sabe que o povo brasileiro é amado por 

muitos outros povos, especialmente no nosso Oriente Médio, 

que, como já dissemos, passa por inúmeras adversidades e 

conflitos, como vemos acontecer na Síria em nossos dias, e além 

de rogarmos a Deus por paz, segurança e prosperidade para 

aquele país e todos os outros da região, desejamos que essa 

situação de estabilidade tão almejada se consiga com a necessária 

participação e com os esforços do Brasil e seu governo, que tem 

já se manifestado pela justiça nas tratativas pela solução dos 

complexos problemas de nossos países de origem. E o Senhor 

Jesus Cristo nos ensinou que não existe a palavra “impossível” 

no vocabulário cristão, pois, como disse ele: “ 

 
 “As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis 
com a ajuda de Deus.”  
 
  

 Assim sendo, convidamos o Excelentíssimo Senhor Vice-

Presidente da República, Michel Temer, para receber a 

condecoração que lhe é outorgada por Sua Beatitude, o Patriarca 

Ignátios IV, nesta magna Catedral e na presença dos fiéis das 

comunidades sírio-libanesa e brasileira. 
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  Senhor Vice-Presidente Michel Temer, 

 

 Em nome de Sua Beatitude Ignátios IV, Patriarca da 

grande cidade de Deus, Antioquia, e de todo o Oriente, 

investimos Vossa Excelência com esta Comenda Patriarcal, no 

grau de Grande Faixa, a mais alta condecoração do Trono 

Apostólico Antioquino, que a Vossa Excelência e à sua 

digníssima família trará as bênçãos da Santa Igreja Apostólica 

Antioquina e dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, seus 

fundadores, em vista de seus méritos pessoais, honrosos 

trabalhos e relevantes serviços em prol da Pátria e de nossa 

comunidade. 

 
 Que Deus o abençoe.  

 Dom Damaskinos Mansour 

 20 de maio de 2012 


