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HOMILIA DE DOM DAMASKINOS PARA A FESTA DA NATIVIDADE 

DA MÃE DE DEUS COM ENTREGA DE COMENDAS PATRIARCAIS 

EM 9 DE SETEMBRO DE 2018 

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Um só Deus. Amém. 

 

- Excelentíssimo Sr. Mustaphá Abdouni, Digníssimo Cônsul da Jordânia, hoje homenageado e 

sua digníssima esposa Fauzie. 

- Ilustríssimas Senhoras Haydée Jabra Sallem e Maria Rosa Sucar Dib, igualmente hoje 

homenageadas, 

- Reverendos Padres, 

- Ilustríssimos Senhores Conselheiros e Comendadores do Trono Antioquino de São Paulo, 

Brasília, Curitiba e Goiânia, 

 

- Prezados fiéis e amigos. 

 

1. hoje a Igreja Ortodoxa comemora, uma festa de grande importância e dignidade, a 

Natividade, ou seja, o nascimento de a Virgem Maria, uma ocasião abençoada e alegre para 

todos nós, pois, esta festa, expressa o amor de Deus por toda a humanidade. 

2. Deus é o Criador de todos os seres humanos, e nós, ao nos reunirmos nesta casa santa e 

estarmos juntos, apesar das diferenças de credo religioso, apresentamos nossos respeitos à 

Virgem Maria como uma família humana na terra do mesmo e único Deus, o Criador de todos 

nós 

3. Quem crê verdadeiramente em Deus respeita todas as suas criaturas, e quem reverencia 

essas criaturas, reverencia ao próprio Deus, e nós sabemos que Deus não cria senão o que é 

bom e belo, como dizem os Livros Sagrados. 

 

 Queridos em Cristo. 

4. A celebração que motiva nossa reunião hoje é querida para todos os fiéis, tanto cristãos 

como muçulmanos, pois cada qual, à sua maneira própria reverencia a Virgem Maria, e ela tem 

um lugar destacado nos livros sagrados das duas religiões. 
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5. O Corão, livro sagrado islâmico, faz referência à Virgem Maria mais de cem vezes e 

nele há um capítulo inteiro dedicado a ela, “Suratu Mariam” e nele se diz que a Virgem Maria 

concebeu e deu à luz sem participação de homem. 

6. Assim, o Islamismo mostra grande consideração e respeito pela Virgem Maria, como a 

“mulher mais honrada que todas as mulheres do mundo”. Deus a escolheu e abençoou e elevou 

seu nome na nação islâmica, tornando-a símbolo e exemplo para as senhoras muçulmanas. 

7. Na nossa fé cristã, Maria é mãe e Virgem, que deu à luz o próprio Cristo, pela ação e 

poder do espírito Santo, como lhe havia sido anunciado pelo Arcanjo Gabriel. Para nós, cristãos, 

ela é a segunda Eva, a mãe das novas criaturas em Cristo, como ensinou o apóstolo São Paulo.  

8. Por seu nascimento Jesus Cristo a transformou em mãe da Vida, assim como fez da 

Igreja a fonte da vida para todos os fiéis através dos Santos Sacramentos. 

 

 Queridos. 

 

9. A Igreja é uma instituição divina e humana, que pastoreando os fiéis, Ela cuida não 

somente das questões espirituais, mas também está atenta às atividades e obras dos mesmos, 

em especial nas áreas de beneficência e ações humanitárias na sociedade e em todos os setores 

da vida, com especial cuidado com as crianças, os idosos e enfermos, em favor de homens e 

mulheres, que desempenham um grande papel social  onde a prestação desses serviços se 

faz com amor e esforço voluntários. 

 

10. Nesse sentido, nossa homenagem prestada neste dia ao Sr. Cônsul Mustaphá Abdouni e 

às Senhoras Haydée Jabra Sallem e Maria Rosa Sucar Dib é demonstração de apreço por seus 

esforços e serviços prestados em diferentes instituições benemerentes, sabendo que seu trabalho 

e doação se fazem não apenas materialmente, mas também moralmente, e isso dentro do espírito 

de amor que caracteriza suas ações. 

11. Cremos que todos seres humanos são iguais diante de Deus, seja homem ou mulher, 

criança ou ancião, ninguém é melhor que seu semelhante, senão pela piedade e atos positivos 

como frutos desta mesma piedade, tal como lemos nos livros sagrados. 

12. Isto aumenta nossa alegria nesta comemoração da Virgem Maria pelo dia de seu 

nascimento. E hoje, esta alegria é dupla, pois temos ainda a justa homenagem  prestada em 

nome da Igreja Ortodoxa Antioquina a um grupo de pessoas beneméritas: o Sr. Cônsul 

Mustapha e as Senhoras Haydée e Maria Rosa. 
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13. Para nós a Virgem Maria é mãe espiritual de toda pessoa que a reverencia, seja homem 

ou mulher, por isso nesta ocasião abençoada de seu nascimento vamos homenagear, em nome 

de Sua Beatitude, nosso Patriarca João X, Patriarca de Antioquia e todo o Oriente, estas pessoas 

que tem respeito por Nossa Senhora e procuram seguir seu exemplo tentando demonstrar assim 

suas qualidades pessoais.  

Agradecemos a Deus pelos dons concedidos a eles e a boa disposição de praticar o bem 

em favor de seus semelhantes. 

 Queridos, 

14. O critério que usamos para a escolha e indicação de nossos homenageados, não depende 

de religião ou nacionalidade, se é homem ou mulher, mas depende da avaliação de seus bons 

atos e seu respeito pela dignidade do ser humano no serviço voluntário e benemerente. E nossos 

homenageados hoje foram escolhidos por esses critérios. 

15. Há algumas características que nossos homenageados têm em comum e que nos 

chamam a atenção. 

 Vemos que eles educaram seus filhos com carinho, dando-lhes o suporte moral 

necessário, com respeito, fé e amor a Deus, e se tornaram exemplos para seus familiares no 

sacrifício e serviços sociais e humanitários. 

16. Todos praticam serviço voluntário e generoso, cada qual em sua área de atuação, com 

diferentes meios. 

 Trabalharam e serviram, e ainda servem, com sinceridade, em diferentes instituições 

beneficentes e sociais, como creches, asilos, hospitais e outras. Suas boas obras são fruto de sua 

fé e amor a Deus e de seu respeito pelas criaturas de Deus. 

17. A humildade é uma característica comum aos nossos homenageados, e esta foi uma das 

virtudes de Nossa Senhora, a Virgem Maria, escolhida e dignificada por Deus. 

18. Outras qualidades comuns ao Sr. Cônsul e às Senhoras que homenageamos são seu 

carinho e simplicidade evangélicos, as quais eles expressam com seu trabalho voluntário e 

gratuito pelos seres humanos. 

19. Falando do Sr. Cônsul Mustapha Abdouni, algo que o distingue e que notamos é a 

palavra boa e construtiva que sempre há em seus lábios, conforme narrado no Hadith Sharif (a 

tradição islâmica) que diz: “A boa palavra é ato de caridade”. Por isso ele é um homem fiel a 

Deus, que gosta de harmonia e trabalha por ela entre os seres humanos, e sente dor por todo 

conflito e separação entre eles. 

 Ele foi nomeado Embaixador da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas um 

órgão da ONU, ele recebeu muitos títulos honrosos e medalhas oficiais. 
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20. Senhor Embaixador da boa vontade, sem dúvida, em tudo que sabemos e conhecemos 

de Vossa Excelência, ficam claros para nós seu carinho e sacrifício, assim como o amor a Deus 

no servir a seu povo, com grande respeito por todos. 

21. Neste sentido merece ser mencionada sua construtiva ideia, em um momento delicado 

para o Líbano e para a coletividade libanesa em São Paulo, de incentivar a criação de um 

conselho espiritual composto pelos líderes religiosos cristãos e muçulmanos da comunidade 

libanesa para promover a união da comunidade e fortalecê-la como uma só família patriótica, 

apesar das diferenças religiosas e posições políticas.  

  

22. A Senhora Maria Rosa Sucar Dib, ou, como é mais conhecida, Mary Sucar, que leva 

o nome de Nossa Senhora “Maria” é graduada pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas de São Paulo. 

- Ela se distingue por seu amor e carinho por sua família e pelo cuidado que tem com a 

mesma, com toda sinceridade e sacrifício. 

- Apesar das dificuldades enfrentadas em sua vida, há sempre um sorriso otimista 

brilhando em seu rosto, sem jamais se afastar dele. 

- Ela participa em trabalhos voluntários em várias instituições beneficentes, dentre as 

quais a (Associação Beneficente) “A Mão Branca” de Amparo aos Idosos e a Liga das  Senhoras 

Ortodoxas.. 

- Nós notamos sua fé em Deus, seu carinho pela Igreja e sua presença constante na casa 

de Deus, em oração por sua família e por seus saudosos pais e outros que partiram para a 

eternidade, isto mostra sua fidelidade e amor, os quais estão alicerçados na fé e na esperança da 

ressurreição para a vida eterna. 

- A Senhora Mary prefere atividades beneficentes e humanitárias que coloquem ela em 

contato direto especialmente com os idosos. 

- Na sua infância e juventude assistiu aulas de catequese e do coral nesta Catedral. 
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23. A terceira homenageada é a Senhora Haydée Jabra Sallem. 

Ela é formada pela Universidade de Cambridge, e uma de suas características marcantes 

é o fato de ela ser de poucas palavras, mas de muitos atos. Esta é uma virtude evangélica dita 

nas Escrituras, e com isso ela traduz palavras em atos. 

- Tem uma mente aguçada, com sabedoria e conhecimento das coisas, e por isso tem o 

dom de entendê-las com rapidez, além do respeito que tem e sempre demonstra pelas outras 

pessoas. 

- Isso me lembra seu papel discreto ao lado do marido, o saudoso Dr. William Sallem, 

que foi prefeito desta cidade de São Paulo e ocupou, em nossa Igreja, os cargos de Secretário e 

Vice-Presidente do Conselho da Arquidiocese por muitos anos. 

- Ele participou, por um longo período, do trabalho de reforma e composição de nossos 

estatutos da arquidiocese, e igualmente assessorou e auxiliou, nesse sentido, outras instituições, 

com grande e efetivo trabalho. 

- E sem dúvida a força que sustentava o Dr. William, juntamente com sua fé e firmes 

convicções, foi sua esposa Haydée, a seu lado em todas as suas boas obras. 

- A esta nossa homenageada certamente se aplica bem o conhecido ditado: “Ao lado de 

um grande homem há sempre uma grande mulher. 

- A Senhora Haydée foi diretora da Associação Beneficente Síria, conselho da Liga das 

Senhoras Ortodoxas e é voluntária no Hospital do Coração, e por seus méritos recebeu muitas 

homenagens e condecorações, e recebe hoje uma bênção especial da Igreja, com os demais 

homenageados, pelos quais temos grande orgulho, pois todos demonstram profundo respeito 

por esta Catedral e aqui estão presentes em todas as ocasiões oficiais, expressão de respeito e 

consideração por estes eventos. 

 

 Finalizando, 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

24. Como costumamos dizer sempre:  Deus é o maior homenageador, Ele conhece o 

íntimo dos corações, e Ele mesmo, que nos criou, nos deu olhos para ver, ouvidos para ouvir, 

coração para sentir e mente para pensar e avaliar sinceramente os valores das pessoas neste 

mundo em que vivemos. 

 Assim, Sua Beatitude, o Patriarca João X, como apreço por nossa Arquidiocese e por 

nossa pessoa, houve por bem homenagear a dedicação e os serviços prestados por estes 

beneméritos membros de nossa coletividade Sírio – Libanesa em São Paulo. 

 

 1) Assim sendo, convidamos o Excelentíssimo Senhor Cônsul Mustapha Abdouni para 

receber a Condecoração Patriarcal que lhe é outorgada.   

 

 Investidura Cônsul Mustapha 

 

 - cruz:  Entregue por Sheik Mohamad Mograby 

 - estrela: Entregue por Sheik Fahd Alamedine 

 - diploma: Entregue por Hussam albustani 

 

  “Axios” (três vezes) 

 2) Convidamos também a Senhora Haydée Jabra Sallem para ser condecorada. 

 

 Investidura Senhora Haydée 

 

 - cruz: Entregue por Consul do Líbano Rudy El Azzi 

 - estrela: Entregue por Senhor Flavio Elias Jabra 

 - diploma: Entregue por Senhor Riad Gattas Cury 

 

 “Axios” (três vezes) 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 3) Convidamos ainda a Senhora Maria Rosa Sucar Dib para receber a Comenda.  

Investidura Senhora Mary Sucar 

 - cruz: Entregue por Consul da Rússia Senhor Yuri Lezgintsev 

 - estrela: Entregue por Senhor Salim Taufic Schahin 

 - diploma: Entregue por senhor Antonio José Neaime 

 * “Axios” (três vezes) 

 

 Em nome de Sua Beatitude João X, Patriarca da grande cidade de Deus, Antioquia, e de 

todo o Oriente, investimos Vossa Excelência e Vossas Senhorias com estas Comendas 

Patriarcais, no grau de Grão-Comendador, condecorações do Trono Apostólico Antioquino, 

que a Vossa Excelência e Vossas Senhorias e às suas digníssimas famílias 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 Igreja, da 

Pátria e de nossa comunidade. 

 

 “Axios” (três vezes)  

 

 * palavras de um homenageado (em nome de todos) 

 

 Agradecemos a todos que prestigiaram este evento, autoridades e fiéis, honrando-nos 

com sua presença. 

 Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito 

Santo estejam sempre com todos. 

 Parabéns aos novos Comendadores e a seus familiares. 

 

 Convidar os presentes para saírem logo depois dos homenageados, dirigindo-se ao 

salão, onde os novos Comendadores serão cumprimentados. 

 

 

 

Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano 

Arquidiocese Ortodoxa Antioquina 

São Paulo - Brasil 


