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Cristo Ressuscitou! Verdadeiramente Ressuscitou!/ 

Al Massih Kam! Hakkam kam!/ 

Cristos Anesti! Alithos anesti!/ 

- Reverendíssimo Dom Romanós/ 

-Digníssimas autoridades diplomáticas e civis, (Cônsul Geral do Líbano e Consul geral da 

Síria) 

- Reverendo padres, 

- Ilustríssimos representantes de entidades,/ 

- Ilustríssimas senhoras presidentes e demais senhoras membros da Liga das Senhoras 

Ortodoxas, 

- Ilustríssimos senhores Conselheiros e Comendadores de nossa Igreja, 

- Queridos filhos espirituais e paroquianos. 

 A paz de Cristo Ressuscitado esteja com todos para sempre./ 

 Durante quarenta dias depois da Páscoa,/ os primeiros cristãos usaram como 

saudação única entre eles,/ mostrando sua alegria,/ a expressão “Cristo Ressuscitou”,/ e as 

Igrejas Ortodoxas preservaram esta tradição até nossos dias,/ porque não há saudação que 

expresse a vitória verdadeira mais que esta alegre saudação./ 

 Hoje, neste tempo pascal,/ me alegro em saudar de novo todos vocês/ e em especial as 

senhoras da Liga das Senhoras Ortodoxas que celebram a memória de suas padroeiras, as 

mulheres portadoras de aromas,/ dizendo: 

Cristo Ressuscitou, Verdadeiramente ressuscitou! 

Al Massih Kam! Hakkam kam! 

Cristos Anesti! Alithos anesti! 

 Os primeiros cristãos entenderam muito bem que esta expressão é a única expressão 

do amor de Deus por sua criatura e toda a humanidade./ 

 Ele, Jesus, desceu dos Céus, foi crucificado, sepultado e Ressuscitou para a nossa 

salvação./ 
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 Não há maior amor e sacrifício do que isso,/ este é o amor divino,/ este é o amor 

verdadeiro, sem limites e sem fim,/ este é o sacrifício ilimitado que foi vivido entre nós/ para 

aprendermos e sabemos que tudo é possível com a ajuda de Deus. 

 Queridos fiéis. 

 Hoje a Igreja Ortodoxa celebra, segundo o calendário Juliano,/ a memória das 

mulheres portadoras de aromas, as quais, segundo o Santo Evangelho,/ foram de manhã 

muito cedo, ao túmulo de Jesus Cristo para embalsamar seu corpo/ como era o costume 

naqueles dias./ 

 Também celebramos juntamente com elas/ a memória dos Santos José de Arimatéia e 

Nicodemos,/ discípulos piedosos que desceram o corpo de Cristo da Cruz/ e o colocaram em 

um sepulcro novo./ 

 Estas duas atitudes, das portadoras de aromas/ e de José e Nicodemos,/ mostram a 

coragem de homens e mulheres,/ coragem esta que vem da fé e amor ilimitado por Jesus 

Cristo. 

 E por sua expressão de coragem e amor/ a Igreja os homenageia todos os anos,/ 

celebrando sua memória no segundo domingo após a Páscoa/ e os apresenta como exemplo 

para nossa vida, exemplo de fé e amor./  

 O que mais distingue estas mulheres é o fato de terem sido elas as primeiras a ouvir do 

Anjo a Boa Nova./ “Cristo Ressuscitou”/. 

 E foram elas que transmitiram aos discípulos de Jesus/ esta boa nova e através deles a 

todo o mundo./ 

 Assim, elas tiveram a grande honra da evangelização/ e se tornaram as “apóstolas” 

dos próprios apóstolos de Jesus Cristo./ 

 Hoje celebramos a Santa Missa, como em todo ano,/ em ação de graças pela  Liga das 

Senhoras Ortodoxas,/ que tomaram por suas padroeiras estas mulheres chamadas 

“portadoras de aromas”./ 

 Sim, hoje celebramos esta festa e a pergunta que cada um deve se fazer é:/ o que esta 

festa e outras festas significam?/ Como pode ser realmente uma festa e que benefício nos 

traz?  

 Queridos. 
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 O mais importante e muito necessário hoje é lembrarmos que a Liga das Senhoras 

Ortodoxas foi fundada no ano de 1948 por razões e objetivos eclesiásticos,/ patrióticos,/ 

humanitários/ e culturais;/ para entender isto basta ler de novo sua ata de fundação. 

 Foi todo um trabalho para transmitir o espírito de vida e atividades aos filhos da 

Igreja à qual pertenciam,/ num esforço para fortalecer os laços/ entre todos os componentes 

da comunidade sírio-libanesa no Brasil com a pátria mãe,/ seus países de origem,/ deixando 

entes queridos e procurando uma vida melhor neste abençoado país, o Brasil./  

 Para tanto planejaram a fundação de uma escola para o ensino da língua da pátria 

mãe,/ e os ensinamentos da Igreja mãe e o Evangelho,/ a fim de que os filhos de nossa 

comunidade continuassem também a ligação com o idioma da pátria,/ a cultura e civilização 

da terra e da Igreja de seus pais e avós./ 

 Tudo isso tem relação com esta santa casa em que agora nos encontramos,/ a 

Catedral,/ como foi escrito na ata de fundação: “a Liga cuida da Catedral e a embeleza”. 

 Isto porque a construção da catedral  estava no início/ e a primeira iniciativa das 

senhoras foi exatamente a doação dos bancos para esta Catedral,/ os mesmos que são usadas 

por nós até hoje,/ assim como a maior parte dos bancos de nossa nova Igreja e paróquia de 

Brasília foram também doados pela Liga. 

 A Liga também prestou serviços patrióticos quando houve dificuldades na pátria,/ 

enviando auxílio aos necessitados na Síria, Líbano e Palestina, e ainda no nordeste do Brasil 

em momentos de calamidade./ 

 Hoje não podemos esquecer o apoio para os filhos de refugiados sírios e as bolsas de 

estudo doadas para eles no Colégio Metropolitano São Paulo,/ o qual temos esperança de 

que venha a ser no futuro realmente uma faculdade e universidade Ortodoxa./ 

 Como dissemos e como registra a história e o nome,/ esta Liga nasceu no colo da 

Igreja é filha da Igreja Ortodoxa,/ e seu nome mostra claramente esta relação familiar: Liga 

das Senhoras Ortodoxas./ 

 A Igreja, como mãe que é, não pode se esquecer de seus filhos nem abandoná-los./ E o 

filho ou filha que está sempre ligada com a sua mãe-Igreja/ não envelhece nem morre,/ mas 

permanece Jovem e ativo/ porque a Igreja é mãe eterna, como seu mestre Jesus Cristo. 
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 Lembramos com isso que todo homem é mortal/ e deixa nesta terra apenas as boas 

obras praticadas com toda sinceridade, honestidade e carinho./  

 Falando de nossa Igreja,/ nos lembramos de que, como todos sabem,/ o próximo 

segundo domingo de maio é o dia das mães,/ e queremos aproveitar para desde já desejar a 

todas as mães,/ especialmente às senhoras da Liga,/ as bênçãos de Deus, com muita saúde e 

felicidades./ 

 Finalmente, 

 Rogamos a Deus que dê descanso às almas dos falecidos fundadores e fundadoras da 

Liga das Senhoras Ortodoxas. 

 Seja a sua memória eterna. 

 Neste feliz ocasião nós parabenizamos todas as senhoras da liga:/ presidentes, 

diretoras e sócias presentes/ (e ausentes por razões Justificadas), desejando que sejam 

também elas portadoras de mensagens de alegria,/ fé, amor e bom serviço para toda a 

humanidade,/ especialmente aos necessitados./ 

 Que sejam uma centelha de luz verdadeira,/ luz do Oriente,/ como foi chamado o 

próprio Jesus,/ neste país e no mundo. 

 Que o Senhor ilumine seus caminhos sempre para que preservem as razões e os 

princípios objetivos que são a causa da existência da Liga. 

 Parabéns a todas as senhoras da Liga. 

Parabéns a todas as mães. 

 E nossos sinceros agradecimentos a todos os presentes hoje conosco nesta Santa Missa 

e nesta festividade, principalmente... 

 Mais uma vez saudamos a todos com  a saudação pascal: Cristo Ressuscitou! Deus vos 

abençoe. 

 

São Paulo, 26 de abril  de 2015 
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