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HOMILIA DE DOM DAMASKINOS 

NA LITURGIA DOMINICAL EM 

CURITIBA  

 

Curitiba, 01-07-2018 

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

- Reverendos Padres,  

 

- Queridos familiares dos saudosos Naim e Badia, 

 

- Filhos espirituais em Jesus Cristo. 

 

 Estamos com vocês hoje,/ unidos nesta Santa Missa,/ 

rezando pelas almas do saudoso casal, Naim e Badia,/ pedindo 

a Deus nesta Liturgia/ que os tenha num lugar de descanso,/ 

“verdejante e confortável,/ onde não há dor nem tristeza nem 

lamentação,/ mas vida eterna”,/ como rezamos em nossos 

ofícios fúnebres./ 

 

  

Através da celebração desse sacrifício incruento nos unimos 

aos adormecidos em Cristo, cercando juntos, espiritualmente, o 

Trono divino, vivos e adormecidos ao redor do Cordeiro de 

Deus que se ofereceu voluntariamente para redimir os pecados 
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dos homens,/ e nos levar do mundo das trevas e da morte/ para 

o mundo da luz e vida verdadeira com nosso Criador. 

  

E as perguntas que fazemos hoje são: Qual a eficácia da oração 

pelos falecidos?/ Qual seu benefício para os vivos e os 

mortos?/ 

 Vamos meditar sobre isso neste domingo,/ para que 

encontremos consolo para nossos corações/ pela perda dos 

saudosos Naim e sua esposa,/ sobre as almas dos quais 

rogamos a misericórdia de Deus./  
  

Perguntamos sobre o efeito e eficácia da oração pelos 

adormecidos em Cristo, para falarmos sobre a fé da Igreja 

Ortodoxa quanto ao estado das almas e a ligação que há entre 

nós e nossos irmãos que partiram desta vida, razão desta Santa 

Missa e do Trissagion (oração especial pelos adormecidos) que 

faremos ao final dela. 

  

Nós ortodoxos cremos, primeiramente, na ressureição 

do Senhor Jesus Cristo,/ e, por causa dela,/ na ressurreição dos 

mortos, os que nele adormecem,/ como sempre na recitação do 

Credo dizendo:/ 

  

“Espero a ressurreição dos mortos e a vida do século 

futuro.”/ 

  

Queridos em Cristo, 
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 Se Cristo não houvesse ressuscitado, como disse o 

apóstolo Paulo,/ “é vã a nossa pregação,/ e também é vã a 

vossa fé”/ e não poderíamos ter a esperança da ressurreição dos 

mortos em Cristo,/ e não teria sentido nossa oração por eles/ e 

nem seria necessária,/ mas sabemos que Cristo ressuscitou dos 

mortos,/ primícias dos que morreram,/ e assim rogamos para 

eles a remissão dos pecados,/ “pois não há ser humano que não 

peque;/ somente Deus, “na verdade, é o Único sem pecado,/ a 

sua justiça é a justiça pelos séculos/ e a sua palavra é a 

verdade.”/ 

  

Esta é a oração que fazemos quando nos despedimos de 

nossos adormecidos,/ pedindo que o Senhor lhes perdoe os 

pecados e aceite a eles, no /Seu Reino./ 

  

A força, a eficácia e os benefícios da oração dos fiéis 

pelos adormecidos é grande,/ lhes concedendo descanso e 

consolo,/ e não somente a eles,/ mas até aos pagãos que são 

beneficiados pela oração./ 

  

Sobre isso há uma história contada pelo monge 

Macários,/ que ilustra o que estamos dizendo./ 

 O monge conta que certo dia caminhava pelo deserto/ e 

encontrou um crânio no chão,/ e o tocou com seu bastão, 

perguntando:/ “Quem é você?”/ 
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E ouviu do crânio a resposta:/ “Eu era um sacerdote 

pagão,/ e sei quem você é, e que o seu nome é/ Monge 

Macários,/ que significa ‘o portador do Espírito Santo’,/ e sei 

muito bem de suas orações contínuas até pelos que estão no 

inferno,/ e por elas nos foi possível algum consolo.” [O monge 

Macários rezava não somente pelos fieis adormecidos, mais 

também por todos que estavam no inferno.] 

  

Ao que o monge Macários perguntou? “Mas qual seu 

castigo, e que consolo houve?” 

  

A resposta do crânio foi:/ “Nós sentimos o castigo do 

fogo desde a planta dos pés até o alto da cabeça/ e nenhum de 

nós consegue olhar para o outro,/ pois o rosto de um está ligado 

às costas do outro, mas quando você roga a Deus por nós,/ 

podemos olhar um pouco para nossos companheiros de 

suplício,/ e isto nos consola.” 

  

E o monge quis saber mais,/ perguntando: “E há 

sofrimento pior?”/ 

 Ao que o crânio do sacerdote pagão explicou:/ “O 

sofrimento é maior para aqueles que estão abaixo de nós.”/ 

 “E quem são eles?” Quis saber Macários. 

  

A resposta foi:/ “Nós ainda recebemos um pouco de 

misericórdia/ porque somos pagãos e não conhecemos o Deus 
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Verdadeiro,/ mas aqueles que conheceram a Deus e o negaram/ 

estão abaixo de nós./ 

  

Esta lenda, tirada do livro “Palavras dos Anciãos” 

mostra o temor que deve se dominar daqueles que, negam a 

Deus/ e que não foram fiéis ao amor a Deus/ e à comunhão 

com ele. 

 

 E, por fim,/ esta lenda mostra a força da oração pelos 

adormecidos em Cristo/ e da oração dos santos pelos 

pecadores,/ como fazia o Monge Macários a qual dá alívio,/ por 

sua oração, até aos pagãos que estão no inferno./ 

  

As Escrituras Sagradas, que nos mostram a importância 

e a necessidade da oração, nos dizem:/ “Pedi e vos será dado!/ 

Procurai e achareis!/ Batei e a porta vos será aberta!”,/ e dizem 

ainda:/ “Orai sem cessar”./ 

 

 Temos muitos exemplos do valor da oração pelos 

vivos,/ como no Livro dos Atos dos Apóstolos/ que nos conta 

de quando o apóstolo Pedro foi aprisionado/ pela fé em Jesus 

Cristo, por ordem do rei Herodes,/ e de como ele foi 

milagrosamente libertado,/ pois enquanto ele estava na prisão/ 

a Igreja fazia oração constante por ele,/ a ponto de acontecer 

que, mesmo estando ele preso entre dois soldados,/ as correntes 

que o prendiam se romperam/ e ele pôde sair da prisão sem ser 

impedido por ninguém,/ e dirigiu-se à casa da mãe do 
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evangelista São Marcos,/ onde exatamente a Igreja estava 

reunida em oração por ele./ 

  

Isto é sinal do amor de Deus e entre seus filhos fieis, 

que se manifesta pela oração,/ dons que nos são concedidos 

pelo Senhor Jesus./ 

  

O Cristianismo é a religião do amor,/ e a oração pelos 

adormecidos em Cristo é expressão da Igreja como uma família 

baseada no amor./ 

  

Em oração pedimos a Deus que se lembre daqueles que 

nós nos lembramos,/ e nós nos lembramos daqueles que 

amamos./ 

  

Rezando por eles, nos unimos a eles em Cristo, que é 

Amor,/ e Ele é o amor que vence a morte./ 

  

Em Cristo não há diferença entre vivos e adormecidos,/ 

pois todos estão vivos nele e dele recebem a vida,/ e esta vida é 

a luz de todo ser humano./ 

  

Se amamos a Cristo, nele amamos a todos./ E se 

amamos aqueles que são de Cristo,/ amamos a Ele mesmo./ 

  

Este é o ensinamento da Santa Igreja e a base clara para 

sua oração pelos adormecidos./ 
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 O amor cristão supera e ultrapassa este mundo, ele é 

como um raio de luz que proclama o Reino de Deus,/ que vai 

além de todos os limites e circunstâncias terrenos, pois sua 

fonte é Deus./ 

 Sabemos que há muitos males neste mundo, e as 

conquistas que obtemos nele são conquistas do amor de Deus, 

do amor cristão. 

 

 Esta é a grande mensagem da Igreja a todos os seres 

humanos,/ para lembrá-los do amor de Deus por eles,/ para que 

este amor inunde o mundo que vive sob o poder do pecado./ 

 Há uma história do Livro da Vida dos Monges que nos 

ensina também sobre a eficácia da oração pelos prisioneiros/ e 

pelos adormecidos em Cristo./ 

  

Nos diz essa história que havia na antiga Pérsia/ uma 

prisão chamada “Prisão dos Esquecidos”,/ isso porque quem 

nela entrava/ saía apenas morto./ 

  

Para essa prisão foi um cristão de Chipre,/ e como 

acontecia com todos os prisioneiros ele estava com os pés 

presos por correntes o tempo todo,/ e assim seria até sua morte. 

  

Acontecia, porém algo estranho duas vezes no ano,/ 

quando as correntes que prendiam seus pés caíam sozinhas por 

um tempo/ e depois voltavam ao normal,/ e ninguém conseguia 

entender esse acontecimento milagroso./ 
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Um dos guardas daquela prisão,/ que também era de 

Chipre,/ retornou a seu país e lá contou o que acontecia na 

prisão de forma incompreensível./ 

  

Depois de algum tempo ele chegou até a família 

daquele prisioneiro que ficava sem as correntes 

milagrosamente duas vezes a cada ano,/ e soube que eles 

rezavam por ele/ e ofereciam em sua intenção a Santa Missa na 

igreja da aldeia em duas ocasiões:/ em seu aniversário de 

nascimento e no aniversário do dia de seu batismo/ (Dia 

Onomástico). 

  

Compreendeu, então, o ex-guarda o que acontecia: nas 

duas vezes em que a família daquele prisioneiro oferecia 

orações e a Santa Missa por ele,/ as correntes que o prendiam 

caíam milagrosamente. 

  

Isto nos fala da eficácia da oração que fazemos pelos 

outros,/ que diminui o peso dos males que há sobre eles/ e os 

conforta, como acontecia com o ato de amor daquela família 

por seu filho prisioneiro./ 

  

Esta é uma grande chamada para todos que amam seus 

adormecidos e que desejam o descanso de suas almas/ sabendo 

que o único caminho para isso é a oração que une os terrestres 

com os celestes,/ os vivos na terra e os adormecidos no céu./ 
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Do nosso amor e união com os nossos adormecidos 

tiramos um ensinamento e um proveito espiritual para as nossa 

vidas/ pois eles, com seus exemplos nos ensinam o caminho 

para Deus e Seu Reino. 

 Assim, unidos em fé e amor cristãos,/ nos dirigimos ao 

Pai Celeste em oração,/ rogando-lhe a luz e a paz para os 

saudosos Naim e Badia,/ e o consolo divino para todos os 

familiares, especialmente seus queridos filhos./ 

 

Que a memória dos nossos queridos adormecidos seja 

eterna! 

  

Em nosso nome e em nome, do Clero e do Conselho 

Paroquial agradecemos a presença de todos e rogamos que 

Deus os tenha, e às suas famílias, sob seus constantes cuidados. 

  

Deus vos abençoe e descanso as almas dos servos de 

Deus Naim e Badia. 

  

 

 

Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano 

Arquidiocese Ortodoxa Antioquina 

São Paulo - Brasil 

 


