
1 
 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. Amém. 

  

- Reverendíssimo irmão no Episcopado, 

Dom Romanós, 

- Excelentíssimas autoridades religiosas e 

civis em geral, 

- Excelentíssimo Senhor Cônsul 

__________________ 

- Reverendo Clero, 

- Digníssimos Conselheiros de nossa Igreja, 

- Ilustríssimos Comendadores do Trono 

Antioquino, 

- Ilustríssimos Senhores e Senhoras 

representantes de entidades e clubes, 

- Caríssimos filhos em nosso Senhor Jesus 

Cristo. 
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 Celebramos neste domingo a memória 

de um grande santo, muito considerado por 

todos os ortodoxos, especialmente pelas 

comunidades monásticas. 

 Falamos de São João Clímaco, assim 

chamado porque deixou para a Igreja um 

livro que é referência para a vida cristã, com 

o título “A Escada das Virtudes” ou “Escada 

para Deus”, e o nome “Clímaco” vem 

exatamente da palavra “escada”. 

 O que me chamou a atenção neste 

livro sobre as virtudes cristãs, é que ele 

chama todo cristão a por em prática as 

palavras finais do livro, quando diz:  

 “Levantem-se, meus irmãos! 

Levantem-se!” 

 Se nós meditarmos um pouco nesta 

frase, perceberemos que ela resume, com 

poucas palavras, o sentido da salvação do 
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gênero humano, que foi desejada por Deus 

logo após a queda do homem.  

 Quem quiser entender bem o sentido 

dessa frase deve examinar as Escrituras 

Sagradas, onde encontrará o movimento de 

queda e ascensão. 

 As Sagradas Escrituras, logo no 

primeiro livro, contam a história da queda do 

ser humano, queda do estado de alegria 

eterna (e convívio com Deus, seu Criador,) 

no paraíso, para o afastamento de Deus . 

 E a Bíblia Sagrada continua, falando 

da promessa divina e providência para 

reerguer o homem, para que ele volte, por 

seu próprio desejo, à vida do paraíso, pela 

graça de Deus e não por força própria. 

 Essa ascensão é o movimento de nos 

levantarmos da queda, que nos traz a morte 

corporal, para a comunhão eterna com 

Deus, para vivermos no paraíso. 
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 O primeiro Adão, pai da raça humana, 

com sua queda fez um movimento de 

descida, levando consigo toda a 

humanidade. 

 O segundo Adão, Jesus Cristo, 

desceu dos Céus para que o homem possa, 

com ele, levantar-se e elevar-se às alturas 

celestiais. 

 A Igreja, mãe de todos os fiéis, tem a 

principal função de ajudar seus filhos a se 

levantarem e se elevarem à vida que Deus 

deseja para eles, e deve ela, ao mesmo 

tempo, afastá-los das quedas que os levam 

à perdição e morte. 

 

 Agora vou falar sobre um evento que é 

costume realizarmos em nossa Igreja, que é 

a posse de nossos novos conselheiros em 

uma celebração da Santa Missa.  
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 Queridos. 

 

 O trabalho em prol da Igreja não se 

limita ao Clero, mas abrange todos os fiéis 

batizados em nome do Senhor Jesus Cristo 

e que amam sua Igreja, a qual foi redimida 

pelo seu sangue. 

 

 Queridos em Cristo. 

 

 Deus nos amou, desceu das alturas 

por amor a nós, socorrendo-nos, e sabemos 

que ele está sempre pronto a nos ajudar, 

pois esta é uma característica divina, como 

sabemos que Deus é amor. 

  

 Sim, senhores e senhoras. 

 

 Nós trabalhamos juntos, semeamos e 

plantamos, mas é Deus que dá crescimento 

e vida à planta, como ensinou o apóstolo 

Paulo. 
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 Sendo assim, todos os conselheiros 

de nossa Arquidiocese trabalham e 

continuarão trabalhando com ajuda de 

Deus, e com sacrifício e esperança 

conseguiremos executar esse movimento 

de ascensão em favor de toda a Igreja, de 

seus filhos, tanto no aspecto espiritual como 

no pastoral e na administração. 

 Agradecemos a Deus por todos os 

conselheiros, por seu serviço, seu amor e 

sacrifício. 

 Os frutos de seus esforços, com a 

graça de Deus, são evidentes, e nossa 

esperança nesse sentido é grande, em 

relação ao novo Conselho. 

 Jesus Cristo é nosso exemplo em 

tudo, pois tomou nossa natureza humana 

para sua vida na terra e nos chama a nos 

revestirmos de sua imagem em nossa vida 

e em nossas atividades e trabalhos. 
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 Hoje, como já é tradição em nossa 

Arquidiocese, os conselheiros de nossa 

Igreja tomam posse solene numa 

celebração da Santa Missa, quando todos 

rezamos e pedimos a Deus pela nova 

diretoria, para que sejam fortalecidos pela 

força divina e pelo poder da Cruz do 

Senhor, para que, assim, exerçam com 

êxito as funções que assumem como 

trabalho voluntário por esta Arquidiocese e 

seus fiéis. 

 

 Queridos conselheiros. 

 

 O trabalho e serviço pela Igreja e seus 

fiéis é uma missão honrosa, da qual Deus 

não esquece, concedendo bênção e forças 

para os que a cumprem para sua maior 

glória. 
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 Também, exercer bem as funções 

assumidas é uma homenagem a seus 

antepassados e fidelidade a Deus. 

 

 Queridos, 

 

 Esta Igreja é sua casa, foi fundada por 

seus pais e avós e colocada em suas mãos 

como um precioso depósito, a ser guardado 

e transmitido a seus filhos. 

 Ela é como que a nossa imagem. 

 E quando falamos da Igreja não me 

refiro somente à construção, mas também 

aos fiéis, construção espiritual, cujo cabeça 

é o Senhor Jesus Cristo. 
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 Desejamos que permaneçam firmes 

na fé em Deus e em comunhão com Ele, 

pois com Deus tudo é possível. 

 Quero, também, aproveitar esta 

ocasião para agradecer a todos os 

membros da diretoria anterior, sob a 

presidência do querido Dr. Roberto Cabariti, 

por seu trabalho distinto, como bem foi 

avaliado por todos; agradecemos por tudo 

que foi feito por eles para a glória de Deus e 

bem desta Igreja. 

 

 Rogamos ao Senhor pela nova 

diretoria, para que Ele inspire e oriente o 

 E se o edifício espiritual é formado 

de pedras vivas, a Igreja material, o 

templo, também se torna construção viva, 

graças a seus esforços. 
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novo presidente, Dr. Valter Boulos, bem 

como os demais membros da mesma.  

 Sobre eles seja todo o bem. 

 

 Dr. Valter, 

 

 Deus lhe conceda saúde, força, 

sabedoria e paciência, durante sua gestão 

na presidência.  

 Nós trabalhamos com um só espírito e 

um só coração, de mãos dadas, pela nossa 

Igreja e seus fiéis. 

 O Senhor tem toda a confiança e 

consideração do Arcebispo e do Conselho 

da Arquidiocese,  juntamente com todos os 

demais conselheiros. 

 

 Convidamos agora o ex-presidente da 

diretoria, Dr. Roberto Cabariti, para que faça 

uso da palavra. 
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 (fala do Dr. Roberto...) 

 

 Agradecemos ao Dr. Roberto por suas 

palavras e seu honroso trabalho pela Igreja.  

 

 E agora convidamos o novo 

presidente, Dr. Valter Boulos, para que 

também faça uso da palavra e a leitura dos 

nomes dos conselheiros. 

 

 (leitura...) 

 

 (cada conselheiro, ao ter seu nome 

lido, vai para junto do iconostácio, ladeando 

o Arcebispo à direita e à esquerda – 12 de 

cada lado – formando uma meia lua, com o 

Arcebispo no meio) 
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 A Santa Igreja ensina também os fiéis 

a começarem e encerarem suas obras com 

o sinal da Cruz, para obterem êxito e 

agradecerem a Deus. 

 

 Pedimos, então, a todos os 

conselheiros que façam conosco, agora, a 

leitura do compromisso de posse, dizendo 

juntos:  

 

  

 

 

 

 

(o Arcebispo convida o Dr. Riad Cury 

como vice-presidente do Conselho da 

Arquidiocese, para fazer uso da palavra 

em nome do Conselho Arquidiocesano) 
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 Hoje/ nós Conselheiros desta 

Arquidiocese/ 

 iniciamos este honroso serviço/  

 em prol de nossa Igreja Ortodoxa./  

 Com boa vontade e dedicação/  

 pedimos a ajuda de Deus/ 

 a força e o apoio da Santa Cruz, 

dizendo:/ Em nome do Pai,  do Filho e do 

Espírito Santo. Amém. 

 

 Deus vos abençoe. 

 

 - Entrega de um ícone de Santo Elian 

a cada conselheiro 

 - convite a todos para irem ao salão, 

onde os conselheiros receberão os 

cumprimentos 


