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

Amém. 

 
- Digníssimas autoridades civis e religiosas aqui 

presentes, às quais saúdo na pessoa do excelentíssimo 

cônsul da Síria, Sr. Ghassan Obeid, 

- Reverendo Sacerdote jubilar, Padre Gregório, 

- Reverendos Padres, 

- Ilustríssimos Conselheiros, 

- Religiosos e religiosas, 

- Prezados fiéis e amigos. 

 
Este nosso encontro hoje é encontro de oração: 

oração de gratidão a Deus pelo bem de nossas almas e 

por todo o mundo, e, especialmente, por um clérigo 

que é Sacerdote e pároco desta Catedral há 25 anos. 

Refiro-me, naturalmente, ao Padre Gregório que, 

durante todos estes anos, tem exercido, com toda 

sinceridade, as funções sacerdotais. 
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Temos hoje, então, a grande alegria de estar com 

ele nesta ocasião de seu jubileu de prata, irmãos 

sacerdotes, paroquianos de nossa comunidade e 

amigos. 

Todos rezando com ele e por ele, rogando que a 

luz de Cristo resplandeça em todos os corações, e, 

particularmente, no coração do querido Padre 

Gregório, para que ele continue sua caminhada à 

frente dos fiéis, prestando-lhes o serviço espiritual e 

liderando-os pelos caminhos do Reino de Deus.  

 

O Ofício Sacerdotal é, sem dúvida, grandioso, e 

mais elevado que o dos próprios anjos, como 

esclareceu São João Crisóstomo, e é, ao mesmo tempo, 

penoso e agradável. 
 

Penoso quando o Sacerdote não vive na 

dependência de Deus e, por isso, não sente junto de si 

a presença constante de Cristo e a força do Espírito 

Santo. 



3 

 

E agradável quando nele há o amor e o carinho 

de seu Mestre, o Senhor Jesus, quando o Sacerdote 

recebe dEle toda força e exerce o pastoreio espiritual 

em seu Santo Nome. 

O caminho do Senhor, que todo Sacerdote é 

chamado a trilhar de forma mais radical, é estreito, 

cercado de perigos, cheio de pedras e espinhos. 

Mas, apesar disso, nele se descortina um 

horizonte muito amplo, e nesse horizonte há um sol 

de luz eterna, um sol sem poente, sem fim. 

Este caminho o próprio Jesus indicou a seus 

discípulos, quando lhes disse: 

“Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou 

antes que a vós.” 

E disse ainda: “O servo não é maior do que o seu 

senhor.” 

Toda vez que entro em nossa secretaria e olho 

para a mesa do Padre Gregório, vejo uma montanha 
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de livros à sua frente, o que me faz pensar que a 

leitura é seu alimento diário. 

Isto me faz lembrar duas coisas: 

Primeiro um texto do Livro do profeta Ezequiel, 

que diz: 

“ ‘Filho do homem’, falou-me o Senhor, ‘come o 

livro que aqui está, e, em seguida, vai falar ao povo.’ 

Abrí a boca, e ele me deu para engolir. ‘Filho do 

homem,’ falou-me, ‘nutre o teu corpo com este livro 

que te dou.’ Então o comí, e era doce na boca, como o 

mel. Em seguida, acrescentou: ‘Filho do homem, vai 

até o povo para lhe transmitir as minhas palavras.’ “ 

E faz lembrar também que, na Ordenação 

Sacerdotal, diz-se ao novo Sacerdote:  

“Receba este Evangelho de seu Senhor e seja, 

com sua vida e conduta, um Evangelho vivo, no qual 

todos possam ler.” 

E também lhe é lembrado, na mesma ocasião, 

que ele deve ser um líder de seu povo no caminho do 
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Paraíso, imitando seu Mestre Jesus, o qual, todos 

sabemos, foi crucificado. 

Por isso dizemos que a cruz que o Sacerdote 

carrega é pesada, especialmente no início da carreira 

sacerdotal, mas transforma-se, depois, pela vontade 

divina, uma coroa de glória, e isto acontece com todos 

aqueles que, com a graça de Deus, exercem o pastoreio 

das almas, para conduzí-las ao Reino dos Céus. 

Com certeza esta é uma alegria indescritível, 

eterna, que ninguém pode tirar dos corações, como 

lemos no Evangelho de São João: 

“Vosso coração se alegrará, e a vossa alegria 

ninguém a tirará de vós.” 

Sim, o Sacerdote foi chamado por Deus, recebeu 

dele uma vocação sem igual, para servir o povo fiel, 

mas isso não faz dele um escravo daqueles que serve, 

pois ele é, em primeiro lugar e antes de tudo, servo de 

Cristo, e é a Cristo que o Sacerdote dará contas de seus 
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atos e de seu Sacerdócio, no dia do juízo, esperando 

ouvir a voz de seu Senhor a lhe dizer: 

“Muito bem, servo bom e fiel; já que foste fiel 

no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com 

teu senhor.” 

Assim, o Sacerdote sente que cumpriu 

inteiramente a missão que o Senhor Jesus lhe confiou. 

O perfeito Sacerdócio não é exercido apenas no 

sentido horizontal, mas também no sentido vertical, 

na forma de uma cruz, ou seja, para Deus, em favor de 

seu povo, pois trata-se de uma caminhada em 

ascensão, um pastoreio da terra para o Céu. 

Por isso se aplica ao Sacerdote a palavra de 

Jesus:  

“Como o Pai me enviou, assim também eu vos 

envio. Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem 

perdoardes os pecados, lhes serão perdoados; àqueles 

a quem os retiverdes, lhes serão retidos.”  

E ainda:  
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“Tudo o que ligares na terra será ligado nos 

Céus, e tudo o que desligares na terra será desligado 

nos Céus.” 

A graça que foi conferida pelo Espírito Santo ao 

Sacerdote, estando sobre ele a mão de Deus, em sua 

ordenação sacerdotal, através da imposição das mãos 

do Bispo, é a que atua no exercício de suas sagradas 

funções e é transmitida, por ele, aos corações dos fiéis. 

Deus atua através do Sacerdote, e a finalidade 

dessa ação sagrada é a salvação e a santificação das 

almas, a elevação dos cristãos da morte para a vida; em 

outras palavras: a volta ao Paraíso perdido pelo 

homem em sua queda. 

E esta graça de que falamos vem de encontro ao 

desejo de voltarmos, como filhos pródigos, à casa 

paterna. 

Assim, o Sacerdote nos auxilia com a graça 

divina, para que retornemos ao seio do Pai Celeste.   

Tal é a graça do Santo Sacerdócio. 
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Quando o vocacionado recebe a graça sacerdotal, 

as sagradas funções por ele exercidas, se tornam, 

apesar de executadas na terra, um vínculo com o 

mundo celeste, por isso o Sacerdote se torna mestre e 

testemunha viva e verdadeira de Jesus Cristo e seu 

Reino neste mundo. 

Como disseram os Santos Padres, a graça que o 

Sacerdote recebe, até os anjos, nos Céus, desejariam 

receber. 

Por isso a Santa Igreja, com autoridade divina, 

ordenou, desde o princípio, o mais absoluto respeito e 

reverência dos fiéis pelo Padre, pois quem respeita e 

reverencia o Sacerdote está cumprindo a ordem do 

Senhor Jesus e recebendo sua bênção, como ele disse: 

“Quem vos recebe, a mim recebe; e quem me 

recebe, recebe aquele que me enviou.” 

Por isso, o respeito e carinho pelos Sacerdotes 

devem vir logo depois do respeito e amor a Deus, pois 

pelas orações e celebração dos Santos Mistérios, por 

parte dos Sacerdotes, é que podem os fiéis ser 

purificados e receber a graça de Deus. 
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Quero encerrar contando uma história, um 

acontecimento que ilustra bem o que dissemos agora. 

Um engenheiro russo, muito famoso pelas obras 

que executava, especialmente a construção de pontes, 

no tempo da Rússia comunista, depois de muito 

tempo no exercício brilhante da profissão, deixou de 

ser visto por anos pelos que com ele conviviam, 

inclusive colegas de trabalho, os quais procuraram 

saber o que havia lhe acontecido, e se admiraram por 

encontrá-lo como Padre. 
Surpresos, perguntaram-lhe o porque da 

mudança? Como aquilo havia acontecido? Por que, de 

engenheiro renomado e reconhecido por todos, havia 

se tornado um simples Padre? 

Ele, com humildade, respondeu que já havia 

passado boa parte de sua vida construindo pontes 

ligando dois lugares, dois ou mais pontos, pelas quais 

as pessoas iam e vinham todo o tempo, sem que nada 

de significativo acontecesse ou mudasse, mas agora, 

com o Sacerdócio, estava, na verdade, dando 
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continuidade, em outro sentido, a seu trabalho, pois, 

exercendo o Sacerdócio, estava construindo uma ponte  

entre a terra e o Céu, entre os homens e Deus, para 

ajudar os fiéis a encontrar o Pai e Criador. 

 

 

Uma vez que o homem, pela desobediência a 

Deus e aos seus mandamentos, perdeu o Paraíso, ele 

desejava que todos atravessassem essa ponte 

construída com a ajuda de Deus, através do seu 

Sacerdócio, para voltar para o Senhor e ter a vida 

eterna. 

Desejamos que esta mensagem esclareça ainda 

mais, para todos, a grandeza e importância do 

Sacerdócio cristão, tendo os Sacerdotes, como fonte de 

forças para cada dia, a cruz do Senhor. 

Por isso desejamos, neste momento, em nome de 

nossa comunidade, ofertar ao nosso querido Padre 

Gregório uma cruz peitoral, lembrando a Cruz do 
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Senhor, fonte de vida e bênção, para que lhe dê graça 

e forças para continuar a árdua e gloriosa caminhada 

sacerdotal, até o jubileu de ouro, se Deus quiser. 

Que Deus o abençoe e guarde, à sua família e a 

todos os aqui presentes, aos quais agradecemos por 

estarem orando conosco nesta ocasião especial.   

 

 

Dom Damaskinos Mansour 

06/10/2.011 

 


