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Reverendos Padres, 

Ilustríssimos Senhores Conselheiros, 

Diletos filhos espirituais, 

Prezados amigos. 

 

 

Hoje, dia 06 de fevereiro, a Igreja Ortodoxa Antioquina celebra a memória do 

grande mártir e médico Santo Elian de Homs. Ele era natural da cidade de Homs, viveu no 

fim do terceiro século, num período de perseguição aos cristãos, e foi martirizado no início 

do século quarto. 

A cidade de Homs e outras cidades da Síria celebram sua memória até nossos dias, 

e pede sua intercessão. Desde o quarto século até hoje ele opera muitos milagres, 

especialmente cura de enfermos, tanto em favor de cristãos como de muçulmanos. 

A biografia deste santo é muito interessante e esperamos que, a partir do próximo 

ano, a comunidade homsie, ou seja, os filhos de Homs, em São Paulo, que são muitos, 

celebrem este dia em sua memória. 

Inclusive alguns daqueles pelos quais hoje rezamos e cujas memórias 

homenageamos, que foram membros do conselho de nossa Igreja, eram naturais de Homs, 

como Rubens Anauate, Emílio Bunduki, Eliano Kapaz e Elian Tumani, estes últimos tendo 

o nome do grande santo e mártir que hoje celebramos. 

Aproveitamos para parabenizar todos que, igualmente, têm o nome deste santo, 

bem como parabenizamos toda a comunidade homsie, tanto na pátria quanto 

especialmente em São Paulo. 

O segundo motivo especial desta Liturgia é rezarmos pelas almas dos saudosos 

conselheiros falecidos de nossa Arquidiocese. Ao celebrar esta Santa Missa por suas almas 

nos vem à mente as palavras de Jesus Cristo no Santo Evangelho segundo São João, 

quando ele diz: “Eu sou a videira, vós, os ramos.” 

                 Estas palavras esclarecem que há uma ligação dos fiéis, os que crêem, com o 

próprio Jesus, pois Ele é a cabeça, e os cristãos são os membros do seu corpo místico. 

                 Isto nos mostra que a Igreja é também uma família, a Igreja é a mãe de todos os 

fiéis. 
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                 A família, para a teologia cristã, é formada pela união matrimonial de um 

homem e uma mulher cristãos, união de amor e fé, com a bênção e a graça divinas, em 

nome de Jesus Cristo. 

                O fruto dessa união são os filhos, e o casal com seus filhos formam o que 

chamamos “pequena família cristã”, pois, do ponto de vista cristão, há uma família maior, 

que é a igreja de Cristo, com os cristãos que a formam. 

                 A Igreja é formada pelos  fiéis, unidos como membros uns dos outros e ligados 

pela cabeça, que é Jesus Cristo, no qual eles vivem em união de amor, fé, e vida 

sacramental.  

É dessa realidade que falava o Senhor, quando disse: “Eu sou a videira, vós, os 

ramos.” 

São João Crisóstomo, autor da Divina Liturgia que celebramos hoje e todos os 

domingos, ensinou que a família é uma pequena Igreja, e a Igreja é uma grande família. 

 Hoje a Santa Mãe Igreja tem a satisfação de homenagear alguns de seus filhos que 

dedicaram parte de suas vidas para servi-la com dedicação e amor. 

 

Queridos, 

Nos últimos anos nossa família espiritual perdeu alguns de seus membros,  pessoas 

da família desta Arquidiocese, que foram levados para a vida eterna.  

São eles os conselheiros: 

- comendador William Sallem, defensor da Ortodoxia; 

- comendador Wady João Cury, dedicado tesoureiro; 

- comendador Emílio Bunduki, o soldado desconhecido; 

- Rubens Anauate, voz ativa da cultura ortodoxa; 

- comendador Eliano Kapaz, incansável trabalhador; 

- Elian Tumani, zeloso advogado em favor das leis da Igreja; 

- Elias Aftim, antioquino zeloso e cheio de amor pela Igreja Antioquina; 

- comendador Alexandre Berbari, coluna do trabalho pela Igreja; 

- Elias Antonio Sucar, idealizador das pinturas sacras da Igreja; 

- comendador Karam Eid Mansour, generoso e zeloso pela Igreja e seu Clero; 

- comendador Fuad Samara, construtor do Instituto Teológico; 

- comendador Fuad Khairalla, generoso, amoroso e de coração puro; 

- Aziz Rizkallah Ibrahim, defensor da Ortodoxia Antioquina; 
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- Álvaro Dib Lima, que infelizmente nos deixou antes de tomar posse; 

- comendador Issa Saad, patriarca da comunidade libanesa; 

- Celso Afif Cury, cordial e dedicado à Igreja; 

- Khalil Khoury, caridoso e zeloso pela manutenção do patrimônio da Igreja; 

- * Yacoub Ibrahim Bittar, 

- * Lian Pedro Antibas, 

- * e Fattallah Antibas,  antioquinos zelosos e membros ativos do Conselho 

Arquidiocesano. 

É de todos esses colaboradores que hoje nos lembramos de maneira especial, pois 

eles muito trabalharam junto com o Arcebispo, o Clero e os demais membros do Conselho, 

sempre visando o bem e o engrandecimento de nossa igreja no Brasil, especialmente em 

São Paulo. 

E somos muito gratos a Deus por eles, por tudo que, nesses anos, foi realizado em 

benefício de nossa Comunidade e Igreja Ortodoxa Antioquina. 

Tudo isso é fruto de trabalho conjunto, de todos nós, de nossa cooperação, com 

amor e fé. 

Hoje, juntamente com nosso Clero e Conselheiros, temos boa vontade em 

homenageá-los como membros que foram do Conselho da Igreja e fiéis ativos da família 

de nossa Arquidiocese, repetindo as palavras do Senhor no Evangelho de São João: 

“Em verdade, em verdade, vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que 

me enviou tem a vida eterna; ele não vem a juízo, mas passou da morte para a vida.” 

Não vamos falar de cada um em particular e de suas distintas qualidades, que 

foram muitas, pois o tempo de que dispomos não seria suficiente. 

Eles são conhecidos de todos aqui, e, principalmente, são conhecidos por Deus, o 

qual conhece os corações e dá a cada um a recompensa. 

Por isso, nossa maior homenagem a eles, hoje e sempre, é a oração a Deus pelo bem-

aventurado descanso de suas almas, pedindo em favor deles ao Senhor, doador da vida e 

fonte de todo bem neste mundo, e rezando: 

“Junto com os Santos, recreia, ó Cristo, as almas dos teus servos, onde não haverá 

dor, nem tristeza, nem lamentação, mas vida eterna.”                
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Queridos, 

 

Eles serviram nossa Igreja Ortodoxa no Brasil, especialmente nesta Catedral, com 

toda sinceridade e sabedoria, orgulhosos de sua fé e com frutuoso trabalho em prol dessa 

mesma fé cristã e ortodoxa. 

São muitas as recordações que trazemos em nosso coração desses nossos filhos 

espirituais. 

Recordações que nos levam a dias passados, mas que estão vivas e presentes em 

nossa mente, pois fazem parte dos vários anos em que já estamos à frente desta 

Arquidiocese de São Paulo, com a satisfação de tê-los como colaboradores próximos no 

Conselho de nossa Igreja. 

Por isso, em reconhecimento ao trabalho de muitos deles, nosso Patriarca os honrou 

com a Comenda Patriarcal dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, fundadores do trono 

Apostólico Antioquino. 

 

Queridos familiares e conselheiros, 

 

O nosso consolo é a certeza de que o amor não morre, bem como o bom trabalho 

voluntário, e assim o homem bom terá sua memória eternizada. 

 

A oração que fazemos pelas almas de nossos queridos conselheiros falecidos é 

expressão de nossa fé e da vida de comunhão que há entre o divino e o humano, é 

expressão  de amor entre o Criador e suas criaturas, entre o Pai e seus filhos, entre os 

membros de uma família unida na fé; expressão de união entre os vivos e os falecidos, 

aqueles que adormeceram em Cristo. 

 

Essa união se torna realidade, de modo especial, no Corpo e Sangue de Jesus Cristo, 

a Santíssima Eucaristia, que nos são oferecidos a cada Santa Missa. 
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Finalmente, 

 

Recebendo todos nós as doces consolações do Espírito de Deus, que nos assiste em 

nossas tristezas e tribulações, fortalecidos com o Sacramento do Corpo e Sangue do 

Senhor, e com a oração pelos saudosos servos de Deus, queremos transmitir, em nosso 

próprio nome, e no de nossos Padres e  Conselheiros, aos familiares de nossos queridos 

conselheiros falecidos, as mais sinceras condolências. 

Que o Senhor os fortaleça e proteja. 

 

                                                                 

                                                                   

Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de São Paulo e todo o Brasil                                        

06/02/2012 

  

 

 


