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HOMILIA DE DOM DAMASKINOS EM 

CURITIBA - 8º. DOMINGO DE MATEUS 

EM CURITIBA 

 

Curitiba, 22-07-2018 

 

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

Reverendos Padres 

Queridos fieis 

Caros conselheiros e comendadores de São Paulo e 

Curitiba 

O evangelho de hoje nos conta sobre o milagre da 

multiplicação dos cinco pães e dois peixes. 

A primeira coisa que Jesus demonstra neste episódio 

do evangelho é sua compaixão pelo povo, curando seus 

enfermos e em seguida alimentou-os ensinando a todos 

com as palavras divinas e ao terminar ainda pensa na 

necessidade deles de ter alimento material. Nesse momento 

pede a seus discípulos que deem de comer a todos, ao que 
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eles lhe respondem que tinham somente cinco pães e dois 

peixes e aquilo não era suficiente para alimentar a todos. 

O que Jesus fez então nesta situação? 

Ele mostrando a todos a força da natureza divina lhes 

disse que trouxessem os pães e os peixes e tomando-os em 

suas mãos, levantou os olhos para o céu, ao Pai Celeste e 

os abençoou, deu aos seus discípulos que imediatamente 

começaram a distribuir à multidão. Os que comeram foram 

cerca de cinco mil homens, sem contar as mulheres e as 

crianças. 

Deste milagre nós aprendemos que: quem aceita e 

come do alimento espiritual, alimento do reino celeste, ou 

seja, da palavra de Deus e o Corpo e Sangue de Jesus 

Cristo na santa eucaristia, nada lhe faltará do alimento 

corporal e isso nos faz lembrar da palavra de Jesus no seu 

evangelho: “Buscai primeiro o Reino de Deus e sua Justiça, 

e todo o demais vos serão dado em acréscimo”. Mt. 6:33. 
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Este evento no deserto abre nossos olhos para duas 

coisas importantes: 

 

 

Primeiro: o amor e o interesse de Jesus Cristo pelo 

homem, tanto espiritualmente quanto fisicamente, 

alimentando a multidão com a palavra divina e depois 

distribuindo o pão de cada dia. 

Em segundo lugar, na prática Deus está muito 

próximo da vida humana, pois Ele não é uma ideia ou um 

simples alimento. Ele é tudo, em tudo e para todos.  

Queridos, 

Quem escuta a palavra de Deus com fé e amor e em 

seguida come do Corpo e do Sangue de Cristo na 

Eucaristia, tudo lhe será dado neste mundo, conforme a 

promessa do Senhor Jesus Cristo. 
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Gostaria que todos se lembrassem deste ato 

evangélico em toda missa e pensassem neste alimento 

espiritual que nos leva ao reino de Deus gratuitamente. 

 

Eleições 

Hoje temos eleição do novo conselho paroquial desta 

paróquia e o motivo final deste conselho é, em primeiro 

lugar, servir a igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor e 

Salvador e este serviço deve ser uma grande honra e grande 

responsabilidade para cada um deles diante do próprio 

Jesus Cristo. 
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Lembrando-nos que estes conselheiros não recebem 

sua posição como a recebe o mundo, mas para servir 

voluntariamente a igreja de Cristo, o qual desceu dos céus 

e tornou servo para nossa salvação e assim nós devemos 

retribuir com nosso serviço em agradecimento ao mesmo 

Jesus Cristo que nos ensina em seu evangelho que: “aquele 

que quiser ser o maior entre vós deve ser o vosso 

servidor”. 

Queridos fiéis, 

Caros Conselheiros, 

Depois esta Santa Missa na qual recebemos a benção 

de Deus e conforme a Convocação e Edital afixadas na 

entrada da Igreja, teremos a eleição do Conselho Paroquial 

da Igreja Ortodoxa São Jorge de Curitiba, assim, 

gostaríamos de fazer alguns esclarecimentos a esse 

respeito. 
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Anos atrás o novo código civil brasileiro foi 

promulgado e assim todos os demais estatutos de qualquer 

entidade, seja ela civil ou religiosa deviam se adaptar a 

essa nova legislação.  

E foi o que fizemos em nossa Arquidiocese 

obedecendo as leis brasileiras: graças a um dedicado 

numero de nossos fieis e conselheiros que, sob nossa 

direção, trabalharam com firmeza para que o Estatuto da 

Arquidiocese da Igreja Ortodoxa Antioquina e de todas as 

paróquias, sob sua jurisdição tivessem uma nova vida e de 

acordo com as leis brasileiras sem deixar de lado sua 

origem legislativa que é o Regimento Interno da Igreja 

Mãe do Patriarcado de Antioquia e todo o Oriente e nossa 

Encíclica Arquiepiscopal. É a esses senhores, que 

agradecemos por seu dedicado trabalho sendo que três 

deles se encontram hoje conosco: 
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Dr. Antonio José Neaime, Presidente Laico do Conselho 

Administrativo Ortodoxo da Cidade de São Paulo. 

Dr. Roberto Cabariti, presidente da Comissão Jurídica do 

Conselho e  

Padre Dimitrios Attarian.    

Pois eles dispuseram muitas horas, de seu tempo, para 

produzir esse trabalho legislativo, que irá direcionar os 

caminhos de nossa Arquidiocese e de nossas paróquias nos 

próximos anos, dando a ela e a suas paróquias um corpo 

jurídico forte e vigoroso dentro da sociedade brasileira. 

De acordo com os Estatutos da Arquidiocese, existem dois 

Conselhos na Sede Arquiepiscopal de São Paulo e que 

trabalham em conjunto:  
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1- O Conselho Superior da Arquidiocese ou Grande 

Conselho Arquidiocesano, (a maior autoridade da Igreja 

ortodoxa no Brasil), que abrange toda a Arquidiocese.  

2- O Conselho Administrativo Ortodoxo da Cidade de 

São Paulo, que funciona como Diretoria Executiva do 

Conselho da Arquidiocese. É composto por 22 membros 

que exercem seu mandato por dois anos, sendo 2/3 eleitos 

pelo Conselho da Arquidiocese e 1/3 nomeado pelo 

Arcebispo. Este Conselho, que trabalha segundo as 

orientações do Conselho Superior, deve apresentar 

relatório administrativo, financeiro e pastoral, ao menos 

uma veze ao ano. 

3- Conselhos Paroquiais: cada uma de nossas paróquias 

no Brasil tem (segundo os Estatutos), seu Conselho 

Paroquial com direito a dois representantes no Conselho 

Superior da Arquidiocese apresentando também seus 

relatórios anuais. 
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Hoje, conforme a convocatória apresentada, teremos a 

eleição de 10 membros do Conselho Paroquial, no Salão da 

Igreja São Jorge, imediatamente após a Santa Liturgia. 

E na qualidade de Arcebispo Metropolitano e presidente 

permanente de todos os Conselhos e das Assembleias 

Gerais, e conforme a Ordem do Dia declaro aberta a 

esta Assembleia.  

Passaremos agora ao seguimento da Ordem do Dia: 

I. Composição da Mesa 

Arcebispo 

Padre Samaan 

Ex-presidente do Conselho Paroquial  

Sr.________________________________ 

Ex-presidente do Conselho Paroquial  

Sr.________________________________ 

Observador da Arquidiocese: Dr. Antonio José Neaime 

Observador da Arquidiocese: Dr. Roberto Cabariti 
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II. Oração do Pai Nosso. (todos os fieis rezam 

juntos) 

III. Nomeação do Presidente para dirigir os 

trabalhos da Assembleia e mais dois secretários. 

1- Presidente: Sr.______________________________ 

2- Secretário: Sr.______________________________ 

3- Secretário: Sr.______________________________ 

IV. Designação da Comissão Eleitoral 

Ex-presidente 

Sr.______________________________ 

Ex-presidente 

Sr._______________________________ 

Ex-presidente 

Sr.________________________________ 

- Convidamos aos membros acima elencados para a 

composição da Mesa que se dirijam ao Salão Paroquial. 

- Convidamos também aos fieis para que se dirijam ao 

Salão Paroquial para procedermos a votação. 
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V. Serão eleitos de 10 membros (2/3 do Conselho da 

Paróquia São Jorge de Curitiba) – uma só chapa. 

Chapa São Jorge 2018-2020 

1. Radwan Habib Gholmie 

2. Nizar Noumeh 

3. Habib Al Hanna 

4. Ghassan Youssef 

5. Jorge Luis Youssef 

6. João Abdol Abrahim 

7. Monzer Youssef 

8. Norton Tacla 

9. Talal Dergham 

10. Sérgio Renato Vaz 

 

N.B.: Temos uma Única Chapa, após a votação por 

aclamação, o Arcebispo fará a nomeação de 1/3 da 

composição do Conselho Paroquial. 
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Após a Eleição 

Conforme o artigo 9 do capítulo III do Estatuto o 

Arcebispo fará a nomeação de 1/3 da composição do 

Conselho Paroquial. Serão nomeados os senhores: 

1. Sr. João José Zattar 

2. Sr. Rafael Ghesti Abage 

3. Sr. Jorge Isber 

4. Sr. Majed Khalil 

5. Sr. Samer Abdullah 

Para membros adjuntos serão nomeados pelo 

Arcebispo os senhores: 

Celso Luiz Tacla 

Eduardo Hanna Mahfoud 
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        A Posse Solene será feita em uma Santa Missa a ser 

determinada e combinada posteriormente para o mês de 

novembro. 

 O Conselho Consultivo é compostocom os ex-

presidentes e demais Comendadores da Paróquia São Jorge 

de Curitiba  

1. Aamid Ruduan Cury 

2. Habib AlHanna 

3. Omar Akel 

4. Gabriel Kahale 

5. George Abdullah 

6. Ghassan Youssef 

E os dois Comendadores 

1. Dr. Zaki Akel Neto 

2. Dr. Omar Sabbagh Sobrinho 

 

Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano 

Arquidiocese Ortodoxa Antioquina 

São Paulo - Brasil 


