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ALHAJME 07/04/2018 

 

HOMILIA DE DOM DAMASKINÓS NO OFÍCIO 

DA RESSURREIÇÃO (  ALHAJME ) 

 

Cristo Ressuscitou! 

Verdadeiramente Ressuscitou! 

“Cristo Ressuscitou dos mortos, pisando a morte 

com a morte, e dando a vida aos sepultados.” 

 Meus amados em Cristo, 

 Reverendos Padres, 

 Digníssimos Conselheiros de nossa Igreja, 

 Paroquianos e amigos. 

As palavras e cânticos de São João Damasceno 

sobre a Páscoa nos explicam a profundidade e o 

significado desta festa (da Páscoa). E um dos cânticos 

pascais diz:  

“Hoje celebramos a morte da morte, e a 

destruição do inferno,/ o primeiro fruto da Vida Nova./ 

E enquanto exaltamos de alegria, louvamos o Cristo 

aquele que é a causa de toda boa dádiva,/ o Deus de 

nossos pais,/ o Único Bendito e glorificado.”/ 
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Queridos e amados em Cristo Ressuscitado. 

Em primeiro lugar cumprimentamos a todos com 

a saudação pascal, “Cristo Ressuscitou” saudação de 

alegria e jubilo da gloriosa Ressurreição do Cristo 

coroando-nos como a Luz Divina que saiu da sepulcro 

vazio  de nosso Senhor/ no qual nos dignificou ao 

celebrarmos a morte da morte e a destruição do 

inferno/  como disse o Hinógrafo São João 

Damasceno. 

Apesar de horror da guerra em tantas partes de 

planeta,/ da fome, do terrorismo e da privação dos 

direitos humanos a tantos,/ especialmente no Oriente 

Médio, nossa terra mãe,/ apesar de tudo isso nós 

verdadeiramente temos e conservamos a esperança da 

salvação a nós outorgada como resultado da gloriosa 

Ressurreição do Cristo./ 

Esse é a âncora da nossa fé a qual nos apegamos 

nestes tempos difíceis. 

Desejamos de todo coração, neste dia de tão 

grande alegria espiritual,/ que o Senhor Ressuscitado, 

nosso Salvador é nossa esperança por nova vida/ e 

com Ele fortaleça a todos vocês e seus entes queridos 
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e suas famílias seja no Brasil ou em nosso País de 

origem, concedendo-lhes       saúde, paz e 

tranquilidade para a jornada da vida.  

 

O dia a dia de cada um com a certeza de que 

Deus em seu Filho Amado Jesus Cristo está presente 

com vocês e lhes dispensa Seu Amor e Bençãos. 

Os cânticos da Santa Ressurreição de Jesus 

Cristo, escritos  pelo São João Damasceno, fala por si 

mesma e explica a essência e a profundidade da festa 

da Páscoa. Estes cânticos litúrgicos que já ouvimos 

cantados de coração por nossa querida filha espiritual 

a senhora Amar que veio do Oriente juntamente com o 

seu esposo Dr. George esse ano, para participarem  

conosco neste tempo litúrgico abençoado. 

Estes hinos enchem nossos corações com a 

alegria pascal e alimenta nossas almas através das 

orações cantadas por ela corretamente nesta Festa 

Magna. Agradecemos e rogamos por esta família. 

Temos na Igreja Ortodoxa uma tradição no dia da 

Páscoa para aplicar o sermão do São João Crisóstomo, 

este sermão  é o mais belo dos sermões sobre a 

Páscoa, que enche nossos corações de alegria pascal, e 
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nos guia para o verdadeiro Espírito e entendimento da 

Páscoa. 

Por isso vamos encerrar com as “palavras de 

ouro” pronunciada sobre a Páscoa por este Santo 

Padre, que vivenciou em sua vida a graça da 

Ressurreição e que por isso mesmo foi conhecido 

como “boco de ouro”, o São João Crisóstomo. 

Vamos ouvir com atenção o sermão de Páscoa 

que se encontra em nosso folheto de hoje. 

Desejo hoje, que todos levem este folheto para 

casa e leiam com atenção junto com seus familiares 

para que todos possam receber dignamente a graça 

desta Festa Magna. 

 

Leitura do Sermão de São João Crisóstomo: 

............................................................................... 

.............................................................................. 

 

 

 

São Paulo, Páscoa, Al Hajme 07/04/2018 


