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

Queridos irmãos no Episcopado, Dom Silwan, 

Arcebispo da Argentina e Dom Romanós, novo Bispo 

Auxiliar desta Arquidiocese, 

Exmo. Sr. Cônsul da Síria, Ghassan Obeid, 

Reverendos Padres, 

Senhores Conselheiros de nossa Igreja, 

Ilustríssimos Senhores e Senhoras presidentes e 

representantes de entidades e clubes de São Paulo e 

de outras cidades e Estados, aqui presentes, 

Prezados paroquianos, 

Queridos em Jesus Cristo. 

 

  

Primeiramente damos graças a Deus que nos 

reuniu hoje em seu nome para celebrarmos esta Santa 

Eucaristia, a qual santifica nossas almas e nossas 

vidas através da Palavra de Deus e do Corpo e Sangue 

do Senhor Jesus Cristo que recebemos.  
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 Agradecemos hoje a Deus porque, neste tempo 

natalino, ele concede à nossa Arquidiocese mais dons, 

duas novas pessoas, para servirem e atenderem 

conosco às necessidades pastorais e espirituais desta 

Arquidiocese no Brasil, os Bispos Romanós e Marcos. 

  

 

Antes de falar sobre a vinda do nosso Bispo 

Romanós, quero agradecer, de coração, ao nosso irmão 

Arcebispo da Argentina, Dom Silwan, pela gentileza 

de sua presença hoje conosco, concedendo-nos, assim, 

uma dupla bênção. 

Nossas Arquidioceses são vizinhas e desejamos 

sempre nos encontrar nestes eventos de alegria, como 

quando recebemos novas pessoas para servir os fiéis e 

todo o povo neste continente. 

   Desejo, agora, falar um pouco sobre a festa 

onomástica que hoje celebramos. 
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Neste dia festejamos santos que são, para nós, 

ortodoxos antioquinos, de especial devoção, os quais 

são: 

São João Damasceno, que é nosso padroeiro e 

protetor, o santo cujo nome adotamos na vida 

sacerdotal e episcopal. Este santo viveu no século 

VIII, e foi um grande sacerdote e monge, doutor da 

Igreja, defensor da fé e compositor de melodias 

sacras.  

Santa Bárbara é especialmente venerada pelos 

cristãos de Antioquia e por toda a Igreja Antioquina e 

as demais Igrejas Ortodoxas no mundo, uma grande 

mártir e exemplo de dedicação da vida a Deus, 

derramando o sangue por amor a Cristo no século IV. 

Não falarei hoje sobre suas vidas ou sobre a luta 

que cada um deles travou nesta terra, pois isto vocês 

poderão ler no encarte de nosso folheto dominical, 

mas quero falar sobre o que é ser um santo, e por que 

a Igreja lhes tem anta consideração, celebrando suas 

memórias anualmente. 
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Queridos,   

 

Os santos são pessoas que, como todos 

nós, nasceram em pecado, mas diferentes dos 

demais seres humanos porque aprenderam a 

abrir o coração e os ouvidos para Deus, vivendo 

assim em conformidade com o Santo Evangelho. 

Por isto Deus aceitou habitar neles, fazendo 

deles sua morada, santificando sua natureza 

humana pela força da graça divina e do Espírito 

Santo, e eles formam, desta forma, juntamente 

com os anjos no Céu, a grande família de Deus. 

Celebrando sua memória a Igreja quer 

mostrar que os santos nos são apresentados 

como exemplos de vida, porque viveram a íntima 

união com Deus neste mundo, revelando-nos, 

por sua própria vida, a vontade e a face do Pai 

Celeste.  
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 Eles viveram voluntariamente na humildade, 

mas Deus os exaltou,  e por isso suas memórias são 

eternas.  

 Hoje somos chamados a seguir seus passos, 

trilhar seus caminhos e a vida de paz interior, 

conosco, com nossos irmãos e com o próprio Deus, 

para assim chegarmos a ser semelhantes a estes 

eleitos, que vivem junto do Trono do Altíssimo.  

 Esta é a vontade do Senhor, e sabemos que, com 

Deus, tudo é possível. 

 Ele é a fonte de toda força e da felicidade 

verdadeira. 

 

 Hoje nos alegramos, igualmente, por outro 

acontecimento, que é a chegada de um dos dois novos 

Bispos Auxiliares desta Arquidiocese, Dom Romanós, 

que está celebrando conosco. 
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Ele chegou ontem, para começar, com a ajuda de 

Deus, suas atividades pastorais entre nós. 

 E em breve receberemos o outro Bispo Auxiliar, 

Dom Marcos Cury, que já é conhecido de todos vocês. 

 Os dois estarão a meu lado no serviço pastoral 

desta Arquidiocese, a qual fui eleito para servir em 

1.992. 

 Quero esclarecer a todos que não me cansei de 

exercer aqui as funções episcopais, apesar das muitas 

dificuldades que enfrentei nos primeiros anos no 

Brasil. 

 

Meu ministério aqui tem sido muito alegre e 

frutífero, sempre, em tudo, com a ajuda de Deus e 

também do Clero atual, bem como de pessoas 

honradas e fiéis que amam a Igreja e foram educadas 

em suas famílias com os valores do amor e respeito 

pela Igreja. 

 São membros da comunidade ortodoxa e do 

conselho desta Arquidiocese, e outros.  
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Como todos sabem, esta Arquidiocese é muito 

grande e esse fator nos chama a um amplo trabalho 

pastoral e administrativo não somente na sede, em 

São Paulo, mas também em todos os lugares onde há 

filhos de nossa Igreja, os quais precisam de nossa 

assistência, sem que, contudo, deixemos o centro 

pastoral e administrativo, a sede arquiepiscopal em 

São Paulo, que é a base fundamental da Igreja no 

Brasil, e que abrange todas as nossas paróquias no 

país, até que chegue o dia em que haja sedes 

diocesanas em muitos outras cidades do Brasil. 

 

Falando do Bispo Romanós, que está hoje 

conosco, ele é conhecido por suas atividades pastorais 

e seu amor e carinho pela Igreja e por seu Mestre, 

Jesus Cristo desde a infância, e isso é o fundamento 

de todo sucesso. 
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 Ele vai servir comigo a todos vocês e a seus 

filhos, como verdadeiro pai espiritual, e da parte de 

vocês, como filhos, a obrigação é rezar, pedir a Deus 

por ele e cooperar com seu ministério episcopal. 

 Assim, trilharemos juntos o caminho que leva 

onde nosso Deus deseja  que estejam todos os fiéis, o 

Reino dos Céus. 

 Em meu próprio nome, em nome dos membros 

desta Arquidiocese, Clero, conselheiros e 

paroquianos, e das entidades ligadas à nossa 

comunidade, digo: 

 Seja bem-vindo a São Paulo e ao Brasil, Dom 

Romanós!  

Rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que a sua 

luz, a qual deve iluminar todo o mundo, ilumine 

Vossa Excelência Reverendíssima e sua caminhada 

conosco, fortalecendo-o com o poder do Espírito Santo 

Todo-Poderoso. 

 Mais uma vez: Bem-vindo, sayedna Romanós! 
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Finalmente, 

 Temos a grata satisfação de agradecer a todos 

por sua presença e participação hoje nesta Divina 

Liturgia, honrando nosso padroeiro e homenageando 

nosso onomástico, e ainda prestigiando a vinda do 

novo Bispo. 

 Agradecemos, acima de tudo, a Deus, por esta 

celebração de nosso onomástico, rogando-lhe que nos 

dê força e saúde para, junto com nossos Bispos 

Romanós e Marcos, com nosso Clero e conselheiros, e 

todos os nossos fiéis, servir a Igreja de Jesus Cristo do 

melhor modo possível. 

Parabéns a todos os antioquinos pela festa de 

sua padroeira, Santa Bárbara. 

Muito obrigado a todos.  

Que Deus vos abençoe. 

 
 
Dom Damaskinos  
Festa de S. João Damasceno 
 
04/12/2.011 


