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HOMILIA DE DOM DAMASKINOS NO 

DOMINGO DE SÃO TOMÉ EM 

CURITIBA 

 

 

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

 

- Digníssimas autoridades, 

- Reverendos Padres, 

- Digníssimos Conselheiros desta Paróquia São Jorge de 

Curitiba, 

- Distintos homenageados: 

   • Ilustríssimo Sr. Zaki Akel Sobrinho 

   • Ilustríssimo Sr. Omar Sabbag Filho, 

- Diletos filhos espirituais, 

- Prezados amigos. 

† Cristo Ressuscitou! 

Verdadeiramente Ressuscitou! 

† Al Massih Kam! 

Hakan Kam! (3 vezes) 
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Nosso encontro hoje, nesta casa santa, juntamente com 

nossos amigos e familiares, na atmosfera da Festa das Festas, 

a gloriosa Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, é 

motivado por nosso desejo de render graças a Deus e rogar a 

Ele que conceda felicidade, saúde e sucesso aos filhos desta 

comunidade e de toda a coletividade árabe no Brasil, a seus 

amigos e a todos que participam conosco desta abençoada 

celebração, a qual nos transmite a graça da santificação divina 

e a bênção da gloriosa Ressurreição que estamos celebrando 

também hoje. 

 Estamos hoje, ao mesmo tempo, rogando a Deus, nesta 

Santa liturgia, que conceda sua bênção e graça para este país, 

o Brasil, que nos acolheu de braços abertos, sem nos 

esquecermos, em nossas orações, de nossa pátria mãe e de 

todo o Oriente Médio: Síria, Líbano, Palestina, região de 

manifestação das religiões reveladas e do início das 

civilizações. 

 Nesta ocasião em especial transmitimos a bênção de sua 

Beatitude João X, nosso Patriarca, para todos os fiéis e 

particularmente para dois distintos membros desta paróquia 

ortodoxa de Curitiba Sr. Zaki Akel Sobrinho e Sr. Omar 

Sabbag Filho. 

Queridos paroquianos e amigos, 



3 
 

 Temos hoje, diante de nós, dois eventos que requerem e 

merecem nossa atenção e apreciação: 

I. O primeiro é o Domingo de São Tomé, primeiro 

domingo após a Páscoa, também chamado “Domingo Novo”, 

e a semana que o antecede é a semana da renovação, 

renovação do ato Pascal, da Santa ressurreição, na qual a 

Igreja Ortodoxa celebra diariamente naquela semana a mesma 

celebração pascal, renovando e confirmando sua fé na 

Ressurreição de Cristo. E coroamos esse período com este 

“Domingo Novo”, o Domingo de São Tomé, no qual lemos o 

trecho do Evangelho de São João que narra as aparições do 

Senhor, após a sua Ressurreição, a seus discípulos e nos conta 

sobre a dúvida do apóstolo Tomé quanto à ressurreição de 

Jesus. 

 Lemos, então, sobre a segunda aparição de Jesus para 

seus discípulos e São Tomé que estava com eles para 

fortalece-lo na fé e tirar a dúvida de seu coração, quando o 

apóstolo Tomé clama ao final diante de Cristo: “Tu és meu 

Senhor e meu Deus!” 

 O Santo Evangelho nos diz que Jesus entrou com as 

portas trancadas onde estavam os discípulos e Tomé com eles 

e lhes disse: “A paz esteja convosco”, e em seguida soprou 

sobre eles e disse: “Recebei o Espírito Santo”. 
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 Este movimento de Jesus de soprar sobre eles nos leva ao 

livro do Gênesis, quando lemos sobre a obra divina da 

primeira criação, quando Deus soprou na terra e criou o 

homem, um espírito vivo. 

 Jesus, com este seu gesto, mostrou que realizava uma 

nova criação, pois sua ressurreição é a criação do novo ser 

humano. A Santa ressureição é a nova criação. Quem crê na 

Ressurreição e aceita o Cristo Ressuscitado é feito nova 

criatura. 

 Foi isso que aconteceu com o apóstolo Tomé, a grande 

mudança da antiga criatura para a nova, quando ele exclamou 

“Meu Senhor e meu Deus”.  

 Ele não disse “tu és Senhor e Deus”, mas “tu és meu 

Senhor”, “meu Deus”, ou seja, “tu és minha nova vida”. 

 Por isso o Evangelho de hoje termina com as seguintes 

palavras: “Estes sinais foram escritos para que creiais que 

Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais 

vida nova em seu nome.” 

II. O segundo evento de hoje  é a homenagem que 

prestaremos a duas ilustres pessoas desta comunidade de 

Curitiba.  

São eles: 

 Dr. Zaki Akel Sobrinho e 
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 Dr. Omar Sabbag Filho. 

 Eles se destacaram por sua perseverança no bom 

trabalho, cada um em sua área de atividades e especialização, 

e sempre estiveram prontos a cumprir seus compromissos a 

serviço da coletividade de Curitiba com sinceridade e espírito 

de sacrifício, com o amor que lhes vêm sem dúvida da 

educação e fé que aprenderam e receberam em seus lares, de 

seus saudosos pais. 

 Quem conhece suas carreiras de vida, quem lê seus 

currículos e toma conhecimento de sua formação acadêmica e 

de sua luta e realizações nos campos educacional, 

administrativo, político e de engenharia, se torna consciente da 

profundidade de seus conhecimentos em suas áreas 

específicas, bem como da grandeza de seus feitos, de suas 

obras.  

 O Dr. Zaki é Doutor em Administração pela 

Universidade de São Paulo, e entre os cargos que exerceu, 

estão os de professor e Reitor da Universidade Federal do 

Paraná, na qual exerceu várias funções administrativas e da 

qual é atualmente professor associado, com obras e artigos 

publicados em diversos órgãos, especialmente nos meios 

acadêmicos. 
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 O Dr. Omar é engenheiro, com Mestrado em Construção 

Civil pela Universidade Federal do Paraná.  

 Foi professor e servidor público municipal na Secretaria 

de Obras Públicas de Curitiba, Vereador na mesma cidade, e 

presidente dos Institutos Lactec de Tecnologia, e diretor de 

Operações do Setor Público da Agência de Fomento do 

Paraná, cargo que exerce atualmente. 

 Quando li o curriculum destes nossos dois homenageados 

e vi sua formação e conhecimentos sólidos, juntamente com o 

conhecimento pessoal que deles tenho, de suas características 

distintas, de suas qualidades, me lembrei de uma frase que 

aprendi nos meus anos de estudo, do escritor inglês Alexander 

Pop, que escreveu: “Pouca instrução ou conhecimento é coisa 

perigosa.” 

 Dr. Zaki e Dr. Omar são pessoas de vasta cultura e 

amplos conhecimentos, como se pode comprovar de seus 

trabalhos, escritos e projetos, mas seu muito conhecimento e 

cultura os fez mais humildes e pessoas amorosas, marcando 

suas vidas com o espírito de paz e serenidade, lhes ensinou a 

ter grande amor aos seus semelhantes e alegria em servi-los 

em suas respectivas áreas de formação. 

 Para isso certamente muito contribuiu sua formação 

familiar, algo essencial em suas vidas, e prova disso é o fato 
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de que seus pais, Sr. Naim Akel e Sr. Omar Sabbag, também 

receberam de nossa Igreja a Comenda Patriarcal de São Pedro 

e São Paulo, em consideração a seus muitos méritos, como 

acontece com a homenagem de hoje, em nome de Sua 

Beatitude o Patriarca João X, juntamente com nosso 

testemunho a respeito de nossos homenageados.  

 Ao homenagear estas duas ilustres personalidades de 

nossa comunidade, estamos também homenageando, mais 

uma vez, seus pais e avós que para cá vieram, vindos do 

Oriente, fiéis ortodoxos que educaram seus familiares 

conforme a fé ortodoxa, sabendo que seus pais, Senhores 

Naim e Omar, eram membros das famílias fundadoras desta 

igreja de São Jorge em Curitiba.  

 De maneira geral, ao homenagearmos alguém, estamos 

homenageando seu trabalho, suas boas e louváveis obras, para 

que elas tenham continuidade neste mundo, que é tão carente 

delas. 

 

Queridos, 

  

É certo que a verdadeira homenagem vem de Deus, mas é 

justo que a Igreja, reconhecendo as virtudes e trabalhos de 

seus fiéis, preste a eles a merecida homenagem, enaltecendo 

os dons que Deus lhes concedeu. 
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 Por isso falamos hoje dos nossos homenageados e os 

recomendamos a nosso Patriarca João X, declarando-lhe seus 

méritos e papel ativo e construtivo na sociedade curitibana, 

prestando relevantes serviços nas áreas administrativa e 

cultural nesta cidade e neste Estado. 

 Sua Beatitude, satisfeito e alegre por tais informações, 

determinou que fossem homenageados esses dois membros da 

comunidade ortodoxa de Curitiba, unindo-se aos outros 

membros desta paróquia que já receberam esta homenagem e 

também aos futuros membros que poderão recebê-la por seu 

trabalho voluntário, lhes conferindo a grande honra de serem 

condecorados com a Comenda Patriarcal dos Santos Apóstolos 

Pedro e Paulo, honraria oficial de nossa Igreja. 

 

Entrega das Comendas 

 

 1. Assim sendo, convidamos o Ilustríssimo Dr. Zaki Akel 

Sobrinho a receber a Condecoração Patriarcal. 

 

 - para a entrega da cruz convidamos... 

  

 - para a entrega da estrela convidamos... 
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 - para a entrega do diploma convidamos...  

 

 2. Convidamos agora o Ilustríssimo Dr. Omar Sabbag 

Filho a receber a Condecoração Patriarcal. 

 

 - para a entrega da cruz convidamos... 

 

 - para a entrega da estrela convidamos... 

 

 - para a entrega do diploma convidamos...  

 

Todos em pé para a leitura do Diploma. 

 

 Em nome de Sua Beatitude João X, Patriarca da grande 

cidade de Deus, Antioquia, e de todo o Oriente, investimos 

Vossas Senhorias com esta Comenda Patriarcal, no grau de 

Grão Comendador, alta condecoração do Trono Apostólico 

Antioquino, que a Vossas Senhorias e às vossas digníssimas 

famílias trará as bênçãos da Santa Igreja Apostólica 

Antioquina e dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, seus 

fundadores, em vista de vossos méritos pessoais, honrosos 

trabalhos e relevantes serviços em prol da Igreja e da 

coletividade curitibana. 
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 Que Deus os abençoe. 

  - Axios (três vezes) 

 - Nesse momento gostaríamos de convidar às esposas dos 

homenageados para receberem uma benção para seus lares, 

um ícone: 

 Senhora Denise Sabbag 

 Senhora Deise Akel 

 Todos voltam a seus lugares.  

-Passamos agora a palavra ao Dr. Zaki. 

-Passamos agora a palavra ao Dr. Omar. 

 - Passamos agora a palavra ao Governador Sr. Carlos 

Alberto Richa (Beto Richa). 

 Finalmente, parabenizamos os dois novos Comendadores 

do Trono Antioquino e seus familiares, e agradecemos a 

presença de todos nesta ocasião abençoada. 

Desejamos, ao agora candidato ao Senado da República, 

Beto Richa, sucesso em sua campanha e êxito em todos os 

seus trabalhos. 

 Deus os abençoe. 

 

Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese 

de São Paulo e todo o Brasil 
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