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HOMILIA DE DOM DAMASKINOS PARA FESTA ONOMÁSTICA DO 

BISPO TEODORO DO RIO DE JANEIRO, 17/02/2019 . 

 

 

 Querido Irmão no Santo Episcopado, Dom Teodoro, 

 

 Nos alegramos muito hoje por participarmos com Vossa Excelência da festa de seu 

padroeiro, o grande e santo mártir Teodoro, o bravo soldado de Cristo, e compartilhamos esta 

alegria com seus paroquianos e filhos espirituais da igreja de São Nicolau e de toda a 

comunidade ortodoxa antioquina espalhada pelo Estado do Rio de Janeiro. 

 Reconhecemos tudo aquilo que Vossa Excelência já realizou, em pouco tempo, em boas 

obras e serviços a esta Igreja, restaurando nela a vida pastoral, eclesiástica e administrativa. 

 Assim, Dom Teodoro, Vossa Excelência satisfez primeiramente o desejo e vontade de 

Deus e de Sua Beatitude, nosso Patriarca João X, o qual, mesmo distante geograficamente deste 

Vicariato Patriarcal, certamente o tem em seu coração e sempre se lembra dele em suas orações. 

 

 Nosso querido irmão, Dom Teodoro, 

 

 Sua Beatitude ficou muito satisfeito quando de sua aceitação do convite para esta missão 

eclesiástica fora da pátria, respondendo positivamente e atendendo seu pedido para pastorear a 

Igreja no Rio de Janeiro, e plantar nela novamente os ensinamentos do Santo Evangelho e 

desenvolver uma administração construtiva. 

 Nós também temos grande confiança em Vossa Excelência, pois sabemos que tem a 

capacitação necessária para realizar esta missão sagrada da melhor maneira, apesar de todas as 

dificuldades enfrentadas pela igreja, enquanto pessoalmente segue o caminho de nosso Senhor 

Jesus Cristo e de seu padroeiro, São Teodoro. 

 Este santo mártir foi criado na piedade cristã e teve seu coração preenchido com o amor 

do Senhor Jesus.  

 A profissão de sua fé foi marcada em sua fronte; ele foi um soldado fiel, caracterizado 

por sua integridade e coragem, e pela vivência das virtudes cristãs. 

 Por isso ele enfrentou o martírio e sofreu por Jesus Cristo com bravura, pois não temia 

a morte física e julgou pequenos todos os tormentos que lhe foram impostos. 
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 Ele falava a verdade do Evangelho corajosamente, com destemor e sem qualquer 

hesitação, e professou sua fé em Cristo diante do imperador e de todos os seus perseguidores, 

dizendo: 

 “Meu Deus é Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus Vivo. Ele é minha paixão e 

minha Força e segurança, e a razão da minha vida; com Deus tudo me é possível”. 

 São Teodoro se igualou ao Santo Profeta Elias, distinguindo-se por seu zelo divino. 

 Por isso ele destruiu templos pagãos e seus ídolos, queimando-os, recitando as palavras 

do Salmo: 

 “Bendigo ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor está continuamente em minha 

boca”. (Salmo 34,1). 

 Meu querido irmão, 

 Depois que conhecemos Vossa Excelência e soubemos de sua vida, de seu trabalho e de 

seu zelo pela Igreja, estamos confiantes por notarmos que o senhor tem muitas das qualidades 

de seu padroeiro, e por isso é grande nossa esperança de um futuro glorioso para nossa Igreja 

Ortodoxa Antioquina no Rio de Janeiro. 

 Estamos prontos para trabalhar juntos pela grandeza da Ortodoxia neste abençoado país 

que nos acolheu. 

 Rogamos, pois, a Deus por Vossa Excelência e por todos os filhos da Igreja Antioquina 

neste Estado, para que nossos serviços pastorais, onde estivermos, seja sempre para a glória do 

Senhor Jesus Cristo, repetindo as palavras do Salmista que disse: 

 “Na verdade, os que esperam em ti (Senhor) não serão confundidos”. (Salmo 25,3)   

 Finalmente, 

 Nos alegramos, juntamente com os filhos de nossa Arquidiocese, em ofertar a Vossa 

Excelência, nesta celebração jubilosa, este ícone do grande mártir São Teodoro, seu padroeiro, 

pintado pelo Padre João Abdullah, da nossa Catedral, com nossos votos de pleno êxito e 

bênçãos celestes em sua vida e episcopado. 
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