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Homilia de Dom Damaskinos na Catedral  

( 04/12/2016) , Festa de São João Damasceno e 

Santa Bárbara 

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. 

Amém. 

- Reverendíssimo Dom Edgar El Madi da Igreja Maronita 

- Reverendíssimo, Dom Romanós, nosso Bispo Auxiliar,  

- Reverendos Padres, 

- Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, Gilberto 

Kassab, 

- Excelentíssimo Sr. Embaixador Osmar Chohfi, 

- Excelentíssimos Senhores Cônsules: 

  da Síria, Sami Salameh 

  da Jordânia, Mustapha Abdouni 

- Ilustríssimos Senhores Comendadores e  Conselheiros de 

nossa Igreja, 

- Ilustríssimas Senhoras da [diretoria e demais] membros 

da Liga das Senhoras Ortodoxas, 

- Presidente e demais membros da Sociedade Antioquina 

- Caríssimos fiéis, 

- Prezados amigos. 
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 Sejam todos bem-vindos hoje e sempre nesta casa 

santa, casa do Pai Celeste, na qual, de forma invisível, 

habitam os santos da Igreja, nossos padroeiros, assim 

como os santos anjos, que cantam sem cessar, junto do 

trono celeste, glorificando e louvando nosso Senhor e 

Criador. 

 E nós, por nossa vez, na terra, elevamos a Deus 

nossas ações de graças e louvores, a ele que, com seu 

amor ilimitado, abrange todo o universo, amor este 

manifestado na vinda de seu Filho único, que se revestiu 

de nossa natureza humana para nossa salvação. 

 É exatamente o que celebramos no Natal, que 

comemoraremos dentro de poucos dias, cantando:  

“Cristo nasceu, glorificai-o! Cristo veio dos Céus, 

recebei-o! Cristo está sobre a terra, elevai-o! Cantai ao 

Senhor toda a terra, e todos os povos louvai-o com alegria, 

pois foi glorificado!” 

Hoje celebramos alguns santos de Deus, santos cujas 

memórias são celebradas anualmente, tomando-os como 

exemplo e luz para a caminhada que nos aproxima de 

Deus, nosso Criador. 

Estamos também agradecendo a Deus e pedindo pela 

Liga das Senhoras Ortodoxas, por sua nova diretoria, 

homenageando-as, e rogando ao Pai Celeste por suas 

obras, e atividades, para que recebam forças no 

desempenho de sua missão, uma vez que a Liga, desde 
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sua fundação, se colocou também sob a proteção das 

santas padroeiras, como exemplo para seu trabalho, as 

santas mulheres Portadoras de Aromas. 

Nesta data de 4 de dezembro nossa Igreja celebra a 

grande mártir Santa Bárbara, padroeira da Sociedade 

Antioquina de São Paulo e de todos os antioquinos, razão 

pela qual eles comemoram sua memória todos os anos 

nesta data, pois ela é daquela terra abençoada, e sua vida 

é exemplo para os cristãos, firmando-os na fé verdadeira 

através dos séculos. 

Celebramos também neste dia outro grande santo, 

São João Damasceno ou Damaskinos, padroeiro do pastor 

desta Arquidiocese. 

Foi este santo que sistematizou os ensinamentos e 

doutrinas da Igreja, defendendo os santos ícones que 

embelezam nossos templos e nos ajudam a ter comunhão, 

pela fé, com aqueles que neles estão representados, os 

santos e santas que adotamos como nossos padroeiros e 

modelos para nossas vidas. 

 

Os santos são seres humanos como nós, mas cheios 

do Espírito Santo, o qual transfigurou suas vidas e os 

distinguiu por seus atos, obediência e amor ilimitado ao 

Senhor Jesus, base fundamental em suas vidas.  
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Eles são os heróis da verdade em um mundo de 

mentira e corrupção, pois suas vozes são inspiradas pelo 

Espírito Santo.  

Logo, todos nós somos chamados à santidade, a viver 

com Deus Mestre da nossa vida, pois a vontade de Deus é 

a salvação de todos os seres humanos pela graça do 

Espírito Santo, que em nós, cristãos, habita desde o dia de 

nosso Batismo, e cada vez que recebemos e nos 

alimentamos com o corpo e sangue de Jesus Cristo que 

nos é dado gratuitamente. 

Queridos em Cristo, 

A celebração e a festa dos santos padroeiros são 

expressões de alegria pelo encontro com quem nós 

amamos.  

A celebração de um onomástico, como hoje é 

celebrado o meu, é motivo de alegria, mas para mim 

pessoalmente a festa e alegria verdadeira é olhar para as 

entidades que lembramos de maneira especial hoje, sejam 

humanitárias, educacionais, beneficentes e sociais, vendo 

também as pessoas ligadas a elas, sejam clérigos ou laicos 

que atuam nesta Arquidiocese, trabalhando segundo a 

vontade de Deus, crescendo a cada dia em suas vidas com 

a graça de Deus, exercendo suas funções em favor dos 

necessitados, cumprindo os objetivos e a razão de sua 

fundação. 
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Hoje minha alegria é duplicada, como a dos que aqui 

estão, pois celebramos primeiramente em ação de graças e 

em favor da Liga das Senhoras Ortodoxas, fundada há 68 

anos, com o principal objetivo de prestar serviços na área 

humanitária e educacional e para isso foi fundado e é 

mantido o Colégio Metropolitano São Paulo. 

Agradecemos a Deus pelo muito que a Liga fez nesse 

sentido em todos estes anos, e nossa esperança é de que 

não só assim continue, mas que possa fazer mais com a 

ajuda de Deus e o trabalho e esforços de seus membros e 

colaboradores, com a nova presidente da atual diretoria, 

Srª Huguete Maalouly junto com as demais diretoras e 

todas as associadas e com a colaboração de seu Conselho 

Superior, sob a presidência da Srª Widad Moussef Bou 

Khazal. 

Temos grande esperança, pois, em uma nova etapa 

de sua existência, cheia de atividades e maiores 

realizações, trabalhando todas com espírito de cooperação 

e amor, sob a graça do Senhor, ao qual pedimos que as 

fortaleça e lhes dê saúde para continuarem com seu 

trabalho, tendo como exemplo suas padroeiras, as santas 

mulheres Portadoras de Aromas que transmitiram ao 

mundo a Boa Nova de alegria da Ressurreição e vida nova 

em Jesus Cristo. 

E lembramos que com Deus tudo é possível. 
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Queridos, 

Essas celebrações tem ainda maior sentido quando o 

necessitado encontra ajuda; o refugiado encontra quem lhe 

estende a mão, o acolhe e dá assistência; quando a 

criança e o jovem encontram uma escola para recebê-los e 

educá-los; quando o faminto encontra quem lhe dê pão; o 

doente tem quem lhe preste cuidados médicos; e a criança 

encontra quem respeita sua inocência e infância. 

Esta é a verdadeira festa, a verdadeira alegria nos 

Céus e na terra, quando realizamos as obras de 

misericórdia em favor daqueles que Deus criou à sua 

imagem e semelhança, como nos ensina o Santo 

Evangelho. 
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Em segundo lugar nos alegramos também em 

parabenizar e rogar a bênção de Deus para o presidente sr. 

Ricardo Antibas e todos os membros da Sociedade 

Antioquina pela festa de sua padroeira, Santa Bárbara. 

Que pela intercessão desta grande mártir lhes sejam 

concedidas muitas bênçãos dos Céus, renovando em seus 

corações o espírito de amor e sacrifício, e o ânimo para as 

boas obras, para que continuem a enaltecer o nome da 

Sociedade Antioquina não somente em São Paulo, mas no 

Brasil e no mundo. 

Que se lembrem sempre de um fato histórico muito 

importante e significativo na vida dos cristãos: que foi na 

cidade de Antioquia que os discípulos de Jesus foram pela 

primeira vez chamados cristãos. 

se o prefeito e esposa estiverem presentes: 

 

E aqui devemos agradecer aos nossos queridos que 

se esforçaram nessa assistência humanitária e estão 

conosco hoje, a Srª Ana estela, primeira dama do 

município, e o prefeito Fernando Haddad. 

Nós sabemos quanto eles já fizeram nessa área, 

seja em favor dos refugiados, de crianças e outros. 

Não há necessidade de maior testemunho que o do 

próprio Deus, ao qual pedimos que os recompense com 

as bênçãos celestes. 
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Finalmente, 

Em meu nome e da Liga das Senhoras Ortodoxas e 

da Sociedade Antioquina do Brasil. 

Agradecemos, de coração ao Excelentíssimo 

Presidente da República, o Senhor Michel Temer e 

também ao excelentíssimos governador de São Paulo 

senhor Geraldo Alckmin, governador de Goiás senhor 

Marconi Perillo e governador do Paraná senhor Beto 

Richa, pelo envio de suas felicitações a estas entidades e 

a minha pessoa. 

Saudamos mais uma vez e agradecemos a presença 

de Dom Edgar El Madi e de todos nesta celebração, em 

especial ao Sr. Ministro Gilberto Kassab, ao qual 

desejamos um futuro distinto que nos encha de orgulho por 

seu trabalho e esforços. 

Agradecemos a presença do senhor prefeito deste 

município senhor Fernando Haddad e sua digníssima 

esposa doutora Ana Estela. 

 Saudamos, e agradecemos também pela presença, ao 

Excelentíssimo Sr. Embaixador Osmar Chohfi. 

Igualmente nossos agradecimentos e saudação, pela 

presença, aos Excelentíssimos Senhores Cônsules: 

da Síria Sr. Sami Salameh 

da Jordânia Sr. Mustapha Abdouni 
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E a todos os representantes das varias entidades aqui 

presente. 

Parabéns aos antioquinos!  

Parabéns à Liga das Senhoras Ortodoxas. 

Nosso especial agradecimento ao Coral Allegro e ao 

maestro Maurício que abrilhantou esta Liturgia. 

Passamos agora a palavra à Srª Huguete Maalouly 

nova presidente da Diretoria da Liga das Senhoras 

Ortodoxas, que nos dirigirá algumas palavras. 

Deus abençoe a todos! 

 

Dom Damaskinos Mansour 
Arcebispo Metropolitano 

Arquidiocese Ortodoxa Antioquina 
São Paulo - Brasil 


