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HOMILIA DE DOM DAMASKINOS PARA A FESTA DE SANTO ELIAN E 

ENTREGA DA COMENDA PARA SRA. IVETE ATTALAH EM 10/02/2019. 

 

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

 

- Reverendos Padres,  

- Excelentíssimo Embaixador Osmar Chohfi. 

- Excelentíssimo Cônsul Geral da Síria, Sr. Sami Salameh, 

- Excelentíssimo Cônsul Geral da Russia, Sr. Yuri Lezgintsev, 

- Excelentíssimo Cônsul da Jordânia, Sr. Mustafá Abdouni.  

- Excelentíssimo Conselheiro Comercial do Egito, Sr. Mohamed Elkhatib, 

- Ilustríssimos Senhores Presidentes e membros do Club Homs,  

- Ilustríssimos Senhores Conselheiros e comendadores de nossa Igreja, 

- Ilustríssima Senhora homenageada Ivete Kanawate Attalah 

- Amados fiéis em Cristo, 

- Senhoras e Senhores. 

  

Nesta Santa Missa que hoje celebramos, unidos em nome de Jesus Cristo, a comunidade 

ortodoxa antioquina em São Paulo, juntamente com o Clube Homs se alegram hoje por dois 

importantes eventos: 

 

 O primeiro está ligado diretamente com a comunidade homsie em São Paulo, 

lembrando-nos do padroeiro da cidade de Homs, a terra de seus pais e avós; 

 

   O segundo é homenagem para uma ilustre senhora de nossa comunidade que tem 

origem da cidade de Homs na Síria. Falamos da Senhora Ivete Kanawate Attalah. 

   É dupla, então, a razão de nossa alegria hoje. 

 

Queridos fiéis, 

 No mês de fevereiro a Igreja Ortodoxa Antioqina celebra anualmente a memória do 

grande mártir e médico Santo Elian de Homs e pede sua intercessão, especialmente para a cura 

das enfermidades. 

 O Santo mártir, em geral, não dá importância para a morte corporal, porque ele mira a 

vida eterna com Deus. Ele desaparece deste mundo terreno em corpo e passa a viver no mundo 

da santidade em espírito. 



2 
 

 Por isso, desde o quarto século até nossos dias Santo Elian opera continuamente muitos 

milagres neste mundo, curando os enfermos, que pedem sua intercessão com fé, tanto cristãos 

como não-cristãos e sua memória vive dentro dos corações e mentes daqueles que nele creem 

e respeitam sua memória. 

 A cada vez que celebramos Santo Elian, meditando sobre as etapas de sua vida, vemos 

que ela é uma importante lição e exemplo que fortalece a fé dos cristãos através dos séculos, 

mostrando o amor ilimitado que cada fiel deve dedicar a Jesus, nosso Salvador, assim como fez 

Santo Elian. 

 Não vamos hoje falar de sua trajetória de vida, pois, junto com o Club Homs, 

preparamos um folheto à parte, junto com nosso folheto dominical, narrando os principais fatos 

da vida deste santo, e desejamos que todos o levem consigo, para leitura e meditação juntamente 

com seus familiares e amigos. 

 

 Há um provérbio árabe que diz: “quem esquece suas origens não tem origem", e 

conhecer um pouco sobre Santo Elian de Homs é aprender sobre as origens de parte de nosso 

povo e de nossa fé. 

  Nesta celebração, juntamente com todos os membros do Club, nos lembramos de 

nossos saudosos pais e avós, de todos que vieram daquela cidade, rogando por suas almas, pois 

eles muito trabalharam para a fundação do Club Homs e outros, para que o mesmo fosse, 

primeiramente, um ponto de união das famílias homsies e de toda a comunidade árabe, de modo 

a continuarem ligados à pátria-mãe, a terra onde nasceram muitos santos e mártires, 

imperadores e grandes líderes, dentre os quais brilha o forte testemunho do cavaleiro de Cristo, 

Santo Elian, el Homsi, grande dentre os mártires. 

 Porque celebramos esta festa? É porque a Igreja nos convida a celebrar diariamente seus 

santos durante o ano inteiro. Mas, será que eles precisam de nós ou somos nós que precisamos 

deles? 

  

Para nós os Santos Mártires são aqueles que estão junto a Deus como recompensa por 

seus bons atos na vida terrena. 

 Entre as melhores características de Santo Elian se destacam sua firme fé em Deus e seu 

amor absoluto em Jesus Cristo que o levou ao sacrifício voluntário e ao serviço gratuito, tanto 

no campo da medicina como no campo espiritual, curando os corpos e as almas, sem distinção, 

a todos os necessitados que a ele recorriam. 

 Até hoje, fiéis cristãos e não cristãos na Síria, visitam sempre seu túmulo na cidade de 

Homs, pedindo a cura e intercessão. 
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 Ele considerava a vida terrena como passageira e tudo o que se levaria em conta seriam 

as boas obras que realizamos neste mundo, pois isso vem principalmente do amor verdadeiro 

por aquele que nos amou até a Cruz e nos ordenou fazer atos de misericórdia em favor de nossos 

irmãos. 

 

 Queridos, 

 Santo Elian, nos ensina hoje que aqueles que tem humildade e amor verdadeiros e 

trabalham voluntariamente pelas instituições fundadas por nossos pais e avós, terão sucesso em 

todos os seus atos e não enfrentarão dificuldades para resolver todos os problemas. 

 Assim, se quisermos o sucesso de qualquer entidade devemos aprender deste grande 

santo mártir a trabalhar em harmonia, em espírito de humildade, amor e sacrifício, respeitando 

o espírito e o motivo dos seus fundadores, os quais foram grandes homens e mulheres que deram 

início as entidades de nossa colônia Sírio-Libanesa no Brasil. 

 Lembrando que estas grandes e importantes entidades, hoje e no futuro, precisam de 

grandes homens ou mulheres para preservá-las. 

 E como dissemos anteriormente, a base do sucesso, em tudo, é única: Humildade, Amor, 

Sacrifício e Harmonia entre seus membros e graças a Deus, em nossa colônia, encontramos 

muitas dessas pessoas, filhos daquelas grandes personalidades.  

 Finalmente,   

 Rogamos igualmente por todos os membros da comunidade homsie e aqueles que tem 

o nome de Santo Elian, e os atuais presidentes e demais membros das mesas diretoras do Club 

Homs e de todos os seus familiares, pedindo em favor de todos, saúde, força e paz, com a 

bênção de Deus, desejando que o nome glorioso do Club Homs no Brasil se eleve cada vez 

mais, com muitas realizações. 

O segundo evento celebrado neste dia é a homenagem a uma filha da cidade de Homs e 

de uma família ortodoxa tradicional de lá. 

Queridos,  

O critério que usamos para a escolha e indicação de nossos homenageados em geral, 

não depende de religião ou nacionalidade, se é homem ou mulher, mas depende da avaliação 

de seus bons atos, e seu respeito pela dignidade do ser humano no serviço voluntário e 

benemerente. 

Como costumamos dizer sempre: 

Deus é o maior homenageador, Ele conhece o íntimo dos corações pois Ele mesmo que 

nos criou, nos deu olhos para enxergar, coração para sentir e mente para pensar e avaliar 

sinceramente os valores das pessoas neste mundo em que vivemos. 
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A senhora Ivete Kanawate Attalah é uma pessoa cheia de vida e sempre com muitas 

atividades benemerentes. 

Apesar dos muitos anos de atividade, ela trabalha sem descanso e sem se entediar até 

hoje.  

Ela ama a vida e tudo que Deus criou neste mundo. E uma de suas maiores 

características é o amor pelas crianças carentes.  

Sua trajetória na área da benemerência se iniciou logo depois de sua chegada ao Brasil, 

juntamente com seu saudoso marido Husni, atuando nas várias instituições beneficentes da 

coletividade sírio-libanesa. 

Na década de 80 liderou a criação de um trabalho humanitário com ênfase na formação 

e educação das crianças menos favorecidas. 

Atualmente a nossa homenageada é presidente da Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa 

– Creche Adélia Cury, fundada em 1997, com atendimento integral e gratuito a crianças de 1 a 

14 anos. 

No ano passado, unida às suas companheiras de luta, fundou uma nova casa para 

assistência de crianças, a Creche nomeada “Semeando o Futuro”, [sendo também colaboradora 

em outras entidades, para o crescimento das quais muito contribui]. 

Ela é um exemplo de amor e serviço, considera as crianças como a luz da vida, e sente 

que deve cuidar delas. 

Esta é a razão de seus esforços para dar a elas um futuro melhor, para termos uma 

sociedade mais sadia futuramente. 

Certamente seu amor às crianças vem de seu amor ao Senhor Jesus, que também foi 

criança, o qual disse: “Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o 

Reino dos Céus”. 

Atualmente ela é membro do Conselho Consultivo de muitas entidades humanitárias em 

São Paulo, recebendo ao longo de sua trajetória várias homenagens. 

E hoje a Srª Ivete recebe também as bênçãos da Igreja Antioquina, em consideração às 

suas realizações de amor. 

Assim, sua Beatitude, o Patriarca João X, como apreço para nossa arquidiocese e por 
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nossa pessoa, houve por bem homenagear a dedicação e os serviços prestados por esta 

benemérita membro de nossa comunidade Sírio-Libanesa em São Paulo. 

Concedendo a ela a comenda dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, alta honraria de nosso 

Trono Antioquino no grau de Grã Comendadeira.   

Convidamos agora a senhora Ivete Kanawate Attalah para receber a Comenda 

Patriarcal. 

Para a entrega da Cruz convidamos.......................... 

Para a entrega da estrela convidamos....................... 

Para a entrega do diploma convidamos.....................  

 

(Salva de Palmas) 

 

Em nome da senhora Ivete agradecemos a todos que prestigiaram esta ocasião com sua 

presença e 

agradecemos, novamente, à diretoria do Club Homs, pela nobre iniciativa de celebrar 

anualmente, pelos últimos oito anos, a memória deste grande santo e rogamos a ele que 

interceda a nosso Deus para que tenham êxito nas atividades deste inestimável Club.  

- Convidamos os presidentes do Clube Homs: 

 

para receberem um Ícone do Santo e grande mártir Elian como uma benção para esse nosso 

querido Clube. 

Entrega do Ícone 

Convidamos o presidente, Dr. Valter, para falar em nome do Club. 

Mais uma vez agradecemos a todos que participaram conosco desta celebração, 

desejando-lhes muita saúde e prosperidade neste ano de 2019, com a graça de Deus. 

 Deus os abençoe. 

 

(convite para cumprimentos no Salão Nobre da Igreja) 

Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano 

da Arquidiocese de São Paulo 

e todo o Brasil 
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