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HOMILIA DE DOM DAMASKINÓS PARA O DOMINGO DA 

SANTA CRUZ ( POSSE DO CONSELHO ) 11/03/2018 

 

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

 Reverendíssimo Dom Romanós, Bispo Auxiliar,/ 

 Digníssimas autoridades religiosas, diplomáticas e civis,/ 

 Digníssimo Sr. Embaixador Osmar Wladimir Chohfi,/ 

 Digníssimo Prefeito do Município de São Paulo Sr. João Dória Júnior,/ 

 Digníssimo Deputado Estadual Sr. Fernanso Capez,/ 

 Fadilatu El Sheik Mohamad El Mougrabi 

 Reverendos Padres,/ 

 Digníssimo Cônsul da República Árabe-Síria Dr. Sami Salameh,/ 

 Digníssimo Cônsul da Jordânia, Sr. Mustafá Abdouni,/ 

 Digníssimos membros do nosso Conselho da Arquidiocesano e Comendadores do Trono 

Antioquino,/ 

 Ilustríssimos Senhores Conselheiro so Conselho Ortodoxo da Cidade de São Paulo, hoje 

solenemente empossados,/ 

 Ilustríssimos senhoras e senhores presidentes e representantes de Entidades e Clubes aqui 

presentes,/ 

 Prezados filhos espirituais e amigos, 

I. Hoje é um domingo dedicado, na Igreja Ortodoxa, à Veneração da Santa Cruz./ e 

Estamos quase na metade do tempo da Santa Quaresma,/ a qual nossa Igreja vê como uma 

viagem espiritual,/ como luta rumo ao Dia da Ressurreição do Senhor Jesus Cristo,/ e no meio dessa 

viagem/ o fiel poderia sentir-se fraco ou entediado,/ tentado a não continuar esta batalha espiritual 

de jejum até o seu fim,/ e assim perderia os frutos de sua luta e a graça da ressurreição./ 

Por isso, a Igreja, mãe dos fiéis,/ coloca à nossa frente, em todas as Igrejas,/ a Santa Cruz,/ 

para olharmos para Jesus com esperança,/ não somente morto na Cruz,/ mas também glorioso e 

vitorioso sobre a morte e todo o mal,/ e assim podermos ter forças para vencer nossas paixões e 

dificuldades,/ chegando ao dia da vitória,/ dia da Páscoa,/ sabendo que a força para tal 

empreendimento é a Santa Cruz,/ na qual Jesus Cristo foi crucificado para a nossa salvação./ 

† A Cruz que, antes de Cristo, foi instrumento de castigo,/ depois da Paixão e morte do 

Senhor numa cruz/ e sua gloriosa Ressurreição/, se tornou caminho da alegria e salvação/, como 

escreveu São João Crisóstomo e nós cantamos na Páscoa/: “Fiéis, vinde tomai Luz da Luz sem 
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acaso e glorificai o Cristo Ressuscitado dos mortos e também vinde todos e glorifiquemos a Santa 

Ressurreição de Cristo/; porque, pela Cruz, veio o júbilo a todo o mundo.” 

† A Santa Cruz se tornou, após a Ressurreição de Jesus/, a bandeira da Igreja e símbolo de 

amor e sacrifício ilimitado/, e não mais de castigo e condenação/. 

 

Queridos, 

 

Aprendemos na vida eclesiástica e da experiência dos Santos Padres da Igreja, daquilo que 

eles vivenciaram, que;  

† Aquele que carrega a Santa Cruz com paciência e esperança, não conhece porta fechada 

impossível de se abrir/. 

 

 † Aquele que carrega a Santa Cruz com fé e amor, não conhece queda de que não possa se 

levantar/. 

 

Se olharmos para Cristo Crucificado/, conheceremos que tudo neste mundo é vão/, pois só 

Ele é o Único Eterno/, fonte de amor, vida e esperança/, e enquanto tivermos ligação com Ele 

(Deus)/, permaneceremos na vida verdadeira/. Que Deus Pai desejava para cada ser humano desde 

da criação/. 

 

Disse Santo Isaque, o Sírio: 

 “A Cruz não é somente uma figura que nós respeitamos, ou uma doutrina baseada no 

mistério da salvação, mas é vida, em todo o significado dessa palavra. 

 Quem deseja viver segundo a vontade de Deus vive sua vida com suas dificuldades e dores 

ou paixão, pois este é o caminho da salvação do ser humano.” 

 E nossa vida não é uma cruz? Lutas, cansaço, conflitos em busca de vida digna para nós e 

nossos filhos. 

 Trabalhamos dia e noite para alcançar o sucesso na vida, sucesso que prevaleça e supere as 

dores e a morte, para vivermos uma vida melhor.  

 

II. O segundo motivo de nosso encontro hoje é a posse solene dos membros do Conselho da 

Cidade de São Paulo/ que foram eleitos na reunião do Conselho da Arquidiocese/ em 22 de 

novembro de 2017, para o Biênio 2018-2019. 

Queridos em Cristo, 
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 Já se tornou tradição em nossa Arquidiocese/ que os conselheiros de nossa Igreja tomem 

posse solene nesta celebração da Santa Cruz/, quando todos pedimos a Deus por estes conselheiros, 

para que sejam fortalecidos pelo poder da Cruz do Senhor/, para que, assim, exerçam com êxito as 

funções que assumem/ como trabalho voluntário por esta Arquidiocese e seus fiéis/. 

Queridos Conselheiros e Fiéis, 

 Esta Igreja é sua casa/, foi fundada por seus pais e avós e colocada em suas mãos como um 

precioso depósito/, a ser guardado e transmitido a seus filhos e netos e para todas as gerações./ 

 E quando falamos da Igreja não nos referimos somente à construção/, mas também aos fiéis/, 

construção espiritual/ um corpo místico, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo./ 

E se o edifício espiritual é formado de pedras vivas como vocês/, a Igreja material, o 

templo/, também se torna construção viva/, graças a seus esforços e cuidados/. 

Desejamos que permaneçam firmes na fé em Deus e em comunhão com Ele/, pois com 

Deus/, como já dissemos/, tudo é possível/, seja no campo religioso ou no campo social e político. 

Queridos conselheiros, 

O trabalho e serviço pela Igreja e seus fiéis/, e também pela sociedade em geral/, é uma 

missão honrosa/, da qual Deus não esquece/, concedendo bênção e forças para os que a cumprem 

para sua maior glória/ e em favor dos seres humanos/. 

 Também, exercer bem as funções assumidas/ é uma homenagem a seus antepassados e 

fidelidade a Deus. 

 Quero também aproveitar esta ocasião para agradecer a todos os membros da diretoria 

anterior/, sob a presidência do querido Dr. Valter Boulos/, por seu trabalho distinto/, como bem foi 

avaliado na última reunião do Conselho Arquidiocesano/. 

 1. Agradecemos por tudo que foi feito por ele/ e pelo apoio que sua empresa nos tem dado 

sem nenhum ônus para a Igreja; / 

 2. Agradecemos também a todos os seus diretores pelo apoio a seu trabalho/, para a glória de 

Deus e bem desta Igreja. / 

 Rogamos ao Senhor pelos novos membros/, para que nosso Deus inspire e oriente o novo 

presidente, Dr. Antonio José Neaime,/ bem como os demais membros. Sobre eles seja todo o bem. / 

 Dr. Antonio, 

Deus lhe conceda saúde, força, sabedoria e paciência durante sua gestão na presidência./  

O senhor tem toda a confiança e consideração do Arcebispo/ e do Conselho da 

Arquidiocese/, juntamente com todos os demais conselheiros./ 

Sabemos que o trabalho e serviço pela Igreja e ao seu Mestre Jesus Cristo/ é um trabalho 

voluntário/ exercido pelos novos conselheiros que prometem participar e ajudar neste serviço 

abençoado/, cada um conforme os seus dons./ 
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Queridos, 

Vocês sabem que se inicia um período em que nossa Igreja/ precisa de muito esforço e luta 

de nossa parte/. 

 Estamos enfrentando o desafio de completar o projeto de construção para nossa Catedral/, o 

qual foi elaborado para servir e facilitar a vida de todos os seus filhos e netos/, e de todos os 

membros da comunidade e seus amigos/, quando vêm para as Missas, casamentos, batizados e 

outros ofícios religiosos/, e para tanto precisamos de seu apoio/, e devemos trabalhar com dedicação 

e generosidade, para que, no futuro, possamos nos orgulhar do que será feito nesta Arquidiocese/, 

assim como nos orgulhamos de nossos pais que construíram esta Catedral distinta no Brasil e na 

América Latina/. 

Cremos que a união e trabalho sincero/ nos levarão a concluir as outras duas etapas desta 

obra com todo sucesso/. 

E como hoje celebramos a Veneração da Santa e Vivificante Cruz/, desejamos que as 

atividades deste Conselho/ se iniciem solenemente neste dia/ com o pedido a Deus para que a Santa 

Cruz seja a fonte de sua força e êxito/. 

POSSE DO CONSELHO 

Convidamos agora o ex-presidente da diretoria, Dr. Valter Boulos, para que faça uso da 

palavra. 

(fala do Dr. Valter Boulos...) 

Arcebispo: 

Agradecemos ao Dr. Valter por suas palavras e seu honroso trabalho pela Igreja. 

 

E agora convidamos o novo presidente, Dr. Antonio José Neaime, para que também faça 

uso da palavra, finalizando com a leitura dos nomes dos novos conselheiros eleitos. 

 Padre Gregório 

 (cada conselheiro, ao ter seu nome lido, vai para junto do iconostácio, ladeando o Arcebispo 

à direita e à esquerda – formando uma meia lua, com o Arcebispo no meio) 

 (palavra do Dr. Antonio e leitura...) 

 Arcebispo:  

A Santa Igreja ensina os fiéis a começarem e encerrarem suas obras com o sinal da Cruz,/ 

para obterem êxito e agradecerem a Deus./ 

 Pedimos, então,/ a todos os conselheiros,/ juntamente com os vice-presidentes do Conselho 

da Arquidiocese, Dr. Riad Gattaz Cury e Sr. Salim Taufik Schahin, que façam conosco, agora, a 

leitura do compromisso de posse, dizendo juntos:/  

Hoje/ nós Conselheiros desta Arquidiocese/ 
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iniciamos este honroso serviço/  

em prol de nossa Igreja Ortodoxa./  

Com boa vontade e dedicação/  

pedimos a ajuda de Deus/ 

a força e o apoio da Santa Cruz, dizendo:/  

Em nome do Pai, do Filho e do  

Espírito Santo.  

Amém. 

 Homenagem ao Prefeito 

Hoje também temos a grande alegria de receber o Prefeito de nosso Município, Dr. João 

Dória Júnior,/ que, com sua presença, abrilhanta nossa celebração nessa ocasião tão importante para 

nossa Arquidiocese./  Pedimos por ele e por sua família,/ para que o Senhor nosso Deus lhe dê força 

e sabedoria para o continuo e árduo trabalho em prol de nossa amada cidade de São Paulo,/ para 

que, armado com o poder da Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,/ realize todos os seus 

projetos e suas aspirações./ 

E apresentamos a ele em nome da nossa comunidade uma Cruz de madrepérola feita na 

Terra Santa,/ desejando que ela seja a força de seu sucesso,/ pois tudo que se faz com o poder da 

Santa Cruz é possível. 

† Entrega da Cruz                                

† Palavra do Senhor Prefeito 

 Padre Gregório 

 “Os Padres farão entrega de flores para todos, ao final da Santa Missa, nas portas de saída 

da Catedral”. 

† Cumprimentos no Salão 

 Arcebispo:  

Agradecemos a todos que se uniram a nós nesta celebração, autoridades e fiéis, honrando-

nos com sua presença: 

 Deus os abençoe. 

 Coral: “Salva, ó Senhor, nosso Pai e Arcebispo...”   - Bênção~ 

 

Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano 

Arquidiocese Ortodoxa Antioquina 

São Paulo – Brasil 

São Paulo_Posse Conselho e Santa Cruz_11-03-2018 


