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Reverendíssimo irmão no Episcopado Dom Romanós, 

Digníssimas autoridades religiosas, civis e representantes de 

entidades, 

Digníssimos senhores cônsules: 

Dr. Ghassan Obeid, Cônsul Geral da República Árabe-Síria,        

Dr. Kabalan Frangie, Cônsul Geral da República do Líbano,   

Reverendos Padres, 

Digníssimos Comendadores do Trono Antioquino, 

Senhores Presidentes e demais membros do Conselho desta 

Arquidiocese,  

Queridos filhos espirituais e paroquianos. 

 

A Igreja Ortodoxa ainda vive o tempo natalino.  

O fato do nascimento do Senhor, Rei dos Reis, Jesus 

Cristo, na terra, é o começo do novo calendário universal, o 

ponto principal da história da humanidade, que é dividido em 

vida antes de Cristo e depois de Cristo, pois o Santo Natal, para 

os cristãos, é festa de renovação da vida em Jesus Cristo, já que 

com ele nós passamos da vida antiga para a vida nova, vida de 

luz e salvação, como ele mesmo disse na profecia do 

Apocalipse:  

 

“Eis que faço novas todas as coisas”. 
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No Natal nós nos encontramos com Deus através de seu 

Filho Unigênito, encarnado na terra como filho da Virgem 

Maria, por obra do Espírito Santo, um acontecimento divino e 

humano ao mesmo tempo. 

 

 Este Deus que, no passado, falou aos homens sobre seus 

mandamentos através dos Profetas, no Natal cumpriu as 

profecias e nos falou diretamente encarnado por seu Filho, e a 

Encarnação para os cristãos é o mistério de Deus entre os 

homens e do encontro do homem com Deus. 

 

 Queridos. 

 

 A renovação, em todos os aspectos da vida, é importante 

e parte da necessidade natural do ser humano, o homem criado 

por Deus para viver em paz, esforçando-se para conquistar a 

graça divina e a vida eterna de alegria e paz com seus irmãos na 

terra e com Deus, o seu Criador, voltando ao paraíso que 

perdeu por desobedecer aos mandamentos divinos. 
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 Neste tempo do Natal e Epifania voltamos nossa atenção, 

em especial, para nossa Igreja Antioquina, a qual, há 

aproximadamente 40 dias, perdeu uma pessoa muito 

importante, não somente para a Igreja, mas para a pátria, 

principalmente para o Oriente Médio (Síria e Líbano) e para 

outras Igrejas e religiões, pois ele foi um homem de diálogo e 

respeito com os demais.  

 

Ele foi pai e pastor distinto que dedicou a vida a Deus e 

à sua Igreja por 90 anos, desde sua infância até o último dia de 

vida.  

 

Nos referimos ao nosso saudoso Patriarca Ignátios IV, 

pela alma do qual fazemos hoje esta oração. 

 

 Seu falecimento nos causou muita dor, e para mim 

pessoalmente ele foi como um pai e um mestre que me 

acompanhou desde 1962 no mosteiro de Balamand, no Líbano, 

primeiramente como meu professor e depois como líder 

religioso durante todos os anos de minha vida clerical. 
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Queridos, 

 

Sabemos que a vida de todo ser humano nesta terra é 

passageira, e nela devemos trabalhar para fazer o bem o 

máximo possível, para que, ao fim dela, sejamos dignos de 

ouvir a voz do Senhor dizendo: 

 

 “Muito bem, servo bom e fiel; já que foste fiel no pouco, 

eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor”. 

 

 No dia do velório de Sua Beatitude, quando olhei seu 

corpo na Catedral de São Nicolau em Beirute, inerte e 

silencioso, cheguei à conclusão de que a morte dos grandes 

homens mostra-nos exatamente que todo ser humano, seja 

quem for, não é permanente neste mundo, porque tudo o que 

tem início deve ter um fim.  

 

Assim, percebi que somente a Igreja, nossa Mãe na fé, é eterna, 

vive para sempre, pois seu Mestre e Senhor é eterno e está 

presente em nosso meio pela ação do Espírito Santo. 
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 E foi o Espírito Santo que inspirou os Padres do Santo 

Sínodo de nossa Igreja, o qual, após oração e invocação do 

Espírito Santo, elegeu o novo Patriarca Antioquino, o 

Arcebispo da Europa, Sua Eminência João Yazigi, agora 

Patriarca João X. 

 

 Ele esteve conosco em visita ao Brasil, há 

aproximadamente 5 anos, e sua eleição no tempo do Natal foi 

um renascimento, uma renovação para a Igreja. 

 

 O novo Patriarca veio como um presente natalino para a 

Igreja Antioquina e para todas as Igrejas no mundo. 

 

 Hoje rezemos todos pelo descanso da alma do saudoso 

Patriarca Ignátios IV e pelo novo Patriarca, Sua Beatitude 

Youhanna X, pedindo que nosso Deus lhe conceda forças, 

saúde e sabedoria para que, nestes tempos difíceis, juntamente 

com os membros do Santo Sínodo, leve a barca da Igreja ao 

porto da salvação e da paz. 

 

Queridos, a vida do saudoso Patriarca Ignátios IV foi 

sempre cheia de bons atos, os quais estiveram presentes em 

todas as áreas de sua vida.  
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 Foi um homem brilhante em todos os seus feitos, 

respeitado por todos, sábio, culto, dedicado, intimo de Deus, 

que amou a Igreja e seu Mestre.  Dedicou toda a sua vida a 

servir seu rebanho com toda sinceridade. 

 

 O Patriarca Ignátios acreditava, como nos disse com suas 

próprias palavras, que “a morte é o caminho da ressurreição e 

Deus é a fonte da vida”, por isso acreditamos que hoje ele está 

junto a seu Mestre, no Céu.  

 

 E agora, confirmando aquilo em que cremos quanto à 

bem-aventurança de sua alma, elevemos nossas preces e 

orações para que Deus a acolha no Reino Celeste, como ele 

mesmo o desejava, repetindo, de todo coração: 

 

 Seja a sua memória eterna! 

 

 Dom Damaskinos Mansour 

 Catedral Ortodoxa Metropolitana 

 13 de janeiro de 2013 


