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Homilia de Dom Damaskinos para a Festa dos Santos 

Apóstolos Pedro e Paulo em 29 de junho de 2020. 

 

 Queridos em Cristo. 

 Hoje a Igreja Ortodoxa Antioquina celebra a festa de seus padroeiros, os 

Santos Apóstolos Pedro e Paulo. 

 A importância destes dois Santos Apóstolos e seu papel e lugar na história 

da Igreja Cristã em geral é essencial; e em nossa Santa Igreja Antioquina, eles 

ocupam uma posição privilegiada e muito especial, pois eles foram os fundadores 

do Santo Trono Patriarcal Antioquino no primeiro século do Cristianismo, 

exatamente na cidade de Antioquia, como lemos no Livro dos Atos dos Apóstolos, 

que diz: “Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados 

cristãos” (Atos 11,26). 

Eles receberam da Santa Igreja o título de “Príncipes dos Apóstolos e 

doutores do universo”, como cantamos no Tropário desta festa. 

 Nós, Clero e fiéis da Igreja Antioquina, nos lembramos, então, nesta 

ocasião, que o título e nome “cristão” nasceu na sede histórica de nossa Igreja, a 

cidade de Antioquia, que era, naqueles tempos, a capital da Síria, e a ponte entre 

o Oriente e Ocidente. 

 Então, o nome abençoado de “cristão” nasceu lá há mais de dois mil anos, 

e continuou, através dos séculos, [a designar milhões de pessoas, como ainda 

acontece em nossos dias, quando tantos se chamam e são chamados de cristãos, e 

poucos têm conhecimento deste fato histórico]. 

 E mais que isto, é importante que se saiba que foi através da Igreja da cidade 

de Antioquia que o mundo todo tomou conhecimento de quem é Jesus Cristo o 

Salvador e de seu sincero e divino amor por toda a raça humana e sua salvação, e 

que por esse amor Ele comunicou a eles não apenas seus sentimentos e desejos 

para o bem e salvação, mas entregou por eles a própria vida, até a morte na Cruz. 

 Esta é a prova maior de seu verdadeiro amor para nós e desejo de salvação 

de todas as pessoas do pecado e da morte. 
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 Queridos em Cristo. 

 Celebramos hoje a festa dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo que levaram 

com fé a Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo ao mundo inteiro a partir de 

Antioquia. 

 Vamos, pois, nos lembrar sempre da grandeza do nome que temos sobre 

nós, [o de cristãos, e] que vem do título messiânico do próprio Jesus Cristo, e isso 

é uma grande honra para cada um que crê nele e que deve, portanto, se orgulhar 

deste nome. 

 E mais ainda,, celebramos hoje a memória da fundação do Trono 

Apostólico Antioquino, o qual, oficialmente, na relação dos antigos Patriarcados 

e Igrejas Cristãs, está relacionado antes mesmo do Trono de Jerusalém, a Igreja 

chamada “Mãe das Igrejas”. 

 Isto por causa do lugar de destaque e posição de importância de nossa Igreja 

para a vida do Cristianismo e de todas as Igrejas em todo o mundo. 

 Por isso, pessoalmente, é grande hoje nossa alegria como Arcebispo desta 

Igreja Ortodoxa Antioquina, tratando de tudo que diz respeito à sua pastoral, 

necessidades religiosas e administração no Brasil há 27 anos. 

 E hoje aproveitamos para saudar e parabenizar todos os filhos e a famílias 

deste Trono Apostólico Antioquino no Brasil e nos cinco continentes: Clero, fiéis, 

membros desta Igreja de história tão ilustre e abençoada, fundada no início do 

Cristianismo. 

 Para todos, nossas cordiais e fervorosas saudações, com nossos votos de 

que Deus derrame sobre todos sua grande misericórdia e seu amor paternal. 

 Desejamos que vocês vivam pelo amor de seu Mestre e Senhor Jesus Cristo, 

carregando seu nome com orgulho, e que Ele, o Salvador, afaste de suas vidas 

todo mal e toda enfermidade, e os proteja com sua graça, tanto espiritual como 

corporalmente.  
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 Nos lembramos também, nesta celebração, e oferecemos nossas orações por 

todos os que sofrem, os entristecidos por várias razões, os prisioneiros e 

sequestrados, especialmente, dentre eles, o Metropolita Boulos Yazigi, da 

Arquidiocese de nossa Igreja em Alepo, que foi sequestrado há sete anos, 

juntamente com seu irmão no Episcopado, Arcebispo Youhanna Ibrahim da Igreja 

Siríaca, sem que, até hoje, se tenha qualquer notícia deles, apesar dos esforços de 

nossa Igreja nesse sentido. 

 Rezamos para que Deus os proteja e liberte, como fez com o apóstolo São 

Pedro quando este estava aprisionado, como lemos nos Atos dos Apóstolos (12,3-

11).  

 Finalmente,  

 Queremos parabenizar os que têm os nomes dos Santos apóstolos Pedro e 

Paulo, que hoje celebramos, e que os têm, portanto, como seus padroeiros. 

 Parabenizamos também os moradores do Estado e cidade de São Paulo, seu 

Governador e Prefeito, pela ocasião da festa do Santo Padroeiro, o Apóstolo 

Paulo. 

 Que Deus, pela intercessão destes santos apóstolos, os abençoe e proteja a 

todos, bem como os que celebram hoje esta honrosa festa. 

 Que esta data se repita nas vidas de todos os ortodoxos antioquinos por 

muitos anos mais, com saúde e paz. 

 Deus os abençoe. 

 

 

† Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano 

Arquidiocese Ortodoxa Antioquina  

de São Paulo e todo o Brasil 


