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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 
 
Digníssimas autoridades religiosas, 

diplomáticas e civis em geral: 

- Eminentíssimo Metropolita do Chile, D. 

Sérgio Abad, 

- Reverendíssimo Bispo Auxiliar de nossa 

Arquidiocese, D. Romanós Daoud, 

- Reverendos Padres, 

- Excelentíssimo Subprefeito da Vila 

Mariana, Sr. João Carlos da Silva Martins, 

-  

- 

- Ilustríssimos Senhores Presidentes das 

Mesas Diretoras do Clube Homs e demais 

membros da diretoria, 

- Prezados Senhores e Senhoras 

representantes de entidades e clubes, 

- Senhores Conselheiros de nossa Igreja, 

- Prezados paroquianos e irmãos. 
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 Hoje nos encontramos nesta casa 

santa com a família do Clube Homs, 

juntamente com membros da coletividade 

árabe e amigos, para a celebração desta 

Santa Missa em honra a um grande mártir, 

comemorado anualmente e lembrado com 

grande respeito e veneração por muitos 

fiéis, especialmente pelos filhos da cidade 

de Homs e seus descendentes. 

 Trata-se de Santo Elian, um santo 

antioquino que viveu no século III na cidade 

de Homs, na Síria, e se tornou o ilustre 

padroeiro dessa cidade, e atualmente o 

consideramos padroeiro, também, do Clube 

Homs nesta cidade, o qual, já há quatro 

anos, tem celebrado este santo, rogando 

sua intercessão para a proteção do clube e 

seus membros, dos filhos de Homs onde 

quer que estejam neste mundo. 

 Santo Elian foi um mártir e médico 

brilhante que tratava de todos que iam a ele, 

sem distinção de religião ou posição social. 
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 Queridos em Cristo. 

 

 Não falaremos hoje sobre a vida de 

Santo Elian, sobre seu martírio e sua luta 

nesta terra, pois isto pode ser lido na última 

página de nosso folheto dominical e no 

folheto do Clube Homs, mas desejamos nos 

deter em algumas questões relacionadas 

com este santo e com os santos de maneira 

geral. 

 

 Vamos pensar sobre o que é ser santo, 

ser mártir, e porque a Igreja tem os santos e 

mártires em grande consideração, 

celebrando suas memórias anualmente. 
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 Qual é a importância da celebração 

dos santos através dos séculos e que 

proveito temos em celebrá-los? 

  
 Queridos. 
  

 Os santos e mártires pela fé, em geral, 

são pessoas que, como todos nós, 

nasceram em pecado, mas diferentes dos 

demais seres humanos porque aprenderam 

a abrir o coração e os ouvidos para Deus, 

vivendo assim em conformidade com o 

Santo Evangelho. 

 

 

Quem são os santos e os mártires em 

especial? A santidade e o martírio são 

possíveis nos nossos dias? 
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 Por isto Deus aceitou habitar neles, 

fazendo deles sua morada, santificando sua 

natureza humana pela força da graça divina 

e do Espírito Santo, e eles formam, desta 

forma, juntamente com os anjos no Céu, a 

grande família de Deus. 

 Celebrando sua memória a Igreja quer 

mostrar que os santos nos são 

apresentados como exemplos de vida, 

porque viveram a íntima união com Deus 

neste mundo, revelando-nos, por sua 

própria vida, a vontade e a face do Pai 

Celeste. 

 Eles viveram voluntariamente na 

humildade, mas Deus os exaltou, e por isso 

suas memórias são eternas.  

 

 Esta é a vontade do Senhor para todos 

os fiéis em todos os tempos, através dos 
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séculos até nossos dias, e sabemos que, 

com Deus, tudo é possível. 

 Deus é a fonte de toda força e 

santidade, da felicidade verdadeira e da 

vida eterna. 

 Hoje somos chamados a seguir os 

passos dos santos, trilhar seus caminhos e 

a vida de paz interior, conosco, com nossos 

irmãos e com o próprio Deus, para assim 

chegarmos a ser semelhantes a estes 

eleitos, que vivem junto do Trono do 

Altíssimo. 

 

 

 

 Dentre os santos estão os mártires, 

que foram aqueles que foram batizados 

voluntariamente com seu próprio sangue 

por causa de sua fé, e, assim, receberam a 
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coroa do martírio, símbolo de seu amor pela 

Igreja e por seu Senhor, Jesus Cristo. 

 O Santo mártir Santo Elian é um deles, 

foi martirizado pelo próprio pai pagão. 

 Queremos abrir um parêntese aqui 

para esclarecer que a Igreja de Cristo 

continua e continuará existindo e atuando 

através de todos os séculos por causa do 

sangue derramado pelos mártires em seu 

amor a Cristo. 

 

 

 

 Até hoje, quando se constrói um 

templo cristão ortodoxo, são colocadas 

relíquias dos santos mártires nas bases do 

altar durante a cerimônia de consagração 

da igreja. 
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 Isto é a confirmação de que a Igreja 

vive pelo sangue dos mártires, que o 

derramaram a exemplo de seu Mestre, 

Jesus, que, por sua vez, derramou seu 

sangue na cruz para nossa salvação. 

 Voltando a falar de Santo Elian, o que o 

distinguia, como aos outros mártires, era 

seu grande e ilimitado amor a Jesus Cristo, 

que, para ele, era tudo. 

 Por isso ele, depois de conhecer e 

amar Jesus, poderia repetir as palavras do 

apóstolo Paulo, que disse nas Epístolas aos 

Filipenses e aos Gálatas:  

 “Para mim o viver é Cristo e o morrer é 

ganho... Já não sou eu quem vive, mas 

Cristo vive em mim.” 

 Isso quer dizer que Jesus era a vida 

dele, e com ele aprendemos que o amor a 

Jesus de todo o coração e de toda a mente 
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não dá frutos senão pela paciência e 

sacrifício. 

 O amor dos santos por Cristo foi a 

melhor expressão de sua maneira de viver a 

fé com sinceridade, razão pela qual Deus os 

glorificou e levou para o Céu. 

 A Igreja, celebrando os santos mártires 

através dos séculos, chama seus filhos fiéis 

a continuar celebrando-os para que 

aprendam a viver a experiência dos santos, 

para viverem em amor para com aquele que 

os amou primeiro e aceitou a morte na Cruz 

por eles (, o Senhor Jesus). 

 Santo Elian, que hoje celebramos, 

continua presente espiritualmente no 

mundo, presente junto a todos aqueles que 

o invocam com fé, enquanto está também 

no Céu, coroado pelo Senhor com a coroa 

dos mártires. 
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 Ele se tornou, como desejava, cidadão 

do Céu, pois compreendeu que a vida do 

homem na terra deve ser o início de uma 

caminhada para a união com o Senhor 

Jesus Cristo, e que aquilo que aprendemos 

e fazemos em nossa vida, se não for 

confirmado com a graça do Espírito Santo e 

o verdadeiro amor que leva ao auto-

sacrifício, pode nos destruir e levar à morte. 

 Santo Elian, como todos os outros 

mártires, não temia a morte corporal, pois 

sabia que o corpo é corruptível, enquanto a 

alma é imortal. 

 Se não fosse pela presença e atuação 

dos santos mártires, não haveria lugar no 

Oriente Médio em que se ouviria o som dos 

sinos das igrejas, pois eles salvaram e 

preservaram o Cristianismo, enfrentando as 
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mais duras situações e perseguições 

através da história, até nossos dias. 

 Nos dias de hoje, quantos inocentes 

no Oriente Médio, na Síria e na própria 

cidade de Homs estão sendo sequestrados, 

torturados e mortos por sua fé, por seu 

serviço à Igreja e aos fiéis! 

 

 Alguns deles são clérigos, tanto 

Bispos, quanto Padres e monges, bem 

como fiéis laicos, homens, mulheres e 

crianças, que assim sofreram e sofrem sem 

qualquer culpa. 

 Aqui nos lembramos do sequestro de 

nossos irmãos Arcebispos, Paulo e João, 

de Alepo, e de um Sacerdote há mais de 

dois anos sequestrados sem que, até agora, 

se tenha qualquer notícia ou se saiba algo 
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sobre o destino deles, sequer se estão 

vivos ou mortos. 

 Eles sofreram o sequestro quando 

estavam agindo em favor dos fiéis, com 

atos de misericórdia e paz. 

 

 

 Seu sequestro é martírio, sua ausência é 

martírio, seu sofrimento é martírio, sua morte é 

martírio, embora tenhamos esperança de que 

ainda nos reencontremos com eles neste 

mundo, fisicamente, e não apenas 

espiritualmente, em oração, como fazemos 

nestes dias.  

 Muitos são os mártires que deram a 

vida por amor a Cristo durante os séculos, 

conhecidos e desconhecidos, mas todos 

eles estão presentes nos corações dos fiéis 

e são cidadãos do Céu. 
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 Antes de encerrar nossas palavras, 

queremos ainda nos deter um pouco no 

Evangelho de hoje, chamado “Evangelho do 

Filho Pródigo”, que nos mostra ligação com 

a essência desta celebração, sendo um dos 

Evangelhos preparatórios à Santa 

Quaresma que se iniciará em poucos dias. 

 Jesus conta de um filho que pediu ao 

pai sua parte da herança e o deixou e foi 

para longe, mas que, depois de algum 

tempo, sentiu o que havia perdido com sua 

atitude contra o amor e ternura de seu pai. 

 Ele se arrependeu e voltou à casa 

paterna, e seu pai o recebeu com grande 

alegria, porque aquele seu filho “estava 

morto e reviveu, estava perdido e foi 

encontrado”. 
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 Assim acontece quando o filho vai 

para longe do pai, quando alguém vai para 

longe de sua pátria mãe por qualquer razão. 

 O coração do pai continua aberto e seu 

grande amor o torna pronto a receber, com 

alegria, o filho de volta ao lar, como vimos 

no Evangelho. 

 

 Isto também se aplica à nossa pátria 

mãe e à nossa cidade de Homs, quando 

seus filhos vão para longe delas, mas 

continuam mantendo-as em elevada 

posição em seus corações. 

 

 Queremos, ainda, ressaltar a 

importância desta celebração como um ato 

de fidelidade e devoção do povo de Homs e 

seus descendentes, como uma 

demonstração de seu devotamento sincero 
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pela pátria, o que, certamente, honra e 

alegra a cidade de Homs, assim como o pai 

se alegrou, na parábola, pelo retorno do 

filho. 

 

 

 Nesta Liturgia os celebrantes estão 

pedindo a intercessão de Santo Elian para 

consolar os corações de todos que sofrem 

e a paz divina para todos que foram 

martirizados naquela cidade nos últimos 

tempos, assim como em outras regiões da 

Síria e em todo o Oriente. 

  

 Finalmente,  

 

 Agradecemos muito por esta iniciativa 

do Clube Homs, que mostra que este clube 

ainda está preservando um tesouro oriental 
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tanto espiritual como patriótico, 

expressando seu amor e sinceridade por 

seu país de origem, o país de seus pais e 

avós, e também pelo Brasil, que recebe a 

todos com braços abertos e amor. 

 Agradecemos a nosso Bispo, D. 

Romanós, e a seus colaboradores pela 

perfeita preparação desta festividade e pela 

bela apresentação, em vídeo, da vida de 

Santo Elian. 

 Agradecemos ainda o apoio e 

participação do Excelentíssimo Cônsul da 

Síria em São Paulo, Dr. Sami Salame, e ao 

Dr. Ahmed Serie, pela valiosa palestra sobre 

a posição da cidade de Homs através dos 

séculos. 

 Agradecemos também pela presença e 

paciência de todos, em especial das 

autoridades: 
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 - 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

 -  

 

  

 

 - 

 

 Parabéns à família do Clube Homs e a 

todos os seus responsáveis, especialmente 

ao presidente da diretoria, Sr. Antonio 

Neaime, que chamamos agora para fazer 

uso da palavra. 


