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DISCURSO DE DOM DAMASKINOS 

NA HOMENAGEM AO SR. 

MIKHAIL BAZAS EM FOZ DO 

IGUAÇÚ 

 

- Digníssimas autoridades presentes, 

- Excelentíssimo Sr. Mikhail Eleas 

Meskin Bazas, digníssimo Cônsul 

Honorário da Síria em Ciudad del Este, 

hoje homenageado e sua digníssima 

família. 

- Senhoras e Senhores. 

 Inicio minhas palavras saudando a 

todos os presentes,/ desejando-lhes a 

bênção de Deus e pleno êxito em suas 

vidas e atividades./ 
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 Nosso encontro hoje, nesta bela 

cidade turística,/ juntamente com amigos 

e familiares,/ na atmosfera da Festa da 

Páscoa celebrada recentemente,/ é para 

pedirmos a Deus, o Altíssimo, que 

conceda paz, saúde e sucesso a todos os 

filhos desta coletividade árabe no Brasil/ 

(e no Paraguai?) e a todos que aceitaram o 

convite para participar nesta 

comemoração/ em homenagem a uma 

pessoa muito querida,/ o Sr. Mikhail 

Meskin, digníssimo Cônsul Honorário da 

República Árabe Síria em Ciudad del Este 

e sua digna família,/ aos quais, hoje 

especialmente, transmitimos a bênção 
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especial de Sua Beatitude João X,/ 

Patriarca de Antioquia e todo o Oriente./ 

 

 Transmitimos igualmente, nesta 

ocasião, a saudação e os respeitos de 

nosso Patriarca/ a todos os membros da 

coletividade árabe,/ os quais lutaram e 

lutam neste país por uma vida melhor e 

digna para seus familiares,/ não nos 

esquecendo, nesse sentido, de rogar ao 

Altíssimo, nosso Deus,/ que abençoe este 

país, o Brasil,/ que abriu suas portas e 

braços para nos acolher./ 

 E por outro lado, não podemos nos 

esquecer em nossas orações da mãe 

pátria, Síria e Líbano,/ e de todo o 
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Oriente, região da manifestação das 

religiões celestes e do início das 

civilizações, desde Ogarit, na Síria, a 

Jbeil, no Líbano, e em todos os lugares 

daquela parte do mundo. 

 

 Queridos amigos, 

 

 Temos hoje uma dupla comemoração 

que merece nosso respeito e consideração: 

 

 - a primeira é a homenagem ao Sr. 

Cônsul Mikhail Meskin, 

 

 - e a segunda é uma celebração 

patriótica distinta, por ocasião da qual se 

dá a homenagem ao Sr. Cônsul, que é a 

Independência da Síria, com a saída do 
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último soldado francês daquela terra em 

1946. 

 

 Foi a aurora da independência 

nacional, que se comemora oficialmente 

amanhã, dia 17 de abril. 

 

 Nos alegramos, nesta ocasião, por 

podermos transmitir a saudação de amor e 

sinceridade, em nome dos filhos da pátria 

na diáspora , a seus irmãos que lá estão, 

agradecendo ao Deus Altíssimo pelo 

retorno do país à normalidade, com a 

diminuição da violência e a volta da paz 

ao país e seu povo. 
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 Comemoramos, pois, a feliz 

lembrança desse fato com um dos 

melhores representantes da pátria na 

diáspora, o querido Cônsul da Síria Sr. 

Mikhail, fazendo entrega a ele da 

Comenda Patriarcal dos Santos Apóstolos 

Pedro e Paulo, fundadores do Trono 

Antioquino, em consideração à sua luta e 

serviço patriótico e humanitário nesta 

região. 

 

 Queridos amigos,  

 

 Ao falarmos do Cônsul Mikhail não 

mencionamos todas as suas qualidades, 

pois sabemos que vocês o conhecem bem, 

sabem de suas virtudes mais do que nós, 
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mas nossos poucos contatos com ele 

foram suficientes para conhecermos o 

profundo amor que há em seu coração, 

sua sinceridade em prestar muitos 

serviços aos seres humanos, sem distinção 

de religião, cor ou credo político. 

 

 Para ele cada pessoa é uma criatura 

de Deus, e tudo que vem de Deus deve ser 

respeitado. 

 

 Eu pessoalmente senti esse amor dos 

dois lados, do Sr. Cônsul e daqueles que o 

conhecem, com seu grande respeito por 

ele. 
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 Algumas das mais claras 

características de nosso homenageado são 

as seguintes: 

 

1. Ele aceita o que é verdadeiro e 

justo e rejeita o que não o é. 

  

2. Ele é um patriota sincero, e nutre 

amor pela pátria mãe e igualmente pela 

nova pátria que o recebeu de braços 

abertos.  

 

3. Ele supera todo egoísmo e 

qualquer interesse pessoal que são 

prejudiciais ao ser humano. 
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 4. Ele é filho de uma família 

humilde, generosa, batalhadora e de boa 

fama na cidade de Moharde, na Síria. 

  

5. Ele se fez por si mesmo, sem 

depender de ninguém na luta da vida, e o 

fez com confiança e fé em Deus, do qual 

nos vem toda boa dádiva e dom perfeito, 

como rezamos na Santa Missa. 

  

6. Ele se casou com uma senhora 

digna, a Srª Laura, sua cooperadora em 

dar a melhor educação aos seus filhos 

Jorge e ... 

  

7. Ele sempre foi muito fiel no 

desempenho da missão diplomática que 
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lhe foi confiada, na qual ele mostra, por 

atos e palavras, sua imagem patriótica 

oriental em um país da diáspora. 

  

8. Apesar de ser aberto ao mundo 

ocidental, ele preserva os valores e 

tradições que aprendeu e viveu em seu lar, 

e os transmitiu aos membros de sua 

família. 

  

9. Ele vive há muitos anos em suas 

novas pátrias, o Paraguai e o Brasil, mas a 

imagem de sua pátria de origem e de seus 

filhos, especialmente de sua cidade de 

Moharde, não se afasta de seu 

pensamento um dia sequer. 
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10. Ele é um homem íntegro que tem 

em sua mente e em seu coração, 

principalmente nos momentos difíceis, 

seus concidadãos na pátria mãe, mesmo 

que distante deles geograficamente. 

  

Queridos, 

  

Se nós continuássemos a enumerar as 

virtudes do Cônsul Mikhail, a falar de 

suas boas obras e atos patrióticos e 

humanitários, nossa fala não teria fim, 

mas o que dissemos mostra o quanto ele 

merece o respeito de todos e nossa 

homenagem. 
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Ao homenagear esta ilustre 

personalidade desta coletividade estamos 

também homenageando seus pais, 

familiares e toda a coletividade.  

  

De maneira geral, ao 

homenagearmos alguém, estamos 

homenageando seu trabalho, suas boas e 

louváveis obras, para que elas tenham 

continuidade neste mundo, que é tão 

carente delas. 

  

Queridos, 

  

É certo que a verdadeira homenagem 

vem de Deus, o Altíssimo, mas é justo 

que a Igreja e a comunidade, 
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reconhecendo as virtudes e trabalhos de 

seus membros, preste a eles a merecida 

homenagem, enaltecendo os Dons que 

Deus lhes concedeu. 

  

Por isso, em conversa com Sua 

Beatitude, nosso Patriarca, sobre o Cônsul 

Mikhail Meskin, o recomendamos, 

declarando-lhe seus méritos e papel ativo 

e construtivo nas coletividades árabe e 

brasileira. 

  

Sua Beatitude, satisfeito e alegre por 

tais informações, determinou, então, que 

fosse homenageada esta ilustre pessoa, lhe 

conferindo a grande honra de ser 

condecorado com a Comenda Patriarcal 
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dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, 

honraria oficial de nossa Igreja Ortodoxa 

Antioquina. 

 

 Entrega da Comenda 

 

 Assim sendo, convidamos o 

Excelentíssimo Sr. Cônsul Mikhail Eleas 

Meskin Basas a receber a Condecoração 

Patriarcal. 

 

 -para a entrega da cruz convidamos... 

 

 -para a entrega da estrela 

convidamos... 

 

 -para a entrega do diploma 

convidamos... 



15 
 

 

Todos em pé para a leitura do Diploma 

 

 Em nome de Sua Beatitude João X, 

Patriarca da grande cidade de Deus, 

Antioquia, e de todo o Oriente, investimos 

Vossa Excelência com esta Comenda 

Patriarcal, no grau de Grão Comendador, 

alta condecoração do Trono Apostólico 

Antioquino, que a Vossa Excelência e à 

sua digníssima família trará as bênçãos da 

Santa Igreja Apostólica Antioquina e dos 

Santos Apóstolos Pedro e Paulo, seus 

fundadores, em vista de seus méritos 

pessoais, honrosos trabalhos e relevantes 

serviços em prol das coletividades árabe e 

brasileira. 
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 Que Deus o abençoe. 

  - Neste momento gostaríamos de convidar 

a esposa do homenageado, Srª Laura, para 

receber uma benção para seu lar, um ícone.  

   

 - Passamos agora a palavra ao Dr. Abdo 

Dib Abage.  

 

 Finalmente, parabenizamos o novo 

Comendador do Trono Antioquino e seus 

familiares, e agradecemos a presença de todos 

nesta feliz ocasião. 

 Deus os abençoe. 

 

Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese 

de São Paulo e todo o Brasil 

 

Foz do Iguaçú_Comenda Mijael Eleas Meskim Bazas_16-04-2018 


