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

- Queridos irmãos no Episcopado, Dom 

Romanós Daowd e Dom Marcos Cury, novos Bispos 

Auxiliares de nossa Arquidiocese,  

- Excelentíssimo Senhor Cônsul da Síria, 

Ghassan Obeid, 

- Reverendos Padres, 

- Senhores Conselheiros de nossa Igreja, 

- Ilustríssimos Senhores e Senhoras presidentes 

e representantes de entidades e clubes de São Paulo e 

de outras cidades e Estados, aqui presentes, tanto de 

São Paulo, como de outras cidades e Estados. 

- Prezados paroquianos, 

- Queridos em Jesus Cristo. 

Primeiramente damos graças a Deus que nos 

reuniu hoje em seu nome para celebrarmos esta Santa 

Eucaristia, a qual santifica nossas almas e nossas 

vidas através da Palavra de Deus e do Corpo e Sangue 

do Senhor Jesus Cristo que recebemos.  
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 Agradecemos hoje a Deus porque, neste tempo 

natalino, ele concede à nossa Arquidiocese mais dons, 

duas novas pessoas, para servirem e atenderem 

conosco às necessidades pastorais e espirituais desta 

Arquidiocese no Brasil, os Bispos Dom Romanós e 

Dom Marcos. 

 A partir de hoje eles estarão a meu lado, para 

começarem, com a ajuda de Deus, suas atividades 

pastorais entre nós. 

  Antes, porém, de falar sobre nossos Bispos 

Auxiliares, vamos nos deter um pouco no sentido da 

festa que hoje celebramos. 

 

Os Santos Padres disseram: 

“Onde há fé, há amor; 

onde há amor, há paz; 

onde há paz, há bênção; 

onde há bênção,  Deus está; 

onde Deus está presente não há necessidade de 

coisa alguma.” 
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No primeiro Natal, Deus assumiu 

voluntariamente nossa carne, o corpo humano, e 

nasceu como menino, para que nós, a cada vez que 

nos lembrarmos deste acontecimento e celebrarmos 

esta festa do Natal, nos lembremos que somos 

enriquecidos com sua presença em nosso meio, 

ajudando-nos a com ele subirmos ao Pai Celeste, 

nosso Criador. 

Todos nós falamos da paz que desejamos  

domine a terra, e hoje reafirmamos as súplicas que 

fazemos em todos os nossos ofícios, quando pedimos: 

“Pela excelsa paz e a salvação de nossas almas... 

pela paz do mundo inteiro...,roguemos ao Senhor.” 

Só a paz que vem dos Céus pode satisfazer a 

sede de nossas almas, e esta é minha oração por 

aqueles que buscam a verdade na manjedoura de 

Belém: que recebam esta paz. 

Jesus é o verdadeiro Rei da Paz, somente ele, e 

não outros deuses, os quais trazem a ruína para este 

belo mundo, através das armas e da morte. 
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Rogamos ao Príncipe da Paz, Jesus Cristo,  que 

proteja vocês e seus familiares, com seu amor, nestas 

alegres ocasiões do Natal e do próximo ano de 2.012, e 

por todo o sempre. 

 

Falando, agora, de nossos Bispos, Dom Marcos 

Cury, que hoje apresentamos solenemente à nossa 

comunidade como Bispo, já é conhecido de todos 

vocês. 

 Ele é um religioso piedoso, que trabalhou entre 

nós como Diácono, Padre e Arquimandrita, há sete 

anos. 

 Ele é membro de uma família piedosa, estudou 

Teologia no Instituto Saint Stephen’s, nos Estados 

Unidos. 

         Sua sagração episcopal foi celebrada na Catedral 

Patriarcal, em Damasco, na Síria, e, posteriormente, 

ele esteve por um certo período no Instituto Teológico 

de Balamand, seminário da Igreja Antioquina, no 

Líbano, antes de voltar ao Brasil. 
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Dom Romanós, que já está conosco desde o 

início deste mês, é conhecido por suas atividades 

pastorais e seu amor e carinho pela Igreja e por seu 

Mestre, Jesus Cristo desde a infância, e isso é o 

fundamento de todo sucesso. 

 Ele e Dom Marcos vão servir comigo a todos 

vocês e a seus filhos, como verdadeiros pais 

espirituais, e da parte de vocês, como filhos, a 

obrigação é rezar, pedir a Deus por eles e cooperar 

com seu ministério episcopal. 

Os dois trabalharão comigo no serviço pastoral 

desta Arquidiocese, a qual fui eleito para servir em 

1.992. 

 

 

Assim, trilharemos juntos o caminho que leva 

onde nosso Deus deseja  que estejam todos os fiéis, o 

Reino dos Céus. 
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Quero esclarecer a todos que não me cansei de 

exercer aqui as funções episcopais, apesar das muitas 

dificuldades que enfrentei nos primeiros anos no 

Brasil. 

Meu ministério aqui tem sido muito alegre e 

frutífero, sempre, em tudo, com a ajuda de Deus e 

também do Clero atual, bem como de pessoas 

honradas e fiéis que amam a Igreja e foram educadas 

em suas famílias com os valores do amor e respeito 

pela Igreja. 

 São membros da comunidade ortodoxa e do 

conselho desta Arquidiocese, e outros.  

Como todos sabem, esta Arquidiocese é muito 

grande e esse fator nos chama a um amplo trabalho 

pastoral e administrativo não somente na sede, em 

São Paulo, mas também em todos os lugares onde há 

filhos de nossa Igreja, os quais precisam de nossa 

assistência, sem que, contudo, deixemos o centro 

pastoral e administrativo, a sede arquiepiscopal em 

São Paulo, que é a base fundamental da Igreja no 
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Brasil, e que abrange todas as nossas paróquias no 

país, até que chegue o dia em que haja sedes 

diocesanas em muitos outras cidades do Brasil. 

  

 

 

Em meu próprio nome, em nome dos membros 

desta Arquidiocese, Clero, conselheiros e 

paroquianos, e das entidades ligadas à nossa 

comunidade, digo: 

 Sejam bem-vindos a São Paulo e ao Brasil, Dom 

Romanós e Dom Marcos!  

Rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que a sua 

luz, a qual deve iluminar todo o mundo, ilumine 

Vossas Excelências Reverendíssimas e sua caminhada 

conosco, fortalecendo-os com o poder do Espírito 

Santo Todo-Poderoso. 

 Mais uma vez: Bem-vindos, sayedna Romanós e 

sayedna Marcos! 
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Finalmente, 

 

 Temos a grata satisfação de agradecer a todos 

por sua presença e participação hoje nesta Divina 

Liturgia, honrando a celebração do nascimento de 

nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e ainda 

prestigiando a chegada do novo Bispo. 

 Agradecemos, acima de tudo, a Deus, por esta 

celebração, rogando-lhe que nos dê força e saúde para, 

junto com nossos Bispos Romanós e Marcos, com 

nosso Clero e conselheiros, e todos os nossos fiéis, 

servir a Igreja de Jesus Cristo do melhor modo 

possível. 

Muito obrigado a todos.  

Que Deus vos abençoe. 

 
 
 
Dom Damaskinos  
Festa de S. João Damasceno 
 
25/12/2.011 


