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Fanar, Constantinopla, 5 de dezembro de 2019 
 
 

Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?  
Apascenta meus cordeiros. 

Simão, filho de João, tu me amas?  
Apascenta minhas ovelhas. 

Simão, filho de João, tu me amas?  
Apascenta minhas ovelhas. (Jo 21: 15-17)i 

 
 
 

Santíssimo Pai e Soberano, 
Venerável Colégio dos Santos Hierarcas, 

O anúncio da eleição de minha Modéstia ao leme da Sacra Metrópole de 
Buenos Aires se converte, no interior de minha alma, na voz do Senhor dirigida 
ao Corifeu dos apóstolos. A pergunta, o anúncio, exige a resposta, e a resposta, 
por sua vez, o mandamento. O mandamento é a demonstração extrema do 
amor a Cristo: pastoreie as minhas ovelhas, apascenta o meu rebanho! Mostra teu amor 
por Mim, tua devoção e tua obediência, pastoreando, cuidando, sacrificando tua 
existência pelos pecados e ignorâncias de meu rebanho espiritual. Mostra teu Agápe e 
teu Eros por mim imitando minhas obras, minha filantropia e meu amor: “apascenta 
meu rebanho”. Tais palavras, diz o Senhor, e uma comoção espiritual é evocada 
no meu interior, ao passo que também respondo com voz profundamente 
serena: sim, Senhor, também eu Te amo e sou teu amigo: que seja feita a tua vontade! 

Toda minha natureza hoje é exortada: das operações mais reles às mais 
elevadas, o meu ser se estremece, porque a proclamação, o chamado, a extrema 
vocação, o mandamento é desproporcional às minhas possibilidades, às minhas 
forças, às minhas capacidades, aos meus limites, mas não ao meu desejo e nem à 
minha vocação; aquela que por natureza trago, mas que paradoxalmente vem do 
Alto. Evidentemente, sucede-se a Graça Divina que cura toda debilidade, que 
completa tudo o que falta, a dádiva, a Garantia: Iosif, tu me amas? Então, toma meu 
lugar e minha forma! Vê a sofrida e revolta América do Sul! Sacrifica tua alma por meus 
irmãos destas extremidades; toma a tua Cruz; suba ao teu Gólgota; mas também ressuscite 
com eles e dê teu testemunho de Mim! E que assim seja feito! 



Venho aqui novamente tornar ativa essa Graça e fortalecê-la no 
esplêndido Centro da Ortodoxia, junto ao seu Primeiro Arquissacerdote e 
Hierarca e nosso Pai. Por isso, do mártir Fanar, como fonte inesgotável, jorra a 
Graça até os confins da Terra, sem limites, sem discriminações, sem tempo: como 
uma reverberação hic et nunc (aqui e agora) da Jerusalém Celestial, o Fanar emana 
Graça sobre Graça, e ilumina o mundo - inteligível e físico – com o resplendor de 
sua autêntica Tradição e de seu Testemunho. 

Santidade, 

Ecce homo! Eis o homem! Aquele que ama e deseja ilimitadamente a Cristo; 
aquele que humildemente atende e se submete à extrema vocação, e se realiza 
plenamente sob o divino mandato, encontrando a Graça no autêntico berço da 
Ortodoxia, bem como na pessoa de seu Guardião, sua Autoridade e seu 
Soberano.  

Sou todo gratidão: a Vós, ao Santo Sínodo em torno de Vós. E esta atitude se 
estende a meu antecessor, aos pés do qual aprendi lições de alcance sem limites; 
ao meu Pai Espiritual e mentor, Eminentíssimo Arcebispo da América, aos 
muitos benfeitores espirituais, hierarcas, sacerdotes - mestres da fé e da 
reverência - queridíssimos irmãos e amigos, os que ainda vivem neste século, ou 
já no “País dos vivos”, - todos, cujos nomes não posso agora sequer enumerar, 
dada a quantidade: sem sua orientação, sem sua animação, sem seu apoio e 
cuidado, este dia de hoje seria impossível! 

E, para encerrar, dobro os joelhos de meu coração e de meu corpo ante de 
Vós, e mui piedosamente suplico as preces e o amor da Igreja Mãe, para que, 
suprindo Ela o que falta à minha indignidade, profundidade e  extensão - possa 
eu revelar-me - nesses últimos dias - honrado e consagrado filho desse Venerável 
e Sacro Centro da Ortodoxia e de Vossa Honradíssima Santidade, por Deus, para 
a salvação das almas do honorável rebanho confiado a mim – o indigno –, e para 
a glória e o triunfo do único Arquissacerdote, o Cristo, e da Sua Santa e Grande 
Igreja. 

 

i Bíblia de Jerusalém (Nona Edição Revista e Ampliada). São Paulo: Paulus, 2013. 
                                                     


