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El Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires Iosif 

HOMILIA 

Domingo dos Santos e Teóforos Padres 
do I Concilio Ecumênico 

  

No VII domingo da Páscoa, ou no domingo entre a Festa da Ascensão e 
Pentecostes, a Tradição de nossa Igreja comemora os 318 Padres que formaram 
o Primeiro Concílio Ecumênico de Niceia, em 325.

Prima facie, poderíamos pensar que a coerência e a conexão entre as 
leituras evangélicas que vinham sendo lidas a partir da (I) Páscoa (II) Tomé, 
(III) Miróforas, (IV) Paralítico (V) Samaritana, (VI) Cego tivesse sido quebrada 
–ou diluída – neste domingo, onde nenhum "signo ou sinal" da era 
messiânica é comemorado, como acontecia nos últimos domingos. A perícope 
evangélica é tirada da Oração Arquissacerdotal de Cristo e nos dá a chave de 
leitura e interpretação de toda essa sequência de domingos, da Páscoa ao 
Pentecostes.

O período da Festa da Páscoa (quarenta dias) é também uma densa e 
profunda preparação panegírica para a festa de Ascensão, mas sobretudo para 
a festa de Pentecostes. A tônica interpretativa de todos os domingos até os dias 
de hoje é a "revelação" de Cristo de Tomé até o Cego: de fato Jesus, o de 
Nazaré, é o ressuscitado, é o Cristo. Os eventos tomados já antes de sua 
ressurreição, e depois dela, fazem referência direta a todo o processo apocalíptico 
que, por sua vez, deve ser necessariamente identificado com a "Economia 
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Divina". 

O "arcano" e "misterioso" desígnio de Deusi, da criação à consumação, é 
revelado na pessoa - obras e palavras - de Cristo-Messias, mas já na última ceia, 
por sua própria vontade, há de se estender a seus discípulos e apóstolos, 
naqueles que creem nele e estão unidos a Ele. Mesmo que no Cristo-Messias a 
obra redentora é realizada e se cumpre em sua perfeição, a misericordiosa e 
entranhável vontade do Deus Unitrino quer, de alguma forma, "compartilhar" 
essa ação redentora com os redimidos. Como sempre, à sua própria imagem, 
posto que Ele é “a oferenda e o que oferece; o que é dado e recebido e distribuído": o 
Deus-que-se-da-a-Si. Mesmo se desdobrando multidimensionalmente para ser "tudo 
em todos" (Ef 1:23). 

As ordens que ela repete aos apóstolos antes de ascender ao céu já são já 
germinalmente referidas e interpretadas precisamente durante a última ceia: é 
por isso que no neste domingo a Igreja coloca como a perícope evangélica 
parte daquela oração que Jesus "cheio do Espírito Santo" eleva – refere-se ao 
Pai. Ainda assim, explica: " Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos 
enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará 
testemunho de mim; e vós também testemunhareis, porque estais comigo 
desde o princípio" (Jo 15:26,27): experiência e testemunho, portanto.  
Alcançamos o nexo necessário entre a plenitude da missão cristã e sua 
extensão nos discípulos: o Espírito Paráclito. 

Agora, e como toda essa temática se conecta com a comemoração dos 
Pais do Primeiro Concílio Ecumênico? O vínculo pareceria ao menos 
extemporâneo: no entanto, se olharmos para a condição para o prolongamento 
da missão crística nos apóstolos, entenderemos sua raiz mais profunda. A 
extensão deve se dar a partir de Pentecostes com a efusão do Espírito Santo. Esta 
efusão é o batismo e a confirmação da fé dos seguidores do Cristo-Messias e, 
portanto, o impulso iniludível para que se produza a extensão da missão 
através do testemunho dos mesmos para toda a Ecumene: revelação 
novamente; ou melhor, dilatação da mesma através dos crentes, de 
testemunhos viventes. A proclamação antecede a fé. E a esta a experiência: 
“Além disso, vocês também testificarão porque estiveram comigo desde o início." 

Os Padres do Primeiro Concílio Ecumênico irão refletir sobre aquela 
fé, a fé dos apóstolos, e irão precisar de maneira clara e direta, purificando-a 
de cada mácula estranha à experiência viva do Cristo-Messias. 
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Desta forma, o Domingo dos Padres é a antessala, a introdução, a 
catequese necessária para vivermos plenamente a festa de Pentecostes, o 
batismo transcendental com o fogo incriado do Paráclito. Comemoramos aqueles 
que, como os apóstolos, interpretaram e formularam em uma base impecável – 
porque assim o viveram - o conteúdo da verdadeira fé batismal, que, por sua 
vez, é o conditio sine qua non para receber "veste" -   ἡ  Παρακαταθήκη –  e assim 
poder continuar com o prolongamento da boa-nova a todas as nações. 

Assim, a Igreja nos prepara para que possamos receber a "veste"; ela nos 
expõe – através dos Padres – o conteúdo da experiência – o testemunho – de 
forma correta e precisa, a fim de salvaguardar a coerência legítima e necessária 
entre a crença – doxa– e a experiência – práxis– da mesma: e vice-versa!   
Ambas interagem de forma recíproca e devem coincidir: essa identificação só 
pode ser garantida pelo Paráclito que, por fim, revela e conduz a "toda a 
verdade": «Quando ele vier, o Espírito da Verdade, vos guiará em toda a 
verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos 
anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu 
para vos anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu vos disse que ele 
receberá do que é meu para vos anunciar» (Jo 16: 12---15). 

Assim, o símbolo de Niceia é um genuíno produto dessa "amplificação" 
missionária-kerygmática e reveladora dos discípulos do Cristo-Messias que desde 
então dilata indefinidamente no espaço-tempo através dos "teóforos", 
daqueles que viveram e experimentaram a mesma "Parusía" que os profetas e 
apóstolos, e a realizam com sua própria existência. 

                                                             
i Ap. 13:8: “E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no 
livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 


