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«O SANTO AOS SANTOS» 
(Exclamação da Liturgia Divina de São João Crisóstomo) 

 

Queridos e amados filhos em nosso Senhor Jesus Cristo, 

Três meses se passaram desde o início do Isolamento Social, Preventivo e 
Obrigatório decretado pelo Governo da nossa Nação para conter os efeitos que a 
COVID-19 causou em todo o mundo. Desde então, todas as nossas paróquias 
permaneceram fechadas, contando, em alguns casos, com a presença de seus 
sacerdotes e alguns outros colaboradores. Nós, também, como pastores e pais, 
insistimos em ficar em casa seguindo as diretrizes ordenadas pelos vários 
organismos do Estado. Durante este ano, grande parte da Quaresma, da Semana 
Santa, o período da Páscoa e até Pentecostes, como todos sabem, só puderam ser 
acompanhados através das telas. 

Hoje, as Igrejas Ortodoxas celebram o Domingo de Todos os Santos, um 
domingo de especial veneração, já que todos nós temos um santo que veneramos, 
nossas paróquias têm seus santos patronos, nossos filhos recebem nomes, muitas 
vezes, pela marca que um santo, um mártir, um confessor, ou a bendita Mãe de 
Deus deixou em nossas vidas. Cristãos ortodoxos se identificam com muitas 
histórias de nossos heróis na fé, que semearam nossas terras com seu suor e 
sangue. E é por isso que queremos dirigir-vos estas palavras, nossos queridos 
filhos e filhas no Senhor, neste dia abençoado. 

Não sabemos quais serão as consequências desta pandemia nas vidas de 
nossas igrejas e de nossos filhos. Mas, sim, sabemos que somos os Pais que Deus 
vos providenciou neste período de crise global. E é por isso que queremos chamá-
los para que se apeguem a Cristo Jesus, nossa única esperança (cf. Tm 1:1). Do 
fundo de nossos corações, pedimos que não vacilem na fé nestes tempos em que 
somos bombardeados com notícias que nos chegam por todos os meios ao nosso 
alcance. Queremos chamar-vos a testemunhar a fé cristã ortodoxa assim como o 
martírio foi o testemunho que muitos santos deram, mesmo com suas vidas, 
quando haviam pessoas determinadas a pôr fim a nossa fé. Hoje, mais do que 
nunca, somos chamados a encorajar nossos filhos, nossos parentes, nossos 



vizinhos, nossos próximos, a crer e a confiar na Misericórdia de nosso grande 
Deus que ama a humanidade, aquele mesmo Deus que não abandonou o Profeta 
Elias no deserto quando tudo parecia chegar ao fim. 

Naquela caverna após o terremoto, o furacão e o fogo abrasador, ele foi 
aliviado pelo murmúrio de uma brisa suave na qual Deus estava (Cf. I Rs 19:3-
15). Hoje, mais do que nunca, somos chamados a brilhar com a luz da nossa fé 
diante dos homens para que eles possam ver nossas boas obras e, assim, glorificar 
a Deus que está no céu (Cf. Mt 5:16).   

Filhos amados no Senhor,  

Somos gratos aos médicos, cientistas e a todos os profissionais da saúde 
que estão incansavelmente atuando agora. Obrigado também aos professores e 
às nossas crianças e adolescentes que fazem um esforço incrível. Rezamos por 
todos os nossos filhos, especialmente aqueles que vivem na dura realidade da 
crise econômica. Rezamos sinceramente por nossos idosos, pelos doentes, pelos 
aflitos e por sua salvação. 

Não pedimos que tenham fé em nós, pecadores, apesar de assegurar-vos 
que daremos o nosso melhor. Mas pedimos que tenham fé em nosso Grande Deus 
e Salvador que, através das orações de Sua Santíssima Mãe, a Theotokos, aquele 
doce nome que toda vez que ouvimos pronunciar na Liturgia nos encorajamos a 
exclamar «Santíssima Mãe de Deus, salva-nos», não nos deixará sós ou nos 
abandonará (Cf. Jo 14:18). A Igreja que Cristo estabeleceu e manteve durante 
esses 2000 anos, não obstante as epidemias, cismas e heresias é a mesma Igreja 
que todos nós formamos aqui neste país. 

Hoje, somos chamados a recordar que o Santo é dado aos santos, isto é, 
àqueles homens e mulheres que escolhem viver neste mundo com a convicção de 
que eles também fazem parte de outro mundo, aquele onde não há dor, nem 
tristezas ou angústias, mas vida eterna.   

Que nosso Grande Deus que ressuscitou dos mortos e enviou o Espírito 
Santo em Pentecostes vos abençoe abundantemente e que possamos nos ver em 
breve. 

Que nós, através das intercessões de todos os santos, possamos dar um 
grande testemunho de santidade, em nosso país, que tanto espera por boas 
notícias. 
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