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Menu de Mensagens: 

0001-0100 ǀ 0101 a 0200 ǀ 0201 a 0300 ǀ 0301 a 0400 ǀ 0401 a 0500 
0501 a 0600 ǀ 0601 a 0700 ǀ 0701 a 0800 ǀ 0801 a 0900 ǀ 0901 a 1000 
1001 a 1100 ǀ 1101 a 1200 ǀ 1201 a 1300 ǀ 1301 a 1400 ǀ 1401 a 1500 
1501 a 1575         

 

Mensagens 0001 a 0100 (2003/4)    

DATE: 1/6/2003 

TIME:  18:52:16 

REMOTE USER: João Alessandro 

COMENTÁRIO 01: Olá queridos amigos. Que a graça e a paz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo estejam com vocês! Sou católico romano e catequista também, 
entrei neste site para conhecer melhor a Igreja ortodoxa pois vou falar sobre 
ela para meus catequizandos. Estou maravilhado com a riqueza de sua 
liturgia, história e tradição, pena que nós católicos romanos conhecemos tão 
pouco sobre vocês, pois poderíamos aprender muito com vocês. O site está 
ótimo e muito bem elaborado. Parabéns! João Alessandro. 

 
DATE: 4/6/2003 

TIME:  09:33:02 

REMOTE USER: Rodrigo Petrovsky 

COMENTÁRIO 02: Pe. João, Parabéns por este magnífico trabalho. É o melhor 
site sobre Ortodoxia que já vi em língua portuguesa. É realmente um 
instrumento de conhecimento e atualização da Verdadeira Igreja de Cristo. 
Um Abraço! Rodrigo Petrovsky. 

 
DATE: 5/6/2003 

TIME:  03:18:08 

REMOTE USER: Hildo Bos 

COMENTÁRIO 03: Dear friends, On this day of the Ascention I congratulate you 
with the work for Orthodoxy you are doing in Brasil! As World Fellowship of 
Orthodox Youth we are pleased to see the energy and dedication of your 
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youth. Keep the flame burning! Hildo Bos Acting President of SYNDESMOS, 
the World Fellowship of Orthodox Youth. 

 
DATE: 7/6/2003 

TIME:  10:30:18 

REMOTE USER: Polyana e Julia 

COMENTÁRIO 04: Pe. João, estamos muito felizes em saber que nós fazemos 
parte desta Comunidade Ortodoxa São João. Ficamos lisonjeadas pelo site, 
realmente está maravilhoso. Com ele poderemos realmente aperfeiçoar 
nossos conhecimentos sobre a Ortodoxia. Que Deus abençoe a TODOS! 
Abraços. Polyana e Julia! São José/ SC. 
juliacrech@zipmail.com.br  e polyana.rech@bol.com.br  

 
DATE: 9/6/2003 

TIME:  09:34:57 

REMOTE USER: Theodoro Arthopoleios 

COMENTÁRIO 05: Fiquei muito feliz por acessar esta Home Page que nos diz o 
que de fato é a Igreja Ortodoxa. Muitos ainda pensam em se tratar de uma 
pequena Igreja. Este site coloca a Igreja Ortodoxa em seu devido lugar na 
História. Aqui no Brasil ela é pouco conhecida por ser tão pouco divulgada. E a 
hierarquia tem responsabilidade sobre isto. Os padres e Bispos não podem 
ficar preocupados somente com seus membros étnicos esquecendo que a 
Igreja Ortodoxa não é somente para os descendentes. Ela é para o Povo de 
Deus independentemente de raça, etnia, etc. Por isso ao ver esta iniciativa de 
propagação da Igreja Ortodoxa no Brasil, fico mais tranqüilo e feliz. Somos 
antioquinos, gregos, ucranianos, poloneses, russos..., mas antes de tudo somos 
cristãos e estamos no Brasil. É dever espalhar a todos esta mensagem, esta 
proposta a nossos irmãos. Parabéns aos responsáveis pela Home-Page e que 
sigam a diante deste projeto. Theodoro Arthopoleios São Paulo - SP. 

 
DATE: 9/6/2003 

TIME:  09:44:40  

REMOTE USER: Souras Sens 

COMENTARIO 06: Je suis heureuse pour la eglise ortodoxe en Bresil. Felicité a 
tout aux bresilienes. Souras Sens France. 

 
DATE: 9/6/2003 

TIME:  18:56:31 

REMOTE USER: Padre Teodoro 

COMENTÁRIO 07: Agapitoi mou philoi. Parabéns pelo site. A teologia do Oriente 
é uma benção para todo o Cosmos! Padre Teodoro A. C., de Oliveira Reitor do 
Seminário Greco-Melquita - S. Paulo. 

mailto:juliacrech@zipmail.com.br
mailto:polyana.rech@bol.com.br
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DATE: 10/6/2003 

TIME:  14:08:45 

REMOTE USER: Elder C. Sandim 

COMENTÁRIO 08: Prezado Padre João Sperandio Que Deus abençoe o trabalho 
da Igreja Ortodoxa Ucraniana, a cada dia que visito este site vejo novidades e 
hoje pude ver a livraria virtual que estão desenvolvendo. A Igreja de Cristo 
precisa evangelizar e o site a cada dia está mais rico e com mais atrativos para 
segurar os Internautas nos estudos de ortodoxia. Um grande abraço a todos e 
Cristo e a Mãe de Deus estejam entre nós Elder C. Sandim. 

 
DATE: 13/6/2003 

TIME:  00:15:04 

REMOTE USER: Mauricio M. Muniz 

COMENTÁRIO 09: Boa Noite! Tenho acompanhado a evolução desse site e fico 
bastante satisfeito com seu crescimento. Acredito firmemente que se a Igreja 
Ortodoxa acredita na retidão de sua fé desde os primórdios da Igreja ela tem a 
obrigação de ser cada vez mais missionária e pregar o evangelho a "todas" as 
nações, especialmente aquelas que tradicionalmente não são Ortodoxas. O 
que ao meu ver não implica em perder contato com suas raízes e tradições que 
são muito importantes. Que Deus os abençoe! Mauricio M. Muniz. 

 
DATE: 13/6/2003 

TIME:  09:10:50 

REMOTE USER: Dr. Felipe Assis de Mônaco 

COMENTÁRIO 10: Caros irmãos no Senhor, que alegria em ver tantas riquezas 
da Igreja do Oriente sendo disponibilizadas para tantas pessoas que apreciam 
as riquezas que vem da Igreja Bizantina. Bendito seja o Reino do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos. Amém. Sei que desta 
fonte onde estas informações estão sendo colhidas (a tradição da Igreja) 
correm rios de água viva, sabedoria e a tradição. Continuem nos dando esta 
água ela é preciosa e nos mata a sede de conhecimento. A Igreja de Deus é a 
Igreja de Roma, é a Igreja de Constantinopla, é a Igreja da Rússia, etc.. Este 
site carrega em seu nome o propósito a que foi destinado pelo Senhor Deus. 
"Ecclesia" significa Igreja no seu sentido mais puro e primitivo. Coragem, não 
tenham medo, sigam adiante. Parabéns! 

 
DATE: 13/6/2003 

TIME:  09:13:09 

REMOTE USER: Dr. Felipe Assis de Mônaco 

COMENTÁRIO 11: Dear brothers in the Lord, what a joy to see so many riches 
from the Eastern Church being made available to so many people who 
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appreciate the riches that come from the Byzantine Church. Blessed be the 
Kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever 
through the centuries. Amen. I know that from this source where this 
information is being collected (the Church's tradition) rivers of living water, 
wisdom and tradition flow. Keep giving us this water, it is precious and it 
quenches our thirst for knowledge. The Church of God is the Church of Rome, 
it is the Church of Constantinople, it is the Church of Russia, etc. This website 
bears in its name the purpose for which it was intended by the Lord God. 
"Ecclesia" means Church in its purest and most primitive sense. Courage, do 
not be afraid, go ahead. Congratulations! Dr. Felipe Assis de Mônaco RJ - RJ. 

 
DATE: 13/6/2003 

TIME:  09:25:24 

REMOTE USER: Juan Pablo Lucas 

COMENTÁRIO 12: De começo peço perdon por mi portugues mui fraco. Pero 
pienso que mi vontade de transmitir esta mensaje es superior. De pronto fico 
grato a Dios por lo sitio "ecclesia" desde Brasil. A Iglesia Ortodoxa en Brasil 
está caminando mui bien e no rumo correcto. Que maravilla entrar en vostro 
sitio e contemplar riquesas que antes estabam escondidas como tesoros. É a 
hora de abrir os tesouros e espalhar a lo mundo. Afinal Jesuscristo é para 
todos nosostros. Juan Pablo Lucas Argentina.  

 
DATE: 14/6/2003 

TIME:  09:28:21 

REMOTE USER: Anderson 

COMENTÁRIO 13: Olá! Gostei muito do site! Possui um grande conteúdo que 
me ajudará a conhecer muito mais a Igreja Ortodoxa! Só me resta dizer 
parabéns e muito obrigado por terem feito este magnífico trabalho! Um forte 
abraço e que a Paz do Senhor esteja com todos! Anderson. (Canoas-RS) 
amdann@pop.com.br  

 
DATE: 16/6/2003 

TIME:  10:40:39 

REMOTE USER: Pe. Felipe Bourbon 

COMENTÁRIO 14: Tenho somente que agradecer a Igreja Ortodoxa por nos dar 
este presente: um site que nos informa a fé da igreja de rito bizantino. Fico 
maravilhado cada vez que visito pelas constantes novidades. Pelo esforço, pela 
dedicação, pelas atualizações meus agradecimentos sinceros. Pe. Felipe 
Bourbon POA - RS.  

 
DATE: 19/6/2003 

TIME:  19:40:46  

mailto:amdann@pop.com.br
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REMOTE USER: Jorge Luiz Slobodaniuk 

COMENTÁRIO 15: Pe. João, o site ficou brilhante, uma fonte esplêndida para 
pesquisa e conhecimento da Santa Igreja Ortodoxa. Parabéns e um forte 
abraço! Jorge Luiz Slobodaniuk - (Canoas-RS)  

 
DATE: 23/6/2003 

TIME:  10:05:10 

REMOTE USER: Pedro Henrique de Las Casas 

COMENTÁRIO 16: A reformulação da Galeria e Sinaxe ficou mais ágil e mais 
compreensível. Gostaria de saber por que a Igreja Russa não consta neste site, 
da mesma forma que a Igreja da Polônia está ausente. Parabéns ao Bispo pela 
visita ao Patriarca Ecumênico. Gostei muito das fotos. Também é muito 
elogiável as frases em grego da Bíblia que nos fazem ir à fonte das Sagradas 
Escrituras sem interpretações ou traduções absurdas que aparecem em tantas 
edições. Pedro Henrique de Las Casas - Fraiburgo/RJ.  

 
DATE: 23/6/2003 

TIME:  11:02:06 

REMOTE USER: Paolo Scaranaro 

COMENTÁRIO 17: Ho guardato il Web site della chiesa ortodossa nel Brasile e 
molto felice quindi. Pace a tutti. Paolo Scaranaro. Veneto - Itália.  

 
DATE: 20/7/2003 

TIME:  11:13:37 

REMOTE USER: Danielle Dias 

COMENTÁRIO 18: Bom Dia Padre João, gostei muito das fotos do Dia Nacional 
da Juventude, ficaram ótimas. Rezo para que os jovens de nossa comunidade 
criem o interesse pela nossa igreja e possam levar adiante este trabalho 
maravilhoso que o sr faz com tanto carinho. Gostaria que o sr.  Divulgasse o 
trabalho da irmandade feminina para que todas as pessoas tenham 
conhecimento e vejam a importância deste trabalho que a cada dia torna-se 
melhor e perseverante. Parabéns pelo ótimo trabalho realizado nesta Home-
Page. Abraços Danielle Dias -  Daninha@matrix.com.br   

 
DATE: 22/7/2003 

TIME:  00:38:17 

REMOTE USER: Felipe Ortiz 

COMENTÁRIO 19: Prezado Padre João, muito obrigado por este site, um dos 
melhores sobre a Ortodoxia em língua portuguesa. Estou começando a tomar 
contato com a Igreja Ortodoxa, através da comunidade ucraniana em São 
Caetano do Sul - SP (Paróquia São Valdomiro Magno, dirigida pelo nosso 

mailto:Daninha@matrix.com.br
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querido Padre Nicola Millus), e fico muito feliz em conhecer um pouco melhor 
os meus irmãos, freqüentemente espalhados por cidades freqüentemente bem 
distantes umas das outras. Fiquei encantado com o grau de organização e de 
zelo missionário de nossa Igreja, que já está explorando de maneira excelente 
esse instrumento de difusão da fé que a Internet pode ser e já é. Que Deus o 
ajude a aperfeiçoar ainda mais esta página, Padre. Se me permite, sugiro a 
criação de um grupo de discussão virtual sobre a Ortodoxia - há alguns muito 
bons e bastante ativos, mas não conheço nenhum em português. Seria uma 
ótima maneira de aproximar e pôr em contato os fiéis e interessados dispersos 
pelo Brasil, por Portugal e pelo mundo lusófono. Com os melhores votos, e 
novamente grato, Felipe Ortiz -  fatortiz@yahoo.com  

 
DATE: 29/7/2003 

TIME:  10:43:19 

REMOTE USER: Pe. Antônio Eça de Seixas Júnior 

COMENTÁRIO 20: 

Caros irmãos Ortodoxos, Parabéns pela contribuição em fornecer em língua 
portuguesa tão preciosas informações sobre a Ortodoxia. Sempre me senti 
atraído por conhecer a Igreja Ortodoxa e, este site, está muito bem elaborado. 
Sou sacerdote da Igreja Episcopal Carismática do Brasil e reitor da Paróquia 
São Mateus (www.psmateus.com), situada no bairro de Boa Viagem, na cidade 
do Recife-PE. Oro para que o Espírito Santo fortaleça e desenvolva cada vez 
mais a Ortodoxia no Brasil e nas Américas. Fraternalmente, Pe. Antonio Eça 
de Seixas Júnior. 

 
DATE: 29/7/2003 

TIME:  11:45:34 

REMOTE USER: José Celino Tramontini 

COMENTÁRIO 21: Parabéns pelo site. Muito rico em conteúdo teológico. Os 
textos da BIBLIOTECA estão dignos de elogio. Soube deste site através da 
Revista Super Interessante do mês de julho. Gostei muito e vou recomendar 
a meus amigos como fonte de pesquisa. José Celino Tramontini Londrina - PR 

 
DATE: 30/7/2003 

TIME:  15:51:38 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 22: Pe. João Manuel Sperandio, Paz. Tenho visitado com 
freqüência o ecclesia, não posso deixar de parabenizá-lo é sem dúvida alguma 
o melhor site ortodoxo em língua portuguesa, o mais sóbrio e o de melhor 
conteúdo. Abraços, Pe. Matheus Fernando, Regina e Talita manda 
lembranças. 

 

mailto:fatortiz@yahoo.com
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DATE: 2/8/2003 

TIME:  17:21:11 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 23: Olá amigos! Sou webmaster de um site sobre Ortodoxia, que 
é www.ortodoxia.com.br. Achei este site em uma pesquisa e estou gostando 
muito, bem completo e bonito. Gostaria de entrar em contato o mais rápido 
possível com seu webmaster. Rafael Daher webmaster@ortodoxia.com.br 

 
DATE: 3/8/2003 

TIME:  03:00:52 

REMOTE USER: Luciano Schaeffer 

COMENTÁRIO 24: Parabenizo os senhores Padres e responsáveis pelo conteúdo 
deste site. Encantador e edificante os textos da secção espiritualidade, 
especialmente "A Deificação na Teologia, Espiritualidade e Liturgia Cristã-
Oriental", o mais recente. Olhando as fotos da Basílica de Cristo Salvador na 
Rússia fiquei perplexo...não tinha idéia que que ela houvera sido destruída 
pelos comunistas... Luciano Schaeffer. Santa Maria-RS 

 
DATE: 6/8/2003 

TIME:  16:31:37 

REMOTE USER: Everton 

COMENTÁRIO 25: Prezados irmãos, sou melquita católico e gostaria de 
parabenizá-los pelo sitio e pelas interessantes matérias e fotos nele contidas. 
Que em um dia próximo possamos ver a Santa Igreja Ortodoxa e a Santa 
Igreja Católica como um só rebanho do Único Pastor do Universo: Jesus 
Cristo! Felicidades a todos! Everton - São Paulo SP 

 
DATE: 6/8/2003 

TIME:  19:22:27 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 26: Caros padres, vendo o que o maldito comunismo fez com a 
santa Basílica de Cristo Salvador e ver como hoje ela está, comprovo o 
pensamento de que o comunismo embora com mais de 80 anos de mortes e 
mentiras nunca vencerá a Verdade Única: Nosso Senhor Jesus Cristo! 

 
DATE: 7/8/2003 

TIME:  16:00:18 

REMOTE USER: Padre Gorazd 

COMENTÁRIO 27: Estimados Hermanos en Cristo: Su página me ha parecido 
muy interesante e instructiva, en lo personal desconocia la existencia de la 
Eparquia Ucraniana para America del Sur presente en Buenos Aires. Si 

http://www.ortodoxia.com.br/
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quieren una foto de la Parroquia ucrnaiana de Buenos Aires, pueden dirigirse 
a mi sitio web, donde pueden encontrar la foto en la siguiente direccion. Les 
comento que soy el Padre Gorazd, un hieromonje de la Metropolis Ortodoxa 
Autonoma de Europa Occidental y las Américas, (cuya historia estuvo en 
algun momento ligada a esa Jurisdicción) y resido en la ciudad de Buenos 
Aires, Rep Argentina. Les digo que quedo a su entera disposicion para lo que 
necesiten. Un Fuerte Abrazo en Cristo Padre Gorazd -hieromonje 

 
DATE: 11/8/2003 

TIME:  11:38:33 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 28: Mario José de Campos Salles 

Deixo meu agradecimento pelo rico material exposto neste site. A tradição 
oriental da UNA,SANTA, CATÓLICA E APOSTÓLICA Igreja de Cristo deve ser 
conhecida por todos. Este site nos dá esta oportunidade de conhecer estes 
tesouros. Jesus Cristo nos orientou que falássemos pelos telhados; este site 
superou os limites do telhado para evangelizar através de meios digitais. À 
Igreja Grega, Antioquena, Russa, Ucraniana parabéns pela iniciativa. Mario 
José de Campos Salles Rio Preto - SP 

 
DATE: 13/8/2003 

TIME:  20:24:07 

REMOTE USER: Raul José de Negreiros 

COMENTÁRIO 29: Parabéns pelo Site [...] Raul José de Negreiros - GAMA - DF - 
BRASÍLIA  

 
DATE: 17/8/2003 

TIME:  21:54:49 

REMOTE USER: Jordana Peixoto da Costa 

COMENTÁRIO 30: Obrigada pela oportunidade de travar contato com a 
comunidade ortodoxa no Brasil. Como profissional de história o site me 
proporcionou grandes esclarecimentos. Sem contar que, simplesmente, adorei 
o canto coral que nos saúda ao entrarmos em Ecclesia. Já difundi o site para 
alguns amigos interessados nos assuntos da fé cristã. Jordana Peixoto da 
Costa  jota-peixoto@ig.com.br  

 
DATE: 18/8/2003  

TIME:  13:26:53 

REMOTE USER: Victor 

http://www.geocities.com/pro_ortodoxia/08/imagen/ing_0001.jpg
mailto:jota-peixoto@ig.com.br
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COMENTÁRIO 31: Hi. I'm Victor from Moscow. I'm an orthodox christian, 
though my English is very poor and don't speak Portuguese.... I'd like to find 
orthodox friends from Brasil. My icq number 225046068 Best wishes.  

 
DATE: 20/8/2003 

TIME:  14:41:27 

REMOTE USER: Julio de Tróia Masarfuyt 

COMENTÁRIO 32: Prezados Senhores, sou Professor de Estética e Cultura 
Oriental aqui em S.Paulo e devo fazer algumas constatações: a Igreja 
Ortodoxa guarda sob sua responsabilidade um precioso arsenal de cultura. Os 
mais belos ícones e signos religiosos cristãos estão no Oriente em suas Igrejas 
e Mosteiros. Os Padres e Bispos estão sempre com suas vestes apropriadas, 
isto é, a batina preta. A batina é sinal de esvaziamento; a cor preta significa 
ausência de cores, um total desprendimento. No entanto carregam em suas 
funções algo de divino representado pelas cruzes penduradas sobre a batina. 
Desta forma o preto e dourado fazem parte deste conjunto harmônico em que 
o Divino e o humano se encontram. Digo tudo isto pois vejo que as cores do 
site ECCLESIA estão agora, em muitas páginas, portando as cores Preta e 
Dourada. Parabéns por esta magnífica idéia. O Ouro e o preto, o Divino e o 
Humano, o esvaziamento e a plena glória marcam suas presenças no 
ECCLESIA. Julio de Tróia Masarfuyt. 

 
DATE: 21/8/2003 

TIME:  22:55:02 

REMOTE USER: José Pereira - SDB 

COMENTÁRIO 33: Fiquei muito tocado com este site da Igreja Ortodoxa. É um 
conjunto de beleza artística literária e litúrgica. Tudo converge para a oração. 
As músicas, as fotos, tudo isso nos leva a uma meditação no Deus da vida, o 
Deus de Jesus Cristo. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Abraços a todos. José 
Pereira - SDB (Salesiano de Dom Bosco)  

 
DATE: 24/8/2003 

TIME:  18:19:49 

REMOTE USER: Ir. Emmanuella osb 

COMENTÁRIO 34: Caros irmãos, gostei muito do site da Igreja ortodoxa. 
Gostaria de saber se na liturgia de vocês é celebrada a solenidade de Cristo Rei 
do Universo? Gostaria também de saber se vocês têm um ícone de Cristo Rei? 
Costumo fazer estudo e aprofundar meus conhecimentos sobre essa devoção 
que tem crescido muito também na Igreja católica apostólica romana. 
Obrigada pela atenção. Bendito seja Deus para sempre. Mosteiro de Maria 
Imaculada e de S. Bento Ir. Emmanuella osb - Palmas - TO.  

 
DATE: 31/8/2003 



10 
 

TIME:  12:44:00 

REMOTE USER: Fabio Kozievitcz Benvenuti 

COMENTÁRIO 35: Parabéns pelo trabalho maravilhoso Pe. João. O site é 
realmente muito bom. Acho que a Igreja só tem a crescer com todo esse belo 
trabalho. Fabio Kozievitcz Benvenuti- JES.  

 
DATE: 1/9/2003 

TIME:  10:45:49 

REMOTE USER: Pe. Ronold Feliciano 

COMENTÁRIO 36: Caros Senhores, mais do que Igrejas Irmãs somos igrejas 
consanguíneas, pois o mesmo Sangue de Jesus Cristo corre nas veias da Igreja 
Católica de Roma e nas Igrejas Ortodoxas. Somos uma só Igreja, pois somos o 
mesmo Corpo Místico de Cristo alimentados pelo mesmo Espírito Santo. 
Parabéns pelo site. Pe. Ronold Feliciano, RJ.  

 
DATE: 2/9/2003 

TIME:  14:17:27 

REMOTE USER: Eduardo Pazikas 

COMENTÁRIO 37: Gostaria de parabenizar a todos aqueles que, de alguma 
forma, ajudaram a criar este 'site' maravilhoso. É realmente gratificante 
encontrar uma página 'web' no Brasil, que esteja tão bem focada na religião 
Ortodoxa. Parabéns a todos, Eduardo Pazikas  

 
DATE: 5/9/2003 

TIME:  19:51:14 

REMOTE USER: Central de Comunicação 

COMENTÁRIO 38: Pe João, parabéns pelo site. Muito sucesso nessa caminhada 
rumo à difusão da Palavra. Que Deus o ilumine! Dos amigos da Central de 
Comunicação.  

 
DATE: 17/9/2003 

TIME:  18:20:43 

REMOTE USER: Leonardo Sperança 

COMENTÁRIO 39: Sou católico Romano, da Administração Apostólica S.João 
Maria Vianey e gostaria muito de parabenizar a todos os responsáveis pelo site 
ECCLESIA. Deixo meu abraço a todos e registro meu desejo que um dia 
possamos voltar a plena unidade, tão desejada por Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Leonardo Sperança - Campos RJ  

 
DATE: 25/9/2003 
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TIME:  20:30:42 

REMOTE USER: Jorge Villalobos Vargas 

COMENTÁRIO 40: Salud y Paz. Les envio un calurso saludo desde Costa Rica. 
Les felicito por su pàgina en Internet. Aunque soy un Catòlico Romano, 
guardo mucho aprecio y cariño por mis hermanos Ortodoxos. Atte. Jorge 
Villalobos Vargas  jorviva@yahoo.com   

 
DATE: 28/9/2003 

TIME:  04:19:42 

REMOTE USER: Maria Izabel Besse 

COMENTÁRIO 41: Estou começando a conhecer a igreja ortodoxa agora, atraída 
pelos ícones, e estou encantada! O site é perfeito! Maria Izabel Besse. 

 
DATE: 9/10/2003 

TIME:  04:06:06 

REMOTE USER: Ricardo Neme Nasralla 

COMENTÁRIO 42: Penso que são importantes, para educação religiosa, a 
citação de frases como: a) O PODER ETERNO DE DEUS Ex.3-15 E Deus disse 
mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos 
pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós; 
este é o meu poder eterno, e minha lembrança de geração em geração. b) O 
ENSINO DE DEUS João 6-45. Está escrito nos profetas: E serão todos 
ensinados por Deus. Portanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a 
mim. Ricardo Neme Nasralla. 

 
DATE: 13/10/2003 

TIME:  08:42:25 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 43: Que o Corpo Místico de Cristo possa um dia, voltar a respirar 
com os seus "dois pulmões", o Oriental e Ocidental, para a maior glória de 
Deus! 

 
DATE: 13/10/2003 

TIME:  13:33:07 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 44: Excelente site. Muito bem estruturado e com bom conteúdo 
sobre a Igreja Ortodoxa. Como sugestão seria interessante alguns links 
falando dos santos, questões teológicas importantes (Concílios Ecumênicos - 
história/textos), reaproximação entre a igreja oriental e a igreja ocidental. 
Mais uma vez meus parabéns! ps. e mais e mais ícones!!!! 

 

mailto:jorviva@yahoo.com
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DATE: 13/10/2003 

TIME:  14:06:46 

REMOTE USER: João Marcos 

COMENTÁRIO 45: Gostaria de parabenizá-los pelo conteúdo do site. Penso que 
as igrejas ortodoxas deveriam se abrir mais ao público brasileiro. Acredito que 
por sermos um pais muito religioso e de maioria católica romana (vossos 
irmãos históricos), a aceitação das pessoas seria boa. Gostaria de saber mais 
sobre a Igreja Ortodoxa (Teologia, liturgia, sacramentos). Certa vez, li que há 
diferenças entre as Teologias Ortodoxas e Romana no que diz respeito a 
escatologia, destino da alma após a morte e culto aos santos, porém não dizia 
quais eram essas diferenças. Se alguém puder me ajudar... Deus vos abençoe e 
que esse site cresça cada dia mais. João Marcos jota_eme@terra.com.br 

 
DATE: 22/10/2003 

TIME:  12:59:58 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 46: Parabéns irmãos ortodoxos, como é bonita vossa fé. Um dia 
ainda estaremos unidos em uma só igreja e um só pastor. Suas matérias são 
riquíssimas. Fico sempre muito contente quando vejo um ícone em que estão 
presentes Sua Santidade o Patriarca Bartolomeu e Sua Santidade o Papa João 
Paulo ll. Sou católico de Rito Bizantino tenho 33 anos e, ainda um dia verei os 
dois pulmões respirando junto novamente (Roma e Constantinopla). Que a 
Santa Mãe de Deus (Theotokos) nos ilumine para que este dia chegue logo. 
Deus os abençoe. 

 
DATE: 24/10/2003 

TIME:  16:34:37  

REMOTE USER: Hélio Cosme 

COMENTÁRIO 47: Gostaria de parabenizar a Igreja Ortodoxa Russa pelas 
belíssimas informações disponíveis neste site. Estive hoje em contato por 
telefone com o Pe. Paulo da Paróquia Ortodoxa Russa de Santa Zenaide no 
Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer a total atenção dispensada. Sou Católico 
Apostólico Romano e me interessei muito pela vossa Igreja. Saudações em 
Cristo, Hélio Cosme e-mail:  heliocosme@universiabrasil.net  

 
DATE: 29/10/2003 

TIME:  15:33:22 

REMOTE USER: Gilberto 

COMENTÁRIO 48: Muito bom. Adorei as fotos da comunidade. Gilberto/SP. 

 
DATE: 30/10/2003 

mailto:heliocosme@universiabrasil.net
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TIME:  17:37:37 

REMOTE USER: Leopoldo Miranda 

COMENTÁRIO 49: Cada vez mais o site se apresenta melhor. Parabéns. 
Leopoldo Miranda - RS. 

 
DATE: 31/10/2003 

TIME:  06:39:09 

REMOTE USER: Carlos Arruda 

COMENTÁRIO 50: Congratulacionnes por su sitio sobre la Iglesia Ortodoxa in 
America. És necessario que la ortodoxia cresca muito enla Latino America, 
com faces latinoamericanas. Necessito saber onde estan las parroquias de la 
OCA en nostra continente latino americano. Felicitacionnes a todos Carlos 
Arruda- Panama. 

 
DATE: 31/10/2003 

TIME:  18:12:07 

REMOTE USER: Bernardo Silveira 

COMENTÁRIO 51: A Igreja Ortodoxa na América tem sua autocefalia 
reconhecida por muitas igrejas canônicas, principalmente as do Leste 
Europeu. O seu não reconhecimento por parte de outras poucas não fazem 
dela uma Igreja herética ou cismática, uma vez que seus hierarcas são 
legitimamente ordenados por outros hierarcas canônicos, normalmente por 
Bispos e Metropolitas ligados ao Patriarcado de Moscou. Aqueles que não 
querem ver nela uma igreja autocéfala ou autônoma não a acusam de não 
canônica uma vez que para eles ela é uma apenas uma Metropólia ou 
Eparquia de uma Igreja Mãe (a de Moscou). O tempo solidificará este 
reconhecimento unânime. Mesmo assim segue ela, servindo a Deus, levando a 
Ortodoxia de nossa fé cristã aos muitos povos americanos provenientes de 
várias partes do mundo que acharam aqui uma terra e um povo onde não se 
fazem acepção de pessoas por pertencer a culturas ou etnias diferentes das 
suas. Querer restringir a fé ortodoxa a poucas etnias é barrar o projeto de 
Deus: “Ide a todo mundo e Evangelizai” Bernardo Silveira - SP 

 
DATE: 31/10/2003 

TIME:  21:01:19 

REMOTE USER: Ricardo 

COMENTÁRIO 52: Consciente de que este espaço não é um fórum de debates de 
opiniões, quero fazer eco às palavras de nosso irmão Bernardo Silveira de São 
Paulo parabenizando os administradores de ecclesia pela coragem de mostrar 
a todos nós brasileiros a beleza da fé ortodoxa, sem restrições étnicas, de um 
modo compreensível a nós, latino-americanos. A Igreja Ortodoxa na América 
(OCA) é de fato uma Igreja Missionária, com foco na Evangelização dos povos, 
independentemente de etnia. É o que falta em nosso Continente Sul 
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Americano e no Brasil, onde lamentavelmente, ela ainda não está presente, e 
as várias tentativas de abertura das Igrejas Ortodoxas aos brasileiros não 
foram bem sucedidas por falta talvez de uma jurisdição com autonomia para 
fazê-lo. Mais uma vez, parabéns ECCLESIA! Ricardo 

 
DATE: 1/11/2003 

TIME:  08:39:13 

REMOTE USER: Prof. Luis Arruda 

COMENTÁRIO 53: Uma Igreja viva se caracteriza pelas frequentes ações 
missionárias e a preocupação inerente à sua natureza: levar o Evangelho de 
Nosso Senhor Jesus Cristo a todos, sem distinção. Para isto é necessário ser 
ousado, confiante e as vezes pioneiro. Aqueles que se enquadram neste último 
podem pagar o preço da incompreensão, do isolamento e da estranheza por 
parte dos que estão fechados em seu ostracismo cristão. Todas as religiões 
surgidas desde o aparecimento do homem, seguem a trilha de espalhar a todos 
os cantos a sua crença, a sua fé, pois acreditam nisto e querem que muitos 
outros também sejam agraciados por esta fé. O cristianismo se espalhou 
rapidamente no mundo porque houve os missionários que deram a sua vida 
pela evangelização. Os primeiros foram os apóstolos que, mesmo sob a 
perseguição, viajavam para levar o que o Mestre lhes ensinou. Graças a São 
Paulo o cristianismo se espalhou pela Europa oriental e ocidental. Cirilo e 
Metódio, Santos da Igreja levaram este tesouro aos povos eslavos e arredores. 
A Igreja Latina fez este trabalho levando sua profissão às Américas por 
primeiro. Se hoje observamos um número cada vez maior de novas crenças 
sendo alojadas em comunidades é porque o espírito missionário da Igreja está 
em crise ou não se sabe fazer missão. Levar a Fé Ortodoxa Cristã àqueles que 
ocupam terras não ortodoxas é um desafio. Pois as comunidades ortodoxas já 
instaladas não se abrem ao novo, ao pioneirismo pois tem medo de perder a 
tradição étnica. Os valores étnicos de fato não devem ser perdidos ou 
esquecidos, mas isto não deve atrapalhar a MISSÃO da Igreja. A Igreja 
Ortodoxa na América organizou-se com esta preocupação: levar a fé cristã 
ortodoxa aos não étnicos, sem medo de perder nada, somente ganhar almas 
para Deus. Prof. Luis Arruda – Minas Gerais 

 
DATE: 2/11/2003 

TIME:  20:55:51 

REMOTE USER: Angelo Protzek 

COMENTÁRIO 54: O site é maravilhoso, muito bom. Sou descendente de 
ucranianos e adoro nossa cultura, mesmo tendo 21 anos. 

 
DATE: 3/11/2003 

TIME:  07:44:48 

REMOTE USER: Luis Alcantara 
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COMENTÁRIO 55: Aos amigos brasileños, Gracia por lo sitio de la Iglesia 
ortodoxa na America. Mui bonita. Rezemos todos por sus intenciones. Luis 
Alcantara - Mexico 

 
DATE: 3/11/2003 

TIME:  19:20:47 

REMOTE USER: Alosio Chagas 

COMENTÁRIO 56: Durante não poucos séculos as Igrejas do Oriente e do 
Ocidente seguiram por caminhos próprios, unidas, contudo pela fraterna 
comunhão de fé e vida sacramental. (...). Não se deve esquecer que as Igrejas 
do Oriente têm desde a origem um tesouro, do qual a Igreja do Ocidente 
herdou muitas coisas em liturgia, tradição espiritual e ordenação jurídica. 
Nem se deve subestimar o fato de que os dogmas fundamentais da fé cristã 
sobre a Trindade e o Verbo de Deus, encarnação da Virgem Maria foram 
definidos em Concílios celebrados no Oriente. Para preservar esta fé muitos 
SOFRERAM e ainda SOFREM aquelas Igrejas. (...). Também é conhecido de 
todos com quanto amor os cristãos do Oriente realizam suas cerimônias 
litúrgicas, principalmente a Eucaristia. (...) Por isso, pela celebração da 
Eucaristia do Senhor, em cada uma dessas Igrejas, a Igreja de Deus é edificada 
e cresce e pela concelebração se manifesta a comunhão entre elas. (...) Essas 
Igrejas, embora separadas (de Roma) tem VERDADEIROS SACRAMENTOS, 
principalmente, em virtude da Sucessão Apostólica, o SACERDÓCIO e a 
EUCARISTIA. Estas são notas/citações do Concílio Vaticano II, Documento 
oficial da Igreja. Lamentavelmente, nem todos os padres conhecem ou fingem 
não conhecer estas verdades definidas em Concílios. À Igreja Ortodoxa nossa 
admiração e sejam muito bem-vindas à América do Sul. Ensinem-nos estes 
tesouros, estas riquezas espirituais e litúrgicas para nós que estamos tão 
necessitados de espiritualidade. Aloísio Chagas – São Paulo 

 
DATE: 6/11/2003 

TIME:  11:59:50 

REMOTE USER: Rodrigo de Amurim dos Reis 

COMENTÁRIO 57: Estou conhecendo a Ortodoxia agora e muito satisfeito com o 
que tenho lido. Agradeço a todos os organizadores do site por este 
maravilhoso trabalho. É uma pena que a página da Juventude Ortodoxa do 
Brasil ainda não esteja no ar. Há alguns dias mandei uma carta à JOB e 
aguardo resposta. Nos dias de hoje existe uma diversidade de denominações 
cristãs, porém não possuem a mesma firmeza na doutrina como vejo na Igreja 
Ortodoxa. Rodrigo de Amurim dos Reis. 

 
DATE: 7/11/2003 

TIME:  02:53:05 

REMOTE USER: Padre Juan Bautista 
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COMENTÁRIO 58: Padre João, excelente su web en hora buena. Creo que 
podriamos ayudarnos mutuamente ¿No le parece? para la unidad de los 
verdaderos Ortodoxos vengan de donde vengan. Suyo en Cristo. Padre Juan 
Bautista fatherjuanbautita@hotmail.com 

 
DATE: 8/11/2003 

TIME:  04:57:56 

REMOTE USER: Subdiácono Antonio 

COMENTÁRIO 59: ¡Gloria sea a Jesucristo! ¡Gloria para Siempre! Me dá gusto el 
entusiasmo por propagar la verdadera Iglesia de Cristo en tierras 
Latinoamericanas; espero podamos coperar y hacer todo por la Gloria de Dios. 
Felicidades por este web site y los invito a conocer 
http://www.ortodoximx.4t.com/ . El indigno Subdiácono Antonio Exarcado de 
México - Orthodox Church in America. 

 
DATE: 8/11/2003 

TIME:  23:31:21 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 60: O "Site" é um instrumento super importante para nós 
"Cristãos Ortodoxos", pois não dispomos de materiais eclesiásticos referente a 
"Fé Ortodoxa". Assim sendo, julgo o presente Site de suma importância para as 
comunidades de origem ortodoxa. 

 
DATE: 10/11/2003 

TIME:  09:01:21 

REMOTE USER: Rodrigo Petrovsky 

COMENTÁRIO 61: Rev. Pe. João e amigos do "Ecclesia": visando ter um espaço 
de discussão a respeito de Ortodoxia, foi criado o Grupo "A-Ortodoxia-Brasil" 
para intercâmbio de informações. Basta enviar um e-mail para: a-ortodoxia-
brasil-subscribe@yahoogrupos.com.br e participar conosco. Com amor em 
Cristo! Rodrigo Petrovsky. 

 
DATE: 16/11/2003 

TIME:  08:12:43 

REMOTE USER: Luis Medeiros 

COMENTÁRIO 62: Importantes informações estão circulando no grupo de 
discussões "A Ortodoxia no Brasil" sobre as cúpulas nas Igrejas Ortodoxas. 
Sugiro que seja disponibilizado para todos através de um artigo, neste Web 
site. Grato, Luis Medeiros. 

 
DATE: 17/11/2003 

mailto:fatherjuanbautita@hotmail.com
mailto:a-ortodoxia-brasil-subscribe@yahoogrupos.com.br
mailto:a-ortodoxia-brasil-subscribe@yahoogrupos.com.br
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TIME:  09:01:17 

REMOTE USER: Antunes e Preta Severo 

COMENTÁRIO 63: Bom dia amigo! O site é lindo, funcional e contém muitas e 
boa informação. Parabéns! Antunes e Preta Severo. 

 
DATE: 18/11/2003 

TIME:  16:40:47 

REMOTE USER: Olavo Pixel 

COMENTÁRIO 64: Gostaria de saber por que os padres ortodoxos usam barba? É 
uma obrigação usá-la ou é um costume cultural e étnico. Se for, por que no 
Brasil os padres ortodoxos as tem, se isto não faz parte de nossa cultura. Como 
iniciar uma ortodoxia latina, importando tradições culturais sem base 
canônica para um país tropical? Olavo Pixel - São Paulo. 

 
DATE: 18/11/2003 

TIME:  17:01:11 

REMOTE USER: Jorge Luis 

COMENTÁRIO 65: Boa tarde! Após conhecer a Ortodoxia e estudando-a 
profundamente sinto-me mais cristão, mas, infelizmente, não há no Estado do 
Pará nenhuma paróquia Ortodoxa. Jorge Luis - Ananindeua, Pará. 

 
DATE: 19/11/2003 

TIME:  17:06:14 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 66: Sou descendente de ucranianos da 4º geração. Moro em 
Blumenau-SC. Nasci em uma pequena vila ucraniana chamada Iracema - SC. 
Sempre que posso vou visitá-la ... é muito linda, amo demais aquela Vila... na 
verdade adoro dizer que sou ucraniana .... Quem sabe vocês. Futuramente 
poderiam estar fazendo um pequeno documentário??? 

 
DATE: 22/11/2003 

TIME:  16:31:45 

REMOTE USER: Luis Frutzchert 

COMENTÁRIO 67: O Senhor Rei do Universo, o Filho de Deus feito Homem é 
nosso Deus e Salvador. Quem é este Rei da Glória? É o Deus Forte e Poderoso. 
Nós cristãos ortodoxos glorificamos este Rei e a Ele prestamos nossa 
Adoração. "Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade..." Que este Rei seja 
amado por todos. Amém. Luis Frutzchert - Blumenau -SC. 

 
DATE: 25/11/2003 
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TIME:  03:25:40 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 68: "Vamos louvar Katarina, protetora do Sinai, noiva de cristo e 
nossa auxiliadora. Com a espada do Espírito ela silenciou a sabedoria dos 
maus. Ela foi coroada como uma mártir e pede misericórdia por todos nós." 

 
DATE: 25/11/2003 

TIME:  08:19:05 

REMOTE USER: Maria Luiza Lopes 

COMENTÁRIO 69: Mártir e Virgem, Santa Catarina de Alexandria, cristã dos 
primeiros séculos da Igreja, deu sua vida para não renegar sua fé. Com sua 
eloquência converteu a outros antes de seu ultimo adeus. Protetora dos 
filósofos e dos sábios, mulher espiritualizada, jovem defensora das virtudes 
soube com singeleza e amor chamar a outros para conhecer o Salvador, o 
Filho de Deus. Parabéns a todos os catarinenses, fiéis e devotos de Santa 
Catarina de Alexandria. Maria Luiza Lopes - SP. 

 
DATE: 25/11/2003 

TIME:  08:22:03 

REMOTE USER: Luiz Matos Dardagnan 

COMENTÁRIO 70: Gostei muito do texto apresentado na SINAXE sobre Santa 
Catarina de Alexandria. Imensamente feliz fiquei ao saber que aqui no Brasil 
existe uma relíquia desta Santa tão amada no Oriente cristão. Sugiro que 
exponham algumas fotos sobre a capela Bizantina em Honra a Santa Catarina 
de Alexandria. Luiz Matos Dardagnan - MG. 

 
DATE: 25/11/2003 

TIME:  11:29:09 

REMOTE USER: Catarina Mendes 

COMENTÁRIO 71: Meu nome é Catarina em homenagem a esta grande Santa da 
Igreja. Procurei muitas vezes livros sobre sua vida. Encontrei sua biografia 
resumida em inglês. Hoje ganhei um presente: o "ECCLESIA" me possibilitou 
que eu pudesse conhecer sua vida e tradição. Um dia irei visitar sua capela em 
Florianópolis e tocar em sua relíquia. Obrigado por este presente de 
aniversário. Santa Catarina, rogai por nós. Catarina Mendes - Paraná. 

 
DATE: 25/11/2003 

TIME:  11:34:46 

REMOTE USER: Vanderlei Koupuskulos 

COMENTÁRIO 72: A Tradição Ocidental da Igreja em seu calendário após a 
reformulação do mesmo, tirou esta grande Santa e Virgem da Igreja, das 
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comemorações. Lamentável, pois ela é venerada no Oriente de forma 
espetacular. O povo do Oriente nutre por ela verdadeiro amor e piedade. Mas 
como Deus é providente, fez com que a Igreja Ortodoxa e Bizantina 
preservasse incólume esta tradição. O Monte Sinai, onde seu corpo está 
preservado, é uma Igreja Oficial da Ortodoxia e tem lá o seu Arcebispo. Como 
o Ocidente pode desprezar esta História??? Parabéns a todos os catarinenses e 
as "Catarinas" que vivem no mundo. Tchau. Vanderlei Koupuskulos - SP. 

 
DATE: 02/12/2003 

TIME:  03:34:40 

REMOTE USER: Luiz Teixeira 

COMENTÁRIO 73: Hoje somente quero agradecer por tamanho empenho e 
dedicação de nossos padres responsáveis pelo "ECCLESIA". Não podem, os 
Reverendos Padres, imaginar quão importante para a Ortodoxia no Brasil é 
este trabalho de Evangelização que fazem com amor. Sou um visitante 
permanente do site e até agora não consegui acessar todas as páginas, dada a 
quantidade de informações valiosas apresentadas. Gostaria de apresentar 
minha gratidão pelos subsídios homiléticos, contendo tropários, prokímenon, 
leituras, etc. para cada Liturgia. Essas informações são importantes e muito 
procuradas. Expresso minha admiração pela novidade em listar todos os 
Patriarcas de Constantinopla, até os dias de hoje. Que a Panaghia e todos os 
Santos vos abençoe! Luiz Teixeira - SP. 

 
DATE: 02/12/2003 

TIME:  05:59:41 

REMOTE USER: Mario Pranches 

COMENTÁRIO 74: Estimados irmanos de Brasil e de todo lo continiente de 
sudamerica. Permiteme elevar um cantico de louvor a Dios por tantas gracias 
e beneficios. Vostro sitio "ecclesia" es una fonte de riquezas por la Iglesia. 
Sigam firmes. Estamos con ustedes. Mario Pranches - Argentina. 

 
DATE: 4/12/2003 

TIME:  13:41:55 

REMOTE USER: Nicolas 

COMENTÁRIO 75: Kanona pisteos ke ikona praotitos, engratias didaskalon 
anedixe se ti pimni su i ton pragmaton alithia; dia tuto ektiso ti tapinosi ta 
ypsila, ti ptochia ta plusia. Pater ierarcha Nikolae, presveve Christo to Theo 
sothine tas psihas imon! São Nicolau, roga a Deus por nós, pela salvação de 
nossas almas! Parabéns Ecclesia, por nos lembrar desta grande festa e a todos 
os que trazem o nome deste grande santo ortodoxo! Nicolas/Florianópolis 

 
DATE: 5/12/2003 
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TIME:  10:30:00 

REMOTE USER: Maria Leopoldina de Bragança 

COMENTÁRIO 76: Parabéns pelo site. Muito diversificado e instrutivo. Reúne 
muito conteúdo sobre a Igreja Ortodoxa que servirá para alunos de Teologia e 
pessoas que estudam o Cristianismo. Maria Leopoldina de Bragança - Rio de 
Janeiro. 

 
DATE: 5/12/2003 

TIME:  14:27:54 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 77: Rezemos pela unidade entre os católicos, Romanos e 
Ortodoxos. 

 
DATE: 5/12/2003 

TIME:  16:20:13 

REMOTE USER: Gilberto 

COMENTÁRIO 78: Olá Pe. Paulo e Pe. João, a Página está muito bonita e bem-
feita. Consulto sempre que posso. Um forte abraço, Gilberto - São Paulo. 

 
DATE: 5/12/2003 

TIME:  17:43:34 

REMOTE USER: Rodrigo Amurim 

COMENTÁRIO 79: Cada vez que leio sobre a Ortodoxia mais quero conhecer 
sobre ela. Que Deus abençoe esse trabalho maravilhoso de divulgação da 
Verdadeira Fé! Rodrigo Amurim. E-mail: rudigo2004@bol.com.br 

 
DATE: 8/12/2003 

TIME:  10:19:31 

REMOTE USER: Andreia Bonfim 

COMENTÁRIO 80: Queridos Padres, ontem estive presente na cerimônia de 
Casamento celebrada em Florianópolis. Foi um encontro com Deus. De fato, o 
rito de Matrimônio da Igreja Ortodoxa supera todas as que já presenciei. 
Renovei meu matrimônio ao participar de tal cerimônia. Deus estava lá! Pude 
sentir em meu coração, tamanha foi a graça e santidade do rito bizantino. 
Gostei muito e espero participar de outras cerimônias neste rito que é tão rico 
em espiritualidade. Andreia Bonfim - Fpolis - SC. 

 
DATE: 10/12/2003 

TIME:  16:07:46 

REMOTE USER: Helen de Cássia 
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COMENTÁRIO 81: O que falar da Igreja Ortodoxa se não a conhecia. Agradeço a 
Deus e especialmente a um homem, ao meu amor, que foi um instrumento 
usado por Deus para fazer com que meu coração se abrisse para o 
conhecimento. Que maravilha é a história desta grande Igreja, que é 
resistente no amor de Deus, tem ícones lindos, que quando nossos olhos 
recaem sobre eles vêem que não são apenas pinturas, mais amor, sim, é Deus 
falando conosco através dos ícones. Sinto-me plena a cada dia que conheço 
mais sobre a Igreja Ortodoxa. Parabéns pelo site é completo, rico e 
espetacular. Abraço. Helen de Cássia (helenbentes@zipmail.com.br). 

 
DATE: 10/12/2003 

TIME:  18:22:06 

REMOTE USER: Acacio Filopoulos 

COMENTÁRIO 82: Num mundo tão cheio de atrativos, pessoas se consagram 
inteiramente a Deus e à Igreja pelos votos monásticos. De fato, isto é uma 
bênção. Que os novos Hieromonges sejam felizes! Acácio Filopoulos - S.Paulo. 

 
DATE: 14/12/2003 

TIME:  15:37:46 

REMOTE USER: Maria das Neves Richt 

COMENTÁRIO 83: A vida monacal na Igreja, tem sua origem na Igreja do 
Oriente cristão. O Monge é convidado a testemunhar a sua fé pela experiência 
íntima com ELE. O monastério é a igreja orante, que no silêncio eleva as 
orações até o Altíssimo, pelo mundo que quase não mais as faz. O monge é 
convidado a testemunhar o Cristo do deserto que rezava sozinho, fazia jejum e 
não caía em tentação. Com os novos monges a Igreja torna-se mais orante. 
Parabéns pela Comunidade Monástica e pelos consagrados que, 
corajosamente e obedientes ao chamado de Deus, abraçam esta vida íntima 
com o Senhor. Maria das Neves Richt - Paraná. 

 
DATE: 15/12/2003 

TIME:  13:22:03 

REMOTE USER: Constantino Zarabentos 

COMENTÁRIO 84: Minha Alma glorifica o Senhor, porque Ele fez em mim 
maravilhas, Santo é o Seu Nome! Este é o senTIMEnto que invade meu coração 
ao saber da fundação da Comunidade Monástica em Santa Catarina, onde 
serão consagrados quatro novos Hieromonges. Parabéns à Igreja Ortodoxa e 
aos novos consagrados. Constantino Zarabentos - MG. 

 
DATE: 17/12/2003 

TIME:  03:02:03 

REMOTE USER: Sotires Despinos 

mailto:helenbentes@zipmail.com.br
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COMENTÁRIO 85: Parabéns aos novos Hieromonges da Igreja Ortodoxa. Que 
Deus os abençoe e os conserve na santidade de seus propósitos e trilhem o 
caminho da perfeição. Sotires Despinos - SP. 

 
DATE: 17/12/2003 

TIME:  10:42:27 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 86: Parabéns aos novos Hieromonges e que sigam o caminho da 
santidade tão desejada por Deus a todos os homens. Sejam felizes rezando 
para que o mundo seja melhor. A Igreja Ortodoxa se alegra por este 
acontecimento que engrandece o cristianismo. 

 
DATE: 17/12/2003 

TIME:  16:22:41 

REMOTE USER: Fábio Luís da Cunha 

COMENTÁRIO 87: OBRIGADO!!! Vocês me proporcionaram a resposta a uma 
pergunta que há muito é o meu objetivo principal e nunca encontrava, em 
jornadas por todas as igrejas. ONDE ESTÁ A IGREJA DE JESUS CRISTO? 
SIM, AQUELA PRIMITIVA... A QUE FOI ORGANIZADA PELOS APÓSTOLOS 
LÁ NO ORIENTE? A VERDADEIRA IGREJA DO DEUS VIVO? Não conseguia 
obter solução para este problema... Eis que busco a Igreja Verdadeira de Cristo 
sem as mudanças doutrinárias de homens iníquos. Vocês são A Igreja de 
Cristo. Sim! Aquela organizada pelos apóstolos há dois mil anos no Oriente! 
Gostaria de fazer parte dela. Sim, do Corpo de Cristo. Estou me mudando para 
o Rio de Janeiro e gostaria de saber como faço para aderir a este Corpo. 
Gostaria de saber como posso me filiar à Igreja Oriental ... sim, aquela que 
está fundamentada sobre a Pedra do Testemunho do Senhor Jesus Cristo e 
não sobre um bispo iníquo que somente quer poder e governo sobre toda a 
Terra. Quero me filiar à Igreja cuja Cabeça é Cristo e não "Papa" algum, que 
se assenta em um trono iníquo querendo ser Deus na Terra. Quero ser 
membro desta Igreja que é presidida por Patriarcas, cujo objetivo é somente 
levar ao mundo a Palavra do Cristo de Deus, e não governo político algum. Por 
favor, me respondam. Aguardo instruções com ansiedade. Fábio Luís da 
Cunha. E-mail: fabio3000@hotmail.com. 

 
DATE: 22/12/2003 

TIME:  13:15:10 

REMOTE USER: Danielle Dias 

COMENTÁRIO 88: Parabéns! Pe. André e Pe. Pavlos, por esta nova etapa nesta 
longa caminhada em nossa Comunidade. Que Deus continue a iluminá-los 
sempre e persistam na fé. Ficamos felizes em fazer parte desta Comunidade 
que aos poucos vencerá todas as barreiras. Estes são os votos da Irmandade 
Feminina. Abraços. Danielle Dias. 

mailto:fabio3000@hotmail.com
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DATE: 26/12/2003 

TIME:  18:07:42 

REMOTE USER: Geovanini Silveira de Souza 

COMENTÁRIO 89: Quero desejar a paz de Cristo a todos em especial para você 
que está lendo; "andei" visitando o site e gostei de coisas que aqui encontrei, 
como mostra o amor a Linda Santa MARIA; vi também o Prólogo do 
Evangelho de São João. Bem não posso comentar muito pois não aprofundei a 
visita. A mensagem que deixo é: que todos aqueles que crêem em JESUS e na 
VIRGEM SANTA MARIA, possam juntos, sem preconceito, "catequizar o 
mundo" em nome de DEUS, JOSÉ MARIA e CRISTO JESUS. Peço então a 
união entre as IGREJAS, CATÓLICA APOSTÓLICA ORTODOXA, CATÓLICA 
APOSTÓLICA ROMANA, CATÓLICA APOSTÓLICA CARISMÁTICA e 
OUTRAS!!! Meu nome é GEOVANINI SILVEIRA DE SOUZA, frequento uma 
igreja Católica Romana (Comunidade S. Francisco de Assis) na cidade de 
CAMPINAS-SP da Paróquia Santa Luzia cujo pároco é o Cônego Padre José 
Luis. Um super ABRAÇO!!!!!!! 

 
DATE: 26/12/2003 

TIME:  23:45:12 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 90: Gosto muito de consultar esta Página, pois a mesma nos traz 
importantes informações sobre a Igreja Ortodoxa. Sou católico e rezo pela 
unidade entre católicos e ortodoxos. Penso que isso vai acontecer quando nos 
submetermos todos a Cristo, Caminho, Verdade e Vida! 

 
DATE: 27/12/2003 

TIME:  17:50:00 

REMOTE USER: Luis Medeiros 

COMENTÁRIO 91: Estou emocionado por ver as fotos da Consagração Monástica 
de nossos queridos Hieromonges, Pe. Pavlos, Pe. André, Pe. Demétrio e 
Diácono Miguel. Parabéns e sejam perseverantes na oração e na conquista da 
perfeição! Luis Medeiros - SP. 

 
DATE: 27/12/2003 

TIME:  18:22:05 

REMOTE USER: Mario Lobvomir 

COMENTÁRIO 92: Gostaria de expressar meu apoio e solidariedade aos novos 
sacerdotes-monges (Hieromonges) que a Igreja Ortodoxa consagrou. [... ]. 
Quatro jovens não étnicos, nascidos em nossa terra, tiveram coragem de se 
entregar a Deus de maneira plena [ ... ]. Mario Lobvomir - S.P. 
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DATE: 8/1/2004 

TIME:  10:53:45  

REMOTE USER: Pedro Álvaro Nunes 

COMENTÁRIO 93: Parabéns pelo site. A Igreja Ortodoxa está fazendo um 
trabalho excelente de divulgação sobre sua história, doutrina, liturgia, vida 
consagrada através de textos e pictures. Pedro Álvaro Nunes - Curitiba - PR 

 
DATE: 14/1/2004  

TIME:  21:03:35  

REMOTE USER: Nectários 

COMENTÁRIO 94: Como Cristão Ortodoxo que sou, gostaria de dar os meus 
mais sinceros parabéns a este site e a todos aqueles que colaboraram, a todos 
os níveis, na sua construção. E digo isso porque este site permite-me ter algum 
contacto com esta religião e tradições que eu abracei com toda a minha fé e 
amor, já que no meu país de origem (Portugal), a nossa Igreja e tradições 
ainda estão muito pouco divulgadas, apesar de já haver algumas informações. 
Para finalizar (o meu discurso já foi um pouco longo) ... também parabenizo o 
site por esclarecer aqueles que não são da mesma confissão, e por ser o 
melhor site da Igreja Ortodoxa de língua portuguesa. Um grande abraço e 
muitos parabéns, Nectários (20 anos), Porto - Portugal 

 
DATE: 20/1/2004 

TIME:  10:52:13 

REMOTE USER: Francis Albert 

COMENTÁRIO 95: Cada vez melhor o ECCLESIA está. Muito feliz estou por este 
website da Igreja Ortodoxa. O Monte Atos um presente é os internautas - 
Francis Albert - New York - EUA 

 
DATE: 27/1/2004 

TIME:  13:12:31 

REMOTE USER: Marina 

COMENTÁRIO 96: Parabéns pela excelente e quase simultânea cobertura com 
fotos e textos da visita to patriarca ecumênico a cuba. Marina - Florianópolis 

 
DATE: 18/2/2004  

TIME:  16:45:03  

REMOTE USER: Jean Carlo 

COMENTÁRIO 97: 

A Igreja Ortodoxa, através do ECCLESIA, abre-se mais para todos os cristãos e 
não cristãos que, de outra forma, não teriam acesso a esta riqueza espiritual 
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da Tradição cristã. Parabéns aos idealizadores e administradores. Jean Carlo - 
São José do Rio Preto - SP 

 
DATE: 23/2/2004 

TIME:  21:41:19 

REMOTE USER: Pedro Henrique Maitan Pelogia 

COMENTÁRIO 98: Sou católico romano praticante, mas estou encantado com a 
beleza do rito ortodoxo. Sou um curioso. Gostaria de visitar uma igreja 
ortodoxa e assistir a liturgia. Muitos sacerdotes católicos do rito latino 
deveriam aprender a não distorcer a liturgia a seu bel-prazer, como vem 
acontecendo. Que Deus aproxime nossas Igrejas-irmãs. Pedro Henrique 
Maitan Pelogia Santa Cruz do Rio Pardo-SP 

 
DATE: 24/2/2004 

TIME:  19:38:52 

REMOTE USER: Um ortodoxo convicto 

COMENTÁRIO 99: Parabéns pelo site que continua maravilhoso e sempre 
atualizado, a respeito do ecumenismo ... espero não viver para ver isso ... "O 
Papa é uma pessoa não grata" como diziam os monges em sua visita a Grécia 
os fatos históricos comprovam isso e, contra fatos não há argumentos ... A 
Igreja Católica já causou muito mal a humanidade e não podemos nos 
misturar com seu passado negro... Gostaria de deixar este desabafo registrado 
e, interpretem como queiram ....

 
DATE: 26/2/2004 

TIME:  04:50:58 

REMOTE USER: Mosteiro da Esperança 

COMENTÁRIO 100: É com muita alegria que descubro esse site. Sou católico 
romano enraizado na igreja ortodoxa. Trabalho com um monge que segue o 
rito oriental, temos um iconógrafo, Ir. Gabriel da esperança (já tem alguns 
ícones de sua própria autoria). Vejo que cada vez mais temos que nos unir em 
cristo para vencer as dificuldades da vida, como João XXIII fez. Espero 
receber mais informações sobre a igreja ortodoxa. Fiquem todos com a paz de 
Jesus a força do Espírito Santo e a alegria de Maria. Essa é nossa saudação. 

 

Mensagens 0101 a 0200 (2004)   

DATE: 13/3/2004 

TIME:  18:29:09 
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REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 101: Parabéns Ecclesia! O número de visitantes cada vez maior é 
fruto da dedicação e cuidado na construção e manutenção deste site 
maravilhoso. 100 mil visitas é a resposta de aprovação e satisfação pelo grande 
serviço que Ecclesia presta a Ortodoxia no Brasil. Que este número cresça 
cada vez mais! 

 
DATE: 17/3/2004 

TIME:  09:34:44 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 102: Parabéns pelo site. É completo e oferece uma ótima visão 
da Igreja Ortodoxa. Lendo o artigo sobre Liturgias entendemos a fé e o amor 
que move nossos corações a Deus, mestre maior. 

 
DATE: 18/3/2004 

TIME:  20:05:16 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 103: Boa noite queridos irmãos ortodoxos! A Paz de Cristo e o 
Amor de Maria estejam com todos !!! Gostaria de saber uma coisa: sou católico 
romano mais gostaria de saber se a eucaristia ministrada na Igreja Ortodoxa 
tem o mesmo valor que aquela ministrada para os católicos romanos, ou seja, 
ser o Corpo e o Sangue de Cristo, Nosso Salvador. Poderia eu comungar 
dignamente em uma missa ortodoxa? 

 
DATE: 23/3/2004 

TIME:  00:55:05 

REMOTE USER: Gil 

COMENTÁRIO 104: É com extrema alegria no coração que frequento esta 
página da Ortodoxia, visitando suas seções. Tenho me sensibilizado com seus 
ensinamentos e suas propostas de reflexão, principalmente nessa Quaresma. 
Gostaria de saber; 1. Se o batismo recebido na Igreja Católica permanece 
válido para quem passa a integrar a comunidade eclesial ortodoxa? 2. Como se 
comprometer com a Igreja Ortodoxa? 3. A quem procurar para orientação em 
Brasília - DF? Aguardo uma palavra solidária? Gil. 

 
DATE: 24/3/2004 

TIME:  19:15:04 

REMOTE USER: João Paulo dos Santos Silva 

COMENTÁRIO 105: "Veni Creator Spiritus" unir os irmãos no mesmo Cristo 
UNO e TRINO. É assim que me dirijo a vós meus irmãos em cristo. Sou 
seminarista em Brasília e, desde pequeno, fui educado na Fé da Igreja Católica 
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Apostólica Romana. Me interesso por nossa unidade, já que Cristo é a 
"CABEÇA" e nós o seu corpo místico. Portanto, não devemos estar separados, 
mas unidos em nome de Cristo a levá-lo até os confins do mundo. Penso que 
não devemos ver uma possível união entre nós como uma submissão a um 
"fardo" papal, pelo contrário, deve ser vista como aquela VERDADEIRA 
UNIÃO QUERIDA POR CRISTO. Estarei rezando para que seja logo! João 
Paulo dos Santos Silva.18 anos 

 
DATE: 30/3/2004 

TIME:  07:57:10 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 106: Estou iniciando na ortodoxia, ainda estou deslembrado com 
tudo que vejo e sinto. É simplesmente maravilhoso o que Deus nos oferece 
para estarmos com Ele. O site é ótimo e completo. 

 
DATE: 30/3/2004 

TIME:  16:31:36 

REMOTE USER: Dadi 

COMENTÁRIO 107: Eu me chamo Dadi e é a primeira vez que estou visitando o 
site ecclesia e estou achando o site muito legal. Não se é possível, mas gostaria 
de saber como faça para ver as fotos que tiraram da capela ecumênica do 
Tribunal de Justiça no dia da celebração em comemoração a Santa Catarina. 
Alguém pode me ajudar? Se estiver alguém que possa me ajudar favor me 
remeter um e-mail para cleomardadi@hotmail.com. Agradeço muito. 

 
DATE: 09/4/2004 

TIME:  19:00:30 

REMOTE USER: José Parmenedes 

COMENTÁRIO 108:  Χριστος Ανεστη - Esta Páscoa será comemorada por toda a 
IGREJA. Os pulmões da UNA, SANTA e CATÓLICA IGREJA respirarão o 
mesmo ar da Ressurreição do Senhor na mesma data. De quatro em quatro 
anos este fato se repete até que os cristãos do Oriente e do Ocidente possam 
celebrar definitivamente sempre juntos a maior festa do Cristianismo. Feliz 
Páscoa! - José Parmenedes - Brasília - DF 

 
DATE: 10/4/2004 

TIME:  20:00:00 

REMOTE USER: Bento Castro 

COMENTÁRIO 109: "Exulte finalmente de alegria a multidão dos Anjos do Céu; 
celebrem-se com júbilo os divinos mistérios e ao toque das trombetas, é 
anunciada a vitória do Grande Rei. Rejubila-se igualmente a Terra, por raios 
tão fulgurantes iluminada, de ti foi dissipada as trevas. Alegre-se igualmente a 
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Santa Mãe Igreja, de tão rutilantes fulgores adornada, ressoem neste templo 
as vozes jubilosas do povo fiel." Este cântico é conhecido como "EXULTA-TE" 
e é com ele que nós católicos, fiéis à Tradição da Nossa Santa Mãe Igreja, 
queremos desejar a todos uma Feliz e Santa Páscoa. - Bento Castro - Campos 
RJ 

 
DATE: 10/4/2004 

TIME:  21:00:30 

REMOTE USER: Luis Sampaio da Rocha e Neto 

COMENTÁRIO 110: Parabéns a todos pelo maravilhoso site que mostra a 
presença da Igreja Ortodoxa no Brasil. Um site imparcial, esclarecedor, 
catequético, ecumênico e informativo. Luis Sampaio da Rocha e Neto - S.P 

 
DATE: 12/4/2004 

TIME:  15:36:53 

REMOTE USER: Pe. Aloysius 

COMENTÁRIO 111: Pe. Aloysius da Igreja Apostólica Católica Ortodoxa do 
Primado da Ibéria: Caríssimos irmãos no Senhor, os mais sinceros parabéns 
pelo site em exibição. Bem hajam por este magnífico trabalho! Pax tecum! 

 
DATE: 13/4/2004 

TIME:  16:17:54 

REMOTE USER: Sheila 

COMENTÁRIO 112: Cristo Ressuscitou! Verdadeiramente ressuscitou! Gostaria 
de parabenizá-los pelo maravilhoso trabalho que tem sido feito neste site. A 
disponibilização de materiais em português permitirá, com a Graça de Deus, 
que cada vez mais brasileiros como eu possam conhecer a Ortodoxia. 
Aproveito a oportunidade para convidá-los a conhecer o site de nossa 
Paróquia em Brasília. O endereço é www.igrejaortodoxa.com.br. Em Cristo, 
Sheila. 

 
DATE: 15/4/2004 

TIME:  12:09:45 

REMOTE USER: Rogério A. Kesilis 

COMENTÁRIO 113: Acho que este site é uma bênção de Deus. É uma pedra 
preciosa. Sou batizado e crismado na Igreja Católica Romana, mas sou 
ortodoxo de coração. Gostaria que fosse colocada a receita da Prósfora (com 
todo o ritual de preparação se houver). Rogério A. Kesilis 

 
DATE: 15/4/2004 

TIME:  12:24:00 
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REMOTE USER: Rogério 

COMENTÁRIO 114: Gostaria de saber como me tornar membro da Santa Igreja 
Ortodoxa. Meu e-mail é rogerabke@ig.com.br. A Graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam com todos! 
Rogério. 

 
DATE: 16/4/2004 

TIME:  23:02:28 

REMOTE USER: Renata 

COMENTÁRIO 115: Caros irmãos, parabéns pelo site. Muito bonito e prático. 
Renata - Florianópolis - SC 

 
DATE: 25/4/2004 

TIME:  10:43:58 

REMOTE USER: Robert Olszewski 

COMENTÁRIO 116: No puedo hablar portuges pero mi conocimiento del 
castellano basta para fijar que su website es muy interesante. Sobre todo la 
seccion dedicada a la teologia. He notificado un error pequeno hecho en el 
apellido del teologo polaco El se llama PAPROCKI no Patrocki. Nacio en la 
ciudad de KOLO y no Colo. Saludos cordiales Robert Olszewski 
olszewskirobert@op.pl  

 
DATE: 4/5/2004 

TIME:  15:33:23 

REMOTE USER: Silvério 

COMENTÁRIO 117: Apreciei imensamente o vosso site. Sou católico, mas gostei 
e acho lindíssimo. Que Deus vos guarde. Silvério. 

 
DATE: 5/5/2004 

TIME:  23:24:02 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 118: Boa noite, entrei nesse site procurando informações sobre a 
igreja ortodoxa, sou aluna do último ano de letras e estou estudando 
Dostoievsk, para me situar melhor nesse universo resolvi pesquisar e 
encontrei esse maravilhoso mundo ortodoxo. Estou encantada com sua 
história, preceitos, catedrais e seus ícones. Gostaria de conhecer pessoalmente 
uma de suas catedrais. Se for possível gostaria de mais informações. Meu e-
mail: snsnascimento@yahoo.com, grata, Sandra. 

 
DATE: 6/5/2004 

mailto:olszewskirobert@op.pl
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TIME:  18:53:57 

REMOTE USER: Pe. André de Azevedo, SAC 

COMENTÁRIO 119: Louvo ao Senhor da história por ter dado ao ser humano a 
capacidade da inteligência para criar um meio de comunicação como a 
Internet, pois por meio dela tomei conhecimento da beleza e esplendor que a 
Igreja Ortodoxa possui, beleza e esplendor que nascem do Ressuscitado. Deus 
seja bendito pela sua Igreja. Em Cristo: Pe. André de Azevedo, SAC - 
presbítero da Igreja Católica Romana 

 
DATE: 13/5/2004  

TIME:  12:53:05 

REMOTE USER: Fátima Andréa Corinto 

COMENTÁRIO 120: Que Nossa Senhora de Fátima nos abençoe sempre. O 
Oriente e o Ocidente veneram a mesma mãe com amor. Se os filhos se 
desentende entre si, a Mãe os une. Agarrados à Mãe, sentindo seu afeto, 
possamos um dia vivermos como irmãos na mesma eucaristia. Fátima Andréa 
Corinto - Portugal. 

 
DATE: 16/5/2004 

TIME:  09:18:41 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 121: Pe. André !!! A Irmandade Feminina agradece seu apoio e do 
Pe. Pavlos em mais um café colonial dedicado ao mês das mães. Ao qual está 
tornando-se tradição. Estamos ansiosos para vermos as fotos no site. Vemos 
que aos poucos estamos colhendo os frutos que plantamos, e sentimos orgulho 
de fazer parte desta comunidade que nos acolheu. Que Deus nos cubra com 
suas eternas bênçãos. Kyrie Eleison! Danielle Isis Dias 
(danisis@matrix.com.br) 

 
DATE: 17/5/2004 

TIME:  10:09:13 

REMOTE USER: Luis do Pardo Medeiros 

COMENTÁRIO 122: Xpistós Anésti! Registro meus cumprimentos pela excelente 
apresentação do site ECCLESIA. Objetividade, informação, atualização fazem 
dele um site componente dos "Favoritos" de muitos internautas. Parabéns! 
Luis do Pardo Medeiros - SP 

 
DATE: 20/5/2004 

TIME:  00:29:32 

REMOTE USER: 

mailto:danisis@matrix.com.br
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COMENTÁRIO 123: O site é excelente fonte de informação sobre a Ortodoxia! 
Sinto apenas que não encontramos livros dos grandes teólogos à disposição no 
vernáculo... tenho enorme interesse pela Ortodoxia e quem desejar manter 
contato, meu e-mail é apoftegmas@hotmail.com 

 
DATE: 20/5/2004 

TIME:  22:21:18 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 124: Este site é muito interessante, pois permite o acesso às 
informações bíblicas e extras bíblicas para aumentarmos o nosso 
conhecimento e com certeza abrirmos a nossa mente para absorver uma 
gama de informações que nos ajudarão em nossos estudos, por exemplo, aqui 
no seminário teológico Batista do Tocantins. 

 
DATE: 26/5/2004 

TIME:  09:09:37 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 125: Para mim foi de grande valia poder saborear um pouco mais 
sobre a Igreja Ortodoxa, uma vez que as pessoas têm poucas chances de saber 
o que é, como é. Peço a Deus que abençoe todos os cristãos ortodoxos e 
abençoe também todos os que tiverem a oportunidade de entrar neste site. 

 
DATE: 27/5/2004 

TIME:  19:58:15 

REMOTE USER: João Paulo dos Santos Silva 

COMENTÁRIO 126: "Veni Creator Spiritu" unir todos os irmãos em Cristo! 
Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos no Brasil, e não só 
nesta semana devemos rezar e trabalhar por nossa unidade, mas sempre, 
todos os dias até que estejamos todos unidos a levar Cristo aos povos da Terra 
e nações. Desejo ardentemente que a cada dia nos aproximemos mais como 
irmãos que somos. Estou rezando, pedindo a Deus Uno e Trino para que 
desperte em seus filhos o desejo da unidade tão querida por Ele. João Paulo 
dos Santos Silva. 18 anos. Católico de rito Romano. 

 
DATE: 28/5/2004 

TIME:  11:33:04 

REMOTE USER: Selma Polak 

COMENTÁRIO 127: A Igreja Ortodoxa no Brasil está de parabéns por esta 
página. Tenho freqüentado habitualmente e fico cada vez mais impressionada 
com a riqueza e a profundidade do Cristianismo ortodoxo. Deus os abençoe e 
o ESPÍRITO SANTO os anime sempre a prestar este grande serviço a Igreja de 
Cristo. Selma Polak. 

mailto:%20apoftegmas@hotmail.com


32 
 

 
DATE: 29/5/2004 

TIME:  15:07:12 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 128: Quais as diferenças entre a Igreja Católica Apostólica 
Romana e a Igreja Católica Ortodoxa? Sou de Palmas -TO e queria conhecer 
mais a Igreja Ortodoxa pois aqui não existe. 

 
DATE: 29/5/2004 

TIME:  21:42:11 

REMOTE USER: Jaime 

COMENTÁRIO 129: Gosto muito de visitar este site para poder ter informações 
sobre a Igreja Ortodoxa. É muito bom podermos ter acesso a um site que nos 
oferece tanto em informação e em crescimento na fé. Parabéns!!! Jaime 

 
DATE: 31/5/2004 

TIME:  10:15:29 

REMOTE USER: Edison Tavares da Silva 

COMENTÁRIO 130: Maravilhoso o site. Não sabia que existia. Parabéns. Que 
Deus continue abençoando a Igreja Ortodoxa e todos aí. Gostaria de saber se 
existe algum mosteiro de monges ortodoxos no Brasil e o endereço. Outra 
pergunta: em qual das Igrejas Ortodoxas a Divina Liturgia é celebrada em 
ARAMAICO, a língua de Jesus? Obrigado, Edison Tavares da Silva, rua Pref. 
Ângelo Lopes, 1545, Bairro Alto da XV, CEP: 80040-240, Curitiba-Pr. E-
mails: siricotico@msn.com  ou: tafano@ibest.com.br  ou: ets@vcs.com.br  

 
DATE: 2/6/2004 

TIME:  13:43:36 

REMOTE USER: Suely 

COMENTÁRIO 131: Visitei este site pela primeira vez e fiquei encantada com 
tanta beleza, tanto na arte de produção do site quanto na espiritualidade que 
ele transmite! Parabéns! Suely - Londrina - PR 

 
DATE: 2/6/2004 

TIME:  21:14:09 

REMOTE USER: Claudio Dachi 

COMENTÁRIO 132: Ótima a página de vocês. Que DEUS TODO-PODEROSO vos 
abençoe. www.claudiodachi@.com.br  

 
DATE: 7/6/2004 

mailto:siricotico@msn.com
mailto:tafano@ibest.com.br
mailto:ets@vcs.com.br
http://www.claudiodachi@.com.br
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TIME:  16:16:52 

REMOTE USER: Márcio Ferreira 

COMENTÁRIO 133: Sou Católico Apostólico Romano e peço a Deus que nos 
torne, romanos e ortodoxos, cada dia mais irmãos na fé, uma vez que 
professamos o mesmo Cristo. Que Deus abençoe a Igreja Ortodoxa. Márcio 
Ferreira - Seminarista de Teologia de Maringá 

 
DATE: 8/6/2004 

TIME:  20:37:54 

REMOTE USER: Lubmei 

COMENTÁRIO 134: Vosso site é profundamente esclarecedor, conciso, completo 
e revelador. Parabéns pela publicação e que o Divino Espírito Santo continue a 
indicar-vos os caminhos da vontade do Criador. Lubmei@petrobras.com.br 
“Eu viajei pelo mundo, visitei cidades, bares, teatros, cinemas, jardins e 
palácios, mas só encontrei a mim mesmo no arrependimento, no perdão e na 
oração. Salve Cristo Rei dos Reis! ” 

 
DATE: 12/6/2004 

TIME:  16:16:47 

REMOTE USER: D. Afonso Maria Lima Correia OSB 

COMENTÁRIO 135: Sou D. Afonso Maria Lima Correia OSB, sou monge-
sacerdote da Igreja latina, e gostaria de parabenizar o(s) idealizador(es) deste 
site pela riqueza teológica de seus artigos. Um deles (a liturgia da Igreja 
Ortodoxa) inspirou-me na preparação da homilia que farei neste domingo 
(13/06/2004). De fato, nós, cristãos latinos, temos muito a aprender e 
reaprender com a espiritualidade e teologia das Santas Igrejas do Oriente. In 
Christo! Mosteiro de São Bento de São Paulo - SP/Brasil 

 
DATE: 20/6/2004 

TIME:  13:07:09 

REMOTE USER: João Paulo dos Santos 

COMENTÁRIO 136: Caríssimos irmãos, que o amor possa abrasar nossos 
corações pela unidade entre nós! Vi o ícone do encontro de SS. Paulo VI e SS. 
Bartolomeu I. É uma obra inspirada por Deus, nosso Pai. Quanto a mim, estou 
a rezar para nossa completa comunhão e unidade. Parabéns irmãos! João 
Paulo dos Santos (seminarista Maior -Católico do Patriarcado de Roma) 

 
DATE: 23/6/2004 

TIME:  21:10:26 

REMOTE USER: Fabio S. Wagner 

mailto:Lubmei@petrobras.com.br
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COMENTÁRIO 137: Caros irmãos. Parabéns por este belo e eficiente site. Não 
consigo ficar uma única vez que eu acesse a Internet, sem deixar de vê-lo. 
Agradeço por terem posto a matéria "Visão Católica da Ortodoxia". Aproveito 
o momento para convidar a todos, para conhecerem em São Paulo, a 
Comunidade Russa do Ipiranga (Capela de N. Sra. da Anunciação / Capela de 
Bom Jesus do Horto - Rua dos Sorocabanos, Bairro Ipiranga; ao lado do 
Monumento da Independência). Nós estamos atualmente nos reunindo nos 
primeiros domingos de cada mês, às 10.00h. Sou latino de formação, mas 
bizantino de coração, e gostaria de corresponder com outros admiradores da 
Tradição Oriental, meu e-mail: fabioswagner@ig.com.br. Meu tel.: (015) 97 22 
29 62. Gostaria de saber, se seria possível eu conhecer o Mosteiro de vocês aí 
em S. José? Um forte abraço, Fábio S. Wagner. 

 
DATE: 24/6/2004 

TIME:  09:56:39 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 138: Adorei o site, sei que sempre que precisar posso contar com 
vocês. 

 
DATE: 26/6/2004 

TIME:  14:59:06 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 139: Olá. Em primeiro lugar parabéns pelo site, sou católico e 
sou estudioso de Ordens Religiosas Católicas, fiquei muito contente em saber 
que existe a igreja copta aqui no Brasil. Quem quiser trocar informações sobre 
Ordens Religiosas Católicas, meu e-mail é avrelivsradiosvs@pop.com.br  

 
DATE: 27/6/2004 

TIME:  11:35:13 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 140: Gostei muito de tudo quanto li, e aprendi, parabéns a todos. 
Muito bom, mesmo! 

 
DATE: 27/6/2004 

TIME:  23:04:54 

REMOTE USER: Elisabeth 

COMENTÁRIO 141: Caríssimos, sou católica do rito latino e tenho já visitado sua 
página há tempos. Belíssima na forma, raríssima no conteúdo. Uma riqueza 
teológica ímpar, que me proporciona subsídios para scripts para programas de 
rádio e outros meios de comunicação. Um deleite para a alma a arte gráfica. 
Deus Todo Poderoso nos abençoe a todos, para que "sejamos um" (Jo 17,21). 
Paz! Elisabeth 

mailto:fabioswagner@ig.com.br
mailto:avrelivsradiosvs@pop.com.br
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DATE: 29/6/2004 

TIME:  21:33:57 

REMOTE USER: Hieromonk Joshua 

COMENTÁRIO 142: Christ is amongst us! This is a wonderful web site! May God 
continue to prosper your work for the Kingdom of God! In Christ Jesus, 
Hieromonk Joshua Holy Cross Orthodox Church Wilmington, North Carolina 
USA 

 
DATE: 6/7/2004 

TIME:  00:36:27 

REMOTE USER: André 

COMENTÁRIO 143: Belíssimo site sobre a Igreja Ortodoxa! Está perfeito, os 
textos, as imagens e o som de fundo! A Igreja Ortodoxa complementa a Igreja 
Católica e vice-versa. Acho a Igreja Ortodoxa mais fiel as origens do 
Cristianismo e também com a liturgia mais bela! Minha família é de origem 
russa-estoniana e sempre tive vontade de conhecer uma Igreja Ortodoxa! Paz 
a todos! André de Ribeirão Preto-SP 

 
DATE: 9/7/2004 

TIME:  19:01:26 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 144: Olá queridos irmãos da Igreja Ortodoxa. Sou católico 
Romano, mas admiro muito a vossa igreja. Sempre me interessei bastante 
pela Igreja Ortodoxa, parabéns pelo site pois aqui encontro bastante 
informações sobre a vossa Igreja. Que Deus e nossa mãe Maria os guarde. 

 
DATE: 9/7/2004 

TIME:  21:04:56 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 145: Ótima esta página sigam sempre assim com a graça de 
nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
DATE: 10/7/2004 

TIME:  01:16:45 

REMOTE USER: Lucas 

COMENTÁRIO 146: Desde que encontrei o site Ecclesia (há um ano 
aproximadamente) não me canso de visitá-lo. Apaixonado que sou pela Igreja 
Ortodoxa, encontro aqui um deleite todo especial - e espiritual. Recomendo 
que os visitantes entrem nos sites relacionados ao Canto Bizantino, encontrei 



36 
 

maravilhas em música sacra. Parabenizo os Revmos. Hieromonges 
responsáveis por esta gloriosa página. Lucas, Santa Maria- RS 

 
DATE: 10/7/2004 

TIME:  01:25:15 

REMOTE USER: Helton 

COMENTÁRIO 147: Sou católico romano e ontem visitei pela primeira vez esta 
belíssima página ao procurar páginas sobre o Papa Paulo VI, chegando a partir 
daí nas fotos do encontro do mesmo com o Patriarca Ecumênico Athenagoras, 
ambos de saudosa memória. Ao navegar por ela senti-me mais irmão de vocês. 
Certamente voltarei outras vezes. Um grande abraço. A paz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo! Helton helton_silva@uol.com.br 

 
DATE: 11/7/2004 

TIME:  20:33:15 

REMOTE USER: Leonardo 

COMENTÁRIO 148: Vi o site por inteiro e me pareceu o melhor dos últimos 
tempos. Leonardo Escudeiro Leonardo.escudeiro@bol.com.br 

 
DATE: 12/7/2004 

TIME:  11:18:33 

REMOTE USER: Jaider Barbosa Ferraz 

COMENTÁRIO 149: Gostei muito do site. A beleza da Igreja Ortodoxa é enorme 
e nos leva a mergulhar nas raízes da nossa fé. Gostaria de saber se vocês 
teriam alguma foto ou imagem da Virgem de Kazan para me enviar por e-
mail. Desde já agradeço. Jaider Barbosa Ferraz. Nova Friburgo - RJ - E-mail: 
jaiderferraz@yahoo.com.br 

 
DATE: 13/7/2004 

TIME:  09:12:46 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 150: Adorei a ilustração do site. No entanto, o motivo que me fez 
abrir esta página não foi suprido. (Conhecimento sobre a corrente hedonista). 
Não obstante, tenho que confessar: não pude resistir e, tão logo me vi a buscar 
coisas diversas (inconscientemente) talvez pela forma com que a página se 
mostra estruturada. É um convite a uma viagem! A coletânea de frases sobre o 
ateísmo, também (mesmo que de forma engraçada) me fizeram refletir um 
pouco (só não gostei de cair de novo, na minha velha crise existencial ...) 
Sucesso! 

 
DATE: 15/7/2004 

mailto:helton_silva@uol.com.br
mailto:Leonardo.escudeiro@bol.com.br
mailto:jaiderferraz@yahoo.com.br
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TIME:  15:07:07 

REMOTE USER: Padre Norbério do Vale 

COMENTÁRIO 151: Sou Padre da Igreja Ortodoxa Siriana do Brasil, trazida para 
cá por Dom Moussa Matanos Salama. Após a morte deste glorioso missionário, 
ligado ao Patriarcado Siríaco Ortodoxo de Antioquia, SS o Patriarca Inácio 
Zakka I Iwas enviou alguns representantes patriarcais os quais demoraram 
pouco. Uso muito este site para estudar e aprofundar-me cada vez mais na 
ortodoxia. Magnífico, parabéns pelas informações precisas e objetivas. No 
Amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador Padre Norbério do Vale. 

 
DATE: 19/7/2004 

TIME:  00:32:51 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 152: Através dos links de Canto Bizantino entrei em um site 
romeno ótimo: www.sfaturiortodoxe.ro/muzica.html todos os arquivos estão 
em mp3, vale a pena ir visitar e conhecer e, para quem entende romeno, há 
muita literatura ortodoxa abordando diversos temas pastorais. Parabéns pelo 
site! 

 
DATE: 22/7/2004 

TIME:  10:35:18 

REMOTE USER: Pe. Lício 

COMENTÁRIO 153: Escrevo para saudar e parabenizar a Igreja Ortodoxa pelo 
magnífico site. Fonte de pesquisas para muitas escolas teológicas no Brasil e 
nos paises de língua espanhola. Parabéns - Pe. Lício- RJ 

 
DATE: 23/7/2004 

TIME:  14:48:13 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 154: Senti-me satisfeito por demais com a visita feita ao vosso 
site. Agradeço pelo esclarecimento. Que Deus nos abençoe a todos. 

 
DATE: 26/7/2004 

TIME:  09:29:15 

REMOTE USER: Alan Carlos Rocha 

COMENTÁRIO 155: CRISTO RESSUSCITOU! Parabéns pelo belo site. 
Informações precisas sobre a Igreja Ortodoxa. Gostaria de saber se há uma 
Igreja Ortodoxa próximo a minha cidade, Barra Mansa - RJ. Fui informado 
que em Pinheiral há uma igreja. Será que é Igreja Ortodoxa verdadeira? 
Preciso saber, já que pretendo me dedicar a Igreja Ortodoxa, frequentando os 
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seus ofícios e aceitando a verdadeira igreja de Cristo em meu coração. 
Obrigado! Alan Carlos Rocha alancarlosrocha@uol.com.br 

 
DATE: 27/7/2004 

TIME:  19:36:57 

REMOTE USER: Pedro H. M. Pelogia 

COMENTÁRIO 156: No séc. XV, delegados latinos foram à Constantinopla 
estabelecer relações com os cristãos do Oriente. Ao assistirem pela primeira 
vez a liturgia em Hagia Sophia, escreveram à Roma: "DEUS TAMBÉM MORA 
AQUI! " Foi o que eu também senti ao participar em Curitiba do IV Congresso 
da Juventude Ortodoxa. Agradeço ao querido amigo Rodrigo Petrovski, pois 
foi a ele que falei em participar, ao pe. André, pe. Demétrio e pe. Pavlos, 
organizadores. A Dom Jeremias, bispo da Eparquia Ucraniana, ao seminarista 
Jefferson e, sobretudo, a DEUS, que me deu a graça de participar desse 
maravilhoso acontecimento. Amém, amém! PEDRO H. M. PELOGIA. E-
mail: pedropelogia@hotmail.com 

 
DATE: 2/8/2004 

TIME:  01:11:03 

REMOTE USER: Guilherme Demarchi  

COMENTÁRIO 157: Parabéns à Santa Igreja por este site. Sou católico, sob o 
Patriarcado de Roma, e encontro aqui muita coisa que uso para minha 
formação como cristão e como pessoa. O site é simplesmente excepcional. Que 
um dia, um dia próximo, todos nós possamos participar juntos da Comunhão, 
afinal, somos dois pulmões de um mesmo corpo. Guilherme Demarchi 
guilherme.ds@ig.com.br 

 
DATE: 2/8/2004 

TIME:  10:47:21 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 158: Maravilhoso o "Sermão de São João Damasceno" sobre a 
Festa de 15 de agosto. Emocionante! De fato, os cristãos do Oriente e do 
Ocidente ao festejar a entrada de Maria Santíssima à santa Glória nos Céus, 
nos mostram o destino a que fomos chamados. Os cristãos do Oriente chamam 
esta festa de "Dormição", os cristãos do Ocidente chamam-na de "Assunção". 
Os nomes que damos a esta festa se torna irrelevante ante o mistério que 
celebramos: Maria Santíssima não morreu, seu corpo não sofreu a corrupção 
trazida pela morte. O ventre que gerou a VIDA não poderia ter o mesmo 
destino que todos os outros. Maria da Assunção Lambert - Minas Gerais 

 
DATE: 5/8/2004 

TIME:  19:15:04 

mailto:alancarlosrocha@uol.com.br
mailto:pedropelogia@hotmail.com
mailto:guilherme.ds@ig.com.br
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REMOTE USER: Vladimir D. Dias 

COMENTÁRIO 159: Tenho enriquecido meus conhecimentos nessa fonte 
magnífica de trabalhos de grandes pensadores, teólogos. Parabenizo a 
administração da página na WEB e a feliz escolha dos trabalhos publicados, de 
renomados autores, autoridades em teologia. Parabéns Vladimir D. Dias Porto 
Alegre, BRASIL e-mail: ironwood@terra.com.br - fone: 51 3248 94 46 

 
DATE: 6/8/2004 

TIME:  18:53:37 

REMOTE USER: Dom Filipe, OSB 

COMENTÁRIO 160: Benedicite! Deus vos conceda a graça de sua paz por tão 
especial trabalho que realizais por meio deste site. Que em tudo Deus seja 
glorificado. Dom Filipe, OSB irphillipus@yahoo.com.br 

 
DATE: 12/8/2004 

TIME:  17:32:50 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 161: Fico feliz em encontrar um site rico em informações como 
este. Em minha caminhada, estabeleci duas metas: Libertação e Ecumenismo. 
Para seguir Jesus no compromisso com os excluídos, é preciso que: "todos 
sejam um". Este site tem ajudado muito em meu crescimento sobre diálogo 
inter-religioso, é preciso conhecer para que haja diálogo. Aqui encontramos 
respostas. 

 
DATE: 16/8/2004 

TIME:  06:42:39 

REMOTE USER: Cristina Benevides 

COMENTÁRIO 162: É um site importantíssimo. Nos dá paz e é presença quando 
precisamos pensar, refletir e ler. Eu já o tenho adicionado a meus Favoritos. 
Continuem sempre assim. Vocês ajudam às pessoas, tenham certeza. Paz e 
saúde. Cristina Benevides advanceds@globo.com. Ah, ia esquecendo: Orem por 
mim, estou com uma dor abdominal e não tenho assistência médica. Que o 
Espírito Santo me oriente, em nome do Senhor Jesus Cristo. 

 
DATE: 19/8/2004 

TIME:  01:40:09 

REMOTE USER: Manuel Forte Ferreira 

COMENTÁRIO 163: Muito bom este site, que Deus continue abençoando a todos. 
Ele nos tem enriquecidos com informações para o nosso crescimento 
teológico. 

 

mailto:ironwood@terra.com.br
mailto:irphillipus@yahoo.com.br
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DATE: 23/8/2004 

TIME:  19:33:26 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 164: É um espanto. Continuem obrigado. Manuel Forte Ferreira 
LISBOA 

 
DATE: 23/8/2004 

TIME:  21:45:25 

REMOTE USER: Celso Puchaski 

COMENTÁRIO 165: Belíssima página, muito enriquece a quem, como eu, 
pesquisa ascendentes vindos da Galícia, Império Austro-Hungaro e sonha um 
dia conhecer a Ucrânia. Celso Puchaski (Poczapski, Barabasz,Hnativ, Radik) 
puchaski@hotmail.com 

 
DATE: 25/8/2004 

TIME:  18:11:11 

REMOTE USER: Antônio José de Oliveira de Lima 

COMENTÁRIO 166: Excelente. Sou brasileiro e estou estudando a Ortodoxia a 
alguns anos. A maior dificuldade e achar coisas interessantes e verídicas em 
português. Continuem assim, se possível, indiquem livros com textos em 
português e local para aquisição. Antônio José de Oliveira de Lima. 
joliveira.2@ig.com.br joliveira.2@bol.com.br joliveira.2@brfree.com.br 
jotaoliveira_rj_2@yahoo.com.br 

 
DATE: 25/8/2004 

TIME:  21:11:11 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 167: Boa noite! Que belo site, já visitei a Catedral Ortodoxa, 
inclusive participei da Divina liturgia presidida pelo Sr. Arcebispo Ortodoxo de 
São Paulo Dom Damaskinos. Um dia ainda pela graça de Deus voltaremos a 
ser a mesma Igreja pulsando com os dois pulmões. Sol Católico de Rito 
Bizantino Melquita - Catedral de Nossa Senhora do Paraíso. Deus os abençoe 
e que a Santa Mãe de Deus "Theotokos", sempre todos nossos irmãos 
ortodoxos. 

 
DATE: 26/8/2004 

TIME:  10:41:44 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 168: Parabéns pelo Site Ecclesia, o povo de Deus está mais 
informado, pois este site traz muitas coisas importantes para o 

mailto:puchaski@hotmail.com
mailto:joliveira.2@ig.com.br
mailto:joliveira.2@bol.com.br
mailto:joliveira.2@brfree.com.br
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enriquecimento e crescimento espiritual. Rev. Sebastião Mendes Freitas 
Cônego Missionário e Presidente Nacional da Igreja Episcopal Reformada 

 
DATE: 27/8/2004 

TIME:  07:02:00 

REMOTE USER: Rafael Botelho 

COMENTÁRIO 169: Nesta Quarta-Feira, dia 25 de agosto, S.S. o Papa João Paulo 
II, expondo em audiência pública o santo Ícone da Virgem de Kazan, lhe 
entregou a seus emissários para que levassem a S.S. o Patriarca da Rússia 
Alexis I. Gostaria de Parabenizar o site ECCLESIA pelos muitos ícones da 
Virgem de Kazan que estão expostos em "Iconostase”. A Data do recebimento 
do Ícone a sua "Casa" original dar-se-á no dia 28 de agosto: festa de Santo 
Agostinho, Bispo e Doutor da Igreja (no Calendário Latino) e Festa de Santo 
Moisés, o Etíope (no calendário Bizantino). Que estes Santos nos auxiliem a 
trilhar o caminho da unidade, brotada do coração e da sinceridade. Rafael 
Botelho - SC 

 
DATE: 27/8/2004 

TIME:  21:50:00 

REMOTE USER: Luis Carlos Ninho 

COMENTÁRIO 170: "Mãe do povo ortodoxo, a presença em Roma da tua santa 
Imagem de Kazan fala-nos da profunda unidade entre o Oriente e o Ocidente, 
que permanece apesar das divisões históricas e dos erros dos homens. Bendita 
entre todas as mulheres, ao venerar o teu ícone nesta cidade, marcada pelo 
sangue dos apóstolos Pedro e Paulo, o Bispo de Roma une-se espiritualmente 
ao seu irmão no ministério episcopal, que preside como Patriarca à Igreja 
Ortodoxa Russa. E pede-te, Mãe santa, que intercedas para que se apresse o 
momento da plena unidade entre Oriente e Ocidente, da plena comunhão 
entre todos os cristãos." Esta foi a Oração proferida em Roma pelo Papa João 
Paulo II, na despedida do Ícone da Mãe de Deus. É lamentável que muitos 
sacerdotes e bispos católicos ignorem e menosprezem a presença da Santa 
Igreja Ortodoxa em nosso País. Luis Carlos Ninho - RJ 

 
DATE: 28/8/2004 

TIME:  19:30:47 

REMOTE USER: Débora 

COMENTÁRIO 171: Maravilhosamente construído, não há como não aprender, 
pois é didaticamente interessante e instrutivo. Paz e Bem. 

 
DATE: 31/8/2004 

TIME:  13:04:11 

REMOTE USER: 
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COMENTÁRIO 172: Gostaria de saber se o criador deste site tem algum contato 
com fiéis da igreja ortodoxa de Jerusalém, pois gostaria de enviar alguns 
nomes para que eles orassem pelo povo brasileiro. Se tiver contato, envie por 
favor o endereço de e-mail para que eu mande esses nomes! Meu e-mail para 
resposta é deboragemeas@yahoo.com.br 

 
DATE: 31/8/2004 

TIME:  21:11:37 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 173: Obrigado aos irmãos do site Ecclesia por este maravilho 
presente que é conhecer um pouco da ortodoxia. Que Deus continue 
abençoando o vosso trabalho. Gospodu Pomolimsia. Em XC Rodrigo Reis 

 
DATE: 3/9/2004 

TIME:  12:08:44 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 174: É muito bom compartilhar com vocês neste site 
maravilhoso. 

 
DATE: 3/9/2004 

TIME:  20:09:34 

REMOTE USER: Ulisses Ramiro 

COMENTÁRIO 175: Ótimo site. Realmente muito bom. Administro também um 
site, do tipo blog, de um Convento franciscano em minha cidade, Taubaté/SP, 
o Convento Santa Clara, dos Frades Franciscanos Menores Capuchinhos. Sou 
dentista, escritor e teólogo, publico um jornal do Convento chamado Comuni 
Clara e o site é acessado pelo endereço: http://ulissesramiro.blog.uol.com.br  
Acessem e comentem. Será um prazer. Abraços: Ulisses Ramiro 
ulissesramiro@uol.com.br 

 
DATE: 5/9/2004 

TIME:  15:57:11 

REMOTE USER: Hierodiácono Miguel 

COMENTÁRIO 176: Pe. André, Glória a Nosso Senhor Jesus Cristo! Escrevo para 
pedir-lhe que divulgue o e-mail de nossa nova paróquia em São Caetano do 
Sul: pokrova@hotmail.com. Desde já, obrigado e reze por mim. Hierodiácono 
Miguel 

 
DATE: 9/9/2004 

TIME:  08:50:48 

mailto:deboragemeas@yahoo.com.br
http://ulissesramiro.blog.uol.com.br/
mailto:ulissesramiro@uol.com.br
mailto:pokrova@hotmail.com
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REMOTE USER: Jorge Kleber 

COMENTÁRIO 177: Sou geógrafo do IBGE e evangélico luterano da IELB ligada 
ao Sínodo de Missouri. Estou muito aflito e orei muito pelas mães e peço paz 
para o povo cristão russo que não merece uma covardia de radicais islâmicos 
que mataram crianças, causaram o terror... quero ficar disponível como 
geógrafo da população do IBGE e trabalho com indicadores de religião para 
estreitar os nossos laços, ok. Podem pedir e entrar em contato pelo e-mail 
jkleber@ibge.gov.br Um abraço fraterno em Cristo. Jorge Kleber CGEO-IBGE 
(21) 2142-0734 

 
DATE: 9/9/2004 

TIME:  08:49:32 

REMOTE USER: Eric Douglas 

COMENTÁRIO 178: É bastante satisfatório ler e refletir sobre as mensagens 
contidas nesta fonte de enriquecimento interior, ela nos orienta, 
principalmente quando há sensibilidade para interiorizá-la. Supliquemos a 
Deus a alegria necessária para, dia após dia, aumentarmos uma fé sábia. Eric 
Douglas. Contato: (83) 8825-4105 ou 231-8058. 

 
DATE: 10/9/2004 

TIME:  09:48:24 

REMOTE USER: Fabio Ramos 

COMENTÁRIO 179: Belo site! Sou pastor batista e estudante de teologia, gostei 
muito do site, principalmente do Link "espiritualidade". Deus os abençoe. 
(fabioramospr@yahoo.com.br) 

 
DATE: 11/9/2004 

TIME:  13:45:42 

REMOTE USER: Wilson 

COMENTÁRIO 180: Paz de Cristo! Esse site é muito rico e muito bem elaborado. 
Sei que é desejo de Deus ver reunido novamente todos, todos em Um só. A 
Virgem de Kazan tem muito a nos dizer disso. Que ela interceda por nós nesse 
caminho de unidade e amor. Quero me solidarizar em orações e sentimento 
com os irmãos russos ante ao ato de terror ocorrido nesses dias. Que nossa 
Mãe seja consoladora, em Cristo nosso Senhor. Em todos nós Católicos, 
ortodoxos e romanos, derrame o Senhor sua Misericórdia. Wilson 

 
DATE: 12/9/2004 

TIME:  06:00:00 

REMOTE USER: Luiz Loskevisky 

mailto:jkleber@ibge.gov.br
mailto:fabioramospr@yahoo.com.br
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COMENTÁRIO 181: Profundamente enlutado, unidos em oração e 
compartilhando da mesma tristeza pela perda de S. Beatitude o Patriarca de 
Alexandria Petros VII, nos solidarizamos com toda a Santa Igreja Ortodoxa. 
Elevemos nossas preces ao Rei Celestial para que receba na glória o filho 
dileto que liderou a Igreja de Cristo presente na África e Alexandria. Pe. Luiz 
Loskevisky - Brasil. 

 
DATE: 12/9/2004 

TIME:  10:40:30 

REMOTE USER: Theodoros Cyprianupoulus 

COMENTÁRIO 182: O Evangelista São Marcos recebeu hoje no Paraíso o 
Patriarca de Alexandria, juntamente com todos os que junto com ele 
adormeceram para a eternidade. "Concede Senhor às almas de teus filhos e os 
introduze no pórtico de tua santa morada, onde os coros dos santos e dos anjos 
resplandecem como astros." A Theotokos, como grande anfitriã da eternidade 
os possa conduzir pelas mãos maternas ao Altíssimo e a Ele apresentar os que 
em vida a ela dedicaram hinos de louvor e glória. Que sua memória seja 
eterna! Theodoros Cyprianupoulus - Lisboa - Portugal. 

 
DATE: 12/9/2004 

TIME:  16:47:34 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 183: Siamo molto tristi perché il Patriarca Petros VII è morto. 
Preghiamo per tutti i nostri cari fratelli che erano morto in questo tragico 
accident. Quei Dio e Santissima Maria dentro li proteggono sempre. Il 
continente africano grida per la morte del Patriarca. 

 
DATE: 13/9/2004 

TIME:  10:58:17 

REMOTE USER: Laureano Pelegrin 

COMENTÁRIO 184: Bom dia. Gostaria de cumprimentá-los pela beleza e pelo 
conteúdo informativo do site. Além das maravilhas próprias das Igrejas 
Ortodoxas, algo que me tocou foi a presença de artigos preocupados com a 
união entre católicos e ortodoxos. Sem dúvida uns precisam dos outros, e o 
cisma foi uma grande tragédia. Sou tradutor diplomado e poderei contribuir 
com traduções para o site, se os senhores assim o desejarem. Minhas cordiais 
saudações. Laureano Pelegrin. 

 
DATE: 13/9/2004 

TIME:  12:56:19 

REMOTE USER: Eliane 
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COMENTÁRIO 185: Estou feliz por ter realizado um sonho que foi conhecer e 
participar da Santa Missa na Catedral Metropolitana Ortodoxa de São Paulo. 
Sou Católica Apostólica Romana, e tenho fé que voltaremos a ser Um em 
Cristo. Eliane - Pirituba - São Paulo. 

 
DATE: 13/9/2004 

TIME:  16:35:59 

REMOTE USER: Margarete Luiz Bezerra 

COMENTÁRIO 186: O Papa João Paulo II, enviou ao Patriarcado de Alexandria 
nota de pesar pela morte do Patriarca Petros VII, exprimindo seu sentimento 
de pesar: "Estou profundamente pesaroso pela notícia da trágica morte de S. 
Beatitude Petros VII, Patriarca da ilustre sede de Alexandria, a quem o Senhor 
chamou junto a Si com suas excelências os Metropolitas Irineus de Pelusium e 
Crisóstomo de Cartagena e o Bispo Nektarios de Madagascar, os Vigários 
Patriarcais de Atenas e Chipre e alguns amigos e familiares. A trágica morte 
do Patriarca Petros VII durante a sua viagem ao Monte Atos é fonte de grande 
tristeza e dor para as igrejas ortodoxas irmãs do Patriarcado de Alexandria e 
para o Bispo de Roma." Na mesma nota relembra que Petros VII era um 
batalhador pelo ecumenismo: "Recordo com gratidão nossos fraternos 
intercâmbios de cartas, nossa aproximação espiritual, a participação do 
Patriarcado Greco-Ortodoxo de Alexandria em eventos importantes como a 
‘Jornada pela Paz no Mundo’, em Assis em 2002 e suas contribuições 
construtivas no diálogo teológico". Por fim, termina [pedindo] pelo descanso 
eterno de seu irmão no episcopado: "Peço ao Senhor que conceda graça sobre 
graça a este servo fiel e que o acolha com seus companheiros de viagem 
terrena à Luz eterna e à Paz reservada aos justos. Ao mesmo tempo invoco o 
Espírito de Sabedoria para guiar e acompanhar o Patriarcado de Alexandria 
neste triste momento". Que possamos compreender melhor nestas atitudes de 
solidariedade que a unidade da Igreja se faz no presente e se realiza nos gestos 
provindos de corações magnânimos e abertos. Sigamos os passos e os 
exemplos daqueles que anunciam a paz e semeiam a concórdia! Margarete 
Luiz Bezerra - Brasília - DF. 

 
DATE: 15/9/2004 

TIME:  10:16:49 

REMOTE USER: Ir. Maria Helena Serafim 

COMENTÁRIO 187: Gostei muito do extensivo e profundo material sobre a Festa 
da Exaltação da Santa Cruz, celebrada por toda a Igreja no dia 14 de setembro. 
Parabéns e muito obrigado por nos proporcionar essas maravilhas. Ir. Maria 
Helena Serafim - BH 

 
DATE: 16/9/2004 

TIME:  01:20:50 

REMOTE USER: Tânia Arruda Kotchergenko 
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COMENTÁRIO 188: Prezados Senhores, parabenizo pela excelência deste site. 
Mas, mais que isto, agradeço pela existência do mesmo. Sou descendente de 
Ucranianos pela linha paterna. Entretanto, face o divórcio de meus pais, muito 
pouco conheci sobre meus ancestrais ucranianos e sobre a história e cultura. 
Este site vem preencher para mim uma grande lacuna sociocultural e 
sobretudo espiritual Parabéns! Tânia Arruda Kotchergenko. 

 
DATE: 16/9/2004 

TIME:  01:21:34 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 189: A Igreja Ortodoxa é riquíssima espiritualmente! Visito este 
site com frequência e cada vez mais me surpreendo com a Ortodoxia! Paz de 
Cristo a todos!!! 

 
DATE: 16/9/2004 

TIME:  01:29:45 

REMOTE USER: André 

COMENTÁRIO 190: Por favor, coloquem aquele fundo musical na tela do home 
(página principal) de novo. Agora só tem na página do Monte Athos. Esse 
canto ortodoxo é simplesmente maravilhoso! André de Ribeirão Preto-SP. 

 
DATE: 17/9/2004 

TIME:  19:31:24 

REMOTE USER: Marcos Antonio 

COMENTÁRIO 191: Parabéns pelo site, está magnífico. Sou religioso Católico 
romano. Minha Congregação é a dos Assuncionistas. Estamos muito próximos 
da Ortodoxia. Ainda hoje mantemos nossa presença na Rússia, São Luiz dos 
Franceses em Moscou, na Romênia e na Bulgária, onde temos três mártires. 
Agora, faço alguns estudos sobre a iconoclastia e o II Concílio de Nicéia. 
Encontrei uma excelente contribuição neste site. Que Deus os abençoe e os 
anime a continuar este trabalho. Marcos Antônio. 

 
DATE: 17/9/2004 

TIME:  21:11:57 

REMOTE USER: Áureo 

COMENTÁRIO 192: Boa noite! Que belo site! Sou católico Alexandrino da Igreja 
Copta Católica. Como é rica a Igreja Ortodoxa. Peço ao Senhor Jesus que 
novamente possamos formar a Única Igreja fundada por Jesus. Que Deus os 
abençoe! Áureo - São Paulo 

 
DATE: 17/9/2004 



47 
 

TIME:  21:08:04 

REMOTE USER: Aparecido Luiz do Nascimento 

COMENTÁRIO 193: Olá boa noite! Que site maravilhoso, sou católico de Rito 
Bizantino (Melquita), estou feliz por visitar este site. Também estou muito 
triste pela morte de Sua Beatitude Petros VII, Patriarca de Alexandria. Que o 
senhor possa recebê-lo no Reino celeste e lhe dê a paz eterna. Em minhas 
orações sempre peço a Deus para que novamente junte os "dois pulmões" (O 
Patriarcado Ecumênico e a Santa Sé de Roma), para que novamente possamos 
ser a Única Igreja do Senhor. Que a luz do Espírito Santo e a Mãe de Deus 
(Theotokos) sempre ilumine nossas Igrejas. Aparecido Luiz do Nascimento - 
Osasco - São Paulo. 

 
DATE: 18/9/2004 

TIME:  22:54:05 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 194: Parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe! 

 
DATE: 19/9/2004 

TIME:  07:41:15 

REMOTE USER: Wanyr Macedo Junior. 

COMENTÁRIO 195: Parabéns por este belíssimo site que muito nos ajuda no 
conhecimento da Tradição cristã. Como católico romano, tenho plena 
confiança na presença do Espírito Santo junto aos ortodoxos. Creio que vossas 
igrejas têm uma missão muito especial de testemunho para com os outros 
irmãos cristãos e para o futuro da cristandade. Amém. Wanyr Macedo Junior. 

 
DATE:  

TIME:  

REMOTE USER: Denise Martinho Eid 

COMENTÁRIO 196: Parabenizo aos organizadores do site pela beleza de forma e 
conteúdo. Foi com agradável surpresa que encontrei, na parte relativa à Igreja 
Ortodoxa Antioquina no Brasil, uma matéria de minha autoria: "Um pincel a 
serviço de Deus". Senti-me honrada com a inclusão e agradeço. Espero, 
mesmo que de forma humilde, ter contribuído para aumentar a fé ortodoxa e 
fazer conhecer seus valores espirituais e artísticos. Congratulações, Denise 
Martinho Eid (jornalista). E-mail Deeid@aol.com.br 

 
DATE: 22/9/2004 

TIME:  16:00:59 

REMOTE USER: Talmaturgo 

mailto:%20Deeid@aol.com.br
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COMENTÁRIO 197: Chamo-me Talmaturgo, sou católico-romano e desejo 
ardentemente conhecer a santa Igreja Ortodoxa, sua doutrina e liturgia. E-
mail: talmaturgo23@yahoo.com.br 

 
DATE: 23/9/2004 

TIME:  09:43:37 

REMOTE USER: Osmar 

COMENTÁRIO 198: Olá, boa noite! Muito importante para mim ter encontrado 
esta forma de comunicação com os irmãos. Deixo meu e-mail para que os 
irmãos da Igreja Copta possam se comunicar comigo, pois ainda não tenho 
endereço de sua igreja aqui no Nordeste. Cristo vos abençoe! 
osmartec@veloxemail.com.br (Osmar - São Luis - MA). 

 
DATE: 29/9/2004 

TIME:  06:42:09 

REMOTE USER: Pe. Gabriel 

COMENTÁRIO 199: Que possamos um dia celebrar juntos a Eucaristia do 
Senhor, unidos a mesma mesa, compartilhando experiências de nossas vidas 
eclesiais, celebrando a tão esperada unidade, tendo como protetora e 
intercessora a nossa Mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria. Que meus 
olhos um dia possam testemunhar esta realidade. Pe. Gabriel - RS 

 
DATE: 2/10/2004 

TIME:  10:29:47 

REMOTE USER: Jaime 

COMENTÁRIO 200: Fazia muito tempo que queria conhecer a Terra Santa e, 
graças aos senhores, pude ver, via Internet. Muito obrigado. Vou divulgar para 
outras pessoas. Jaime. 

 

Mensagens 0201 a 0300 (2004/5)   

DATE: 5/10/2004 

TIME:  19:01:33 

REMOTE USER: Zara Miguel Laicini 

COMENTÁRIO 201: Achei lindo o site e a primeira oração sobre São João, nome 
de meu pai. Vou ler o mais que puder. Muito obrigado. Zara Miguel Laicini - 
Ribeirão Preto - SP. 

 

mailto:talmaturgo23@yahoo.com.br
mailto:osmartec@veloxemail.com.br
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DATE: 6/10/2004 

TIME:  13:22:24 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 202: Achei muito interessante o site. Não tinha conhecimento e, 
por motivos de pesquisa o encontrei. Será recomendado a outras pessoas que, 
como eu, mantém a fé em Deus e na unidade e sonham com um mundo de 
paz... Um abraço a todos. 

 
DATE: 8/10/2004 

TIME:  21:44:45 

REMOTE USER: Aparecido Luiz do Nascimento 

COMENTÁRIO 203: Olá boa noite! Novamente, estou visitando este site e, a 
cada vez que visito mais me sinto atraído pela beleza da Igreja Ortodoxa. Peço 
ao nosso Deus que nos una novamente na única Igreja fundada por Jesus 
Cristo. Deus os abençoe! Aparecido Luiz do Nascimento (Eparquia Greco-
Melquita Católica de São Paulo e Todo Brasil) - São Paulo. 

 
DATE: 10/10/2004 

TIME:  16:12:50 

REMOTE USER: Reinilson Câmara 

COMENTÁRIO 204: Era uma vez uma ilha... Era uma vez uma ilha onde morava 
todos os sentimentos ... A Alegria; a tristeza, a vaidade, a sabedoria, e todos os 
outros sentimentos, por fim, o Amor ..., mas um dia foi avisado aos moradores 
que aquela ilha iria afundar. Todos os sentimentos se apressaram para sair da 
ilha, pegaram seus barcos e partiram. Mas o Amor ficou, pois queria ficar mais 
um pouco na ilha, antes que ela afundasse. Quando por fim, estava quase se 
afogando, o Amor começou a pedir ajuda. Nisso vinha a Riqueza e o Amor 
disse: - Riqueza leva-me com você? - Não posso ajudar, Amor você está todo 
molhado e poderia estragar meu barco! Então o Amor pediu ajuda a Tristeza: - 
Tristeza, deixe-me ir com você? - Ah Amor! Estou tão triste que prefiro ficar 
sozinha ... também passou a Alegria, mas estava tão alegre que nem ouviu o 
Amor chamar. Já desesperado, o Amor começou a chorar, foi quando uma voz 
lhe chamou: - Venha Amor, eu levo você! Era um velhinho, mas o Amor ficou 
tão feliz que esqueceu de perguntar seu nome. Chegando do outro lado da 
margem, ele perguntou a Sabedoria: - Sabedoria, quem era aquele velhinho 
que me trouxe até aqui? - Era o Tempo. - Mas porque só o Tempo me trouxe? 
A Sabedoria respondeu: - Porque só o Tempo é capaz de ajudar e entender um 
grande Amor... Autor: Reinilson Câmara. 

 
DATE: 10/10/2004 

TIME:  17:23:28 

REMOTE USER: Reinaldo 
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COMENTÁRIO 205: A primeira impressão foi muito boa. Sou catequista da 1º 
Eucaristia, participo do curso de batismo, gosto muito de pesquisar assuntos 
relacionados e o que encontrei me ajuda muito. Peço que vocês continuem 
também neste trabalho, pois a igreja precisa de missionários, em todas as 
áreas. A paz de Jesus a todos. Reinaldo. 

 
DATE: 10/10/2004 

TIME:  19:19:56 

REMOTE USER: Denis 

COMENTÁRIO 206: Gostei muito de tudo. Beijos, Denis. E-mail e 
denis1@brturbo.com.br 

 
DATE: 11/10/2004 

TIME:  09:18:02 

REMOTE USER: Cynthia Vretos dos Santos Almeida 

COMENTÁRIO 207: Favor colocar mais fotos das igrejas, inclusive das do Brasil. 
Muito interessante o Site. Cynthia Vretos dos Santos Almeida. 

 
DATE: 12/10/2004 

TIME:  10:32:14 

REMOTE USER: Jorge Luiz 

COMENTÁRIO 208: Gostaria de parabenizar o site pela qualidade e pelos 
serviços que prestam a igreja ortodoxa de todo o mundo e a os cristãos que 
buscam saber mais sobre suas origens. Esse site é um instrumento de 
evangelização trazendo a nós brasileiros um pouco mais do que é ser 
ortodoxo, fazer parte da ortodoxia. Parabéns e continuem a levar cultura 
religiosa e temporal. Que a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da 
Virgem Santíssima nos abençoe a todos. Um abraço. Jorge Luiz / RJ. 

 
DATE: 15/10/2004 

TIME:  12:12:29 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 209: Parabéns pelo belo desempenho deste site. Gostei muito 
dos ícones, pois é grande a variedade de imagens sacras e também de igrejas 
ortodoxas. Gostaria que vocês nos brindassem com algumas músicas 
litúrgicas e com maiores explicações sobre os ícones e seus significados. 
Obrigado. Fortaleza - CE, Brasil. 

 
DATE: 17/10/2004 

TIME:  06:02:32 

mailto:denis1@brturbo.com.br
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REMOTE USER: André 

COMENTÁRIO 210: Gosto demais desse site, entro quase todos os dias!!! A 
ortodoxia é muito profunda e desperta em nós um sentimento de veneração 
pelo sagrado, uma profunda fé em Deus e em Cristo!!! Gostaria que vocês 
colocassem mais imagens (ícones) de Jesus Pantokrator. Coloquem no site 
aquele ícone maravilhoso do mosteiro famoso do Monte Sinai. Vocês devem 
conhecer esse ícone, com certeza!!! Para mim, este ícone é o retrato mais fiel 
de Jesus. Obrigado. André - Ribeirão Preto - SP. 

 
DATE: 17/10/2004 

TIME:  12:17:09 

REMOTE USER: Padre Norberio 

COMENTÁRIO 211: É com imenso carinho que contemplo um site desse porte, 
onde, sem dúvida, traz informações precisas sobre a ortodoxia. Sou Padre da 
Igreja Ortodoxa Siriana, sempre a procura de informações que possa 
contribuir para o conhecimento e aprofundamento da Santa Igreja de Jesus 
enquanto caminha, luta e divulga o evangelho de Jesus Cristo aqui na Terra. 
padrenorberio@hotmail.com 

 
DATE: 17/10/2004 

TIME:  22:45:11 

REMOTE USER: Dulce 

COMENTÁRIO 212: O site de vocês é muito bom. É claro e objetivo. Abraços 
Dulce. 

 
DATE: 17/10/2004 

TIME:  23:55:00 

REMOTE USER: Missionário da Comunidade Shalom 

COMENTÁRIO 213: Queridos irmãos em Cristo Jesus. Com grande alegria 
percorri este magnífico site. Espero em Deus voltar a visitá-lo novamente. Sou 
leigo consagrado, missionário da Comunidade Shalom da Igreja Católico 
Romana. Saudações em Cristo Jesus. Clovis Varo. 

 
DATE: 18/10/2004 

TIME:  14:26:48 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 214: Gostaria que, se possível, acrescentassem ícones de São 
Marcos [...] 

 
DATE: 21/10/2004 

mailto:osmartec@veloxemail.com.br
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TIME:  00:54:09 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 215: Esse site está ficando cada vez mais belo!! Parabéns pelo 
trabalho que está sendo realizado. Esse, com certeza, é muito abençoado! Que 
Deus o abençoe!! 

 
DATE: 23/10/2004 

TIME:  17:00:17 

REMOTE USER: Aparecido Luiz 

COMENTÁRIO 216: Estou feliz em visitar este site, pois ele nos oferece 
informações sobre a Ortodoxia e o Rito Bizantino e as Igrejas Apostólicas. 
Gostaria muito que vocês colocassem informações sobre a Igreja ortodoxa da 
Etiópia. Grato. Aparecido Luiz - Osasco - SP. 

 
DATE: 24/10/2004 

TIME:  17:58:27 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 217: Gostaria de conhecer mais sobre o rito melquita, sou 
católica e me sinto muito tocada pelo rito oriental da igreja católica, muito 
místico. 

 
DATE: 24/10/2004 

TIME:  18:09:03 

REMOTE USER: Alan Demolay 

COMENTÁRIO 218: Boa noite a todos! Como é bom visitar este site, sinto muita 
paz ao ler a história da Igreja e também contemplar os belos ícones de Jesus, 
da Theotokos e dos Santos. Sou Católico de Rito Caldeu. Aqui no Brasil não 
temos paróquias do nosso rito e, por isso frequento a Igreja Greco Melquita 
Católica. Mas gosto muito também de visitar a Catedral Metropolitana 
Ortodoxa de São Paulo e participar da "Divina Liturgia. Pude verificar no livro 
de visitas que uma pessoa pediu informações sobre a Igreja Ortodoxa da 
Etiópia. Eu também gostaria, pois gosto muito de ler sobre todos os ritos do 
oriente. Enfim peço a vocês que continuem com esse belo trabalho de mostrar 
a fé Ortodoxa. Um grande abraço. Alan Demolay. Patriarcado de Babilônia dos 
Caldeus Católicos - Bagdá - Iraque - Catedral da Transfiguração do Senhor. 
Deus os abençoe. 

 
DATE: 25/10/2004 

TIME:  14:43:31 

REMOTE USER: Jose Roberto Reiser da Silveira 
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COMENTÁRIO 219: Apreciei muito o site sobre as Igrejas Orientais, seus ritos, 
costumes, locais e objetos sagrados usados nas Cerimônias litúrgicas. Mas, 
não consegui encontrar nada da magnífica Música Sacra Bizantina. Sugiro um 
item especial sobre ela, como se encontra - embora em breve enxerto - no site 
Vaticano sobre os Sagrados Ritos Orientais. Respeitosamente, Jose Roberto 
Reiser da Silveira. E-mail: robertoreiser@bol.com.br 

 
DATE: 29/10/2004 

TIME:  13:31:03 

REMOTE USER: Alessandro Mar Dietrich 

COMENTÁRIO 220: Boa tarde queridos irmãos Ortodoxos, em Cristo Jesus! Foi 
muito bom ter conhecido este site e, nos maravilhar com o esplendor da fé 
apostólica de que faz parte a única Igreja de Jesus e, como é bom ver riqueza 
de que compõe a nossa fé. Gostaria muito se possível de ver em vosso site 
ícones de tradição copta se não for possível continuarei a visitá-lo do mesmo 
modo. Um grande abraço e que Nosso Senhor Jesus Cristo sempre os abençoe. 
At. Alessandro Mar Dietrich - Catedral da Anunciação - Patriarcado Siríaco 
Católico de Antioquia - Damasco - Síria. 

 
DATE: 29/10/2004 

TIME:  18:09:09 

REMOTE USER: protodiacre André Chépélov 

COMENTARIO 221: Votre site est magnifique! protodiacre André Chépélov, 
France. 

 
DATE: 29/10/2004 

TIME:  22:07:47 

REMOTE USER: Vitor Kratinikisk 

COMENTÁRIO 222: A paz de Nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos 
ortodoxos Bizantinos! Que belo site onde podemos entrar na presença de Deus 
e contemplar a sua maravilhosa presença. Que belos ícones que nos fazem 
sentir no lugar preparado por Deus a todos os seus filhos. Gostaria de pedir 
para que divulgassem mais endereços de Igrejas do Oriente no Brasil. Que 
Deus os abençoe. Infelizmente não temos igrejas do Rito Romeno Eslavo no 
Brasil, sendo assim freqüento a Igreja Greco-Melquita Católica - Catedral de 
Nossas Senhora do Paraíso - SP Vitor Kratinikisk - Igreja Católica Romena - 
Rito Bizantino - Osasco - SP. 

 
DATE: 30/10/2004 

TIME:  13:30:33 

REMOTE USER: Padre Católico Romano 

mailto:robertoreiser@bol.com.br
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COMENTÁRIO 223: Estou em estado de graça por ver tantas maravilhas, 
descobrindo como o cristianismo na Tradição Bizantina é rica de simbolismo, 
mística e guarda sob seus cuidados a fé imutável da Igreja fundada pelos 
Santos Apóstolos cuja cabeça é Nosso Salvador Jesus Cristo. Fiquei 
imensamente feliz por encontrar preciosos ícones e textos sobre Maria, a 
Theotokos. Um forte abraço a todos os meus irmãos ortodoxos. Padre Católico 
Romano - RJ. 

 
DATE: 30/10/2004 

TIME:  18:14:28 

REMOTE USER: Francisco Gondin 

COMENTÁRIO 224: Já estive algumas vezes na Igreja Ortodoxa São Nicolau. 
Meu sonho é ver João Paulo II participando do próximo Sínodo ou todos num 
próximo Concílio. Sou médico-anestesiologista e conheci o Pe. Marcelo 
quando visitei a Paróquia. Sinto-me mais feliz comungando com vocês. Sou-
lhes grato. Francisco Gondin. 

 
DATE: 1/11/2004 

TIME:  20:35:29 

REMOTE USER: Kaman Eidiel Filling 

COMENTÁRIO 225: Boa noite e a paz do senhor Jesus e de sua mãe Santíssima. 
Olá queridos irmãos ortodoxos bizantinos, é muito bom visitar este site, pois 
podemos através dele sentir a presença de Deus. Sou Cristão Ortodoxo Etíope, 
infelizmente aqui no Brasil não temos paróquia de nosso Patriarcado e, neste 
sentido frequento a Igreja Apostólica Armênia São Jorge. Gostaria se possível 
que um dia se pudesse celebrar a divina liturgia no rito alexandrino em sua 
Catedral, pois muitas vezes também participo da Divina Liturgia na Catedral 
do Paraíso. Continuem este belo trabalho de divulgar a fé ortodoxa. Deus os 
abençoe. Kaman Eidiel Filling - Catedral de São Frumêncio - Aksum - 
Patriarcado da Igreja Ortodoxa da Etiópia - Addis Abeba. 

 
DATE: 4/11/2004 

TIME:  18:25:33 

REMOTE USER: Salvador Filho 

COMENTÁRIO 226: Eu gostei muito do site, tive dirimidas muitas dúvidas e 
além disso enriqueci minha espiritualidade. Inclusive copiei muita coisa com 
relação aos Santos Salmos e dessa vez vou olhar com mais carinho quando 
abrir meu Livro da Lei. Salvador Filho- N.S. Socorro 
(SE) salvadorvox@ig.com.br 

 
DATE: 5/11/2004 

TIME:  18:38:24 

mailto:salvadorvox@ig.com.br
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REMOTE USER: Marcus Magalhães 

COMENTÁRIO 227: Prezados Irmão, Gostaria de saber qual a diferença entre as 
Igrejas Romana e Ortodoxa. Obrigado. marcusmagalhaes@ig.com.br 

 
DATE: 6/11/2004 

TIME:  00:41:40 

REMOTE USER: Luis Felipe 

COMENTÁRIO 228: Prezados Irmãos em Cristo, Gostaria de parabenizar os 
responsáveis por esta página pelo seu excelente conteúdo. Certamente é a 
página mais completa que existe em português sobre a Igreja Ortodoxa, o que 
ajuda bastante na divulgação para os brasileiros das riquezas das Igrejas 
Orientais. Aproveito a oportunidade para informar que estou iniciando um 
trabalho de divulgação de notícias em português sobre as Igrejas Orientais, 
sejam elas ortodoxas, católicas ou pré-calcedonianas. Esta divulgação está 
sendo feita através do Boletim Oriente Cristão, que pode ser assinado através 
do envio de e-mail para: igrejasorientaisnoticias-
subscribe@yahoogrupos.com.br Saudações Fraternais, Luis Felipe e-mail: 
igrejasorientais@yahoo.com.br 

 
DATE: 6/11/2004 

TIME:  18:26:29 

REMOTE USER: Richard Balley 

COMENTÁRIO 229: Este site é muito bom, para mim foi como entrar na casa de 
Deus. Como é bom sabermos de onde vem a nossa fé e, que ela vem sendo 
transmitida através dos apóstolos e da sucessão apostólica. Infelizmente o 
homem pela vaidade já não suporta a são doutrina e está a fundar e criar 
seitas por todos os lados. Outro dia vi uma placa de uma "Igreja", chamada 
Igreja Evangélica pentecostal Cuspe de Cristo", que tristeza sente nosso 
senhor quando vê seus filhos divididos, pois ele fundou apenas uma igreja e 
não várias como nós vemos por aí. Que os homens se voltem de novo para 
Deus e voltem para a Igreja que ele próprio fundou para nossa salvação. 
Continuem este trabalho maravilho de divulgar a sã doutrina. 
Atenciosamente. Richard Balley - Igreja Católica - Rito Alexandrino - 
Patriarcado de Alexandria dos Coptas Católicos - Egito. 

 
DATE: 6/11/2004 

TIME:  20:28:41 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 230: Maravilhosa página sobre Nosso Senhor Jesus Cristo e a 
Virgem Maria. Gostaria de saber se a Igreja Ortodoxa acredita nas aparições 
de Fátima e de Nossa Senhora do Carmo. 
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DATE: 7/11/2004 

TIME:  10:57:47 

REMOTE USER: Marcio Alan Melochinin 

COMENTÁRIO 231: Caríssimos irmãos em Cristo Jesus e filhos da bem-
Aventurada Mãe Deus, estou mais firme em minha fé depois de visitar este 
site. Como é bom nós sabermos de onde vem a nossa fé. Ela vem justamente 
da pregação apostólica desde o início da Igreja quando ela foi fundada por 
Jesus Cristo. Infelizmente ainda estamos divididos, mas um dia talvez eu não 
veja, pois já terei partido. Porém para o nosso Deus não existem coisas 
impossíveis, estaremos novamente unidos na mesma fé e única Igreja. Deus os 
abençoe. Ass. Marcio Alan Melochinin - Catedral da Transfiguração do Senhor 
- Patriarcado de Babilônia dos Caldeus Católicos - Bagdá - Iraque. 

 
DATE: 7/11/2004 

TIME:  12:41:15 

REMOTE USER: Trini Mierrenbach Molay 

COMENTÁRIO 232: Que a Santa Mãe Deus de Deus os proteja sempre! Hoje 
estou em estado de graça, após visitar este site e me aproximar mais do nosso 
Deus, através os escritos dos Santos Padres e dos maravilhosos ícones que nos 
levam a presença do altíssimo. Gostaria se possível que vocês falassem um 
pouco sobre a iconografia etíope, pois ela se diferencia da iconografia 
bizantina. Que o Paráclito, o Espírito Santo Consolador os ilumine em seu 
apostolado. Parabéns. Seu irmão em Cristo Jesus Trini Mierrenbach Molay - 
Catedral do Bom Pastor - Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. 

 
DATE: 7/11/2004 

TIME:  13:10:59 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 233: Gostaria de fazer parte da Igreja Ortodoxa Grega. E-mail 
nunacostalima@bol.com.br entre em contato. 

 
DATE: 7/11/2004 

TIME:  20:03:29 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 234: É de bom grado poder estar presente no monte Athos, não 
só pela pureza da espiritualidade deste local, como ainda, por sua fascinante 
história de busca ao nosso Redentor. Obrigado PAX! 

 
DATE: 9/11/2004 

TIME:  08:30:17 

REMOTE USER: Paulo Rigato 

mailto:nunacostalima@bol.com.br%20entre%20em%20contato.
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COMENTÁRIO 235: Há algum tempo venho percebendo a minha vocação à vida 
do claustro. Tenho formação católica, fiz um curso de Teologia para Leigos e 
outro de Parapsicologia. A oração e a contemplação se fazem necessárias para 
mim cada vez mais e a minha determinação de ser monge é grande. Sou Paulo 
Rigato, tenho 36 anos. Meu e-mail: paulo.rigato@bol.com.br. Rezem por mim. 

 
DATE: 10/11/2004 

TIME:  17:33:59 

REMOTE USER: João Pedro Carneiro 

COMENTÁRIO 236: Meus Irmãos, o Espírito do Senhor nos conduz aos lugares e 
aos relatos dos acontecimentos de sua Igreja. Bendito seja o Senhor Deus, Pai 
de todos nós, que em Jesus Cristo nos aproxima e nos acolhe, através da 
Internet, revelando a todos as maravilhas do Reino. Sou católico, professor na 
Universidade do Contestado, em Caçador - Santa Catarina - Brasil. Meu 
endereço: João Pedro Carneiro, 57 anos, Rua Fermiano Paes Carneiro, Caixa 
Postal 276, Caçador / Santa Catarina - Brasil. Meu E-mail: 
jpcar@cdr.unc.br/@conection.com.br. A Paz do Senhor esteja com todos os 
irmãos. 

 
DATE: 10/11/2004 

TIME:  21:13:04 

REMOTE USER: Rodrigo Piovan Maluli 

COMENTÁRIO 237: A paz do senhor a todos! Amados irmãos Ortodoxos 
Bizantinos em Cristo Jesus e filhos da Santa Mãe de Deus (Theotokos). Que 
bom que a música de fundo retornou. Muitas vezes deixo o computador o dia 
todo ligado somente para escutá-la e também pode contemplar os belos ícones 
e os escritos sobre a fé ortodoxa. Tive a oportunidade de participar da Divina 
liturgia presidida por Dom Damaskinos e, que beleza foi para mim. Sempre 
que posso visito a Catedral Ortodoxa Antioquena. Que Nosso Senhor Jesus 
Cristo sempre os acompanhe. At. Rodrigo Piovan Maluli - Catedral da Santa 
Mãe de Deus - Igreja Católica Siríaca Malankar - Kerala - Índia. 

 
DATE: 13/11/2004 

TIME:  11:36:39 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 238: A paz de Cristo!! Fiquei muita encantada com a 
reformulação do Site!!! Além da beleza já existente, ficou mais rico nos 
conteúdos e apresentações!! Deus realmente tem feito uma grande Obra. 

 
DATE: 14/11/2004 

TIME:  17:03:13 

REMOTE USER: Fernando Luis Bianco Arruda 

mailto:%20paulo.rigato@bol.com.br
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COMENTÁRIO 239: Parabéns pelo novo visual do site ECCLESIA. Está muito 
bonito. Cada vez me surpreendo mais com tanta riqueza de conteúdo, imagem 
e liturgia da Igreja Ortodoxa. Muita paz. Fernando Luis Bianco Arruda, MG. 

 
DATE: 15/11/2004 

TIME:  10:57:32 

REMOTE USER: Ricardo Jardim 

COMENTÁRIO 240: Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem 
Maria a todos! Acabei de fazer a oração do terço e encontrei este site 
maravilhoso. Já tive a oportunidade de visitar a Igreja Ortodoxa Grega - 
Catedral São Pedro em São Paulo. Fico muito triste em saber que ainda 
estamos divididos (única Igreja que Jesus fundou). Outro dia pude verificar o 
encontro de Sua Santidade o Papa João Paulo II e Sua Santidade Bartolomeu I 
Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Como seria bom se já estivéssemos 
em plena comunhão e não somente aproximação. Peço ao Deus Todo-
poderoso que Ele abra o coração dos (chefes espirituais das Igrejas apostólicas 
- Católica, Ortodoxa, Assíria e as antigas Igrejas Orientais - Etíope, Copta, 
Malankar, Siríca), para que novamente estejamos juntos a anunciar o Reino 
de Deus. Que Deus os abençoe em seu trabalho. Atenciosamente. Ricardo 
Jardim - Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia - 
Diocese de Campo Limpo - Igreja Católica Apostólica Romana. 

 
DATE: 15/11/2004 

TIME:  16:25:22 

REMOTE USER: Carlos Eduardo Martins 

COMENTÁRIO 241: A paz de Deus a Todos! Gostaria de parabenizar o belo 
trabalho desenvolvido por Ecclesia e pela Igreja Ortodoxa; mas, tenho uma 
sugestão a lhes dar: que a Igreja Ortodoxa, sendo a Igreja Universal fundada 
por Jesus Cristo, não se limitasse a anunciar a Boa-nova do Evangelho apenas 
aos imigrantes do Oriente e seus descendentes pois, a cada dia que passa 
vemos [...] seitas por todos os lados deturpando a sã Doutrina da pregação 
apostólica. Este canto de fundo também é muito bonito, ele nos leva à 
verdadeira meditação e ao encontro com Deus. At. Carlos Eduardo Martins - 
Paróquia São Paulo da Cruz - Diocese de Osasco - Igreja Católica Apostólica 
Romana. 

 
DATE: 18/11/2004 

TIME:  16:55:35 

REMOTE USER: Eduardo 

COMENTÁRIO 242: Olá ortodoxos!! Como é realizado o processo de conversão 
na sua igreja? Abraços. Eduardo - Rio de Janeiro - e-
mail: edram78@yahoo.com.br 

 

mailto:edram78@yahoo.com.br
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DATE: 18/11/2004 

TIME:  21:32:28 

REMOTE USER: Carlos Roberto Gonçalves 

COMENTÁRIO 243: Pretendo fazer uma viagem à Terra Santa no ano que vem 
e, procurando informações na Internet me deparei com este site e fiquei 
encantado com as fotos. Outro ponto que me deixou muito feliz foi o respeito e 
a consideração que pude perceber entre a Igreja Católica Apostólica Romana 
e a Igreja Ortodoxa. Sou Católico e, por isso, penso que todos os cristãos, 
mesmo não pertencendo, infelizmente, a mesma Igreja, devemos ter o 
respeito recíproco, pois, assim, deixaremos menos triste N.S.J.C, com nossas 
divisões. Carlos Roberto Gonçalves. carlosr.g@bol.com.br 

 
DATE: 19/11/2004 

TIME:  15:54:25 

REMOTE USER: Grupo Folclórico Ucraniano Vesná de Roncador 

COMENTÁRIO 244: Olá! Nós, da Paróquia São Nicolau de Roncador, estamos a 
divulgar o site oficial de nosso grupo folclórico Ucraniano. Pedimos que nos 
ajudem a divulgar. O Endereço é www.grupovesna.rg3.net. Visitem e vejam as 
notícias e fotos de nosso grupo. Mais informações no e-mail 
grupovesna@yahoo.com.br. Gratos Grupo Folclórico Ucraniano Vesná de 
Roncador - Pr. 

 
DATE: 19/11/2004 

TIME:  23:08:06 

REMOTE USER: Alessandro Mellint 

COMENTÁRIO 245: Boa noite a todos! Por acaso, navegando na Internet, 
descobri este site. já conhecia um pouco sobre a Igreja Ortodoxa. Hoje 
conheço um pouco mais. Infelizmente ainda nos encontramos separados, e 
isso causa grande tristeza ao Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já 
participei também da divina Liturgia na Igreja Copta ortodoxa São Marcos em 
São Paulo e fiquei extremamente feliz pelo zelo e cuidado com que o 
sacerdote celebra a Santa Missa. Gostaria também de pedir informações sobre 
a Igreja Ortodoxa Assiriaca do oriente. Um dia estaremos unidos na mesma 
Igreja e na mesma fé. Saudações em Cristo Jesus e sua Mãe Santíssima. 
Alessandro Mellint - Catedral de Nossa Senhora do Paraíso - Eparquia Greco-
Melquita Católica de São Paulo e Todo Brasil - São Paulo. 

 
DATE: 20/11/2004 

TIME:  19:05:51 

REMOTE USER: Eric Vartan bitikit 

COMENTÁRIO 246: Que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Já 
conhecia alguma coisa sobre os cristãos ortodoxos bizantinos, hoje posso dizer 
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que conheço um pouco mais. Este canto de fundo nos introduz na presença de 
Deus e na eternidade. Já visitei a Igreja Copta São Marcos, também sei que 
eles são separados dos bizantinos. Infelizmente estamos separados por 
pouquíssimas coisas. Acredito que Deus todos os dias espera de nós a 
verdadeira união assim como ele sempre o quis. Tenho hoje 27 anos de idade, 
sei que algum por obra do Espírito Santo isso acontecerá, talvez eu já não 
exista mas, onde eu estiver ficarei feliz pois o Altíssimo conseguiu novamente 
unir seus filhos em um só rebanho. Que Deus Pai Todo Poderoso sempre os 
abençoe. Eric Vartan bitikit - Catedral de São Gregório Iluminador - Igreja 
Armênia Católica- Exarcado Armênio Apostólico de São Paulo e Todo Brasil. 

 
DATE: 23/11/2004 

TIME:  20:38:04 

REMOTE USER: Wladimir Kotinski 

COMENTÁRIO 247: Que o Senhor esteja com todos! Boa noite. Descobri este site 
por acaso procurando algo sobre os Católicos Russos de Rito Bizantino 
e fiquei muito feliz por encontrar tanta beleza e escritos tão maravilhosos da 
nossa fé Católica e Ortodoxa. Estou muito triste pois gostaria muito de ver Sua 
Santidade o Papa João Paulo II e Sua Santidade o Patriarca Ortodoxo de 
Moscou e Toda Rússia se encontrarem e de uma vez por todas apagar as 
mazelas que ficaram do passado. Como disse sou Católico Russo de Rito 
Bizantino e nossa Capela fica no bairro do Ipiranga (Temos todos os domingos 
a Divina Liturgia em russo e português). Infelizmente aqui no Brasil nós não 
temos bispo próprio e estamos ligados à Arquidiocese do Rio de Janeiro e 
temos como chefe espiritual/Ordinário Dom Eusébio Cardeal Scheidt - 
Arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro. Como eu gostaria de ver nossas 
Igrejas em verdadeira comunhão e retornando aos tempos apostólicos! 
Obrigado pelo maravilhoso site. At. Wladimir Kotinski - Capela de Nossa 
Senhora da Anunciação - Rito Católico Bizantino Russo - São Paulo. 

 
DATE: 25/11/2004 

TIME:  17:24:52 

REMOTE USER: Alexandre 

COMENTÁRIO 248: Sou membro da Igreja Ortodoxa Antioquena, onde o nosso 
Patriarca é Sua Beatitude Ignatios IV Hazim e nosso Arcebispo é Sua 
Eminência Reverendíssima Dom Damaskinos Mansour. Moro em Natal-RN e 
somos assistidos por Pe. Aloísio Guerra de Recife-Pe. Fico muito feliz quando 
acesso este site. Aqui tenho muitas informações sobre a Igreja Ortodoxa. 
Lamento por nós aqui em Natal não termos um padre que nos dê assistência 
constante, pois o nosso padre mora um pouco distante. Neste site posso beber 
um pouco da Fonte. Quero que o clero da Igreja Ortodoxa, de uma forma 
geral, faça um trabalho de evangelização com mais ardor aqui no Nordeste e 
se voltem mais p/ os brasileiros. Alexandre. Para contatos e-mail: 
8494024366@bcponline.com.br. Um abraço p/ todos os irmãos na fé. 
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DATE: 26/11/2004 

TIME:  23:35:47 

REMOTE USER: Eric Darlan Mietrin 

COMENTÁRIO 249: Sou membro da Igreja Maronita que está em plena 
comunhão com a Santa Sé de Roma. Referente ao Site não há palavras para 
descrevê-lo, pois a beleza dos ícones e dos escritos são verdadeiras riquezas de 
nossas igrejas. Nosso Sumo Pontífice é o Santo Padre João Paulo II e nosso 
Patriarca é Nasralah Butros Sfeir e nosso arcebispo no Brasil é sua eminência 
Reverendíssima Dom Joseph Mafhouz - Arcebispo Maronita de São Paulo e 
Todo Brasil - Deus os ilumine - At. Eric Darlan Mietrin - Patriarcado Maronita 
de Antioquia. 

 
DATE: 28/11/2004 

TIME:  14:17:14 

REMOTE USER: Irmã Araci M. Ludwig, snd 

COMENTÁRIO 250: Esta Página Eletrônica está excelente. É uma fonte de água 
viva que sacia a sede de conteúdo, de beleza, de contemplação através dos 
ícones que eu admiro muitíssimo. Para mim cada ícone é um livro sagrado. 
Parabéns, gosto demais e desejo que continuem a enriquecer-nos a todos. 
Obrigada por tudo e em especial por esta página valiosa. Irmã Araci M. 
Ludwig, snd. 

 
DATE: 28/11/2004 

TIME:  18:48:39 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 251: A paz de Deus esteja convosco, irmãos ortodoxos 
Bizantinos. Gostaria de congratular a Ecclesia e a Igreja Ortodoxa belo 
trabalho desenvolvido por ambos. Está um trabalho excelente! É a primeira 
vez que a visito. Certamente, é a página mais completa que existe em 
português sobre a Igreja Ortodoxa, pois até agora não encontrei mais 
nenhuma, ajudando bastante na divulgação para os falantes do Português das 
riquezas das Igrejas Orientais. Sou Católico Romano de Batismo, mas não 
estou convicto na veracidade total da igreja de Roma. Tenho me informado e 
investigado bastante acerca dos assuntos relacionados com as duas Igrejas e 
suas diferenças. Considero ser a igreja Ortodoxa a nº 1 ou seja, verdadeira. 
Respeito, contudo, a igreja católica que se separou da igreja Ortodoxa e todas 
as outras igrejas cristãs. Sinto-me triste por estarem separadas, pois seria 
muito melhor se todos estivéssemos dentro da mesma comunhão, mas isso só 
Deus sabe. De modo que estou convencido de que igreja a ortodoxa está muito 
mais correta que a católica romana. Nasci e vivo em Portugal, sou de origem 
helênica, pois minha bisavó era natural de Korinthos. Embora já um pouco 
"distante" dessa mesma origem Pretendo converter-me ao cristianismo 
Ortodoxo. Gostaria de ser informado sobre modo como se processa a 
conversão. Obrigado e bom um trabalho para Ecclesia. 
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DATE: 28/11/2004 

TIME:  21:20:42 

REMOTE USER: Sandro Metilinios 

COMENTÁRIO 252: A paz a todos! Hoje é domingo dia de louvar e agradecer ao 
nosso Deus por tudo o que Ele nos oferece. Pois ele é sumamente bom, tanto é 
que nos presenteia com este maravilhoso site. Sou membro da Igreja Caldeana 
Católica (Plena comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana). Nosso 
Chefe espiritual é Sua Santidade o Papa João II, nosso Patriarca é Dom 
Emanuel Delly, que tem o título de Patriarca de Babilônia dos Caldeus 
Católicos. No Brasil não temos paróquias ainda, mas com a graça do Altíssimo 
logo teremos. Como não temos paróquia do nosso Rito (Caldeu), no Brasil 
frequento a Igreja Maronita (Plena comunhão com a Santa Sé Apostólica de 
Roma). Apesar de tanta alegria e, de escutar este cântico que nos leva a 
presença do Altíssimo, fico triste pois ainda estamos separados dos nossos 
irmãos Ortodoxos Bizantinos a quem amamos tanto. Fiquei sabendo que sua 
Santidade o Patriarca Ecumênico de Constantinopla (Nova Roma), estará no 
Vaticano onde receberá as relíquias de dois Santos Doutores de Nossa Igreja. 
Que bom se Sua Santidade Bartolomeu I estivesse se dirigindo à Roma para 
estabelecer a verdadeira união entre os dois pulmões. Jesus Cristo, onde nos 
espera se alegraria muito. Infelizmente isto ainda depende do homem. Mas 
algum dia o SENHOR JESUS, providenciará isto para nós, pois para ele não 
existe coisas impossíveis. Deus os abençoe. Sandro Metilinios - Catedral de 
Nossa do Líbano - Eparquia Maronita de São Paulo e Todo o Brasil - 
Patriarcado de Antioquia dos Maronitas. 

 
DATE: 1/12/2004 

TIME:  18:41:48 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 253: Como já falei o site é muito bom e é um excelente meio de 
evangelização. Espero que os meus irmãos ortodoxos e membros de outras 
igrejas que também gostaram do site o divulguem. Um abraço deste irmão 
ortodoxo antioquino. Alexandre. Obs.: Meu e-mail mudou, 
era 8494024366@bcponline.com.br e agora é: ccruz@tre-rn.gov.br 

 
DATE: 1/12/2004 

TIME:  21:39:48 

REMOTE USER: Allan vakitiski 

COMENTÁRIO 254: A paz do Senhor Jesus Cristo e de sua Mãe Santíssima esteja 
sempre convosco! É com grande alegria que visito este site pela 1ª vez e estou 
encantando com tanta beleza e escritos da nossa fé apostólica que vem desde o 
início do Cristianismo. Sou membro da Igreja Albanesa Católica (Rito 
Bizantino). Resido no Brasil há anos e, nós também não temos paróquias da 
nossa Igreja aqui no Brasil, como o irmão Católico de Rito Caldeu citou nos 

mailto:ccruz@tre-rn.gov.br


63 
 

textos anteriores. Frequento o rito bizantino católico na Catedral de São João 
Batista - Eparquia Ucraniana Católica de Curitiba e Todo o Brasil cuja sede 
fica em Lviv na Ucrânia. Após a queda do comunismo em nosso país nós, 
católicos de Rito Bizantino, novamente tivemos a liberdade de professar a 
nossa fé e, hoje, temos uma Catedral belíssima em Tirana (Capital da Albânia). 
Hoje, graças a Deus, podemos praticar nossa fé com Liberdade, pois temos a 
Catedral da Anunciação da Mãe de Deus em Tirana na Albânia. Nosso chefe 
espiritual é também o Santo Padre João Paulo II e nosso Arcebispo Maior 
reside em Tirana na Albânia. Conheço a Catedral Ortodoxa Ucraniana de 
Curitiba. É também muito bonita. Parabéns pelo site! Um dia, conforme as 
mensagens anteriores, seremos a ÚNICA IGREJA DE JESUS. Que o Espírito 
Santo Consolador sempre possa nos guiar rumo a verdadeira unidade. Um 
abraço - Allan vakitiski - Igreja Albanesa Católica de Rito Bizantino (em 
comunhão com a Santa Sé Apostólica de Roma). 

 
DATE: 2/12/2004 

TIME:  23:33:23 

REMOTE USER: Marcio Alan klein 

COMENTÁRIO 255: Em primeiro lugar Deus os abençoe pelo belo site e suas 
mensagens maravilhosas. Os escritos dos Santos Padres e Ícones nos elevam à 
presença de Deus. Já conheço bem a Igreja Ortodoxa, pois tive a oportunidade 
de participar da Santa Missa várias vezes e, que beleza se pudéssemos celebrar 
novamente juntos e não separados o Santo Sacrifico do Senhor Jesus pela 
Humanidade. Que nossos chefes espirituais pensem nisso e que Deus Todo-
Poderoso possa intervir na vontade dos homens e novamente nos unir na 
única Igreja, conforme os Escritos anteriores. Que a Santa Mãe de Deus 
(TEOTHOKOS), sempre os ampare em seu trabalho evangelizador. Um 
abraço. Marcio Alan klein - Igreja Ítalo-Albanesa Católica - Paróquia de Nossa 
Senhora Aparecida - Rio de Janeiro - RJ - Brasil. 

 
DATE: 5/12/2004 

TIME:  20:42:07 

REMOTE USER: Will Mancini 

COMENTÁRIO 256: Em primeiro lugar, parabéns pelo site belíssimo. Que Deus, 
neste momento, possa estar visitando meus irmãos ortodoxos bizantinos. 
Navegando pela Internet em busca de imagens de ícones descobri este site e, 
conheci um pouco da Santa Igreja Ortodoxa Bizantina. Sou Católico de Rito 
Alexandrino - Igreja Católica Etíope (em comunhão com a Igreja Católica 
Apostólica Romana). Até então, conhecia mais a Igreja Ortodoxa Copta que 
tem sede em Alexandria, no Egito. Agradeço a Deus por este site e vou passar 
a divulgá-lo. Não sou ortodoxo no sentido de que pertenço a Igreja Católica, 
mas, sou ortodoxo no sentido de que também pratico a correta doutrina. 
Gostaria muito que nossas Igrejas pudessem celebrar juntas a "Santa Missa". 
Tive a oportunidade de ler as outras mensagens e percebi que, tanto os 
Católicos como os Ortodoxos sentem esta vontade. Que Deus Todo Poderoso 
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possa nos conceder esta graça e que, o mais breve possível, possamos estar 
unidos e, então, participarmos juntos do Único e Eterno Sacrifício de Nosso 
Senhor e Salvador "Jesus Cristo". Meu nome é Will Mancini e a Sede de nossa 
Igreja é em Addis Abbeba na Etiópia, cuja Catedral é dedicada a São 
Frumêncio, considerado como o Apóstolo da Etiópia, tanto para os Ortodoxos 
Etíopes como também para os Etíopes Católicos. No Brasil não temos 
paróquias e, neste sentido, eu participo da Santa Missa no Rito Latino na 
Cidade de Osasco, cuja Catedral da Diocese é dedicada a Santo Antônio. Mais 
uma vez, que Deus os abençoe. Continuem com este site, ele nos faz muito 
bem. Will Mancini - Osasco - São Paulo - Brasil. 

 
DATE: 7/12/2004 

TIME:  17:31:24 

REMOTE USER: Pe. Francisco de Assis Feitosa 

COMENTÁRIO 257: Parabéns pelo trabalho de vocês! A Igreja de Jesus Cristo 
precisa buscar evangelizar por todos os meios de comunicação e chegar onde 
puder, por amor a Deus e pela salvação de todos. Deus abençoe! Pe. Francisco 
de Assis Feitosa. 

 
DATE: 10/12/2004 

TIME:  15:17:45 

REMOTE USER: Alessandro 

COMENTÁRIO 258: Olá boa tarde! A paz do Senhor esteja sempre convosco! 
Hoje é sexta-feira, e estou de férias. Estava procurando por iconografia na 
Internet e encontrei este site. Que bem maravilhoso que ele me fez! A música 
de fundo é tão bela, nunca havia escutado, somente na Igreja. Conheci um 
pouco mais da história da Igreja porque, apesar de não pertencer à Igreja 
Ortodoxa, eu a considero parte da Igreja Universal, fundada pelo Senhor 
Jesus. Os escritos são riquíssimos em ensinamentos, doutrina e os belos ícones 
nos encantam e nos levam a um lugar sublime que é a presença de Deus. Meu 
nome é Alessandro Saavedra, sou Católico de Rito Antioqueno - Igreja Siríaca 
Católica - Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Belo Horizonte - 
Patriarcado Siríaco Católico de Antioquia, em comunhão com a Igreja 
Católica Apostólica Romana. Sinto grande alegria em dizer que somente 
estamos separados pelo nome, porque a fé, a doutrina, os Sacramentos, a 
Santíssima Trindade, a sucessão apostólica, a veneração pela Santa Mãe de 
Deus e, principalmente, a Eucaristia, nos une na Única Igreja fundada por 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus sempre os mantenha firmes na fé 
e, longos anos de vida à sua Eminência Reverendíssima Dom Damaskinos, 
Arcebispo Greco-ortodoxo de São Paulo e Todo o Brasil, a quem tive a 
oportunidade de conhecer. At. Alessandro - Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus - Igreja Siríaca Católica - Patriarcado de Antioquia. 

 
DATE: 12/12/2004 
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TIME:  19:50:25 

REMOTE USER: Ronald Ayoub 

COMENTÁRIO 259: Que o Nosso Deus seja Bendito! Que site maravilhoso e 
cheio de paz. Encontrei escritos valorosos e grandiosos que aumentaram a 
minha fé. Este site é uma verdadeira riqueza de nossas igrejas. Conhecia 
pouco sobre os Concílios Ecumênicos e fiquei conhecendo melhor também a 
Igreja Ortodoxa. Sou Católico de Rito Bizantino, nosso Patriarca é Dom 
Gregórios Laham III e, nosso Arcebispo no Brasil, sua Eminência 
Reverendíssima Dom Farez Makarooun - Arcebispo Greco-Melquita Católico 
de São Paulo e Todo o Brasil. Estou muito feliz por visitar este site e com 
certeza voltarei a visitá-lo. Que a Santa Mãe Deus sempre os ilumine. At. 
Ronald Ayoub - Catedral de Nossa Senhora do Paraíso - Eparquia Greco-
Melquita de São Paulo e Todo Brasil - Patriarcado Greco-Melquita Católico de 
Antioquia e Todo Oriente, Alexandria e Jerusalém, a Cidade Santa. 

 
DATE: 12/12/2004 

TIME:  20:35:26 

REMOTE USER: Odilon Borges 

COMENTÁRIO 260: A Paz de Cristo a todos vocês! Como cristão fiquei muito 
feliz em conhecer esse site. Pertenço a Igreja Católica Apostólica Romana e, 
assim como muitos, também rezo para que um dia possamos superar as 
barreiras que ainda nos separam e, juntos, podermos dar testemunho do Amor 
de Deus a todos os que ainda não creem. Grande é a nossa responsabilidade! 
Que a fé, a misericórdia e a esperança nos faça, cada vez mais, buscarmos o 
caminho do diálogo e da fraternidade. Que o Senhor, nosso Deus, ilumine e 
abençoe aos Patriarcas de nossas Igrejas, para que como verdadeiros pastores 
guiem o rebanho de Cristo! Feliz e santo Natal a todos! Odilon Borges - Rio de 
Janeiro odilon@ixtus.pro.br 

 
DATE: 15/12/2004 

TIME:  12:30:04 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 261: Cristo está em nosso meio, aleluia! Alegro-me 
profundamente pela grata surpresa de encontrar na Internet o vosso site. Sou 
Católico Romano do Rito Latino, fui monge beneditino por quase seis anos. No 
Mosteiro que vivi tínhamos grande afinidade com a espiritualidade oriental, 
particularmente pelo uso dos ícones em nossa Liturgia e pelo incentivo da 
Oração de Jesus por parte de nosso pai espiritual. Quero felicitar a vocês, 
caros irmãos, pelo excelente trabalho para divulgação do rico tesouro que o 
oriente nos dá. Em minha opinião vosso site é o melhor, em língua 
portuguesa, sobre espiritualidade e tradição ortodoxa. A todos um sincero 
abraço, em nome do Cristo Vencedor da Morte, Amigo dos homens. 

 
DATE: 18/12/2004 

mailto:%20odilon@ixtus.pro.br
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TIME:  14:53:45 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 262: Que a Graça e a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja 
convosco. Quero parabenizá-los pelo maravilhoso trabalho do site Ecclesia; 
muito completo e um bom gosto incomparável. Visito sempre que posso. Deus 
os Abençoe! 

 
DATE: 18/12/2004 

TIME:  19:42:25 

REMOTE USER: Villy San Martin 

COMENTÁRIO 263: Bendito e louvado o nosso Deus, que em Cristo Jesus nos 
faz todos irmãos. É com imensa alegria que visito este site pela 1ª vez. Que 
bom está sendo para mim, pois estou ainda mais confiante no nosso Deus e em 
sua Igreja. Sou Católico de Rito Bizantino e, quando digo sua Igreja estou me 
referindo também à Igreja irmã Ortodoxa. Pois a Igreja Ortodoxa guardou 
todos os fundamentos da fé cristã apostólica e não se desviou da doutrina 
cristã. Fico encantado quando vejo os belos ícones representando a Mãe de 
Deus, os Santos, Anjos e Nosso Senhor. Rezo a Deus todos os dias para que Ele 
nos una de novo na única Igreja visível que Ele mesmo fundou. Que Deus os 
abençoe abundantemente. Seu irmão Cristo Jesus Villy San Martin - Igreja 
Grega Católica de Rito Bizantino - Catedral de São Dionísio - Atenas Grécia - 
Nossa Igreja está em comunhão com a Santa Sé Apostólica de Roma e nosso 
sumo Pontífice é o Santo Padre João Paulo II e nosso bispo em Atenas é Dom 
Anarghiros Printesis - Arcebispo de Atenas e toda a Grécia. Mais uma vez 
Deus os abençoe! 

 
DATE: 19/12/2004 

TIME:  21:37:22 

REMOTE USER: Alessandro Lorenzo Delly 

COMENTÁRIO 264: A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Li a homilia 
de Sua Santidade o Patriarca Ecumênico de Constantinopla Bartolomeu I e 
senti grande alegria ao conhecer seu desejo pela plena unidade. Quanto ao 
contendo deste site simplesmente é indescritível, pois não conhecia outro tão 
rico em saberes tão profundos de nossa fé Católica e Ortodoxa. Que o Natal do 
Senhor que se aproxima, também possa nos aproximar da unidade tão 
desejada pelo Senhor Jesus Cristo pelas nossas Igrejas. Conheço bem a Igreja 
Ortodoxa e já participei da Santa Missa na Paróquia São Nicolau de 
Florianópolis, mas fiquei triste ao sair de lá e saber que ainda estamos 
divididos. Enfim oro a Deus Pai para que ela abra os corações dos homens e os 
traga a única Igreja que ele mesmo fundou para nossa salvação. Um grande 
abraço de seu irmão em Jesus Cristo. Alessandro Lorenzo Delly - Catedral da 
Imaculada Conceição - Administração Apostólica São João Maria Vianey - 
Igreja Católica - Rito Tridentino - Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro 
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DATE: 21/12/2004 

TIME:  03:58:23 

REMOTE USER: Nicolas Glyniadakis 

COMENTÁRIO 265: Saúde e alegria! Fico feliz em constatar a presença de 
cristãos que procedem de outras comunidades neste site. Amados irmãos, 
Cristo nos conduz a Deus como o leito do rio Nilo conduz as águas do lago 
Victoria para o mar. O fato de terem surgido pedras no decurso do trajeto que 
nos impediram de continuarmos lado a lado não nos impede que todos 
cheguemos ao Senhor. O cristianismo hoje é como o delta do Nilo onde cada 
afluente se considera o legitimo e único leito do Nilo. É claro que há caminhos 
mais retos e outros mais tortuosos, mas, se nos concentrarmos no sermão da 
montanha, se dermos a verdadeira dimensão à obra de Paulo de Tarso e não 
pusermos remendo novo em vestido velho, nos encontraremos no pélago 
divino sem a necessidade de ter que realizar hercúleos trabalhos de 
dragagens, pois naturalmente os braços de rio de vez em quando se 
encontram e as águas se temperam e percebemos que somos todos irmãos. 
Nicolas Glyniadakis grego-ortodoxo. 

 
DATE: 21/12/2004 

TIME:  15:05:33 

REMOTE USER: Alyson Van Moeller 

COMENTÁRIO 266: Aleluia irmãos ortodoxos! Que a paz de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo sempre os abençoe. Como é bom descobrirmos 
maravilhas da nossa fé como este site. Ele é completo em todos os sentidos. Os 
escritos, os ícones e o canto são simplesmente belíssimos e, com certeza, nos 
aproxima de Deus. A única tristeza que sinto é que ainda estamos divididos. 
Ao ler as outras mensagens pude perceber que, tanto os irmãos das antigas 
Igrejas Orientais (Copta, Siríaca) como também os Ortodoxos Bizantinos e os 
Católicos oram pela plena Unidade da Igreja fundada por Jesus - a Igreja Una, 
Santa, Católica e Apostólica que ele mesmo fundou com o seu sacrifício. 
Gostaria de algum dia poder ver todos nós juntos celebrando a Eucaristia. 
Para os homens talvez seja impossível mas, para o nosso Deus isso é possível e, 
sendo assim eu aguardo ansiosamente este dia. Um abraço fraterno de seu 
irmão no Senhor, Alyson Van Moeller - Catedral de São Gregório Iluminador - 
Igreja Católica - Rito Armênio - Exarcado Armênio Apostólico de São Paulo e 
Todo o Brasil - Patriarcado de Cilícia Cis - dos Armênios Católicos. 

 
DATE: 21/12/2004 

TIME:  16:51:18 

REMOTE USER: Allan brfic 

COMENTÁRIO 267: A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus, filhos da 
sua Mãe Santíssima. Quantas mensagens belas encontramos dos irmãos de 
outras Igrejas Apostólicas que permaneceram fiéis aos ensinamentos do 
senhor e de seus apóstolos. Sou membro da Igreja Sérvia Católica de Rito 
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Bizantino. Que bom que o senhor nosso Deus nos presenteia, neste Santo 
Natal, com este site que não posso descrever de tanta beleza encontrada. Que 
os Anjos do senhor possam sempre estar com todos aqueles que visitam este 
site e saem enriquecidos na sua fé no único Deus de todo o Universo (Nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo), pois entre todos outros apregoados por aí, ele 
foi o único Deus que procurou os homens e, mesmo os homens ainda não 
tendo se arrependido de seus pecados, ele morreu na Cruz por todos nós. Que 
ao olharmos para Jesus crucificado possamos entregarmo-nos a Ele sem 
medo, pois Ele nos guia, conforme diz o Evangelho, pelas pastagens 
refrescantes. Que Deus Todo-poderoso possa sempre visitá-los em seu 
trabalho evangelizador. Fiquem sempre na paz. At. Allan brfic - Igreja Sérvia-
Católica de Rito Bizantino - Diocese de Krizevic - Sérvia e Montebegro. 

 
DATE: 21/12/2004 

TIME:  22:16:54 

REMOTE USER: Francis Melkart Bleen 

COMENTÁRIO 268: O amor do nosso Deus, que é incomensurável, possa neste 
momento alegrar a todos os visitantes deste site. Conhecia pouco a Igreja 
Ortodoxa de Rito Bizantino. Já havia passado em frente da Catedral Ortodoxa 
Antioquena de São Paulo. Um dia entrei, era um domingo, e pela 1ª vez 
participei da Divina Liturgia, qual foi a minha surpresa, pois foi algo 
esplêndido para mim, jamais esquecerei. Sou Católico de Rito Caldeu 
(Patriarcado de Babilônia dos Caldeus Católicos), cuja sede fica em Bagdá no 
Iraque. Neste momento estamos passando por grandes dificuldades. Primeiro 
porque os Cristãos no Iraque são minoria e, muitas vezes, subjugados pelos 
muçulmanos e, segundo, porque com a invasão dos Estados Unidos e seus 
aliados a prática de nossa fé no Iraque está muito difícil. Há pouco tempo 
nossa catedral, que data do século II, foi atingida por um míssil. Neste sentido, 
peço as orações de todos os Cristãos para que os Caldeus Católicos e outros 
Cristãos possam voltar a praticar sua fé. Nós jamais abandonaremos a nossa fé 
no Senhor Jesus Cristo, pois nos lembramos dos Mártires do início do 
cristianismo que deram suas vidas para que hoje nós pudéssemos praticar a 
nossa fé. Resido no Brasil há alguns anos e não temos paróquias de nosso rito. 
Por isso frequento o Rito Latino (Paróquia São Paulo da Cruz - Diocese de 
Osasco - São Paulo). Volto a pedir orações para que todos os povos do Iraque 
voltem a ter paz. Um grande abraço e um feliz e Santo Natal. Francis Melkart 
Bleen. 

 
DATE: 22/12/2004 

TIME:  00:04:19 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 269: Que as misericórdias de nosso grande Deus e Salvador 
Jesus Cristo estejam com todos! Este site é realmente uma bênção. Desejo a 
todos os que o realizam e a todos os que o acessam um feliz e santo Natal! 
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DATE: 22/12/2004 

TIME:  11:48:14 

REMOTE USER: Italo 

COMENTÁRIO 270: Que a Graça de Deus cresça em nós, sem cessar, a cada dia 
e a todo momento, por meio de Jesus Cristo, Senhor Nosso, por obra e Graça 
do Espírito Santo. Desejo aos irmãos ortodoxos muita PAZ, o Shalom do Pai. 
Sou também católico, mas de rito romano, e gostaria de manifestar-vos minha 
mensagem de gratidão a Deus por nossa santa Madre Igreja dispor de tantos 
belos ritos litúrgicos, (ainda mais vivos por vós). Peço para que rezemos juntos 
para que as Santas Igrejas de Deus se unam mais a cada dia; Que findem logo 
os ataques entre o Papa e certos Cardeais e Patriarcas, para que a Igreja seja 
sempre como Jesus orou: "Pai, fazei-os Um, assim como Eu e Tu somos Um, 
desde toda eternidade". Que a Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãezinha de 
Amor, nos una, romanos e ortodoxos, debaixo de seu manto materno, 
apresentando-nos a Cristo, nosso Verdadeiro Deus, para que Juntos, 
celebremos a Santa Eucaristia, com os cleros unidos, para Deus e por Maria. 
Em nome de Jesus, recebam meu afetuoso abraço de PAZ! (Italo / Fortaleza / 
BR.) 

 
DATE: 22/12/2004 

TIME:  12:20:47 

REMOTE USER: Adélia Ranchuka 

COMENTÁRIO 271: Parabéns [...], por este lindo site e trabalho que fazem. 
Estava navegando na Internet, pois queria procurar fotos da cidade de 
Roncador e encontrei dados maravilhosos nesse site. Adorei ter encontrado 
esse site. Meus avós são ucranianos, minha avó mora em Roncador e alguns 
parentes meus (tios, tias primos e primas), participamos na Igreja São Nicolau. 
Parabéns a todos pelo maravilhoso trabalho. Desejo a todos um Santo e Feliz 
Natal e que Jesus Cristo renasça a cada dia no coração de todos. Adélia 
Ranchuka - Curitiba PR - E-mail: adelliah@yahoo.com.br 

 
DATE: 22/12/2004 

TIME:  15:06:53 

REMOTE USER: Luis Sandro Bierranbc 

COMENTÁRIO 272: Não tenho palavras para expressar a alegria de visitar este 
site. Li várias mensagens e, todas elas com grande e belos escritos que me faz 
ainda mais vivificar a minha fé em Jesus Cristo (Nosso Deus Todo-Poderoso). 
Como todos os irmãos estão unidos em pedir a Deus a plena união de nossas 
Igrejas (Ortodoxas, Católica e as Antigas Igrejas Orientais). Que o nosso Deus, 
cujo poder nós não podemos medir, possa ouvir os nossos pedidos e preces e 
unir-nos novamente em um só rebanho e um só pastor. Feliz e Santo Natal - 
Luis Sandro Bierranbc - Igreja Copta Católica - Catedral de São Pedro e São 
Paulo - Patriarcado dos Coptas Católicos de Alexandria - Cairo - Egito 

 

mailto:adelliah@yahoo.com.br


70 
 

DATE: 23/12/2004 

TIME:  15:36:09 

REMOTE USER: Aparecido Luiz do Nascimento 

COMENTÁRIO 273: VENHO MUITO EM BREVE (Ap 21,20) O mês de dezembro 
é muito marcado pela expectativa da chegada do Salvador. Na verdade, porém, 
o Salvador já veio...; não obstante, a Sagrada Escritura termina com um forte 
apelo: "Vem, Senhor Jesus" (Ap 21, 17), como se ainda faltasse algo. Com efeito, 
falta algo... falta a complementação da vinda de Jesus o Salvador que se dará 
no fim dos tempos; sim, o Verbo de Deus veio outrora à Palestina; pregou a 
Boa-Nova aos homens, mas estes não O quiseram recebê-Lo e O pregaram ao 
madeiro da Cruz. Este anseio de algo ou de uma nova ordem de coisas é muito 
legítimo. Diz São Paulo Apóstolo que a "Criação inteira geme e sofre as dores 
do parto porque foi submetida à loucura do homem, com a esperança de, um 
dia, ser libertada da escravidão do pecado e gozar da redenção que tocará ao 
homem. (Rm 8, 19-22). Com outras palavras: as criaturas irracionais, 
manipuladas pelo homem para servir ao pecado, anseiam pelo pleno resgate 
do pecador, a fim de darem plena glória Deus. Registra-se chocante inversão 
de valores, já outrora observada pelo Eclesiastes (Ecl 2, 18-22, 16s...) a verdade 
passa por mentira e a mentira por verdade; o bem é tido como mal e o mal 
como bem. Ao anseio das criaturas terrestres faz ecoar o eco dos mártires, que 
no céu bradam por justiça: "Até quando, ó Senhor Santo e Verdadeiro, 
tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra?" 
(Ap 6, 10). O clamor geral chega à presença do Senhor, que lhe responde: "Sim, 
venho muito em breve. E trago comigo a recompensa para retribuir a cada um 
conforme o seu trabalho" (Ap 21, 12). Esse "muito em breve" de Deus não é tão 
breve quanto o dos homens; pode durar dois mil anos. O que importa ao 
cristão é aguardar com perseverança na Fé, no Amor ao próximo, participar 
dos Sacramentos, alimentar-se do Corpo e Sangue do Senhor, venerar e amar 
sua Mãe Santíssima e não se desviar da verdadeira Igreja. Esta vinda, não é 
simplesmente futura, com data incerta. O Natal, celebrado a 25 de dezembro, 
nos diz que Jesus Salvador só nasceu no presépio em Belém para nascer no 
coração de cada um dos seus filhos por ocasião do santo Batismo; ele nasce no 
íntimo de cada filho batizado, dando-lhe comunhão com o Pai e o Espírito 
Santo; em cada qual quer Ele desenvolver-se até que chegue à estatura do 
"Homem Perfeito ou à plenitude de Jesus Cristo" (Ef 4, 13). É, pois, para 
desejar que, ao celebrar o santo Natal de 2004, os fiéis não detenham seu 
olhar apenas sobre o presépio e a árvore que o acompanha, mas dilatem seu 
horizonte, tornando mais clara a consciência que o Salvador nasceu em cada 
um quando batizado. Ele veio pessoalmente habitar em cada coração, pedindo 
generosamente para aí formar e, no fim da caminhada terrestre, entregar ao 
Pai tal irmão ou tal irmã, fruto de sua obra salvífica e redentora. É este 
programa que estimula o peregrino, maltratado ou esfrangalhado pela 
estrada, o caminheiro intensifica seu desejo de consumação, certo de que não 
será frustrado. Bem-aventurado é todo aquele que sofre... fome e sede de 
justiça (do encontro com Deus que vem) porque será saciado (Mt 5, 6). E que a 
Virgem Mãe (TEOTHOKOS), tão presente ao Advento do Natal, acompanhe 
cada um dos seus filhos nos quais Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 
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renasceu! Um Santo e Feliz natal para todos os irmãos que visitaram este 
maravilhoso site, pois ele nos alimenta, com seus escritos, ícones e cantos que 
nos levam ao verdadeiro e único encontro com o nosso Deus. Atenciosamente. 
Aparecido Luiz do Nascimento - Igreja Greco-Melquita Católica - Catedral de 
Nossa Senhora do Paraíso -Patriarcado de Antioquia e Todo Oriente, 
Alexandria e Jerusalém, a Cidade Santa. 

 
DATE: 23/12/2004 

TIME:  19:08:26 

REMOTE USER: Sandro Pereira 

COMENTÁRIO 274: "O povo andava nas trevas e viu uma grande luz; eis que vos 
anuncio o advento de um novo tempo, onde reinará a justiça e a paz!" O 
LOGOS se fez carne e habitou entre nós: eis a criação que se renova com a 
vinda do Salvador e Deus entre os homens. Desejo a todos um Santo e Feliz 
NATAL. Sandro Pereira - Igreja Ortodoxa Antioquina de São Paulo 

 
DATE: 23/12/2004 

TIME:  19:51:49 

REMOTE USER: Sandro Martins 

COMENTÁRIO 275: O Senhor que nos salvou na cruz está chegando, Aleluia! 
Glória a Ti Altíssimo. Mais um ano chega ao fim e, infelizmente, muitos se 
entregam ao consumismo, aos prazeres e a vaidade. O nosso Deus não nos 
proíbe de buscarmos estas coisas, mas ele quer ocupar o primeiro lugar. 
Muitos se embriagam e caem na comilança no dia em que comemoramos o 
nascimento do Salvador. Outro dia pude ver Sua Santidade Bartolomeu I 
falando sobre essas coisas. Que nós ortodoxos e católicos possamos colocar em 
prática tudo o que Sua Santidade falou sobre o Santo Natal. Mais uma vez 
alegremo-nos, pois, o Senhor está chegando. Que o Deus que se fez carne e 
habitou entre nós possa visitar a todos os seus filhos e os patrocinadores deste 
magnífico site. Um abraço fraterno. Sandro Martins - Igreja Católica 
Apostólica Romana - Diocese de Osasco - Paróquia Sagrada Família. 

 
DATE: 23/12/2004 

TIME:  19:59:20 

REMOTE USER: Manuel João de Sousa 

COMENTÁRIO 276: Vem Senhor Jesus, todos nós estamos esperando sua 
chegada! Nós estamos alegres e felizes por sua vinda que em breve será para 
todo o sempre. Quando isto acontecer não haverá mais lagrimas, dor ou raiva 
entre seus filhos queridos. Na noite de 24 de dezembro, estaremos celebrando 
sua chegada na Catedral de Lisboa. Estaremos muito felizes e tomados de 
grande alegria. Pois o Senhor virá e nos alegrará com sua chegada! O Deus 
menino que se fez carne, sofreu por todos nós na cruz, padeceu e em nenhum 
momento desistiu de sua missão para nos livrar dos nossos pecados. Mas nós 
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homens ingratos muitas vezes não sabemos te agradecer por tudo o que 
fizestes por todos nós. Que cada um neste Santo dia possa refletir e se 
entregar mais a ti e não aos prazeres deste mundo, pois tudo isso passará, mas 
tu ó Altíssimo não passarás pois tu és ETERNO para todo o sempre! Venha 
Senhor, estamos a esperá-lo. Manuel João de Sousa - Catedral de Lisboa - 
Patriarcado de Lisboa - Portugal 

 
DATE: 24/12/2004 

TIME:  10:29:00 

REMOTE USER: Pedro Felipe de Albuquerque e Silva Martins 

COMENTÁRIO 277: "Tu és meu Filho muito amado e hoje eu Te gerei"(Sl 2,7). Ó 
Deus que fizeste brilhar esta noite santíssima com o clarão da verdadeira luz, 
concedei-nos que após termos conhecido na terra a Luz santa, 
experimentemo-la também no Céu. A Luz brilhará hoje sobre nós, porque nos 
nasceu o Senhor: Ele será chamado Admirável, Príncipe da Paz, Pai do século 
futuro; e o seu Reino não terá fim. Iluminados pela Luz do Verbo encarnado 
possamos humildemente ó Deus manifestar-vos, pelas obras aquilo que 
acreditamos em nosso coração de filhos. Que possamos ter em nossas vidas a 
Luz verdadeira. Feliz e abençoado Natal. Pedro Felipe de Albuquerque e Silva 
Martins - Igreja Ortodoxa Grega. Lisboa Portugal. 

 
DATE: 24/12/2004 

TIME:  14:23:35 

REMOTE USER: Samyr Mar Meiphis 

COMENTÁRIO 278: Ó Senhor, vem, estamos a esperar-te. Todas as criaturas 
visíveis e invisíveis que por Ti foram criadas, como afirma o nosso credo 
Niceno, tudo o Senhor criou para nossa felicidade. Infelizmente nós não 
soubemos aproveitar. Gostaria muito de pedir orações pelos cristãos do 
Iraque, pois estão sofrendo muito e não podem celebrar o Santo Sacrifício da 
Missa. Que o Senhor, neste natal, possa abrandar os corações dos homens, e 
que, neste momento, eles possam respeitar e adorar o Deus-Menino. Que, 
como a santíssima Mãe de Deus, alegrem-se com a sua chegada. Um Natal 
maravilhoso a todos (ortodoxos, católicos, evangélicos). At.: Samyr Mar 
Meiphis da Catedral da Anunciação - Patriarcado de Babilônia dos Caldeus 
Católicos 

 
DATE: 25/12/2004 

TIME:  17:54:19 

REMOTE USER: Igor Yoskts 

COMENTÁRIO 279: Que o Rei Celeste, que está presente em todo lugar, esteja 
neste momento convosco. Estava procurando algo sobre a Igreja Ortodoxa 
Russa e, graças ao Bondoso Deus, encontrei este site que fala da história do 
cristianismo na Rússia. Fala dos sofrimentos que os cristãos russos tiveram 
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que passar para praticar a sua fé. Sou ortodoxo russo, mas gostaria muito de 
ver, como tantos irmãos já deram testemunho nas outras mensagens, unidas 
novamente nossas Igrejas (Ortodoxa e Católica); sou ortodoxo, mas reconheço 
o gesto de Sua Santidade o Papa João Paulo II ao devolver o Ícone de Nossa 
Senhora Kazan, um gesto fraternal e uma grande vontade em melhorar as 
relações com nossa Igreja. Gostaria muito que Sua Santidade Alexis II 
convidasse o Papa de Roma a visitar Moscou e colocar um basta em todas as 
coisas do passado e que possamos dar testemunho de Jesus e conviver como 
irmãos. Um grande abraço. Igor Yoskts - Catedral de São Nicolau - São Paulo - 
Patriarcado ortodoxo de Moscou e Toda Rússia 

 
DATE: 26/12/2004 

TIME:  02:32:30 

REMOTE USER: Álvaro Amorim 

COMENTÁRIO 280: Pelos irmãos ortodoxos de todo o mundo, oro ao Senhor, 
para que os mantenha firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na 
caridade. Álvaro Amorim, Comunidade Católica Shalom, Arcebispado de 
Fortaleza, Igreja Católica Apostólica Romana. (Fortaleza, Ceará, Brasil). 

 
DATE: 26/12/2004 

TIME:  16:48:47 

REMOTE USER: Luiz Alann 

COMENTÁRIO 281: Por nossos irmãos ortodoxos, peço ao Deus Todo-poderoso 
que os conserve firmes na fé e que um dia, pelo Senhor Jesus, possamos 
celebrar a Eucaristia Juntos. Luiz Alann - Paróquia São Domingos "O 
Pregador" - Diocese de Osasco - Igreja Católica Apostólica Romana. 

 
DATE: 28/12/2004 

TIME:  12:09:04 

REMOTE USER: Marcelo Debortoli 

COMENTÁRIO 282: Gostaria de Parabenizar aos administradores do site, pelo 
ótimo conteúdo [...]. Gostaria de deixar meus votos mais sinceros de profunda 
união entre as igrejas, sem que haja disputa, mas uma profunda fé e 
atentamento ao Santo Evangelho e a Divina Eucaristia. Marcelo Debortoli - 
Comunidade Magnificat de São José dos Campos - SP (Católico Apostólico 
Romano) 

 
DATE: 29/12/2004 

TIME:  19:29:19 

REMOTE USER: Michel Sandalo Marobach 

COMENTÁRIO 283: Saudações, queridos irmãos em Cristo Jesus! Estou a 
passeio no Brasil na casa de amigos da Igreja Greco-melquita católica do 
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Paraíso em São Paulo. Esses dias buscando algo sobre iconografia encontrei 
seu site e, que alegria pois ele é excelente, de conteúdo magnífico. Como é 
bom, mesmo estando longe de casa, poder encontrar com nossos irmãos e 
juntos contemplar o nosso amoroso Deus. Fico feliz por este site, pois eu o 
achei completo em tudo. Meu nome é Michel Sandalo Marobach - Sou do 
Patriarcado Latino de Jerusalém na Terra Santa. Católico Apostólico Romano. 
Deus os guie e abençoe sempre. Seu irmão em Cristo, Michel. 

 
DATE: 2/1/2005 

TIME:  16:24:31 

REMOTE USER: Maria Jose C. Stefanelli 

COMENTÁRIO 284: Louvados sejam a Santíssima Trindade e a Virgem Maria!!! 
Inicia-se novo calendário: 2005. Mais um ano em que a Misericórdia se 
derramará abundantemente. O momento é agora de recorrermos a ela e nela 
mergulharmos. Que os clamores de Deus Pai sejam ouvidos e podermos nos 
reunir em torno de um só Sacrário e partilharmos juntos o Pão Vivo. Tenho 
aprendido e crescido muito espiritualmente, lendo e meditando obras de 
escritores ortodoxos. Parabéns pelo site! Um abraço em Cristo Jesus! Maria 
Jose C. Stefanelli - Católica Apostólica Romana - Arquidiocese de Ribeirão 
Preto - SP 

 
DATE: 6/1/2005 

TIME:  01:19:15 

REMOTE USER: Natalino Carvalho 

COMENTÁRIO 285: Estou encantado com vosso site, em tudo perfeito. Sou 
católico apostólico romano, sendo que já fui noviço da ordem dos frades 
menores (franciscanos). Estou aprendendo bastante com este site, 
principalmente no que diz respeito a história do cristianismo; tenho vontade 
de participar de santa eucaristia em vosso rito. Peço ao Senhor e à Virgem 
Mãe pela união de todos os católicos; e que o coração do papa e patriarcas 
sejam tocados no sentido de que o poder maior é de Cristo, e não o poder 
temporal deles. É bonito ver que o povo de Deus (romanos e ortodoxos) espera 
esta união. Natalino Carvalho - Itatiba -SP. 

 
DATE: 6/1/2005 

TIME:  11:28:05 

REMOTE USER: Olen Alann Mshkethi 

COMENTÁRIO 286: A Paz esteja convosco! Como Jesus se dirigiu aos apóstolos 
eu me dirijo aos meus irmãos em Jesus. Que alegria em visitar este site! Não 
sou brasileiro, mas vivo aqui há anos. Sou natural da ex-república soviética da 
Geórgia - da cidade de Tblisi. Sou cristão católico georgiano de rito bizantino. 
Lembro-me que não foi muito fácil a vida para os cristãos ortodoxos e cristãos 
católicos de rito bizantino a vida na Geórgia comunista. Graças ao nosso 
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maravilhoso Deus hoje podemos celebrar a Eucaristia livres. No Brasil não 
temos paróquias de rito bizantino georgiano e nem mesmo bispo próprio. 
Estamos subordinados ao arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro Dom 
Eusébio, cardeal Scheidt. Sendo assim freqüento o rito latino - Paróquia Santo 
Agostinho na Arquidiocese de São Paulo. Hoje, na Geórgia, temos uma linda 
Catedral dedicada à Mãe de Deus. O nosso Sumo Pontífice, quando visitou a 
Geórgia, celebrou a Eucaristia em nossa catedral. Gostaria muito que nossas 
Igrejas voltassem a união, mas como isso não depende de mim, peço ao 
Altíssimo que ele nos possa voltar a verdadeira e plena união. Que este site 
possa evangelizar ainda mais os seus visitantes e também que eles possam 
conhecer mais a Igreja Ortodoxa nossa grande irmã do Oriente e também do 
Ocidente. Um abraço fraterno. Olen Alann Mshkethi - Paróquia Santo 
Agostinho - Rito Latino - Igreja Católica Apostólica Romana - Arquidiocese de 
São Paulo. 

 
DATE: 7/1/2005 

TIME:  19:34:56 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 287: Celebra-se hoje o Natal ortodoxo. Desejo a todos os irmãos 
cristãos ortodoxos um Feliz Natal! 

 
DATE: 10/1/2005 

TIME:  03:43:28 

REMOTE USER: Guilherme Linderfol 

COMENTÁRIO 288: Gostei muito do site de vocês. Estão de parabéns. Quando 
puderem acessem o da Diocese de Itabuna -http://www.diocese.pdw.com.br 

 
DATE: 13/1/2005 

TIME:  15:10:43 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 289: Caros irmãos, expresso minhas sinceras condolências pela 
morte de S. Excia. o Metropolita Wasilis do Canadá. Que Deus Todo Poderoso 
lhe de o descanso eterno. Guilherme Linderfol - São Paulo. 

 
DATE: 14/1/2005 

TIME:  09:25:52 

REMOTE USER: Aparecido Luiz do Nascimento 

COMENTÁRIO 290: Bom dia irmãos ortodoxos bizantinos! Estou muito triste 
com o falecimento e Sua Eminência Reverendíssima o Metropolita Vasilis do 
Canadá, que o Senhor possa recebê-lo na Jerusalém Celeste e lhe de o 
galardão. Seu Irmão em Cristo Jesus. Aparecido Luiz do Nascimento - 
Catedral de Nossa Senhora do Paraíso - Eparquia Greco-Melquita Católica de 

http://www.diocese.pdw.com.br/
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São Paulo e Todo o Brasil - Patriarcado de Antioquia e Todo Oriente, 
Alexandria e Jerusalém - Em Comunhão com a Santa Sé Apostólica de Roma. 

 
DATE: 14/1/2005 

TIME:  15:21:42 

REMOTE USER: Jandira Pimentel 

COMENTÁRIO 291: Quero parabenizar ao padre André, a todos os responsáveis 
por esse site tão bonito, que nos envolve com a bela música em louvor ao 
nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e que possamos caminhar 
juntos na comunhão. Um abraço fraterno, Jandira Pimentel 
- www.padresdodeserto.net 

 
DATE: 17/1/2005 

TIME:  15:20:35 

REMOTE USER: Lindomar Valescovisky 

COMENTÁRIO 292: Parabéns pelos novos artigos publicados no ECCLESIA. Os 
textos são muito preciosos e ajudarão muitos padres e leigos no conhecimento 
pastoral de sua vida eclesial. Que Santo Antônio, o Grande nos abençoe e nos 
guarde hoje e sempre. Lindomar Valescovisky - RJ. 

 
DATE: 17/1/2005 

TIME:  19:46:42 

REMOTE USER: Sandro Correa de Lima Peixoto 

COMENTÁRIO 293: Estou maravilhado e agradecido por tantas novas 
informações editadas na data de hoje neste abençoado Site da Igreja Ortodoxa. 
Continuem assim trazendo para nós essas informações preciosas pois não são 
fáceis encontrá-las. Visito sempre que posso o Site e a cada visita me 
surpreendo cada vez mais. Parabéns aos colaboradores deste precioso 
instrumento de evangelização atual, construtivo, catequético e instrutivo. 
Sandro Correa de Lima Peixoto - Minas Gerais. 

 
DATE: 18/1/2005 

TIME:  14:11:35 

REMOTE USER: Mosteiro de São Bento de São Paulo 

COMENTÁRIO 294: Sou D. Afonso Maria Lima Correia O.S.B., monge-sacerdote 
da Igreja Católica Apostólica Romana, e gostaria de parabenizar o(s) 
idealizador(es) deste site pela riqueza teológica de seus artigos. Um deles (A 
liturgia da Igreja Ortodoxa) inspirou-me na preparação da homilia que farei 
neste domingo (23/01/2005). De fato, nós, cristãos latinos, temos muito a 
aprender e reaprender com a espiritualidade e teologia das Santas Igrejas do 
Oriente.In Christo! Mosteiro de São Bento de São Paulo - SP/Brasil; e-mail: 
monacus@bol.com.br 

mailto:www.padresdodeserto.net
mailto:monacus@bol.com.br
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DATE: 19/1/2005 

TIME:  22:09:21 

REMOTE USER: Angelina 

COMENTÁRIO 295: Sou postulante da Comunidade Católica Shalom em 
Fortaleza-CE e amei cada Ícone maravilhoso!!!!!!! Sou Angelina. 

 
DATE: 20/1/2005 

TIME:  08:27:48 

REMOTE USER: Luis Filipe Pimentel 

COMENTÁRIO 296: Estamos em plena Semana pela Unidade dos Cristãos. Em 
nosso país, este acontecimento foi transferido para após a Páscoa. Mesmo 
assim rezar nunca é demais, para pedirmos juntos a plena unidade das Igrejas 
apostólicas. Vejo que S.S. o Papa e S.S. o Patriarca Bartolomeu querem a 
unidade. Rezam pela unidade. Dialogam, discursam sobre este tema. As ações 
a este respeito estão sendo feitas, aos poucos, a passos lentos. Certamente é 
para não se ferirem mais. As chagas não podem ser mais abertas. É preciso 
cuidado para não verter sangue da ferida que se cicatriza. Por isso basta-nos 
confiar, esperar, aguardar. Luis Filipe Pimentel - Católico Romano de 
Batismo, Ortodoxo de coração - São Paulo. 

 
DATE: 21/1/2005 

TIME:  14:04:28 

REMOTE USER: Alan 

COMENTÁRIO 297: Boa tarde a paz a todos! Cada vez que posso visito este site, 
mas nunca postei mensagem. Ele é todo maravilho e não há palavras para 
descrevê-lo. Mostra-nos a riqueza de nossa fé católica e ortodoxa. Sou católico 
de rito caldeu e, neste momento, estou pedindo orações a todos os cristãos 
para que o Iraque, que tem como sede o nosso Patriarcado, volte a ter paz 
novamente; e que os Estados Unidos se retirem de lá pois o povo iraquiano 
(cristãos e muçulmanos), precisam ter paz, e só o conseguirão novamente 
quando os Estados Unidos forem embora. Peçamos ao Deus Onipotente que 
abra o coração dos homens e que o Iraque novamente volte a ter paz. At. Alan 
- Patriarcado de Babilônia dos caldeus católicos - Catedral da Transfiguração 
do Senhor - Bagdá - Iraque. 

 
DATE: 24/1/2005 

TIME:  12:16:55 

REMOTE USER: Filipe Paulo Andrade 

COMENTÁRIO 298: Amanhã comemoramos o dia da conversão de São Paulo. 
Será feriado na Capital e dia também de grandes celebrações. Orgulho-me em 
morar em uma cidade onde o rito bizantino de tradição grega e eslava se 
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fazem presentes: Igreja Grega, Melquita, Antioquena e Ucraniana. A riqueza 
da tradição bizantina repousa também aqui na Capital da megalópole latino-
americana. Que São Paulo abençoe nossa Cidade e Estado. Que interceda a 
Deus por nós por sua imensa misericórdia. Filipe Paulo Andrade. São Paulo. 

 
DATE: 27/1/2005 

TIME:  14:39:45 

REMOTE USER: Clarosdopoulos Ximernes 

COMENTÁRIO 299: Recebi com alegria fraterna a notícia da nomeação do novo 
Bispo de Portugal e Espanha. Deus seja louvado! Sonho um dia também em 
poder ler que um brasileiro possa ser bispo ortodoxo, além é claro, do nosso 
amado Bispo Eparca Dom Jeremias, Bispo de Aspendos e Curitiba para os 
ucranianos. Que o Paráclito abençoe o novo Bispo e sua arquidiocese. Axios, 
Axios, Axios! Clarosdopoulos Ximernes - São Bernardo do Campos - SP. 

 
DATE: 30/1/2005 

TIME:  01:20:43 

REMOTE USER: Josemberg Morais de Oliveira 

COMENTÁRIO 300: Revmos. Senhores, apreciei muito o site, principalmente, os 
ícones. Qual é o significado da águia de duas cabeças? Aguardo, se possível, a 
resposta. Saudações em CRISTO! Josemberg Morais de Oliveira. 

 

Mensagens 0301 a 0400 (2005)   

DATE: 30/1/2005 

TIME:  15:01:34 

REMOTE USER: Socorro Rigopoulos 

COMENTÁRIO 301: Primeiramente, obrigada ao Pe. André pela informação a 
respeito do site. Parabéns. Tenho procurado informação a respeito de 
comunidades gregas no Brasil. Sou brasileira de Recife, tenho filhos batizados 
na igreja ortodoxa grega, moro nos EUA e, como penso em voltar a morar no 
Brasil, gostaria de continuar com nossa fé religiosa. Também tenho interesse 
em visitar a Igreja de São Nicolau em nossa próxima visita. O Pe. André me 
forneceu os telefones do Pe. Angelos e do responsável pela paróquia. Estarei 
entrando em contato com eles muito em breve. Não conheço Florianópolis, 
ainda, mas pelo o que tenho sabido, acredito ser nosso futuro destino. Desta 
forma, poderemos acrescentar mais membros a comunidade grega de 
Florianópolis. Se Deus quiser... Sose Theos. Socorro Rigopoulos. 
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DATE: 30/1/2005 

TIME:  19:34:52 

REMOTE USER: Sérgio Ivan Borges 

COMENTÁRIO 302: Parabéns, amados cristãos! Estou em profunda pesquisa 
sobre o Sinal da Cruz. O que houver sobre o tema peço que me seja enviado. 
Um dos pontos básicos: a direção do movimento horizontal com a mão, os 
romanos o fazem da esquerda para a direita e esses amados irmão da direita 
para a esquerda. O que há sobre essa divergência? Pois, se a ordem é o maior 
bem do Universo, é significativa essa diferença. Meus estudos iniciais estão me 
levando para a direção da direita para a esquerda (até parece ser óbvio, pois na 
língua portuguesa, direção é reta e inicia da direita em diante). Não me 
interessam posições, mas a verdade. E o despontar do sol é na direita; os 
altares das igrejas não eram construídos de frente para o Leste. Esse é o 
primeiro contato. Enviem notícias, informações, datas etc. Do irmão em 
Cristo, Sérgio Ivan Borges. 

 
DATE: 4/2/2005 

TIME:  19:14:41 

REMOTE USER: Seminarista Marcos Roberto Ferrucci 

COMENTÁRIO 303: "Que todos sejam Um". (Jo, 17). Este é o desejo do Coração 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Rezo ao Senhor para que ele faça deste seu 
desejo, também o nosso. Que o pecado do conformismo não seja a última 
palavra, mas, a do Senhor: "Que todos sejam Um, como Tu, Pai, estás em mim 
e eu em Ti; que também eles sejam Um em Nós, para que o mundo creia que 
Tu me enviaste". (Jo 17, 21) Parabéns aos irmãos ortodoxos pelo maravilhoso 
site. (Seminarista Marcos Roberto Ferrucci - Igreja Católica Apostólica 
Romana) 

 
DATE: 5/2/2005 

TIME:  2:03:09 

REMOTE USER: Mons. Zayat 

COMENTÁRIO 304: Louvo a Deus, pois Ele é meu Criador e não há outro para 
que possamos dobrar os nossos joelhos. Agradeço por tudo que me tem dado: 
morreu na Cruz para resgatar-nos do pecado e nos dar a Salvação. Estão de 
parabéns. Deus Trino vos abençoe por este trabalho de evangelização. Mons. 
Zayat, Arquieparca da igreja Ortodoxa bielorrussa Eslava no Rio de Janeiro. 

 
DATE: 5/2/2005 

TIME:  12:34:41 

REMOTE USER: 
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COMENTÁRIO 305: Prezados irmãos ortodoxos, desejo com sinceridade, tudo de 
bom a vocês. O site "Ecclesia" é uma ótima referência, um reduto cultural 
desta Igreja tão bela! Que Deus abençoe a todos. 

 
DATE: 7/2/2005 

TIME:  19:25:04 

REMOTE USER: Alberto Costa 

COMENTÁRIO 306: Amo este SITE, ele é 10. Moro em São Gonçalo e estou 
conhecendo as Santas Igrejas do Oriente pela Internet. Peço a quem saiba se 
existe aqui em São Gonçalo - RJ, alguma comunidade CATÓLICA 
ORTODOXA na qual eu possa conhecer e participar. Que DEUS, nosso 
Supremo Criador, abençoe cada vez mais as santas Igrejas Orientais. 
ALBERTO COSTA - SÃO GONÇALO - RJ. Meu e-mail: acamengao@ig.com.br, 
ou meu Tel.:7814-7604 ou 21 2607-8390, após 19:30h. 

 
DATE: 9/2/2005 

TIME:  15:13:28 

REMOTE USER: Maristela 

COMENTÁRIO 307: Oi, meu nome é Maristela e participo da paróquia do padre 
Francisco em Brasília. Quero dar meus parabéns pelo site da Igreja. As fotos 
são lindas! Um abraço a todos. 

 
DATE: 10/2/2005 

TIME:  16:21:13 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 308: Mensagens são de suma importância para a vida do que tem 
o dom de respirar porque ela toca no mais sensível e doe, ameniza e nos fala 
tudo que queríamos ouvir. 

 
DATE: 10/2/2005 

TIME:  22:02:21 

REMOTE USER: João Marcelo 

COMENTÁRIO 309: Meu nome é João Marcelo, sou religioso e moro em 
Curitiba e é com grande alegria que peço a benção do Senhor Jesus Cristo 
nosso Deus pela grande graça que ele nos concede através destas páginas tão 
cheias de profunda espiritualidade. Sou um amante da Igreja Oriental e de 
toda a sua Tradição. Que a Mãe de Deus, esteja sempre mais iluminando este 
santo serviço. Uma sugestão colocar mais vidas de santos e seus respectivos 
tropários. 

 
DATE: 11/2/2005 

mailto:acamengao@ig.com.br
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TIME:  11:14:35 

REMOTE USER: Arsênio 

COMENTÁRIO 310: As minhas saudações ao Pe. Pavel Feoktistov! Hieromonge 
Arsênio, Lisboa - Portugal. orthodoxportugal@mail.ru - 
http://portorthodox.by.ru 

 
DATE: 12/2/2005 

TIME:  14:27:07 

REMOTE USER: Alberto costa de Almeida 

COMENTÁRIO 311: Olá Padre André e todos os irmãos que admiram este 
maravilhoso site. Estou escrevendo, pois pretendo com ajuda de alguém 
organizar uma Comunidade Ortodoxa aqui em São Gonçalo - RJ. Por isso, 
você irmão (ã), que ama a Igreja Ortodoxa e que mora em Niterói, São 
Gonçalo, Itaboraí - (RJ), entre em contato comigo e me ajude a organizar uma 
Comunidade Ortodoxa. Contate-me pelo e-mail: acamengão@ig.com.br / tel: 
(21) 2607-8390 ou (21) 7814-7604, e juntos vivermos a verdadeira 
espiritualidade cristã. Abraços e que a Mãe de Deus nos abençoe! Alberto 
costa de Almeida - São Gonçalo-RJ. 

 
DATE: 17/2/2005 

TIME:  17:39:07 

REMOTE USER: Lauro Bostsren 

COMENTÁRIO 312: Prezados irmãos: quanta alegria encheu meu coração ao ver 
neste importante site, a Igreja da Polônia e seus Excelentíssimos 
representantes eclesiásticos. Que Deus Todo-Poderoso e a Santa Mãe do 
Divino Mestre Jesus Cristo, continuem a abençoar nosso País. Lauro Bostsren 
- RJ. 

 
DATE: 19/2/2005 

TIME:  12:07:11 

REMOTE USER: Julio B. Batista 

COMENTÁRIO 313: Caríssimos irmãos [...], é um prazer estar deixando esta 
mensagem, espero que Cristo possa hoje e sempre abençoá-los e que 
possamos estar cada vez mais unidos em Cristo. Assim também, como eu rezo 
por vocês espero que façam orações pelo povo Brasileiro. Sou seminarista da 
Diocese de Jundiaí, do então Bispo Diocesano Dom Gil Antônio Moreira e do 
querido Bispo Emérito Dom Amaury Castanho que, se estou no seminário, 
devo a ele. Assim, sema mais delongas, adorei o site, é belíssimo os links, são 
bem projetados, cordialmente em Cristo nosso Senhor! PAX ET BONUM! Sem. 
Julio B. Batista - Pré - Filosofo. 

 
DATE: 20/2/2005 

mailto:orthodoxportugal@mail.ru
http://portorthodox.by.ru/
mailto:acameng%C3%A3o@ig.com.br
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TIME:  00:53:52 

REMOTE USER: Tennyson Costa 

COMENTÁRIO 314: Estou principiando em meus estudos de grego. Jovens de 
todas as idades que desejem estudar comigo - (fins de semana), entrem em 
contato via e-mail: montrealx@hotmail.com. Gosto de artistas como: Katerina 
Stanisi, Stella e Jorge Dalaras. Por que não criar um programa de rádio com 
música e cultura grega? Tennyson Costa 

 
DATE: 20/2/2005 

TIME:  02:10:36 

REMOTE USER: Eduardo 

COMENTÁRIO 315: A Paz de Cristo, meus irmãos ortodoxos! Meu nome é 
Eduardo, sou católico-romano, mas aprecio e amo muito a Igreja e doutrina 
ortodoxa. Tenho vontade de visitá-la e participar de uma missa. Peço a Nosso 
Senhor que nos conceda a graça de estarmos reunidos novamente em uma só 
doutrina, pois compartilhamos a mesma fé. Meu e-mail é: 
alvesadvogado@ibest.com.br. Gostaria de estabelecer diálogo com um irmão 
ortodoxo e tirar várias dúvidas e curiosidades acerca da sua doutrina. 

 
DATE: 20/2/2005 

TIME:  20:06:37 

REMOTE USER: Reinilson Câmara 

COMENTÁRIO 316: ESCOLA DA VIDA - Reinilson Câmara. As escolas nos 
ensinam tudo, menos a viver. Um sábio atravessava de barco um rio e, 
conversando com o barqueiro, perguntou: -- Diga-me uma coisa: você sabe 
botânica? O barqueiro olhou para o sábio e respondeu: -- Não muito, senhor. 
Não sei que história é essa. -- Você não sabe botânica, a ciência que estuda as 
plantas? Que pena! Você perdeu parte de sua vida. O barqueiro continua 
remando; pergunta novamente o sábio: -- Diga-me uma coisa: você sabe 
astronomia? O coitado do caiçara coçou a cabeça e disse: -- Não senhor, não 
sei o que é astronomia. -- Astronomia é a ciência que estuda os astros, o 
espaço, as estrelas. Que pena! Você perdeu parte da sua vida. E assim foi 
perguntando a respeito de cada ciência: astrologia, física, química, e de nada o 
barqueiro sabia. E o sábio sempre terminava com seu refrão: "Que pena! Você 
perdeu parte da sua vida". De repente, o barco bateu contra uma pedra, 
rompeu-se e começou a afundar. O barqueiro perguntou ao sábio: -- O senhor 
sabe nadar? -- Não, não sei. -- Que pena, o senhor perdeu a sua vida! 

 
DATE: 20/2/2005 

TIME:  20:01:23 

REMOTE USER: Padre Estevão 

COMENTÁRIO 317: Olá, irmãos do Ecclesia, estou eu aqui novamente. Quero 
divulgar a você, morador de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e adjacências, que 

mailto:montrealx@hotmail.com
mailto:alvesadvogado@ibest.com.br
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existe uma igreja Católica apostólica Ortodoxa (Antioquia) aqui em São 
Gonçalo: Paróquia de São Cosme e São Damião, no bairro do Portão do Rosa, 
Av. Portão do Rosa, nº 1443. Pároco: Padre Estevão. Missas: aos domingos às 
18:00 h. Como chegar: de ônibus, vindo de Niterói, tomar o ônibus 422- Portão 
do Rosa - Niterói, um ônibus na cor azul e branca. A igreja é no ponto final 
desta linha. Vindo de Alcântara, tomar qualquer ônibus que vá até o Rodo de 
São Gonçalo e depois na entrada do Boaçu, tomar o ônibus citado acima. 
Quem desejar nos visitar será um grande prazer nos alimentarmos com a 
Liturgia Ortodoxa. Que a Santa Mãe de Deus nos guarde. Abraços a todos e 
paz e bem. 

 
DATE: 20/2/2005 

TIME:  19:12:32 

REMOTE USER: Luiz Aparecido 

COMENTÁRIO 318: Olá boa noite! Como é bom visitar este site. A Santa Igreja 
Ortodoxa é bela em tudo, sua liturgia, cantos, escritos e outros. Cada vez que 
visito este site sinto tanto em ainda estarmos divididos. Sou Católico de Rito 
Caldeu e frequento a Catedral de Nossa Senhora do Paraíso em São Paulo - 
(Rito Bizantino Católico). Tenho também um site sobre todas as Igrejas 
Católicas de Rito Oriental. Gostaria muito que todos os visitassem e me 
enviassem sugestões. Um grande abraço e Deus sempre os abençoe. Luiz 
Aparecido - Patriarcado de Babilônia dos Caldeus Católicos - Catedral da 
Transfiguração do Senhor - Bagdá - Iraque. O endereço para que todos visitem 
é o seguinte. www.igrejascatolicasorientais.com 

 
DATE: 23/2/2005 

TIME:  23:29:34 

REMOTE USER: Matoushka Juana 

COMENTÁRIO 319: Primeramente, quiero saludar a toda la comunidad 
ortodoxa del mundo, especialmente de Sud America, Brasil y Argentina, y 
desearles una Bienaventurada cuaresma, a nombre mio y de los ortodoxos 
miembros de la Parroquia de San Thomas de Ayacucho, Perú, e invitarlos a 
visitarnos en Perú , en Lima a la Iglesia del Archimandrita José y en 
Ayacucho, a la Parroquia de San Thomas. Matoushka Juana. 

 
DATE: 26/2/2005 

TIME:  20:31:22 

REMOTE USER: Michel 

COMENTÁRIO 320: Muito bom este Website! Fico contente de saber que um 
site como este existe no Brasil. Michel, Ortodoxo, Paris - França. 

 
DATE: 28/2/2005 
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TIME:  13:42:29 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 321: Caríssimos irmãos, meu nome é Ricardo, tenho 23 anos, 
farei aniversário no dia 4 de março próximo e gostaria de saber como fazer 
para ser padre da Igreja Ortodoxa. Sou ex-seminarista da Igreja Romana onde 
fiquei por 7 anos e, infelizmente, nos permitem casar, querendo que lutemos 
contra algo que é de Deus. Espero que a Igreja Romana aprenda com a Igreja 
Ortodoxa a fidelidade às Sagradas Escrituras e a vivência da Doutrina. 

 
DATE: 2/3/2005 

TIME:  12:25:45 

REMOTE USER: Maria da Luz 

COMENTÁRIO 322: Queridos Irmãos Ortodoxos: Que enorme alegria encontrar 
o vosso site com o manancial das riquezas tradição comum e da tradição 
litúrgica, monacal e de oração permanente que a Igreja Ortodoxa guardou 
para salvação de todos. O Bom Pastor nos une num único rebanho. Muito 
obrigada. Unidos em Cristo, Senhor, Maria da Luz, Portugal. 

 
DATE: 2/3/2005 

TIME:  15:36:55 

REMOTE USER: Maristela 

COMENTÁRIO 323: Oi meu nome é Maristela tenho 20 anos. Eu quero 
agradecer o apoio que Dom Jeremias está dando para nossa paróquia. Um 
abraço a todos. 

 
DATE: 2/3/2005 

TIME:  15:51:54 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 324: Estimados ucranianos e descendentes em todo o Brasil. 
Somos um blog ucraniano em África e convidamos vocês para nos visitar: 
http://ucrania-mozambique.blogspot.com/ Moderador. 

 
DATE: 2/3/2005 

TIME:  19:57:04 

REMOTE USER: João Pedro Lisboa Guimarães 

COMENTÁRIO 325: Existirão palavras mais doces, mais próprias e mais 
salutares para homenagear a Toda Santa e Toda Pura Virgem Maria, como 
estas do Akathistos, que a Santa Igreja Ortodoxa reza no Tempo da 
Quaresma? Existirá homenagem mais digna à Mãe de Deus por ter gerado 
Aquele que por nós morreu e ressuscitou, abrindo as portas da Eternidade a 
nós, restaurando assim, nossa dignidade de filhos de Deus? Graças à Igreja 

https://ucrania-mozambique.blogspot.com/
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Ortodoxa, este belo oficio litúrgico não caiu no esquecimento, mas pelo 
contrário, é recordado e vivido em suas Igrejas, neste tempo de conversão. 
Excelente a entrevista de S. S. Bartolomeu I, Patriarca Ecumênico, sobre este 
belo Hino. João Pedro Lisboa Guimarães - Rio de Janeiro - RJ. 

 
DATE: 2/3/2005 

TIME:  20:24:32 

REMOTE USER: Alberto 

COMENTÁRIO 326: Olá irmãos, estou eu aqui novamente, sempre visitando este 
maravilhoso SITE da Santa Igreja Ortodoxa, esta igreja maravilhosa que traz 
para nós as raízes do verdadeiro cristianismo primitivo, onde tudo é belo: os 
ícones, os ritos, as músicas sacras, os templos, os paramentos enfim tudo, 
culminando na Santíssima Mãe de Deus. Louvado seja Deus por existir esta 
igreja entre as igrejas cristãs. Deus abençoe a todos os visitantes do site, Pe. 
André, os cristãos de outras igrejas (nossos irmãos). Quem quiser deixar uma 
mensagem para mim: acamengão@ig.com.br. Paz e bem a todos. 

 
DATE: 3/3/2005 

TIME:  10:02:31 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 327: Amo visitar este site. Gostaria que o Pe. André ou alguém 
outro me informasse sobre a ICOSB (Igreja Católica Ortodoxa Siriana do 
Brasil) Agradeço de coração. Meu e-mail é: jofamarsa@pop.com.br 

 
DATE: 3/3/2005 

TIME:  11:35:04 

REMOTE USER: Matoushka Juana  

COMENTÁRIO 328: Queridos hermanos ortodoxos: Se que muchos ortodoxos 
visitan este portal, y en Peru, particularmente en Ayacucho, se conoce la fiesta 
de la Semana Santa Catolica, pero si hay ortodoxos interesados en venir a 
Peru, en estas fiestas, pues visitennos en la Parroquia del Santo Apostolo 
Thomas, de Ayacucho, Bienaventurada Cuaresma. Matoushka Juana 
j_matoushka@hotmail.com 

 
DATE: 3/3/2005 

TIME:  15:39:24 

REMOTE USER: Alessandra 

COMENTÁRIO 329: Olá a todos! Gostaria de parabenizar a iniciativa do site e 
entrar em contato com membros da igreja ortodoxa de Brasília, bem como 
saber se, não sendo membro, posso participar da celebração das missas. Um 
abraço, Alessandra.ale_alcedo@hotmail.com 

mailto:acameng%C3%A3o@ig.com.br
mailto:jofamarsa@pop.com.br
mailto:j_matoushka@hotmail.com
mailto:ale_alcedo@hotmail.com
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DATE: 6/3/2005 

TIME:  18:51:57 

REMOTE USER: Luis Amarantes Cruz 

COMENTÁRIO 330: Caros irmãos, muitos já elogiaram este site, muitos já 
agradeceram as pessoas que nele trabalham, muitos já parabenizaram os 
idealizadores e os mantenedores desta maravilhosa fonte de riquezas que é o 
ECCLESIA. Mesmo que muitos fizeram, sinto-me no dever de consciência, 
agradecer, elogiar e parabenizar pela existência do site. Visito sempre que 
posso e a cada visita sempre me surpreendo por ter artigos novos, matérias 
recentes, etc. Obrigado e que Deus Nosso Senhor nos abençoe. Luis 
Amarantes Cruz, São Paulo - SP 

 
DATE: 10/3/2005 

TIME:  15:37:02 

REMOTE USER: Ítalo 

COMENTÁRIO 331: Aos caros irmãos ortodoxos, graça e paz da parte de Deus, o 
nosso Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como católico-romano ocidental, 
oro fervorosamente a Jesus e a Nossa Mãe Admirável, Maria, para que a união 
de nossas santas Igrejas se dê o quanto antes. Irmãos em Cristo, temos nós, 
católicos romanos, em nossos 23 ritos, e vós, nossos irmãos orientais, a graça 
de estarmos debaixo dos fundamentos do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos 
bem-aventurados; por isso, oremos pela nossa união primeva, que a 
alcancemos, pois muito a desejamos, em nome de Jesus e por intermédio da 
Santa Mãe de Deus, vamos orar por essa causa. Faço-vos este bom convite e os 
parabenizo por este maravilhoso site! Ítalo (Fortaleza - CE / BRASIL) 

 
DATE: 11/3/2005 

TIME:  06:49:15 

REMOTE USER: Laert Court 

COMENTÁRIO 332: Magnífico o material de catequese para crianças na seção 
Biblioteca / Catequese. Ilustrativo, didático e muito bem elaborado. Parabéns 
por mais esta iniciativa, demonstrando assim o caminhar pastoral da Igreja 
Ortodoxa em terras não étnicas. Que Deus nos abençoe e que Maria, a 
primeira catequista a nos ensinar algo sobre seu Filho Jesus, nos proteja hoje 
e sempre. Amém. Laert Court - RJ 

 
DATE: 12/3/2005 

TIME:  21:22:30 

REMOTE USER: Luiz 

COMENTÁRIO 333: Olá queridos e abençoados irmãos Ortodoxos Bizantinos! 
Que a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre vos abençoe. Estou 
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deixando esta mensagem a todos para que visitem o site dedicado às Igrejas 
Católicas de Rito oriental, pois muitos aqui no Ocidente não as conhecem. Por 
favor visitem o site e deixem sugestões, para que possamos cada vez mais 
mostrar as riquezas do Oriente Cristão. Seu irmão em Cristo Jesus. Luiz - 
Visitem o site abaixo. www.igrejascatolicasorientais.com 

 
DATE: 15/3/2005 

TIME:  12:21:47 

REMOTE USER: Carlos Coimbra 

COMENTÁRIO 334: Caros irmãos, estamos vivendo o Tempo de Quaresma. 
Tanto ortodoxos como católicos, experienciamos o momento da purificação, 
da retomada da caminhada junto a Deus, tempo de perdão e reconciliação. 
Em poucos dias vamos viver a Páscoa, embora em datas diferentes, o espírito e 
a essência da celebração será a mesma: a Ressurreição de nosso Senhor e 
Deus Jesus Cristo. Nossas Igrejas estão edificadas sobre a Pedra que é Jesus 
Ressuscitado. Por isso nada prevalecerá contra ela. Tenhamos coragem, 
sigamos nossos caminhos, rezemos um pelo outro. Assim, irmanados nesta 
mesma vontade, encontraremos o caminho, a via que nos levará à plena e total 
comunhão. Amados irmãos, quão lindo será um dia celebrarmos a Páscoa 
juntos, no mesmo Altar, celebrando a mesma Eucaristia. Oxalá esse dia se 
aproxime! Para que haja esta "ressurreição" será preciso que deixemos 
"crucificar" muitos erros, muitos pecados, muitas idéias contrarias à fé para 
purificar e ressurgir a realidade da Comunhão. Que Jesus, Mestre e Senhor, 
nos ajude neste propósito. Amém. Carlos Coimbra. Paraná. 

 
DATE: 15/3/2005 

TIME:  18:16:26 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 335: Muito bom o site de vocês. Parabéns por mostrar a riqueza 
da Igreja Ortodoxa, pois muitos não a conhecem e só criticam. Eu sou católico, 
mas penso como o Papa João Paulo II quando falou ao Patriarca Bartolomeu 
I: precisamos caminhar juntos como antigamente. Continue com esse belo 
trabalho. Paz e Bem! Renan. 

 
DATE: 16/3/2005 

TIME:  12:44:57 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 336: Estimados ucranianos da América Latina! Somos blogs 
ucranianos em África, Moçambique e gostaríamos de constar na vossa lista de 
links: http://ucrania-mozambique.blogspot.com/  - política e atualidade. 
Sejam todos bem-vindos! Moderador 

 
DATE: 17/3/2005 

http://www.igrejascatolicasorientais.com/
http://ucrania-mozambique.blogspot.com/
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TIME:  14:06:55 

REMOTE USER: Marcos 

COMENTÁRIO 337: Gostaria de obter informações sobre a programação da 
Semana Santa nas Igrejas Ortodoxas da Cidade de São Paulo. As datas são as 
mesmas da Igreja Romana? Grato Marcos -marolives@click21.com.br 

 
DATE: 20/3/2005 

TIME:  00:39:44 

REMOTE USER: Wagner Zanini 

COMENTÁRIO 338: Caríssimos irmãos, fiquei mui feliz em encontrar este site, 
há tempos não ouvia o Canto "Kyrie Eleison". É um hino que não me cansa 
nunca, e sempre que posso estou a entoá-lo. A misericórdia de Deus é infinita 
que até quanto pedimos por ela sentimos prazer. Sou católico romano e amo a 
Igreja de Jesus. Eu aprecio, respeito e admiro os ritos sustentados por vossas 
senhorias ortodoxos, trazendo através dos séculos as primícias do 
cristianismo. Tenho muito prazer em dizer que padres ortodoxos me 
ensinaram a ter minha fé mais fortalecida. Eu oro incessantemente pela união 
de nossas Igrejas. Que Deus derrame suas bênçãos sem fim sobre todos nós, e 
que na Páscoa definitiva possamos estar junto na morada eterna louvando ao 
Criador de todas as coisas... Caso alguém queira ter algum contato comigo, 
mande sua mensagem para waguinhox@ig.com.br ou 
wagnerzanini@hotmail.com. A Graça e a Paz de Deus Nosso Pai e de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, a Comunhão do Santo Espírito estejam sobre todos... um 
beijo no coração de todos aqueles que lerem esta humilde mensagem. Um 
irmão e amigo em Cristo, Wagner Zanini, Santo André-SP- Brasil. 

 
DATE: 20/3/2005 

TIME:  14:34:53 

REMOTE USER: Carlos 

COMENTÁRIO 339: Que a alegria do Senhor seja a nossa força! Sou Carlos de 
Taubaté e faço parte da comunidade greco-melkita. Gostaria de parabenizá-
los por esse trabalho e de saber mais sobre a liturgia bizantina, se existem 
livros explicando toda a liturgia. Um abraço, em Cristo Jesus! 

 
DATE: 25/3/2005 

TIME:  18:36:33 

REMOTE USER: Hudson 

COMENTÁRIO 340: Me chamo Hudson, sou de Brasília-DF e sou católico 
romano. Quero dizer que o site de vocês é belíssimo! Fiquei profundamente 
admirado com a beleza dos ícones. Eu não encontrei outro site na Internet 
que tenha esta quantidade e qualidade de ícones. Realmente é belíssimo. É 
uma alegria ter um site como este. Paz a todos! Em Jesus. 

mailto:marolives@click21.com.br
mailto:waguinhox@ig.com.br
mailto:wagnerzanini@hotmail.com
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DATE: 26/3/2005 

TIME:  12:19:19 

REMOTE USER: Pedro Oliveira Brito e Mello 

COMENTÁRIO 341: Gostaria de elevar a Deus uma prece de gratidão por existir 
este maravilhoso site que fala tão aberta, digna e inteligentemente sobre a 
Santa Igreja Ortodoxa. Estou ciente que no calendário Bizantino, seguido pela 
Igreja do Oriente, algumas datas são divergentes. Neste ano a Igreja Latina 
comemora a Páscoa neste Final de Semana. A Igreja Bizantina comemora o 
Dias das Santas Relíquias. Estou profundamente emocionado por ler a 
SINAXE deste final de semana que fala sobre este assunto. Lendo o texto, 
muito bem discorrido, tive a certeza de que, de fato, a santidade nós é possível 
e que é um convite diário que Deus nos faz. Parece que, mesmo celebrando 
fatos diferentes (a Ressurreição e a veneração das Santas Relíquias) somos 
unidos pela mesma essência, pela mesma verdade, pela mesma busca, pelo 
mesmo DEUS. Pedro Oliveira Brito e Mello - RJ. 

 
DATE: 29/3/2005 

TIME:  00:57:57 

REMOTE USER: Maria José 

COMENTÁRIO 342: Parabéns pelo site! Que as orações dos cristãos promovam a 
unidade do corpo cuja cabeça é Cristo, Nosso Senhor! Maria José Brasília - DF. 

 
DATE: 30/3/2005 

TIME:  15:23:37 

REMOTE USER: Carlos 

COMENTÁRIO 343: Queridos hermanos, desde Argentina les envio un abrazo en 
Cristo. Celebro el poder entrar a esta Pagina. Me gustaria comunicarme con 
hermanos ortodoxos en Brasil. Mi correo es: carlos@argentina.com 

 
DATE: 31/3/2005 

TIME:  03:57:28 

REMOTE USER: Rodrigo 

COMENTÁRIO 344: Saudações fraternas, meu nome é Rodrigo, sou engenheiro 
agrônomo, ex-batista e atualmente frequentando a Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana. Parabenizo vocês pelo lindíssimo site, estou maravilhado. 
Bebi deliciosas águas na sua biblioteca, maravilhosa, textos clássicos, 
realmente um presente impagável. Creio que Deus já está abençoando vocês 
com os frutos do seu trabalho e com a graça de produzir um site maravilhoso. 
Oro a Ele para derramar ainda mais de sua plenitude nas suas vidas e obras. 

 

mailto:carlos@argentina.com
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DATE: 2/4/2005 

TIME:  19:06:54 

REMOTE USER: Eliane 

COMENTÁRIO 345: Boa Noite a todos os queridos irmãos Ortodoxos! Nós, 
Católicos Romanos, estamos muito tristes com a perda de nosso querido Papa 
João Paulo II. Este homem que tanto lutou pela paz do mundo e pela 
aproximação de todas as igrejas Cristãs. Que todos nós um dia possamos ser 
novamente uma única família, rezemos ao Senhor! Eliane - São Paulo. 

 
DATE: 2/4/2005 

TIME:  21:47:38 

REMOTE USER: João Paulo dos Santos 

COMENTÁRIO 346: Hoje morreu aquele que tanto lutou e rezou ao nosso Pai do 
céu pela unidade: o Papa João Paulo II. Aquela unidade querida por Cristo: 
"rogo para que sejam um, assim como o Pai e eu somos um". Espero 
sinceramente que seus esforços não tenham sido em vão e que tenha 
sensibilizado os nossos irmãos ortodoxos a empenharmo-nos juntos na 
evangelização dos povos, em levar Cristo a todos, juntos, como irmãos. 
Rezemos juntos, esforcemo-nos juntos, afinal, estamos anunciando o mesmo 
Cristo, que com sua morte quis atrair todos para o Pai. João Paulo dos Santos. 

 
DATE: 4/4/2005 

TIME:  10:47:00 

REMOTE USER: Odilon Borges 

COMENTÁRIO 347: Seja Louvado Nosso Senhor Jesus Cristo! Muito emocionado 
li a mensagem de S. Santidade Bartolomeu I, por ocasião do falecimento do 
Santo Padre João Paulo II. Apesar da tristeza que nos envolve nessa hora é 
também grande a alegria de ver frutificar as sementes de entendimento e 
fraternidade lançadas pelo Diálogo Ecumênico entre nossas Igrejas. Que o 
Santo Espírito de Deus continue iluminando a todos para que a graça da união 
plena não seja uma utopia. Gostaria de agradecer a todos os irmãos da Santa 
Igreja Ortodoxa pelas palavras de conforto e de fé neste momento em que nós 
católicos nos despedimos de nosso amado João Paulo II. Fraternalmente, 
Odilon Borges Rio de Janeiro. 

 
DATE: 4/4/2005 

TIME:  11:59:24 

REMOTE USER: Teodoros Kalistos 

COMENTÁRIO 348: A Igreja de Roma, triste pela perda de seu Patriarca, 
comove também toda a Igreja de Cristo. Nós, ortodoxos, fazendo parte deste 
Corpo, também sentimos pelo adormecimento em Cristo do Servo de Deus 
João Paulo II, Bispo de Roma, Patriarca do Ocidente. Queremos registrar que 
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todos os Patriarcados, Metropólias, Dioceses e Eparquias, rezam na intenção 
do descanso eterno deste que foi o Mensageiro da Paz. É de capital 
importância recordar o esforço que o Papa de Roma fez para que se 
trilhassem o caminho da Unidade entre os Católicos Romanos e Católicos 
Ortodoxos. Podemos "ler" nas manifestações de condolências das Igrejas 
Ortodoxas enviadas à Sé de Roma, que a Unidade já se expressa nestes gestos, 
e que ganha forma, mesmo ainda tênue, mas progressiva. Que sua Memória 
seja eterna. Amém. Teodoros Kalistos – São Paulo. 

 
DATE: 4/4/2005 

TIME:  21:40:40 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 349: Cordiales saludos hermanos de la Iglesia Ortodoxa: Hoy he 
visitado su página y he leído muchos de los mensajes de pésame por la muerte 
de nuestro Papa Juan Pablo II. Los católicos de Chile aceptamos vuestras 
palabras: Jesús estaría muy agradado de vernos juntos como una sola religión, 
ya que nuestro ideal es común, Adios y Gracias. 

 
DATE: 5/4/2005 

TIME:  01:42:49 

REMOTE USER: Pedro M. Pelogia. 

COMENTÁRIO 350: Caríssimo padre André, fiquei muito feliz - e admirado ao 
mesmo tempo, assim que entrei no site - de ver como a Santa Igreja Ortodoxa 
se importava com este grande e santo homem que foi o Papa João Paulo II, 
Bispo de Roma, Patriarca de Todo o Ocidente. Um abraço. Pedro M. Pelogia. 

 
DATE: 8/4/2005 

TIME:  15:47:37 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 351: Caríssimos cristãos ortodoxos, O sitio virtual de vocês está 
de parabéns, belíssimo, muito didático, informativo, organizado, respeitoso 
para com o público que acessa. A música do Kyrie eleison a embalar os 
navegadores é divina! Um exemplo a ser copiado, não é? Fiquei feliz pela 
existência de vocês. marioresende@ufs.br 

 
DATE: 9/4/2005 

TIME:  20:11:09 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 352: O sítio é lindo! Deus, é extasiante! Gostaria de saber se o 
site disponibilizaria documentos, como por exemplo, o do Metropolita de 
Moscou, em 1942, que convocou o povo russo a resistir a invasão alemã (sou 
estudante de história). Meu e-mail é falmada@click21.com.br 

mailto:marioresende@ufs.br
mailto:falmada@click21.com.br
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DATE: 10/4/2005 

TIME:  20:26:11 

REMOTE USER: Nicolau Hneda 

COMENTÁRIO 353: Caros irmãos. Quero manifestar aqui, o meu profundo 
reconhecimento e sinceros agradecimentos ao Revmo. Pe. André, pela 
louvável iniciativa deste site. Também, minhas fraternais congratulações a 
todos os que fazem deste site, um instrumento a mais de comunicação e 
informação, importantíssimo para a promoção da ortodoxia e, sobretudo, do 
diálogo inter-religioso e da fraternidade cristã, que devem ser características 
de todos os cristãos. Abraços. Nicolau Hneda. Curitiba - PR. 

 
DATE: 11/4/2005 

TIME:  12:36:26 

REMOTE USER: Junior Rasbolt 

COMENTÁRIO 354: Caro irmãos ortodoxos. Saudações fraternas em Cristo! 
Desejo a vocês muita felicidade e prosperidade no Brasil! Que vocês tenham 
inúmeras vocações sacerdotais e religiosas! Que o Pai do Céu os acompanhe 
sempre! Junior Rasbolt - Toledo-PR. 

 
DATE: 12/4/2005 

TIME:  14:50:50 

REMOTE USER: Vicente Oton 

COMENTÁRIO 355: Sou de família católica, não sou praticante, mas sempre tive 
fascínio pela Igreja Ortodoxa. Gostei muito do site, mas eu gostaria de saber 
onde encontrar literatura a respeito da Igreja Ortodoxa em português. Vicente 
Oton - Piracicaba - SP / e-mail: voton@ig.com.br. 

 
DATE: 14/4/2005 

TIME:  00:43:41 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 356: Creio que um dia haverá uma união indissolúvel entre o 
Oriente e o Ocidente. Vemos com tristeza o fato de estarmos separados. Cristo 
repudia a divisão. 

 
DATE: 15/4/2005 

TIME:  21:34:47 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 357: Olá, tudo bem? Lindo o trabalho que a igreja grega faz, mas, 
como disse meu irmão Ricardo, que pena que não estamos unidos em uma só 

mailto:voton@ig.com.br
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Igreja! Ia ser tão bom, Igreja GREGA com a Igreja ROMANA. Mas Deus sabe o 
que faz e, qualquer dia, todos nós estaremos juntos na Graça do senhor. 
Fiquem com Deus! Gostaria de tirar algumas dúvidas sobre vocês. Tenho 14 
anos e sou católico apostólico romano. Meu e-mail é bagdede@hotmail.com. 

 
DATE: 15/4/2005 

TIME:  15:29:00 

REMOTE USER: Dionísio Pedro de Alcântara Lisboa 

COMENTÁRIO 358: Caros irmãos em Cristo, que a paz esteja convosco! Sou 
católico romano, mas admiro profundamente a Igreja Ortodoxa, nossa Igreja 
irmã e pulmão do Oriente. Anseio pelo dia em que ambos os pulmões 
respirarão juntos, Oriente e Ocidente... A maravilhosa experiência da 
espiritualidade oriental é algo que nós, do Ocidente, devido ao Cisma de 1054, 
não temos muito contato... Acredito que isto o tempo reparará... Fiquei triste 
porque o Patriarca de Moscou, Alexis II, não queria que o falecido papa fosse à 
Rússia... Acho que ainda têm medo dos irmãos católicos devido aos anos em 
que ficaram oprimidos pelo regime totalitário em que viviam e consideram 
nós, do Ocidente, uma ameaça... Acho que, tal qual o Patriarcado Ecumênico 
de Constantinopla, o de Moscou precisa se abrir para o diálogo... Não com 
temor, mas com esperança e receptividade... Gostei do site e todo o conteúdo... 
Muito bom! Continuem assim... Que Maria Santíssima os ilumine e os proteja! 
Dionísio Pedro de Alcântara Lisboa - (de Salvador/BA). 

 
DATE: 15/4/2005 

TIME:  23:08:59 

REMOTE USER: Helton 

COMENTÁRIO 359: "Senhor Jesus, apressai nossa Unidade! Se essa Unidade, 
neste momento doloroso para nós, católicos da Igreja de Roma, já fosse uma 
realidade, ó Senhor, nossa sensação de orfandade, em função do 
adormecimento de nosso amado Pastor o Papa João Paulo II, ainda que 
momentânea, seria minimizada. Se já pudéssemos contar com a convicção que 
já existe em muitos de nossos corações, de que o Patriarca Ecumênico, pelo 
menos num plano espiritual, também é nosso pastor". Amém! Afinal, se 
vivêssemos nos primeiros tempos do Cristianismo, certamente o mesmo 
abraço caloroso que daríamos em Pedro, daríamos também em André. Aos 
irmãos das Igrejas Ortodoxas, meus agradecimentos pela solidariedade nesse 
momento. Helton helton_silva@uol.com.br. 

 
DATE: 16/4/2005 

TIME:  18:59:05 

REMOTE USER: Nicolau Hneda 

COMENTÁRIO 360: Caro Pe. André, mui louvável sua iniciativa e seu empenho 
na organização deste site, que considero importantíssimo para todos aqueles 

mailto:bagdede@hotmail.com
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que desejam aprofundar seus conhecimentos religiosos. Penso que, quanto 
mais nos aprofundamos no estudo da ortodoxia cristã, desde os seus 
primórdios, mais nos convencemos da grandeza do legado espiritual deixado 
pelos nossos Santos Padres e reconhecemos a inesgotável riqueza de seus 
ensinamentos, manifestados de modo especial, na liturgia ortodoxa. E este 
site, pode ser considerado um marco na expansão da ortodoxia cristã no Brasil 
e outros países nos dias atuais, pois como sabemos, as Igrejas Ortodoxas 
tiveram outrora muitas dificuldades em cumprir sua missão com êxito no 
Ocidente. Uma das causas que contribuíram para que a Igreja passasse por 
estas dificuldades, que devem ser encaradas como experiências vividas e não 
como algo negativo, seja talvez, o fato de estarem elas (algumas ainda hoje) 
por demais presas aos costumes e idiomas próprios, restringindo seu campo de 
atuação e traçando fronteiras à sua verdadeira missão evangelizadora, que 
deve ser universal, a respectivos grupos étnicos apenas, quando o próprio 
Cristo nos diz: “Ide, pois, e ensinai a todas as Nações." Mt 28,19. É lamentável 
que alguns desses grupos, demasiadamente zelosos por seus costumes e 
idioma, fechem as portas da Igreja a tantos que gostariam conhecer e viver a 
ortodoxia cristã e por não pertencerem a determinado grupo étnico, lhes seja 
negada a devida assistência espiritual quando, justamente, a missão da Igreja 
é evangelizar TODOS OS POVOS. Não quero dizer que a preservação dos 
costumes e do idioma de nossos antepassados não seja importante, mas, o 
Evangelho de Cristo deve estar sempre em primeiro lugar. Daí a importância 
deste Site para o anúncio do Evangelho e dos ensinamentos da Igreja 
Ortodoxa no idioma que aqui, todos falamos. Deus abençoe o vosso ministério 
e por intercessão de Maria Santíssima, dos Santos Cirilo e Metódio e de todos 
os Santos, vos conceda Sua Graça e Sua Luz! Nicolau Hneda - Curitiba-PR. 

 
DATE: 17/4/2005 

TIME:  01:46:26 

REMOTE USER: César Henrique Martins 

COMENTÁRIO 361: Sou batizado na Igreja Católica de Rito Romano, mas 
costumo freqüentar Igrejas Católicas de Rito Oriental (maronita, melquita, 
armênia, russa, etc.), Igrejas Ortodoxas de Tradição Bizantina (antioquina, 
grega e outras), bem como igrejas não-calcedonianas (armênia, siríaca). 
Considerando-me um greco-ortodoxo de coração, observo uma proximidade 
prática muito grande entre elas, sobretudo em costumes e culto. Se há 
divergências, são fundamentalmente no campo teológico (da fé) e, muito mais 
ainda, no plano eclesiológico, como a questão da necessária concordância de 
fé entre os cinco patriarcados de Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia 
e Jerusalém (Pentarquia), a qual nem sempre se operou na prática, desde os 
mais antigos concílios ecumênicos. Os primeiros rachas nasceram em meados 
do século V dentro dos patriarcados de Antioquia e Alexandria (nestorianos e 
"monofisitas". Este último grupo entre aspas porque questionável nos dias de 
hoje essa terminologia). Já mais tarde, no século XI, a solução de uma 
comunhão de fé e de vida prática entre os patriarcados do Oriente e a Sé 
Apostólica de Roma, Sede de São Pedro (a "primus-inter-pares", na correta 
visão da ortodoxia), levou à dramática ruptura da Ortodoxia Cristã Central em 
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dois grupos - os dois pulmões da Grande Igreja, Una e Indivisa: Católicos 
Romanos - de Cultura Latina e Católicos Bizantinos - de Cultura Grega, não 
obstante todos os esforços posteriores de lado a lado para o restabelecimento 
da plena comunhão, iniciativas tanto do Oriente como - principalmente - do 
Ocidente (casos dos nefastos e trágicos concílios medievais lionino e 
florentino). Hodiernamente, católicos, ortodoxos e antigos ortodoxos (não 
calcedonianos), através de suas lideranças hierárquicas, aproximam-se 
novamente, buscando união em tudo aquilo que já possuem em comum (que 
não é pouco) e diálogo naquilo que os separam, mormente no que tange à 
correta interpretação do primado da Santa Sé Romana sobre o orbe e a função 
do bispo de Roma na Pentarquia (que hoje possui muito mais do que os cinco 
patriarcas originais, além de todos aqueles à frente de igrejas autocéfalas 
ortodoxas). Na minha laica opinião, a simples retirada da excomunhão 
recíproca entre Roma e Constantinopla no século XI restabeleceu a Una, 
Santa, Católica e Apostólica Igreja. Tal se deu em 1965, na assinatura de um 
decreto comum do Papa de Roma (Paulo VI) e do Patriarca de Constantinopla 
(Atenágoras). No entanto, de lá para cá as históricas divergências 
eclesiológicas, doutrinárias e até mesmo de costumes (neste último caso 
legítimas na maior parte dos casos) permanecem, e o CISMA entre gregos, 
latinos e outros grupos menores ainda persiste, lastimavelmente. Há, pois, 
intransigência de todos os lados. Oro a Nosso Senhor Jesus Cristo e ao Espírito 
Santo de Deus diuturnamente para que se operem caminhos de união entre 
todos os grupos citados rumo à "única mansão, firmada sobre a pedra angular, 
Cristo Jesus, que fará de todas uma só" (Decreto Unitatis Redintegratio - 
Concílio Vaticano II), sem que tal processo configure incorporação, fusão ou 
submissão de umas às outras, mas sim dentro de uma perspectiva associativa, 
em que os patriarcas, liderados em última instância pelo Romano Pontífice e 
também pelo Ecumênico Constantinopolitano, possam estar a serviço do bem 
e da unidade de toda a igreja, de Leste a Oeste, de Oriente a Ocidente, pelos 
cinco Continentes. Seria, para mim, muito frustrante deixar este mundo sem 
alcançar esse formidável dia de reconciliação geral e de perfeita "comunicatio 
in sacris" (intercomunhão ou comunicação nas coisas sagradas). Diz a última 
versão do catecismo romano, em seu Artigo 838 (p. 241) - "Com as igrejas 
ortodoxas, a comunhão (conquanto ainda não perfeita e completa) é tão 
profunda 'que falta bem pouco para que ela atinja a plenitude que autoriza 
uma celebração comum da Eucaristia do Senhor'". Oxalá Deus apresse logo a 
chegada deste dia, o qual depende muito mais dos hierarcas que dos fiéis de 
todas estas igrejas. Deus abençoe e ilumine nossos bispos e líderes cristãos! 
Hristós Anésti! Cristo ressuscitou dos mortos, pela morte venceu a morte e 
deu a vida aos que estavam nos túmulos. Aleluia! Que Maria Theotokos, nossa 
querida Mãe comum, nos encaminhe ao entendimento e à plena comunhão 
eclesial. César Henrique Martins - Campinas (SP). 

 
DATE: 17/4/2005 

TIME:  21:06:39 

REMOTE USER: José Denílson 
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COMENTÁRIO 362: Que a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos! 
Gostei muito deste trabalho na Internet. Não gosto de "rótulos", mas apenas 
para me identificar, sou católico apostólico romano, entretanto, acima disso, 
sou irmão de todos em Cristo. Isso é o que tem importância na minha vida. O 
diálogo ecumênico é atualmente o nosso melhor caminho para JUNTOS viver 
o AMOR de DEUS. Que Deus abençoe a todos! José Denílson (Ut Unun Sint). 

 
DATE: 22/4/2005 

TIME:  11:25:01 

REMOTE USER: Nicolau Hneda 

COMENTÁRIO 363: Caro Pe. André! Muito me apraz acessar este tão bem 
construído e apreciado site. Agradeço a oportunidade oferecida a nós, os 
visitantes, de nos manifestarmos de forma tão democrática, ecumênica (que é 
o que tenho observado neste livro de visitas), tendo sempre em vista o respeito 
mútuo e a fraternidade cristã que buscamos, mesmo que, na diversidade das 
denominações, convicções e pensamentos. É muito bom podermos 
compartilhar aqui nossas ideias, experiências e esperanças, principalmente 
nos dias de hoje em que tanto precisamos de diálogo e entendimento entre os 
povos e entre as religiões. Que este espírito ecumênico e fraterno esteja 
sempre presente em nós e com todos os irmãos e irmãs. Nicolau Hneda / 
Curitiba. PR - E-mail: nhneda@zipmail.com.br 

 
DATE: 23/4/2005 

TIME:  21:54:53 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 364: Estou maravilhada com o conteúdo deste site. Todos os 
assuntos aqui abordados são feitos com cuidadoso critério de qualidade e 
verdade. Obrigada, me sinto muito feliz de ter a maravilhosa oportunidade de 
ler tantos assuntos importantes. 

 
DATE: 26/4/2005 

TIME:  16:46:57 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 365: Sou Católico Romano, todavia, admiro, respeito e sobretudo 
reconheço nas Igrejas Ortodoxas do Oriente a sua origem apostólica e 
histórica, assim como sua irmã no Ocidente. Quero ainda parabenizá-los pela 
excelente qualidade do site. Espero sinceramente que essa aproximação entre 
Igreja Oriental e Ocidental se torne mais forte, e que ambas trabalhem juntas 
para levar os ensinamentos de Cristo e de seus Santos Apóstolos. Que a paz de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos! 

 
DATE: 27/4/2005 

mailto:nhneda@zipmail.com.br
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TIME:  22:42:06 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 366: Hola! Dios los siga bendiciendo! Soy un joven Metodista. Me 
agrada y creo en el ecumenismo. Me gustaria que me escribieran si saben de 
una pagina como esta en español laico22@msn.com 

 
DATE: 28/4/2005 

TIME:  09:55:20 

REMOTE USER: Madi 

COMENTÁRIO 367: Olá! Sou mesmo nova nisto. Ainda não cheguei a ler muito 
no site. De qualquer forma, estava interessada em saber onde vai ser 
celebrada a Missa da Ressurreição em Lisboa. Qual é a igreja e qual é o 
endereço. Muito obrigada. Madi. 

 
DATE: 29/4/2005 

TIME:  07:21:59 

REMOTE USER: Diana Bazi 

COMENTÁRIO 368: Bendito seja o Nosso Senhor Jesus Cristo! Finalmente o site 
que tanto esperei encontrar, e que com certeza ilumina os nossos dias e a 
nossa alma que procura pela luz e perdão. Deus vos abençoe! Padre João. 
Massih Com, Hakan Com - Diana Bazi - Líbano. 

 
DATE: 29/4/2005 

TIME:  11:52:11 

REMOTE USER: Lincoln 

COMENTÁRIO 369: Parabéns pelo site. Sou protestante (Igreja Presbiteriana), 
mas tenho grande admiração pelos cristãos ortodoxos, pela grande seriedade 
com que eles assumem sua religião. Os meus cumprimentos têm, entre 
outros, os motivos: 1 - O site é muito elucidativo e reflete a seriedade religiosa 
dos cristãos ortodoxos. 2 - Não há agressões à outras religiões como, às vezes, 
eu constato em sites de uma dada religião que, por respeito, não a cito. 
Sempre digo que não fizemos o passado, somos consequência dele. Se hoje 
somos de diferentes religiões, somos consequência do cisma de 1054, e da 
reforma de Martinho Lutero, séculos depois. Em que pese nossas diferenças, 
somos todos cristãos. Para todos nós (protestantes, ortodoxos, católicos), a 
Páscoa, também em datas diferentes, nos lembra que Cristo vive! 
Independente de nossas diferentes religiões, estejamos sempre irmanados em 
Cristo. Muito obrigado, Lincoln. 

 
DATE: 29/4/2005 

TIME:  12:09:19 

mailto:laico22@msn.com
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REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 370: O que poderia eu, em minha simplicidade, dizer frente a tão 
magnífico trabalho apresentado neste site. Impressiona-me o vasto material 
publicado (verdadeira fonte do conhecimento patrístico da Igreja) a variedade 
de temas (expostos com a mesma lisura e imparcialidade) os Ícones e a 
Liturgia (dignos espetáculos humanos para referir-se à Divindade Una e 
Trina). Desejo que todos os cristãos ortodoxos do mundo, ao celebrarem sua 
Santa Páscoa, realizem em suas vidas os anseios mais profundos de vivência 
pacífica nas famílias e comunidades. Parabéns e Feliz Páscoa! Cristo 
Ressuscitou! Em verdade ressuscitou! 

 
DATE: 29/4/2005 

TIME:  16:57:02 

REMOTE USER: Leonardo 

COMENTÁRIO 371: Boa tarde! Achei o site muito interessante, altamente 
explicativo e revelador, pois dissipou-se aquela névoa que existia em minha 
cabeça sobre a Ortodoxia. Maravilhoso! Que Deus e Nosso senhor Jesus Cristo 
abençoe a todos! Leonardo, Osasco-SP. 

 
DATE: 30/4/2005 

TIME:  15:20:57 

REMOTE USER: Pe. Antônio de Pádua 

COMENTÁRIO 372: Uma Página maravilhosa que dá todo conhecimento àquele 
que quer aprofundar o estudo sobre a Igreja Católica Oriental, que é o meu 
caso. Parabéns! Pe. Antônio de Pádua. 

 
DATE: 30/4/2005 

TIME:  20:50:49 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 373: Não poderia deixar de felicitar aos idealizadores desse site e 
a toda comunidade Ortodoxa por ocasião da celebração da Páscoa. Cristo 
Ressuscitou! Verdadeiramente ressuscitou! Aleluia! Muito além de 
calendários, Cristo Ressuscita todos os dias em nossos corações. Espero, com 
renovada alegria, a continuidade do Diálogo Ecumênico entre as Igrejas 
Católicas, Romana e Ortodoxa. Feliz Páscoa! 

 
DATE: 1/5/2005 

TIME:  17:34:25 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 374: Estou cursando a faculdade dos ministérios (teologia para 
leigos). As informações aqui encontradas me são de grande valor. 
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DATE: 1/5/2005 

TIME:  23:34:27 

REMOTE USER: Rogério 

COMENTÁRIO 375: XPICTOC ANECTH! XPICTOC BOCKPECE! Saúdo a todos 
pela Santa Páscoa! Rogério - São Paulo. 

 
DATE: 2/5/2005 

TIME:  22:22:52 

REMOTE USER: César Henrique Martins 

COMENTÁRIO 376: Belíssimo ícone de Nosso Senhor Jesus Cristo a abençoar os 
sucessores dos santos apóstolos Pedro e André, respectivamente, Paulo VI e 
Athenagoras, Arcebispos e Patriarcas de Roma e Constantinopla, os quais, 
sabiamente retiraram do seio das igrejas a triste excomunhão milenar entre 
as cristandades latina e grega, aposto no link "Biblioteca", tema 
"Ecumenismo", nos textos sobre "História da Ortodoxia e das Cisões na 
Grande e Una Igreja". Parabéns! César Henrique Martins, Campinas (SP). 

 
DATE: 5/5/2005 

TIME:  15:40:05 

REMOTE USER: Julio Celestino 

COMENTÁRIO 377: É com particular alegria que encontro este sítio da Igreja 
Ortodoxa, através do qual pude conhecer um pouco mais e especialmente as 
igrejas cristãs além da Romana. Mui cordialmente, Julio Celestino. 

 
DATE: 5/5/2005 

TIME:  21:50:28 

REMOTE USER: Luiz Wanciw 

COMENTÁRIO 378: Meu nome é Luiz Wanciw. Gostei muito deste conteúdo. 

 
DATE: 6/5/2005 

TIME:  21:38:20 

REMOTE USER: César 

COMENTÁRIO 379: Sou da Igreja Presbiteriana do Brasil e apreciei muito este 
site, bem como o seu conteúdo. Deus os abençoe! César. 

 
DATE: 8/5/2005 

TIME:  00:15:17 

REMOTE USER: Vinicius Lisboa 
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COMENTÁRIO 380: Pe. André! Sou católico apostólico romano e fiquei 
apaixonado pelo site! Gostaria muito de participar de uma Divina Liturgia e de 
conhecer melhor! (vinicius.lisboa@zipmail.com.br) 

 
DATE: 8/5/2005 

TIME:  19:47:59 

REMOTE USER: Nicolau Hneda 

COMENTÁRIO 381: Caros irmãos, temos ouvido falar muito ultimamente sobre 
a unidade dos cristãos e creio que agora, com mais intensidade, se tem orado a 
Deus nesta intenção que, aliás, é o anseio de todos nós. Contudo, convém nos 
perguntarmos: a que unidade nós nos referimos em nossas orações e súplicas 
a Deus? Será que estamos sendo claros em nossas preces a Deus? Será que 
queremos a unidade dos cristãos no sentido de convívio fraterno, de harmonia 
e de paz entre as diversas denominações cristãs (unidade na diversidade), em 
torno de um só Pastor que é Cristo, o Senhor? Ou será que queremos apenas a 
"conversão" dos outros irmãos para a "nossa" própria igreja, que alguns 
consideram como a única verdadeira e outros ainda, como a única que salva? 
Apregoar que fora de determinada igreja não existe salvação, é uma atitude 
deveras pretensiosa, constrangedora e ofensiva. Antes de sermos membros 
desta ou daquela igreja, somos membros da Igreja de Cristo, cujas fronteiras 
não conhecemos e nem sequer sabemos quem dentre nossos irmãos está Nela 
e quem ainda não está. Algumas das nossas convicções religiosas convém que 
fiquem guardadas em nosso coração. Do contrário, podem se tornar pedras de 
tropeço no caminho à Unidade Cristã. O que faria Deus e como poderia Ele 
atender as nossas preces pela Unidade Cristã se, ao mesmo tempo, ortodoxos 
Lhe pedissem que todos os cristãos se tornassem ortodoxos, ou se católicos 
Lhe pedissem que todos os cristãos fossem católicos; ou ainda, se protestantes 
Lhe pedissem que fossem todos protestantes? Roguemos a Deus para que a 
Unidade Cristã realmente aconteça, não como nós pretendemos ou 
imaginamos que será, mas como Deus quer que seja. Que Ele abençoe os 
nossos passos no caminho da Unidade Cristã fazendo cumprir-se o desejo de 
Seu Filho e Nosso Divino Mestre: "Que todos sejam um!" (Textos para reflexão: 
Jo 17, 20-23 / 1Cor 1, 11-13) Fraternalmente, no Amor de Cristo que nos une, 
Nicolau Hneda. Curitiba/PR - e-mail: nhneda@zipmail.com.br 

 
DATE: 8/5/2005 

TIME:  23:42:17 

REMOTE USER: Sandra 

COMENTÁRIO 382: Gostaria de parabenizar pelo site que, a meu ver, está 
completo e bem didático, especialmente para pessoas que desejam conhecer a 
fé ortodoxa e, às vezes, acaba se afastando por falta de conhecimento. Um 
forte abraço para todos e que Deus os abençoe, iluminando vossas mentes e 
corações para que cada vez mais estejam repletos da luz e da paz do Cristo. 
Sandra 

 

mailto:vinicius.lisboa@zipmail.com.br
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DATE: 9/5/2005 

TIME:  10:42:17 

REMOTE USER: Maria Lidia Peçanha Alonso Gonçalves 

COMENTÁRIO 383: Gostei imensamente do site. Escrevo Ícones e é muito bom 
conhecer sites em português, para melhor compreensão da arte religiosa. 
Maria Lidia Peçanha Alonso Gonçalves. 

 
DATE: 9/5/2005 

TIME:  14:21:10 

REMOTE USER: Mario Resende 

COMENTÁRIO 384: Meus caros, continuo encantado com este sítio pela 
organização, beleza, nível das informações. Tudo muito singelo e muito belo. 
Como obter a compra de cd's com músicas sacras em grego? Aguardo 
resposta. Muita paz! marioresende@ufs.br 

 
DATE: 9/5/2005 

TIME:  15:36:43 

REMOTE USER: Ir. Gilson Feliciano, sv 

COMENTÁRIO 385: Eis aqui um site muito rico e claro ao exprimir a beleza dos 
Ícones - expressão de um profundo diálogo amoroso com o Nosso Senhor! Sou 
Religioso Vicentino, Católico Apostólico Romano, tenho uma grade admiração 
e respeito pela vossa iconografia que ultrapassa a barreira da arte, chegando 
um alto grau de comunhão com a Santíssima Trindade... Deus vos abençoe! 
Abraço-vos fraternalmente em Cristo Jesus. Ir. Gilson Feliciano, sv. 

 
DATE: 9/5/2005 

TIME:  16:08:22 

REMOTE USER: Ir. Bernardo da Esperança – SE, Irmão Maior Geral 

COMENTÁRIO 386: Na Paz, no Amor de Jesus e na Alegria de Maria! Feliz e 
Santa Páscoa cheia de Aleluias na vossa vida, na vossa comunidade! São os 
votos dos Servos e Servas da Esperança - SE Mosteiro da Esperança - São 
Paulo (www.mosteirodaesperanca.com.br) Cristo Ressuscitou! 
Verdadeiramente, Aleluia! Ir. Bernardo da Esperança - SE - Irmão Maior 
Geral. 

 
DATE: 9/5/2005 

TIME:  23:08:46 

REMOTE USER: Junior Rasbolt 

COMENTÁRIO 387: Caríssimos, irmãos Católicos Ortodoxos! Saudações 
Fraternas em Jesus Cristo! Novamente estou admirando vosso site, admiro 
muito vossa forma de ser Igreja, com ecumenismo e grande apreço pela União 

mailto:marioresende@ufs.br
http://www.mosteirodaesperanca.com.br/
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dos Povos! Infelizmente, algumas circunstâncias nos separaram há alguns 
anos atrás, mas Cristo nos quer unidos na Fé! Cordiais saudações! Junior 
Rasbolt - Toledo-Paraná. 

 
DATE: 10/5/2005 

TIME:  16:17:33 

REMOTE USER: Ana 

COMENTÁRIO 388: Meu nome é Ana e eu precisava fazer um trabalho sobre o 
Cristianismo Ortodoxo. Achei tudo o que precisava aqui! O site é muito lindo 
e, mesmo não sendo ortodoxa, gostei muito dos Ícones e da História dessa 
religião... Parabéns! 

 
DATE: 11/5/2005 

TIME:  11:31:34 

REMOTE USER: Diácono José Vieira 

COMENTÁRIO 389: Gosto de navegar no site Ecclesia, pois sempre se aprende 
coisas novas. Diácono José Vieira -josevs@terra.com.br 

 
DATE: 11/5/2005 

TIME:  21:08:18 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 390: Há algum tempo, tenho sentido uma crescente decepção 
com grande parte dos cristãos. Muitos preferem uma "religiosidade" subjetiva, 
baseada na euforia coletiva, a buscar a serenidade da tradição cristã. 
Encontrar vosso website reacendeu minhas esperanças no cristianismo. 
Mantendo vivos a verdadeira Arte Sacra, os ensinamentos dos primeiros 
Padres e a Liturgia - preservando-os dos transitórios modismos - a mensagem 
cristã mantém-se sempre atual, por ser a Verdade Eterna, à qual nada precisa 
ser acrescentado ou excluído. Parabéns por preservarem o inestimável 
tesouro da tradição cristã! 

 
DATE: 12/5/2005 

TIME:  18:31:31 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 391: Encontrei o vosso site ocasionalmente: eu navegava pelo site 
da CNBB e a partir dali - "linkando" no verbete espiritualidade cheguei até 
aqui. Tenho feito várias visitas. Agradou-me em especial o rigor técnico na 
elaboração do site, a qualidade das matérias (ainda não exploradas totalmente 
por mim) e o fundo musical de grande qualidade. Agradou-me também o 
posicionamento não-sectário e ecumênico presente no site: parabéns para os 
irmãos! Nesta "Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos", ter entrado no 
vosso site foi um presente do Altíssimo. Saudações em Cristo! 

mailto:josevs@terra.com.br
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DATE: 14/5/2005 

TIME:  15:29:19 

REMOTE USER: Nice Affonso 

COMENTÁRIO 392: Descobri somente hoje esta maravilhosa exposição e sei que 
voltarei outras vezes. nice.affonso@expressnet.com.br 

 
DATE: 15/5/2005 

TIME:  12:59:54 

REMOTE USER: Manoel Carlos 

COMENTÁRIO 393: Gostaria de receber mais informações sobre a Ortodoxia. 
Obrigado. manoelcar46@bol.com.br 

 
DATE: 15/5/2005 

TIME:  17:59:41 

REMOTE USER: José Ricardo Hafkin de Abreu 

COMENTÁRIO 394: Olá, meu nome é José Ricardo Hafkin de Abreu, sou um 
ortodoxo batizado recentemente, em dezembro de 2004 pelo Pe. Paulo, 
freqüento a Igreja de Canoas - RS. Quero deixar aqui claramente minha 
opinião sobre a unificação sobre as Igrejas Católico Romana e Ortodoxa: sou 
contra pois, ao unificar a fé ortodoxa vai se diluir com a católica e o riquíssimo 
rito ortodoxo, com o passar do tempo, vai deixar de existir! 

 
DATE: 16/5/2005 

TIME:  14:04:28 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 395: Gostaria de saber mais a respeito da Liturgia Ortodoxa. 
Meu e-mail:mburuvixa@terra.com.br 

 
DATE: 16/5/2005 

TIME:  23:39:38 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 396: Gostaria de abraçá-los na fé do Cristo Vivo. Sou de uma 
comunidade que tem o carisma de acolher Jesus na pessoa do dependente de 
álcool e drogas e seus familiares, da qual é fundador o Ir. Bernardo da 
Esperança que, ele mesmo, já postou sua mensagem neste livro de visitas. 
Temos uma espiritualidade e rito bem parecidos. Unidos em cristo, parabéns 
pelo site e fiquem na paz de Jesus e na alegria de Maria. 

 
DATE: 17/5/2005 

mailto:nice.affonso@expressnet.com.br
mailto:manoelcar46@bol.com.br
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TIME:  15:32:58 

REMOTE USER: Rodrigo César 

COMENTÁRIO 397: Parabéns pelo site. Muito bom, tanto em conteúdo como 
também em organização dos assuntos diversos. Pude aprender muito e, 
confesso que gostei do estilo ortodoxo de preservar os ensinamentos de nosso 
Senhor, transmitidos pelos apóstolos. Gostaria que vocês dedicassem um 
espaço para aqueles que desejam conhecer a Fé Ortodoxa de perto, e de como 
ser ortodoxo. Obrigado. Rodrigo César. Arcos- MG. 

 
DATE: 18/5/2005 

TIME:  10:44:20 

REMOTE USER: Antônio Vieira Filho 

COMENTÁRIO 398: Eu estive em Atenas, Pataras, Corinto e Tessalônica, e 
gostaria de saber como efetuar minha conversão à Igreja do Senhor Jesus aqui 
na terra. Antônio Vieira Filho. antoniossa@pop.com.br 

 
DATE: 19/5/2005 

TIME:  14:13:11 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 399: Bendito seja Deus por inspirar esse site em vossos corações! 
Sou católica Apostólica Romana e, nesta celebração de Pentecostes, 
participamos com o Ir. Bernardo (Fradão) do Santo Sacrifício da Missa. Em 
sua homilia, partilhou um pouco da Igreja Oriental. Foi, simplesmente, uma 
pregação magnífica. No final da Santa Missa nos convidou, ou melhor, 
convocou para que fôssemos conhecer a Igreja Ortodoxa. Então, em uma 
pesquisa na Internet, encontrei esse site, do qual ele também nos falou. Fico 
feliz hoje, por nossas Igrejas irmãs estarem novamente em comunhão. Vou, 
com certeza, aprender muito com vocês através desse site! Gostaria, se 
pudessem por favor, me enviarem endereços de Igrejas Orientais em Cotia e 
Região para que pudéssemos conhecê-las. Que a Paz do Senhor Jesus sempre 
esteja no meio de nós! Deus os abençoe infinitamente... 

 
DATE: 21/5/2005 

TIME:  12:18:40 

REMOTE USER: Luis do Prado Medeiros 

COMENTÁRIO 400: O corpo da Igreja de Cristo, resultado harmonioso da 
reunião dos seus santos, desde a origem dos tempos, atinge a sua constituição 
equilibrada e integral na união dos filhos de Deus, dos primogênitos inscritos 
nos céus... O nosso Salvador-Deus, Ele mesmo revela o caráter indissolúvel e 
indivisível da união com ele, dizendo aos Apóstolos; «Eu no Pai e o Pai em 
mim; e vós em mim e eu em vós» (Jo 14, 20). E torna isto ainda mais claro, 
acrescentando: « Eu dei-lhes a glória que Tu me deste, a fim que eles sejam 
um, como Nós somos um, Eu neles e Tu em mim, para que sejam completados 

mailto:%20antoniossa@pop.com.br
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na unidade». E de novo: «A fim de que o amor com que Tu me amaste esteja 
neles e Eu próprio esteja neles»... Oh, maravilha! Oh, indizível 
condescendência do amor que nos traz Deus, o amigo dos homens! Aquilo que 
Ele é aos olhos de Seu Pai, concede que sejamos aos seus olhos, por adoção e 
pela graça... A glória dada ao Filho pelo Pai, o Filho no-la dá, por sua vez, pela 
graça divina. Melhor ainda: do mesmo modo que Ele está no Pai e o Pai n'Ele, 
do mesmo modo o Filho de Deus estará em nós e nós no próprio Filho, se nós o 
quisermos, pela graça. Uma vez tornado semelhante a nós pela carne, Ele 
tornou-nos participantes da Sua divindade e incorpora-nos a todos n'Ele. Aliás 
a divindade na qual participamos por esta comunhão, não é divisível em partes 
separadas; conclui-se necessariamente que, uma vez que nela participamos de 
verdade, somos também nós inseparáveis deste Espírito único, formando um 
só corpo com Cristo. (S. Simeão, o Jovem, teólogo (c. 949-1022), monge 
ortodoxo). Que se possa cumprir novamente nos tempos de hoje o que já 
vivíamos em tempos passados: viver em plena unidade. Luis do Prado 
Medeiros- Bahia. 

 

Mensagens 0401 a 0500 (2005)   

DATE: 21/5/2005 

TIME:  16:46:16 

REMOTE USER: Flavio Chaves Linhares – IHS 

COMENTÁRIO 401: Com muita alegria, encontrei este site e pude deliciar-me 
com tamanha riqueza de doutrina aqui exposta. Louvado seja Deus! Flavio 
Chaves Linhares – IHS 

 
DATE: 21/5/2005 

TIME:  20:34:16 

REMOTE USER: Lígia 

COMENTÁRIO 402: Boa Noite! Me chamo Lígia e gostaria de saber qual a 
diferença da Igreja Católica Romana para a Igreja Ortodoxa... Agradeço 
antecipadamente... Fiquem com Deus. ligiamolina@zipmail.com.br 

 
DATE: 22/5/2005 

TIME:  10:31:03 

REMOTE USER: Luciano Schaeffer 

COMENTÁRIO 403: Mais do que em outros tempos, fala-se hoje na reunificação 
da Igreja, ou seja, o retorno à unidade entre a Igreja Romana e as Igrejas 
Ortodoxas. Se por um lado desejo esta união, por outro lado fico temeroso: a 
Igreja Romana muito teria que ganhar nisso, pois que ela quase tudo perdeu 

mailto:ligiamolina@zipmail.com.br
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desde o II Concílio do Vaticano. Porém, ainda que batizado católico-romano, 
reconheço que o Ocidente é degenerado, corrupto e tanto que, em quarenta 
anos, o catolicismo perdeu a fé, a disciplina, a liturgia, a sacralidade... nada 
restou. A Igreja Ortodoxa, por sua vez, permaneceu incólume a tudo quanto o 
mal tentou lhe fazer. Ela soube e tem conservado o cristianismo apostólico 
com um zelo inabalável; seu clero é de uma dignidade irrepreensível e afirmo, 
sem qualquer constrangimento que, ao ver um monge ou sacerdote ortodoxo 
eu vejo um ícone de santidade, o que não posso dizer do clero da igreja em que 
fui batizado. Dia após dia mais amadureço minha conversão à Ortodoxia, uma 
conversão oficial e efetiva, pois hoje creio como ortodoxo e muito desse 
amadurecimento que me levou a este grau de conversão deve-se ao trabalho 
missionário feito por meio deste site pelos veneráveis Hieromonges da 
Comunidade Monástica São João. Em união de orações, Luciano Schaeffer, 
Santa Maria-RS. 

 
DATE: 22/5/2005 

TIME:  20:32:49 

REMOTE USER: Leonardo 

COMENTÁRIO 404: Prezados irmãos ortodoxos, venho aqui comentar 
exatamente mais ou menos o que nos disse o último irmão. É lamentável que 
principalmente o clero, tenha colaborado para a Igreja Romana jogar no lixo 
2000 anos de Tradição, sob uma errônea ideia de se adaptar aos novos 
tempos. Enquanto isso, a Igreja Russa permanece firme e forte. Não pretendo 
me converter à Igreja Ortodoxa, porque eu confio na autoridade papal. Ainda 
mais com o nosso célebre Ratzinger, de quem espero que não mude os 
posicionamentos agora como Bento XVI. De toda forma, admiro este 
belíssimo trabalho da Igreja Ortodoxa. Espero um dia ver as duas Igrejas mais 
ricas cristãs, unidas em prol do Cristianismo. Pax et Bonum, Leonardo. 

 
DATE: 23/5/2005 

TIME:  20:00:56 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 405: Bendito seja o que vem em nome do Senhor! Este site vem, 
em nome Deus, anunciar ao mundo, por meios modernos de comunicação, 
aquilo que outrora foi pregado por meios mais simples: a fé oriunda dos Santos 
Apóstolos e que permanece inalterada, pura e sem acréscimos. Tudo isto em 
nossa língua pátria, sem mesclas étnicas e com espírito e raízes de nosso povo. 
Que Deus nos abençoe sempre! 

 
DATE: 25/5/2005 

TIME:  11:56:25 

REMOTE USER: Federico 

COMENTÁRIO 406: 
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"Que la Paz del Señor Jesucristo, el Amor del Padre y la Comunión del 
Espiritu Santo este con todos ustedes". Con estas palabras del Apostol San 
Pablo los saludo a ustedes queridos hermanos. Yo soy un joven católico 
romano y estoy muy admirado por la riqueza de vuestra Iglesia que, con la 
Iglesia Católica Romana, descendemos de la fe Apostolica, pues somos de la 
Iglesia de Cristo. Lastimosamente dividida por circunstancias historicas 
dolorosas que las hay que borrar de la memoria y caminar juntos en el perdon 
y unidad. Estoy muy interesado de contactar con jovenes de Fe Ortodoxa. 
Fraternalmente suyos en Cristo. Federico. Asunción-Paraguay 
valloverasantacruz@hotmail.com 

 
DATE: 25/5/2005 

TIME: 15:16:13 

REMOTE USER: Armando Zambrana Fonseca 

COMENTÁRIO 407: Soy Católico Romano con una gran ortodoxia en mi alma y 
en mi corazón. Amo a mi iglesia y, este amor trasciende hacia las Iglesias de 
Oriente a la que le debemos la riqueza de la doctrina de los santos padres. No 
puede mi Iglesia Católica seguir adelante si no regresa a la visión apostólica de 
San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, San Juan Crisóstomo entre otros, que 
dieron las batalla y nos enseñaron con sus escritos doctrinarios la recta 
intrepretación del mensaje de Cristo Jesús frente a las heregias de aquellos 
tiempos que dicho sea de paso son las mismas que se proclaman en miles y 
miles de sectas hechas a las necesidades d un mercado del dolor y de la 
esperanza. Siempre que tuve en mis manos algún libro sobre la Iglesia 
Ortodoxa lo leí. Aquí en Nicaragua hace 40 años atrás era poco lo que se podía 
tener, ahora con la Internet tengo a manos los escritos las ideas claras de una 
maravilla iglesia que ha permanecido fiel a todos los principios. Cuando vi a 
S.S. el Papa Juan Pablo II con algunos Patriarcas, me llené de regocijo. Qué 
ojos hubieran quierdo ver lo que yo estaba viendo? Cúantos años ha existido la 
esperanza en los hermanos de ambas iglesias de un acecamiento en la 
búsqueda de acuerdos que unan al menos las liturgias y algunos términos de 
nuestras doctrinas. Qué nos separa? Estoy seguro que no es Cristo, y si no es 
Cristo Jesús, todo lo podemos hacer en Aquel que nos fortalece. Armando 
Zambrana Fonseca Escritor Nicaraguense. 

 
DATE: 26/5/2005 

TIME:  09:51:15 

REMOTE USER: Pe. Humberto  

COMENTÁRIO 408: Caros irmãos em Cristo Jesus. Desta terra de Portugal vos 
escrevo em sinal de muito obrigado pelo vosso site! Chamo-me Pe. Humberto 
e sou monge da Igreja Apostólica Católica Ortodoxa. O meu agradecimento é 
para com este exemplar site, que tem sido uma base magnífica de pesquisa e 
estudo para os nossos monges... infelizmente, aqui em Portugal não temos 
muitos livros nem professores, que nos transmitam toda a sabedoria de Deus e 
da sua Igreja! Muito faz S. B. D. Armando Monteiro, nosso Arcebispo Primaz, 
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que nos forma e encaminha muito corajosamente! Por muito que se fale da 
união dos Cristãos, aqui ainda é teoria, apesar dos esforços, pois tudo o que 
não seja organizado pela Igreja Romana... está fora do «ecumenismo» por eles 
pregado! Tenho muita pena que assim seja! Mas graças a Deus, o nosso 
mosteiro que ainda não tem residência fixa, vai-se tornando realidade, e se 
bem que já muito me é atribuído nas minhas tarefas religiosas, de certo que 
terei em breve a função de educar os novos monges... mas confesso que me 
falta muito material de pesquisa e ensino, temos também fontes de receita 
muito limitadas; todos os monges trabalham civilmente; e pedia aos 
reverendos irmãos que me aconselhassem sobre o seguinte: 1- Leituras ou 
sites sobre os monges e sua formação! 2- Obras em Português, Francês, Inglês 
ou Espanhol, sobre a vida monástica! 3- Algum site de Vestimentas litúrgicas 
ortodoxas! Por fim alguns conselhos que nos possam dar, que serão muito 
bem-vindos! Quanto à liturgia, o nosso santo sínodo designou a Liturgia de S. 
Martinho de Dume (Arcebispo de Braga do séc.VI) como oficial, que 
corresponde largamente ao rito visigótico e foi a base do rito romano! 
Agradeço resposta para o seguinte endereço: 
padreOrtodoxoBeto@hotmail.com de Portugal. Bênçãos em Cristo Jesus e a 
magna proteção da sempre Virgem Maria. 

 
DATE: 26/5/2005 

TIME:  10:26:15 

REMOTE USER: Márcio Rodrigues 

COMENTÁRIO 409: A Paz de Jesus e a alegria de Maria! Sou da comunidade de 
Ir. Bernardo da Esperança - S.E. Amei o vosso site e gostaria de conhecer 
melhor a vossa comunidade. Na paz! Marcio Vale da páscoa 
(mrodrigues77@itelefonica.com.br) 

 
DATE: 26/5/2005 

TIME:  19:52:00 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 410: Que a presença do Ressuscitado seja a nossa força! Gostei 
muito deste site, pois traz muitas informações importantes sobre a Igreja 
Ortodoxa, para o nosso conhecimento. Sou Diácono Permanente da igreja 
latina e considero a Igreja Latina e a Igreja Ortodoxa os "dois pulmões" de um 
mesmo Corpo, tendo Jesus Cristo como seu ÚNICO SENHOR. Obrigado! 

 
DATE: 26/5/2005 

TIME:  23:47:48 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 411: Louvado seja Deus! Através deste site eu conheci a Igreja 
Ortodoxa, apenas tinha ouvido falar antes, mas, para mim, era apenas uma 
Igreja cismática. Agora, vejo que eu estava enganado! Esta Igreja é nada mais 
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que a Graça de Cristo, e quero me converter ainda, e se possível, ingressar no 
clero. A Paz de Deus esteja com todos! D. 

 
DATE: 27/5/2005 

TIME:  19:38:40 

REMOTE USER: Marcos Luis Coimbra 

COMENTÁRIO 412: Sou internauta há 5 anos, interessado em pesquisar 
assuntos sobre a Religião Cristã, e confesso que há muito tempo não via um 
site tão bem estruturado e organizado em seções que facilitam a pesquisa e a 
busca de novos conhecimentos. Parabenizo a Igreja Ortodoxa, presente no 
Brasil, sob as Jurisdições de seus respectivos Patriarcados e, sobretudo, teço 
um elogio aos mantenedores do ECCLESIA. Que Deus seja louvado! Marcos 
Luis Coimbra - Porto Alegre - RS 

 
DATE: 30/5/2005 

TIME:  18:49:07 

REMOTE USER: Marcos Henrique Reis 

COMENTÁRIO 413: Este site muito me enriqueceu (tanto no coração quanto na 
razão). Sou admirador da mística e espiritualidade ortodoxa. Que a SSma. 
Virgem, Mãe de Deus e nossa, os abençoe sempre! Marcos Henrique 
email: marcoshreis@bol.com.br 

 
DATE: 30/5/2005 

TIME:  20:21:45 

REMOTE USER: Eulécia M. de Rezende 

COMENTÁRIO 414: Foi muito emocionante ver o nome do meu avô, Basílio 
Hutchok, como um dos fundadores da Igreja ortodoxa de Papanduva - SC. 
Parabéns! Eulécia M. de Rezende eulécia@bol.com.br 

 
DATE: 31/5/2005 

TIME:  06:11:50 

REMOTE USER: David de Lira 

COMENTÁRIO 415: Olá, meu nome é David de Lira, anglicano da ala anglo-
ortodoxa (ortodoxos ligados ao Arcebispo de Cantuária) e professor de grego 
antigo. Gostei muito deste site... parece-me um site feito por pessoas bem 
equilibradas e baseadas na Fé Ortodoxa. Abraços... meu e-mail: 
davepess@hotmail.com 

 
DATE: 3/6/2005 

TIME:  11:37:25 
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REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 416: Pacis in terra! Irmãos em Cristo, como católico-romano, 
alegro-me por vocês, pois, católicos vocês também são... 

 
DATE: 12/6/2005 

TIME:  20:00:44 

REMOTE USER: + Junior, pms 

COMENTÁRIO 417: Queridos irmãos ortodoxos, Paz e Bem! Estou a gostar 
muito de vossa Página na Internet, bem elaborada e necessária! Para que 
nosso povo saiba que ser cristão significa ser unidos!!! A vocês, Paz e Bem, em 
Jesus Nosso Salvador e Mestre!! + Junior, pms. 

 
DATE: 13/6/2005 

TIME:  07:29:18 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 418: Cinco cúpulas que abrigam o cenáculo, onde estão reunidos 
os apóstolos, na descida do Espírito Santo, é a Imagem da Igreja Indivisa, dos 
primeiros séculos do Cristianismo. A Pentarquia que por um longo tempo 
governou a Igreja, na caridade, sempre será o ideal a ser novamente 
conseguido. Que a Igreja do século XXI, com seus meios modernos de 
comunicação, lance seu olhar para o passado e reconquiste o que um dia foi a 
UNIDADE. 

 
DATE: 13/6/2005 

TIME:  11:54:43 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 419: O site é muito interessante! Gostaria que me enviassem por 
e-mail o significado de "Kyrie". geirgnp@hotmail.com 

 
DATE: 15/6/2005 

TIME:  03:52:00 

REMOTE USER: Willian B. Mesquita 

COMENTÁRIO 420: Caríssimos Irmãos em Y'shua. É como muita alegria que 
visitei este site, e fiquei muito encantado com a forma de expor a Palavra de 
DEUS. Que realmente estejamos em unidade. A Unidade deve ser uma 
característica notável dos Cristãos. A Bíblia diz em Filipenses 2:1-2 “Portanto, 
se há alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma 
comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai 
o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, 
o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. ”Jesus orou para que o Seu povo 
fosse unido. A Bíblia diz em João 17:11 “Eu não estou mais no mundo; mas eles 
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estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo, guarda-os no teu nome, o qual me 
deste, para que eles sejam um, assim como nós”. Pax Vóbis! 
willianbmesquita@hotmail.com 

 
DATE: 16/6/2005 

TIME:  21:22:59 

REMOTE USER: Diogo Braz de Araújo Filho e Família 

COMENTÁRIO 421: Que Nosso Deus, Pai de Nosso Senhor Cristo, seja louvado 
no Espírito Santo pelos irmãos católicos ortodoxos e católicos romanos, 
sempre em comunhão nesta caminhada da fé. Pelo pouco que vi, sinto que há 
grande afinidade entre nós. Peço que orem também por mim, humilde servo, 
para que eu seja um cristão obediente à Palavra, pois estou em falta no plano 
material, que atrapalha o espiritual. Orem sem cessar, e que Deus seja 
louvado. Paz e Bem! Diogo Braz de Araújo Filho e Família. João Pessoa - 
Paraíba - Brasil. 

 
DATE: 16/6/2005 

TIME:  22:55:57 

REMOTE USER: Raynsa 

COMENTÁRIO 422: É muito bom para mim entrar em contato com os 
ensinamentos ortodoxos. Eles me fazem muito bem. Espero que, através deles 
e de minhas orações, encontre o equilíbrio que tanto necessito no atual 
momento. Paz na terra aos homens de boa-vontade! É tudo o que desejo. 
Raynsa 

 
DATE: 17/6/2005 

TIME:  00:14:38 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 423: Apesar de ateu, li com interesse.... Uma virgem ou uma 
jovem concebeu? Achei sutilíssima a explicação de que o texto do Septuaginta 
também é inspirado. E por que não? Quanto a homoousios... filioqüe..., acho 
que nem vocês mesmos sabem de que estão falando. Não se ofendam com os 
COMENTÁRIOs de um ignorante. 

 
DATE: 18/6/2005 

TIME:  14:20:59 

REMOTE USER: Vicente Saldanha 

COMENTÁRIO 424: Prezados Senhores. Desde pequeno sempre fiquei muito 
sensibilizado com o ofício de uma missa ortodoxa, no RJ, proferida pelo Padre 
Athanasius. Na verdade, eu gostava mais e sentia-me mais próximo do Divino 
quando assistia esta celebração. Atualmente resido em Brasília e gostaria de 
saber o endereço das Igrejas Ortodoxas daqui. Aguardando vossa resposta, 
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agradeço. Que o Senhor Nosso Deus e a Virgem Maria nos abençoe! Vicente 
Saldanha. 

 
DATE: 19/6/2005 

TIME: 07:20:07 

REMOTE USER: Vladyka Cristobal de España 

COMENTÁRIO 425: Me gusta mucho vuestra información. Hristós anéstis! El 
Señor há resucitado! Vladyka Cristobal de España. Dirección postal: Vladyka 
Cristobal Moyano Roldan, Apartado de correos 92 - CP 14080 - 
Córdoba/España. 

 
DATE: 19/6/2005 

TIME:  17:36:16 

REMOTE USER: Diogo Filho 

COMENTÁRIO 426: Gostaria que me ensinassem como manusear a Bíblia, pois 
estudo pela de minha Igreja, (Católica). Coloquem também (conteúdo sobre] 
estudos bíblicos neste site. Diogo Filho. 

 
DATE: 22/6/2005 

TIME:  20:18:40 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 427: Que a Paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, irmãos 
bizantinos! Que meus votos de Paz, alegria e prosperidade sejam uma 
realidade! 

 
DATE: 24/6/2005 

TIME:  10:25:24 

REMOTE USER: Rodrigo César 

COMENTÁRIO 428: Sempre venho aqui para conhecer um pouco da história da 
Ortodoxia e vejo aqui um conteúdo muito bom com o qual tenho crescido 
muito. Parabéns pelo site! Rodrigo César – MG. 

 
DATE: 24/6/2005 

TIME:  10:26:03 

REMOTE USER: Monge Carvalho 

COMENTÁRIO 429: Gostei muito do site, completo em conhecimentos. Pude 
crescer muito. Estão de parabéns pela organização e pelo conteúdo! Nota 10. 
mongecarvalho@hotmail.com 
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DATE: 25/6/2005 

TIME:  01:06:40 

REMOTE USER: Mons. Zayat 

COMENTÁRIO 430: Aos irmãos católicos, ortodoxos, evangélicos: devemos nos 
conscientizar que DEUS é um só, vivo e verdadeiro. Não existe outro; e fundou 
sua Igreja e os homens se dividiram colocando várias ramificações, dividindo-
se entre si. Está na hora de unir a todos, para se fazer cumprir as Escrituras: 
Um só Pastor para um só rebanho. Mons. Zayat, Arquieparca da Igreja 
Ortodoxa Bielorrussa Eslava em diáspora - Eparquia do estado do Rio de 
Janeiro. 

 
DATE: 24/6/2005 

TIME:  10:12:10 

REMOTE USER: Deacon Kirill Tatarka (Budapest, Hungary) 

COMENTÁRIO 431: Dear father André, Beautiful web site. Very good design. 
Congratulations. May God bless you for your enthusiastic work. Can you 
please help me to find some texts about the Orthodoxy in Portugalia and 
Brazil in English. Unfortunately I don't speak Portuguese. My e-mail is 
tk@magyarorthodoxia.org . With love in Christ, deacon Kirill Tatarka 
(Budapest, Hungary) 

 
DATE: 25/6/2005 

TIME:  16:15:31 

REMOTE USER: Padre Mauro Zandoná 

COMENTÁRIO 432: Caríssimos, sou padre Mauro Zandoná, resido em Curitiba. 
Tenho um co-irmão de nome padre Carlos Antônio Rodrigues que se tornou 
monge ortodoxo e, pelo que sei, reside no Monte Athos. Se por ventura alguém 
tiver como ajudar-me a entrar em contato com ele, ficarei grato. Meu e-mail: 
pezandona@ig.com.br 

 
DATE: 26/6/2005 

TIME:  12:57:59 

REMOTE USER: Ir. José Carlos 

COMENTÁRIO 433: Muito bom gosto e muito zelo pelo Sagrado. Parabéns! 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Ir. José Carlos. 

 
DATE: 26/6/2005 

TIME:  16:04:51 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 434: Excelente site! 
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DATE: 27/6/2005 

TIME:  15:24:47 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 435: Adorei o site de vocês. Sempre que posso entro nele. Espero 
que logo possamos nos unir e formar uma só Igreja. Sou Católico de Rito 
Latino. Sempre que posso vou a uma Igreja de Rito Bizantino. Tenho uma 
imensa afeição por vocês, tanto que tenho em casa ícones em estilo Bizantino 
com as imagens tradicionais do Rito latino; e se Deus quiser, logo estaremos 
unidos numa só igreja. Se Deus Quiser! 

 
DATE: 28/6/2005 

TIME:  17:36:21 

REMOTE USER: Rúber Alberto Tadeu Bebeto de Araújo 

COMENTÁRIO 436: Estive aqui analisando estes textos. Obrigado!!! Que o Santo 
Deus e Eterno nos proteja e oriente a caminhar na Verdade Objetiva do Seu 
Filho e Salvador, Cristo Jesus. Na paz e na graça do Senhor. Rúber Alberto 
Tadeu Bebeto de Araújo E-mail: albertodearaujo@yahoo.com.br 

 
DATE: 28/6/2005 

TIME:  22:57:25 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 437: Que a Festa de São Pedro e São Paulo, festejada pela Igreja 
do Oriente e do Ocidente, faça recordar em cada cristão o desejo de Cristo 
para que sejamos um só rebanho conduzidos por um só Pastor: Cristo. Pedro 
pescou almas para o Senhor, nas águas; Paulo fundou pequenas Comunidades 
"pescando" para o mesmo Senhor, em terras e continentes. Saibamos nós 
seguir seus exemplos e continuar jogando as redes. São Pedro, rogai por nós! 
Agios Pavlos, Kyrie Eleison! 

 
DATE: 1/7/2005 

TIME:  14:47:00 

REMOTE USER: Talmaturgo 

COMENTÁRIO 438: Meus caros amigos e irmãos ortodoxos, me chamo 
Talmaturgo, sou católico romano, mas tenho um apreço enorme pela 
ortodoxia. este site é maravilhoso, amei, tenho aprendido muito com vocês. 
Moro em Brasília-DF, assim que possível irei visitá-los o mais breve possível. A 
paz de Nosso Senhor esteja sempre com todos vocês! De seu irmão em Jesus e 
Maria sempre virgem. Talmaturgo Gomes de Abreu. 

 
DATE: 1/7/2005 
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TIME:  18:59:54 

REMOTE USER: Boeira 

COMENTÁRIO 439: Muito legal este site. Parabéns! Boeira. 

 
DATE: 1/7/2005 

TIME:  22:07:41 

REMOTE USER: Ricardo 

COMENTÁRIO 440: Caros irmãos, me chamo Ricardo e sou residente em 
Uberlândia. Sou vocacionado da Igreja Ortodoxa Antioquena e, cada dia, 
quando posso, tenho entrado neste site para beber da espiritualidade e da 
sabedoria. Parabéns aos idealizadores deste trabalho! Que Deus a Virgem 
Maria continue abençoando a todos. Abraços. Ricardo. 

 
DATE: 2/7/2005 

TIME:  00:03:52 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 441: Gostei bastante, apesar de não encontrar o que procurava, 
mas achei outras coisas não que tinha em mente e que agora tenho. Obrigada 
pela oportunidade que nos oferecem. 

 
DATE: 2/7/2005 

TIME:  15:00:21 

REMOTE USER: Joaquim Brás Gomes 

COMENTÁRIO 442: Para todos, a Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Sua e 
nossa Bendita Mãe. Desde alguns dias tenho "navegado" pelo vosso site na 
Internet. Tenho procurado conhecer especialmente o digníssimo e frutuoso 
trabalho de Sua Santidade o Patriarca Ecumênico Bartolomeu I. Confesso que 
estou maravilhado: pelo seu amor à Igreja, a sua dedicação pessoal, e 
compreensão para com todas as Igrejas; o seu reconhecimento para com a 
dignidade humana; e também a sua dedicação a outras causas, como por 
exemplo: a urgência da preservação dum ambiente saudável em todas as 
componentes da Natureza; especialmente a pureza dos mares e rios... Desejo 
ao Patriarca Ecumênico Bartolomeu I uma boa saúde, para que Deus lhe 
permita continuar o seu bom trabalho. Gostaria de lhe pedir um favor: volte o 
seu olhar benevolente sobre os pobres fiéis da Igreja católica Romana, que 
como eu, nos encontramos órfãos com a morte de Sua Santidade o Papa João 
Paulo II, e venha em nosso auxilio... Ficamos sem PAI... gememos, no silêncio, 
a sua partida para o Pai de toda a Bondade. Depois da sua partida, o que ficou 
no seu lugar projeta, em segredo, eliminar o Sacrifício Perpétuo, de que fala 
São Paulo nas Sagradas Escrituras... como sendo o rebelde. SOCORRO... 
estamos numa profunda apostasia... Pai nosso que estais no Céu, que o Vosso 
Nome seja Santificado e Glorificado, e dai-nos a UNIÃO tão desejada pelo 
Vosso Bem-Amado Filho, Jesus Cristo.... Com grande amor e carinho, nos 
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Aliados Corações de Jesus e Maria, Joaquim Bás Gomes. lirios@aliados-
coracoes.com www.aliados-coracoes.com 

 
DATE: 6/7/2005 

TIME:  11:17:32 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 443: Deus Soberano, bendito seja de eternidade em eternidade, 
pela maravilha desse site! Meus irmãos em Cristo, confesso que sempre que 
acesso a Internet, me é obrigatório entrar no site Ecclesia. Parabéns ao 
Amado em Cristo Pe. André e a toda a edição desse site. Peço aos irmãos para 
que, durante a Divina Liturgia, intercedam por mim, por meus estudos, 
família e ministério de música. Sou Católico Romano, mas, sempre que posso, 
participo da Divina Liturgia no rito Greco-Melkita aqui em Fortaleza. Que 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoem meus Irmãos e Irmãs 
católicos de ritos outros, e a Grande Theotokos os cubra com seu santo nome 
de Luz, em nome de Jesus, amém! Quem quiser manter comigo contato, aí vai 
o meu e-mail: mobedick@bol.com.br 

 
DATE: 6/7/2005 

TIME:  18:24:06 

REMOTE USER: Diogo Filho 

COMENTÁRIO 444: Gostaria que me informassem mais sobre a igreja, visto que, 
não lembro quais sites evangélicos, tratam a nós católicos, romanos e 
ortodoxos - "igreja grega", de hereges e, sobre os 7 livros que não constam da 
bíblia protestante. O que podemos, de comum acordo, mostrar a eles a 
verdadeira essência do evangelho e também da Virgem Maria, pois pensam 
que a idolatramos bem como aos santos. Será que o que pensam é heresia? 
Respondam-me. Meu e-mail é: diogofilho19@hotmail.com 

 
DATE: 7/7/2005 

TIME:  15:13:17 

REMOTE USER: Walkiria Sandak 

COMENTÁRIO 445: Fiquei muito feliz em ver o nome de meu avô e bisavô na 
coluna "Breve História". A igreja é muito importante em nossas vidas como foi 
na de nossos ancestrais. Walkiria Sandak 

 
DATE: 7/7/2005 

TIME:  22:58:52 

REMOTE USER: Rodrigo Petrovsky 

COMENTÁRIO 446: Rev. Pe. André! O site está cada vez melhor! Gostei muito 
do conteúdo e das novidades! Um Abraço!!! Rodrigo Petrovsky - Auckland - 
New Zealand ruspetrovsky@yahoo.com.br 
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DATE: 8/7/2005 

TIME:  12:15:13 

REMOTE USER: Mauricio Loiacono 

COMENTÁRIO 447: Existe uma maior necessidade da publicação de livros em 
português sobre a Igreja Ortodoxa, uma vez que a mesma é a detentora da 
imutável doutrina cristã. Pouquíssimas obras de Evdokimov, Meyendorf, 
Cabasilas encontramos no Brasil. Uma vez que o estudo sobre a Ortodoxia 
vem crescendo, percebo que a Bibliografia em relação a ela ainda deixa um 
pouco a desejar. Gostaria que os irmãos fizessem contatos com minha pessoa: 
Mauricio Loiacono - Rua Guaruva, 278 - CEP - O4807-030 - São Paulo / SP - 
Brasil - Fones: (11) 5666-2487 (11) 9246-5484 - e-mail: mauriciloi@bol.com.br. 
Um abraço em Cristo. Prof. Mauricio Loiacono. 

 
DATE: 8/7/2005 

TIME:  15:34:16 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 448: Bonita Página! Espero que um dia, católicos romanos e 
ortodoxos voltem a estar unidos. 

 
DATE: 8/7/2005 

TIME:  15:43:09 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 449: Gostaria de Parabenizá-los pelo trabalho desenvolvido e 
solicitar maior difusão, também sobre a língua Grega que, junto ao seu povo, 
resistiu através dos tempos a tantas invasões, contando com a esplendorosa 
guarda de valores dos padres ortodoxos. Parabéns! 

 
DATE: 9/7/2005 

TIME:  13:39:45 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 450: Gostei muito do site e acho de extrema necessidade que as 
pessoas tenham informações sobre uma das mais importantes religiões do 
mundo que é a católica ortodoxa. Parabéns e que Deus os ilumine! 

 
DATE: 10/7/2005 

TIME:  12:07:19 

REMOTE USER: Ceron 

COMENTÁRIO 451: Não se pode comentar aquilo que é perfeito. Pode-se dizer 
que é uma beleza, é Divino! ceron@superig.com.br - Campinas - SP 
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DATE: 11/7/2005 

TIME:  16:46:15 

REMOTE USER: Karina Carpen 

COMENTÁRIO 452: Adorei o site! Gostaria de saber como participar. Sou 
descendente de ucraniano, sou de Caçador, meu nome é Karina Carpen. 

 
DATE: 12/7/2005 

TIME:  21:15:02 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 453: Gostaria de saber alguma coisa sobre a Igreja Ortodoxa 
Siriana do Brasil. Por que não é citada quando vocês falam do Patriarca 
Ignatius Zakka I? Ela não é uma Igreja Ortodoxa Siriana? 

 
DATE: 12/7/2005 

TIME:  21:18:19 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 454: Parabéns pelo sítio! Espero sempre encontrar novas 
informações. 

 
DATE: 12/7/2005 

TIME:  21:26:18 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 455: Adorei conhecer o site. Faltou-me encontrar algo sobre a 
Igreja Ortodoxa Siriana do Brasil (ICOSB). Os senhores não a têm por 
verdade? Moro em Brasília e participo de celebrações em uma destas Igrejas. 
Se for possível gostaria de uma explicação quanto a sua existência. 

 
DATE: 13/7/2005 

TIME:  23:55:38 

REMOTE USER: Mauricio 

COMENTÁRIO 456: Caro Pe. André, admiro seu trabalho e costumo visitar o site 
com frequência. Com relação ao site, gostaria de fazer uma sugestão que 
acredito não ser nova. Acho que enriqueceria muito esse site se também 
constasse, entre as jurisdições relacionadas a ROCCOR que se faz presente no 
Brasil com algumas paróquias e cuja sede episcopal está em Buenos Aires, 
como seguramente é de seu conhecimento. Acho injusto que não conste desse 
importante site, ao passo que constam as jurisdições representadas no Brasil 
das Igrejas Orientais NÃO Ortodoxas.... Confesso que à primeira vista os 
conflitos jurisdicionais parecem ter relação com essa lacuna. Mas, reverendo 
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Pe., mesmo que não esteja, acho que seria uma bonita contribuição para a 
união das Santas Igrejas de Deus que todas estejam aqui representadas. 
Espero em breve ter a oportunidade de visitar novamente a Comunidade 
Monástica e seu bonito trabalho evangelizador. Mauricio 
maumm@terra.com.br 

 
DATE: 14/7/2005 

TIME:  10:27:14 

REMOTE USER: Nazareno Acácio 

COMENTÁRIO 457: Shalom! Meu nome é Nazareno Acácio, sou da comunidade 
católica Shalom, assíduo neste site. A biblioteca e Iconostase são uma benção! 
Rezo fervorosamente para que um dia tenhamos comunhão plena e que todas 
as paróquias do mundo rezem nos dois ritos. Espero por um contato de vossa 
parte (nazaacacio@yahoo.com.br). Nazareno Acácio. 

 
DATE: 16/7/2005 

TIME:  01:38:13 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 458: Aos amados irmãos Ortodoxos desejo que o Amor de Cristo 
Ressuscitado brilhe em vossos corações! Oro ao Senhor para que Ele aprece 
nossa plena unidade! Louvado Seja Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo! 
Para sempre seja louvado! 

 
DATE: 16/7/2005 

TIME:  07:33:54 

REMOTE USER: Antônio dos Santos Pereira e Silva 

COMENTÁRIO 459: Excelente essa página. Deus abençoe a fidelidade e o 
heroísmo de nossos irmãos ortodoxos. Que O Divino Espírito Santo mova os 
corações e mentes de católicos romanos e ortodoxos para a plena unidade e 
então poderemos testemunhar para o mundo, uma Igreja indivisa e pregar um 
Senhor Jesus Cristo indiviso, e os povos poderão dizer: "vejam como se 
amam!" E serão salvos. Antônio dos Santos Pereira e Silva. 

 
DATE: 16/7/2005 

TIME:  07:51:46 

REMOTE USER: Carlos Araújo Medeiros. 

COMENTÁRIO 460: A cada dia, depois de um dia cheio de preocupações e 
afazeres, me refugio em minha sala e, diante do computador, reponho minhas 
forças espirituais, lendo os textos deste site tão inspirado. Lendo os textos e 
contemplando os santos ícones, me deixo levar pelo melodioso som que 
acompanha as diversas seções. Já tinha ouvido falar muito da "Oração de 
Jesus", mas nunca da maneira como foi-nos apresentado durante esta 

mailto:maumm@terra.com.br
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semana. Louvado seja Deus, pela existência deste site. Parabéns a todos. 
Através do site me sinto muito feliz por ser cristão. Carlos Araújo Medeiros. 
Belo Horizonte -Minas Gerais. 

 
DATE: 17/7/2005 

TIME:  15:47:51 

REMOTE USER: Alexandre Vorobieff 

COMENTÁRIO 461: Me chamo Alexandre Vorobieff. Só tenho a parabenizar aos 
organizadores e mantedores do site, que conta com um acervo rico, exaltando 
a presença eslava no Brasil e América do Sul... Parabéns! 

 
DATE: 18/7/2005 

TIME:  17:29:20 

REMOTE USER: Erica Bittencourt 

COMENTÁRIO 462: Gostaria de saber como faço para ingressar num Convento, 
se possível no RJ? Tenho muito interesse em dedicar minha vida para a igreja. 
Busco por informações e, se alguém puder me ajudar, meu e-mail é 
ericabittencourt23@bol.com.br. Grata, Erica Bittencourt 

 
DATE: 20/7/2005 

TIME:  09:35:56 

REMOTE USER: Irmão Do Templo 

COMENTÁRIO 463: É muito bom ter um site que trata da espiritualidade cristã 
tão profundamente, levando ao cristão essa mística que só a Igreja Ortodoxa 
mantém com tanta fidelidade. Gostaria de saber o que é necessário para um 
católico-romano que recebeu o batismo e fez a primeira comunhão, para se 
tornar um católico-ortodoxo. Se possível enviem a resposta para o meu e-mail: 
irmaodotemplo@ig.com.br 

 
DATE: 21/7/2005 

TIME:  01:13:06 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 464: Gostaria de ouvir como são as músicas bizantinos, pois não 
as conheço. Eu já ouvi as do tipo gregorianas e gostei muito. 

 
DATE: 22/7/2005 

TIME:  14:50:45 

REMOTE USER: Rosemery 

mailto:ericabittencourt23@bol.com.br
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COMENTÁRIO 465: Querido Pe. André, parabéns pela constante atualização do 
site. O som dos sinos é muito bonito, mas abrir a página ouvindo Kyrie Eleison 
é imbatível. Um abraço. Rosemery 

 
DATE: 24/7/2005 

TIME:  18:39:45 

REMOTE USER: Bruno 

COMENTÁRIO 466: Bom dia! Meu nome é Bruno e estou precisando de uma 
figura com Jesus, Lázaro, Marta e Maria para executar um mosaico em Belo 
Horizonte, ficaria muito agradecido se puderem me ajudar. Obrigado 
mosaicoecia2@yahoo.com.br 

 
DATE: 27/7/2005 

TIME:  17:59:21 

REMOTE USER: João Pedro Carneiro 

COMENTÁRIO 467: Meus Irmãos, a cada dia, mergulho mais um tanto neste site 
maravilhoso que, certamente, é inspirado pelo Senhor que tudo pode, e agora 
está utilizando-se deste meio de comunicação para nos mostrar que a 
mensagem do Evangelho é atualíssima. O nosso Salvador também nos mostra 
que sua mensagem necessita ser proclamada do alto de nossos telhados, 
através de nossas parabólicas, da Internet, via telefone ou rádio. O Senhor 
Jesus restaura a unidade de Sua Igreja também através deste site, basta ler as 
mensagens e verificar a origem delas. Que o Nome do Senhor seja louvado! 
Amém. João Pedro Carneiro. Universidade do Contestado. C. Postal 276. E-
mail: jpcar@conection.com.br. CEP 89.500-000. CAÇADOR-SC - BRASIL. 

 
DATE: 29/7/2005 

TIME:  01:01:48 

REMOTE USER: Frei Luis Antônio, ofa 

COMENTÁRIO 468: Paz e Bem! Gostaria de parabenizá-los pela excelente 
página na Internet! Que Deus os Abençoe abundantemente. Frei Luis Antônio, 
ofa 

 
DATE: 29/7/2003 

TIME:  11:24:41 

REMOTE USER: Thomaz 

COMENTÁRIO 469: Walkiria Sandak, por favor entre em contato comigo. 
Preciso muito falar com você. Thomaz. 

 
DATE: 29/7/2005 

TIME:  11:53:36 

mailto:mosaicoecia2@yahoo.com.br
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REMOTE USER: Walter Dauzcuk 

COMENTÁRIO 470: Prezados amigos! Meu nome é Walter Dauzcuk. Sou 
seminarista de teologia da Diocese de Campanha - MG. Estou procurando 
ajuda para tentar resgatar a origem de minha família. Meu pai é ucraniano 
seu nome é Iurko Dauzcuk. É refugiado da 2ª Grande Guerra. Caso alguém 
possa ajudar favor entrar em contato: e-mail: dauzcuk.walter@bol.com.br. 
Ficarei muitíssimo grato! Adorei o site! 

 
DATE: 29/7/2005 

TIME:  19:55:23 

REMOTE USER: Rene Felipe 

COMENTÁRIO 471: Gostei muito e saibam que serei um visitante assíduo. Que 
Deus nos abençoe! Meu endereço é renefelipea@hotmail.com 

 
DATE: 29/7/2005 

TIME:  18:49:35 

REMOTE USER: Leandro Martins de Jesus 

COMENTÁRIO 472: Gostei bastante da Biblioteca! Leandro Martins de Jesus. 
Itapetinga-Ba - Igreja Católica Apostólica Romana. E-
mail: lmartinsj@yahoo.com.br 

 
DATE: 31/7/2005 

TIME:  12:42:48 

REMOTE USER: Jandira Pimentel 

COMENTÁRIO 473: Parabéns pelo site padre André! Deus abençoe ricamente 
seu trabalho! Um abraço fraterno, Jandira Pimentel 
www.padresdodeserto.net 

 
DATE: 31/7/2005 

TIME:  13:05:08 

REMOTE USER: Antônio Vieira Filho 

COMENTÁRIO 474: Gostaria de saber se a Crisma na Igreja Católica Romana é a 
mesma na Santa Igreja Ortodoxa, para que eu continue minha carreira de fé. 
Antônio Vieira Filho # 55.71.8142-8252. 

 
DATE: 31/7/2005 

TIME:  17:27:06 

REMOTE USER: Pe. José Besen 

COMENTÁRIO 475: Li, com surpresa, o texto de O. Clément, As Raízes do 
Misticismo Cristão. Pena que houve erro na tradução: em inglês Mysticism é 

mailto:dauzcuk.walter@bol.com.br
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"Mística" e não misticismo. A correção seria oportuna, pois esse é um erro 
comum nos tradutores e, misticismo é bem diferente de mística. Um abraço, 
Pe. José Besen 

 
DATE: 31/7/2005 

TIME:  17:21:00 

REMOTE USER: Pe. José A. Besen 

COMENTÁRIO 476: Caros irmãos: sempre com muito proveito acompanho 
Ecclesia. Vocês são realmente originais ao expor a fé. De minha parte, fico 
envaidecido de ter alguns textos aproveitados. Façam sempre bom uso. Os 
meus "Vinde e Vede" partem sempre da espiritualidade oriental. Se quiserem 
aproveitar os Editoriais que escrevo no Jornal da Arquidiocese, podem fazê-lo. 
Como está a Comunidade Monástica? São quantos os monges? Pelo que 
percebi, Pe. João não está mais em Curitiba. Procede? Recebam o abraço 
amigo e fraterno do seu, em Cristo. Pe. José A. Besen. 

 
DATE: 31/7/2005 

TIME:  16:24:12 

REMOTE USER: B. Cohen 

COMENTÁRIO 477: Caros Colegas, fiquei encantada com os assuntos tratados 
neste site. Certamente me faz feliz ao ler coisas tão importantes de uma 
maneira tão clara e serena. Obrigada! B. Cohen 

 
DATE: 2/8/2005 

TIME:  21:33:12 

REMOTE USER: Laurentiu  

COMENTÁRIO 478: Your ecclesia.com.br is amazing site. God bless your work! 
Laurentiu pridvor@yahoo.com (romanian orthodox) 

 
DATE: 3/8/2005 

TIME:  22:01:18 

REMOTE USER: Jesus dos Santos Moreira 

COMENTÁRIO 479: Caros irmãos em Jesus Cristo, meu nome é Jesus dos Santos 
Moreira, natural de Estiva, sul de Minas. Navegando no computador, pude ver 
as maravilhas da unidade dos primórdios da Igreja e, como católico romano, 
entristeceu-me profundamente ao ver as divisões do Corpo Místico de cristo, 
esfacelado em várias denominações. A esposa de Cristo a sua Igreja, 
divorciada e em pedaços, chegando até nosso século, como alvo para os irmãos 
pentecostais rirem das nossas desgraças e desuniões. Espero um dia poder ver 
o paraíso celeste acontecer nesta terra com uma união verdadeira da 
verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Para que possamos comungar da Carne e 
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Sangue do senhor dentro do seu Corpo Místico, a sua Igreja, unida no amor e 
no verdadeiro entendimento de fé. 

  

DATE: 11/8/2005 

TIME:  16:20:06 

REMOTE USER: Ari Junior 

COMENTÁRIO 480: Gostei muito! Meu maior sonho é ser ortodoxo, como posso 
ser? Quero conhecer a Igreja Ortodoxa de Antioquia. Moro no Ceará em 
Tianguá: Rua Presidente Dutra 466. Ari Junior. 

 
DATE: 12/8/2005 

TIME:  19:20:52 

REMOTE USER: Theodoros Panaguiotes 

COMENTÁRIO 481: Haverá outro site tão completo como este que expõe a 
ortodoxia da Igreja Católica, de forma tão clara, esclarecedora e atual? Haverá 
outro site que desbrave os caminhos da informação, nos presenteando com o 
que a Igreja dos Santos Apóstolos nos deixou e que nos é transmitido de forma 
inalterada, para que possamos de fato ter um norte sobre a fé legitimamente 
cristã? Haverá outro site, em língua nacional, que de forma tão alinhada nos 
faz mergulhar na contemplação dos santos ícones, fazendo com que nossa 
alma toque o coração de Deus? Se houver, me informe. Theodoros 
Panaguiotes - São Paulo - SP 

 
DATE: 28/8/2005 

TIME:  17:57:36 

REMOTE USER: Antônio Palma Seman 

COMENTÁRIO 482: Num mundo repleto de desesperança, onde a violência 
avilta o ser humano, é necessário relembrar a fé e resgatar a verdadeira Igreja 
de Jesus Cristo todos os dias. Bênçãos a todos os homens, cristãos ou não. 
Antônio Palma Seman. 

 
DATE: 29/8/2005 

TIME:  22:17:11 

REMOTE USER: George Williams 

COMENTÁRIO 483: Gostei muito do site, bem elaborado e com os assuntos bem 
distribuídos. Gostaria de saber como tornar-se um monge ortodoxo. Tenho 
interesse na vida de claustro. Meu e-mail para contato é: 
georgewilliamsdeara@ig.com.br e o telefone para contato é: (081) 346-66047 

 
DATE: 30/8/2005 

TIME:  15:10:15 

mailto:georgewilliamsdeara@ig.com.br
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REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 484: Achei um máximo esse site e desejo que continue rendendo 
muitos frutos. Nunca vi um site dessa natureza tão bem elaborado e tão rico 
de matérias. Parabéns! 

 
DATE: 31/8/2005 

TIME:  14:07:13 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 485: Olá, ainda não conhecia o site e achei surpreendentes todas 
as informações. Gostaria de saber qual igreja, em Belém do Pará, é da tradição 
ortodoxa, pois gostaria imensamente de conhecer melhor. Obrigada. 

 
DATE: 31/8/2005 

TIME:  19:38:29 

REMOTE USER: Pedro 

COMENTÁRIO 486: Agradeço pelos excelentes textos, os quais acrescentam 
muito à fé. Gostaria, se possível, que se mostrasse a vida e a história de santos 
e taumaturgos atuais. Obrigado. Pedro - Curitiba PR 

 
DATE: 2/9/2005 

TIME:  20:19:30 

REMOTE USER: Ciro José Bettim 

COMENTÁRIO 487: Adorei este site. Ensinou-me muito. Parabéns! Ciro José 
Bettim. 

 
DATE: 2/9/2005 

TIME:  23:46:25 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 488: Muito Bonito! Eu não conhecia a liturgia, e ainda não a 
conheço devido a sua vastidão. Lindíssimo! 

 
DATE: 4/9/2005 

TIME:  06:01:57 

REMOTE USER: Joaquim Eliseu 

COMENTÁRIO 489: Esta página está muito interessante. Só tinha conhecimento 
e pouco sobre a igreja católica romana. Estou a fazer um estudo sobre 
iluminura em Portugal e para entender profundamente a iluminura julgo que 
é necessário saber sobre ícones. Tento ver até que ponto a iluminura é 
influenciada pelo ícone quanto à realização. Julgo que o Beato de liébana era 
ortodoxo e as iluminuras dos beatos são assunto das escrituras e como tal não 
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são umas imagens quaisquer a sua interpretação são algo muito complicado. 
JoaqEliseu@netscape.net 

 
DATE: 4/9/2005 

TIME:  12:07:29 

REMOTE USER: Maestro Urbano Medeiros 

COMENTÁRIO 490: Meus amados irmãos, paz de Cristo! Sou um admirador 
profundo da Ortodoxia. Trabalho como músico sacro e pesquiso tudo a 
respeito da Igreja do Oriente. Gostaria de manter correspondência com 
irmãos do Brasil. Posso enviar de presente minha música cristã-oriental em 
CD. Vamos criar laços PARA QUE TODOS SEJAM UM!!! Maestro Urbano 
Medeiros - C. Postal 170 - CEP 35660-970 - Pará de Minas - MG. PS. 
Correspondência somente por carta (ECT) 

 
DATE: 4/9/2005 

TIME:  23:06:39 

REMOTE USER: Alberto Costa de Almeida 

COMENTÁRIO 491: Querido padre André: O site cada fica melhor, uma 
maravilha. Agora, em minha opinião, o Sr. deveria colocar aqui uma janela 
contendo os endereços das igrejas, tanto do RJ como de todo o Brasil. Abraços. 
Alberto Costa de Almeida. 

 
DATE: 5/9/2005 

TIME:  16:32:08 

REMOTE USER: Simone 

COMENTÁRIO 492: Queria muito conhecer tudo sobre a Igreja Ortodoxa. Aqui 
no RJ existe alguma? Poderiam me enviar endereços? Desde já, obrigada. 
simone@ig.com.br 

 
DATE: 6/9/2005 

TIME:  11:59:48 

REMOTE USER: Seminarista Bruno 

COMENTÁRIO 493: Um site muito bem organizado, rico em dados e fontes, 
referência para os estudantes em assuntos eclesiais em geral. Parabéns! 
Seminarista Bruno (católico-romano) 

 
DATE: 7/9/2005 

TIME:  12:00:49 

REMOTE USER: Padre Basílio Lima 
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COMENTÁRIO 494: Meu dileto irmão sacerdote, Hieromonges André, 
realmente, cada vez que navego neste site - Ecclesia - fico maravilhado e 
envaidecido por saber que todos nós, ortodoxos, estamos muito bem 
divulgados, representados e, nossa fé ortodoxa, explicitada ricamente no 
conteúdo de alto nível deste site. Dentre eles podemos citar: os textos de 
teólogos renomados, os comentários homiléticos, catequese, hinário, 
ecumenismo, etc. Nossa Santa Ortodoxia precisava muito de um site desta 
natureza em solo brasileiro. Parabéns, meus irmãos ortodoxos, desta piedosa 
comunidade monástica. "Ortodoxizar e reortodoxizar" assim podemos 
resumir este trabalho missionário e apostólico dos reverendos srs. Monges, no 
uso deste novo areópago eletrônico. "Ortodoxizar os brasileiros e re-
ortodoxizar os ortodoxos que, muitas vezes, em meio a tantas correntes 
religiosas no Brasil, se distanciam da nossa identidade e da riqueza cristalina 
de nossa santa Igreja Ortodoxa. Espero os srs. em S. Paulo. Rezemos 
mutuamente. Padre Basílio Lima, Paróquia da Santa Dormição da Mãe de 
Deus. São Paulo - Capital - padrebasilio@zipmail.com.br 

 
DATE: 8/9/2005 

TIME:  20:26:54 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 495: Olá irmãos deste maravilhoso site. Passo aqui o endereço da 
Paróquia Ortodoxa São Cosme e São Damião (Igreja de Antioquia) para 
qualquer irmão e amigo que quiser visitar esta paróquia: Fica no município de 
São Gonçalo -RJ, Avenida Portão do Rosa nº 73, Bairro do Portão do Rosa 
(Ponto final do ônibus 422) - Divina Liturgia (Missa) aos domingos as 18:00 h. 
Qualquer dúvida ligue: (21) 2607-8390. Beto, somente após as 20:00, ou pelo 
meu E-mail: acamengao@oi.com.br. Abraços fraternos ao Padre André e a 
todos. 

 
DATE: 10/9/2005 

TIME:  09:17:35 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 496: Achei muito d+ este site. Deus abençoe a todos que 
ajudaram na sua montagem e espero que outros irmãos sejam contemplados 
com tão bela obra. 

 
DATE: 10/9/2005 

TIME:  13:49:38 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 497: Como posso conhecer a Igreja Ortodoxa e ser fiel a ela? 
Moro tão longe da realidade ortodoxa, aqui no Ceará praticamente não existe 
a ortodoxia. Às vezes eu choro e pergunto a Deus, por que, Senhor, não realizo 
o meu sonho de ser fiel a Igreja Ortodoxa. Se eu algum dia eu falecer não 
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tendo conhecido a minha Igreja Ortodoxa, pelo menos façam uma missa de 
corpo presente. Fone: (31) 8899-227924 

 
DATE: 10/9/2005 

TIME:  23:04:27 

REMOTE USER: Carlos Alberto 

COMENTÁRIO 498: Shalon Adonai! Fico feliz por conhecer um pouco mais 
sobre a riqueza da Igreja de Cristo, pois ainda que subsistamos em várias 
comunidades locais, marcadas por diversos contextos sócio-históricos, somos 
um único povo, assentados sobre a mesma fé, pois a IGREJA é Santa, Una, 
Católica e Apostólica. Que o SENHOR da Igreja vos conduza sempre firmes no 
seu amor e graça. N'Ele que nos faz um! Carlos Alberto - (Rio de Janeiro). 

 
DATE: 11/9/2005 

TIME:  13:10:25 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 499: Sendo hoje a Internet um facto, sinto-me mais participante 
de uma Igreja una. Qualquer esclarecimento sobre doutrina, verdades 
históricas e ecumenismo, vou aos sites da Igreja Ortodoxa. Li sobre a decisão 
do Concilio de Nicéia II. Muito me esclareceu. 

 
DATE: 11/9/2005 

TIME:  16:17:12 

REMOTE USER: Alex Kurzatkowski 

COMENTÁRIO 500: Linda a igreja de vocês, pena que minha mãe resida tão 
longe. Parabéns aos párocos e ao responsável por ela. Alex Kurzatkowski. 

 

Mensagens 0501 a 0600 (2005)   

DATE: 12/9/2005 

TIME:  09:58:29 

REMOTE USER: Rosilene Gonçalves 

COMENTÁRIO 501: Olá! Gostaria de saber sobre vocações. Existe algum 
convento ou algo parecido para mulheres. Como são despertadas as vocações 
religiosas? Agradeço pela atenção obrigada! Rosilene Gonçalves. 

 
DATE: 12/9/2005 
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TIME:  14:56:40 

REMOTE USER: Gilberto 

COMENTÁRIO 502: Gostei do novo tipo de Página. Os senhores estão 
melhorando os meios de informação sobre a Igreja da Ucrânia. Um grande 
abraço, Pe. Paulo e Pe. João, do amigo, Gilberto. 

 
DATE: 13/9/2005 

TIME:  15:58:40 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 503: Estou há alguns meses encantado com a teologia oriental. 
Fui vocacionado da igreja romana e estou dialogando com a igreja da Síria 
aqui em Recife-PE. Hoje sou casado e continuo vocacionado pelo sacerdócio. 
Realmente, este site nos abre profundamente a cabeça para as Igrejas 
Ortodoxas. Parabéns aos prezados senhores pelo excelente trabalho! 

 
DATE: 13/9/2005 

TIME:  19:44:21 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 504: Sou Cristão e muito interessado pelos assuntos. Considero-
me um discípulo de Cristo 

 
DATE: 14/9/2005 

TIME:  09:45:55 

REMOTE USER: Pe. Wladimir 

COMENTÁRIO 505: Parabéns pelos belíssimos ícones. Onde posso obter mais 
ícones ortodoxas? Deus seja louvado pelo belíssimo site. Em Cristo, Pe. 
Wladimir só Deus. 

 
DATE: 14/9/2005 

TIME:  19:26:39 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 506: Parabéns pela maneira de expressar o conteúdo no site. 
Muito fácil de acessar, bonito e muito objetivo. Também as figuras usadas 
para ilustrar os temas foram muito bem escolhidas, pois logo chama a atenção 
de quem visita o site. 

 
DATE: 14/9/2005 

TIME:  23:23:57 

REMOTE USER: Luis Prantos 
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COMENTÁRIO 507: Que Deus, Rico em Misericórdia, acolha a alma de S. Excia. 
Revma. Dom Alexander, verdadeiro missionário da Ortodoxia, em terras luso-
hispânicas. Homem de visão, evangelizou e divulgou a fé e os ensinamentos da 
Igreja Ortodoxa através de seu site, muito recorrido e procurado por nós, 
internautas. Que seu trabalho continue, e que nós, cristãos ainda neste 
mundo, recebamos dele, agora, a proteção celestial. Que sua memória seja 
eterna! Luis Prantos - São Paulo. 

 
DATE: 15/9/2005 

TIME:  00:52:09 

REMOTE USER: Mauricio 

COMENTÁRIO 508: Li com pesar a notícia do falecimento do Bispo Alexander 
Mileant, que muito contribuiu para a divulgação da fé cristã ortodoxa na 
América do Sul. Isto de modo particular pela Internet. Espero que como justo 
tributo este site venha a ter também uma página da Igreja Ortodoxa Russa na 
Diáspora. Eterna seja a memória do Bispo Alexander Mileant. Mauricio - 
Blumenau - SC. 

 
DATE: 19/9/2005 

TIME:  18:45:49 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 509: Primeiro, parabéns pelo site. Segundo, tenho um ícone e 
gostaria de saber maiores informações sobre ele. Gostaria também de enviar 
uma foto para vocês que entendem do assunto. 

 
DATE: 22/9/2005 

TIME:  09:04:36 

REMOTE USER: Ricardo 

COMENTÁRIO 510: Onde posso encontrar, na Internet, informações sobre as 
crenças, dogmas, etc. da Igreja Ortodoxa? Estou muito interessado. Obrigado, 
Ricardo. Juiz de Fora - MG. 

 
DATE: 22/9/2005 

TIME:  23:03:48 

REMOTE USER: Alberto 

COMENTÁRIO 511: Olá irmãos ortodoxos (ou não). Estou mais uma vez aqui 
visitando este site maravilhoso que fala da nossa santa e amada Igreja 
Ortodoxa. Fiquei muito contente em participar de uma missa (em português) 
na paróquia que estou começando a frequentar aqui em São Gonçalo-RJ. O 
incenso, a liturgia em si, a Eucaristia, a veneração da Santa Cruz, como é bom 
um lugar sereno, no silêncio de DEUS. Vou ser um divulgador da nossa Igreja 
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aqui no RJ. Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo! Deus abençoe a todos. 
Visite uma igreja ortodoxa, veja a diferença. Abraços. Alberto-RJ. 

 
DATE: 24/9/2005 

TIME:  19:24:00 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 512: Adorei este site porque, quando entrei nele, estava 
precisando ficar um pouco mais perto de Deus e dos seus ensinamentos. 
Parabenizo a todos e que Deus esteja em cada um de nossos corações. 

 
DATE: 26/9/2005 

TIME:  17:02:05 

REMOTE USER: Urbano Medeiros (Maestro) 

COMENTÁRIO 513: Queridos irmãos, paz de Cristo! Este site é uma bênção para 
todos os cristãos. Todos os dias eu e minha família entramos nele... Parabéns! 
E assim a gente vai vivendo o mandamento de Jesus QUE TODOS SEJAM 
UM!!! Um abraço de carinho e amor fraternal, URBANO MEDEIROS 
(MAESTRO). 

 
DATE: 26/9/2005 

TIME:  17:04:55 

REMOTE USER: Felipe Wanderley de Carvalho 

COMENTÁRIO 514: Olá! Eu estudei muito sobre a Igreja Ortodoxa e outras e já 
visitei a igreja de São Gregório o Iluminador, que é Armênia e de liturgia 
Armênia. Li tudo e concordo com suas explicações, e passei a amar a santa 
Igreja Ortodoxa. Eu gostaria de conhecer melhor e participar de uma 
comunidade ortodoxa. Mas gostaria de saber onde fica a comunidade católica 
ortodoxa em São Paulo - Capital? Felipe Wanderley de Carvalho e-mail: 
wanderleydecarvalho@yahoo.com.br  

 
DATE: 26/9/2005 

TIME:  19:19:14 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 515: Sou católico apostólico romano, sei que há pouca diferença 
entre as duas igrejas irmãs; Paulo diz que a igreja não é dele, nem de Cefas, 
nem de Apolo e sim do nosso Senhor Jesus. O ritual da missa quase não tem 
diferença, mais a pergunta é essa? Quando Lutero rebelou-se com a igreja, 
deixou para traz tudo o que tinham lhe ensinado. Da Bíblia tirou 07 livros, não 
sei em relação a Nossa Senhora, a mãe de Jesus, que os protestantes dizem 
que ela não é mais virgem e teve filhos carnais com José. Falam que nós 
adoramos os santos “por causa das imagens". Até que ponto a Igreja que vem 
desde o ano 33, suporta essas heresias: falam que o centro da Bíblia é o salmo 

mailto:wanderleydecarvalho@yahoo.com.br
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118,8, pois se baseiam no livro de Isaías que são 66 capítulos. No mais só tenho 
a louvar a Deus por estar em sintonia com os irmãos católicos ortodoxos. 
Amém. 

 
DATE: 27/9/2005 

TIME:  18:17:27 

REMOTE USER: Pe. Metódio, OSBM 

COMENTÁRIO 516: Salve!!! Parabéns pelo brilhante trabalho neste meio. Deus 
seja louvado por tudo isso. Assim vocês não somente estão divulgando as 
riquezas da Igreja Ortodoxa, mas de toda a Igreja Oriental. Parabéns. Pe. 
Metódio, OSBM. 

 
DATE: 28/9/2005 

TIME:  18:32:18 

REMOTE USER: Armando Freitas de Bragança 

COMENTÁRIO 517: Caros irmãos, Ao criar, expressando sua satisfação, Deus se 
alegrava e via que tudo era bom. Depois que criou o homem, viu que tudo era 
muito bom. Cada vez que entro neste site, sou tentado a plagiar o elogio 
divino. Não o farei ainda, pois sei que que é um site que se aperfeiçoa a cada 
etapa, e que nos surpreende. Por isso, hoje, apenas agradeço pelo esforço e 
dedicação empenhados neste trabalho de evangelização. Continuem assim. 
Armando Freitas de Bragança - RJ 

 
DATE: 29/9/2005 

TIME:  13:14:22 

REMOTE USER: Roberto 

COMENTÁRIO 518: Onde eu posso achar mp3 do canto bizantino e gregoriano? 
med_martin@oi.com.br .  

 
DATE: 29/9/2005 

TIME:  19:15:47 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 519: Igreja é Cristo no meio de nós. Após 50 dias, dia de 
Pentecostes em que o Espírito Santo desceu para 120 pessoas, isto é, para 
todas as nações, seja do Oriente ou do Ocidente, veio para toda criatura. Como 
Ele disse, ide pelo mundo afora batizando em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo, católicos ortodoxos e católicos romanos, devem estar mais 
unidos, pois que as seitas estão se proliferando, haja visto não ter dirigente 
espiritual, que vem desde o tempo de Lutero, causador maior dessa divisão. 
Não quero entrar no bojo da questão do cisma de 1054, questão dos concílios, 
questão papal. O que nos vale é a integração das igrejas-irmãs, e trazer de 
volta os irmãos separados, visto que; até a bíblia alteraram, retirando os 07 

mailto:med_martin@oi.com.br
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livros, não acatando os livros dos judeus da dispersão. Não aceitam a 
virgindade da Mãe do nosso SENHOR, não aceitam os santos, mas, que Deus 
nos una cada vez mais, como disse Jesus no livro de João 17, "... que todos 
sejam um". 

 
DATE: 29/9/2005 

TIME:  19:35:27 

REMOTE USER: Polyana 

COMENTÁRIO 520: Pe. André e Pe. Pavlos, parabéns pelo site! Está muito lindo, 
adorei o som que nos é transmitido e, assim, me sinto ainda mais presente na 
Fé Ortodoxa. A cada dia me sinto ainda mais uma cristã ortodoxa. Abraços 
Polyana - Comunidade Ortodoxa São João - São José. 

 
DATE: 1/10/2005 

TIME:  09:02:15 

REMOTE USER: Pedro Filipo Antares 

COMENTÁRIO 521: Venho expressar minha felicidade por ser um cristão 
ortodoxo. Venho de uma geração de família ortodoxa, mas nunca fui alguém 
interessado em me aprofundar na História da Igreja, com suas doutrinas, 
dogmas, etc. Como acontecem com muitos era ortodoxo por cultura. Depois 
que o ECCLESIA fez parte de meu cotidiano, deixei de lado a comodidade e 
passei e ser um ortodoxo não mais por pura etnia e cultura, mas por adesão 
pessoal e convicta. Sei que muitos, aqui no Brasil, nos acusam de ser 
"sectários", "separados", pois, pelo menos na teoria, se dizem professar e 
experienciar a fé católica da Igreja de Roma. Hoje, tenho material suficiente 
para me defender dessas tolices, pois um ortodoxo antes de tudo, é um cristão 
católico e apostólico, mesmo de sua sé não esteja em Roma, pois nossa fé e 
historicidade ultrapassam fronteiras. Será que ser "sectário" é guardar a fé 
recebida dos apóstolos, de maneira incólume, sem mudar ou transformá-la 
para atender objetivos humanos? Será que ser "separado" é venerar os Santos 
Mártires do cristianismo primitivo e moderno, com devoção e respeito? Será 
que ser "sectário" é venerar a Mãe de Deus, a "Theotokos", com amor filial, e a 
ela prestar as homenagens mais sublimes que o coração humano possa fazer? 
Será que ser "sectário" é se preparar antes com orações e jejuns à cada 
Eucaristia que se recebe, tamanho é o respeito pelo Corpo e Sangue de Nosso 
Senhor Jesus Cristo? Descobri que as devoções aos santos ícones e os "kyrie 
eleison" rezados me fizeram não um sectário, mas um cristão ortodoxo, e 
assim quero permanecer sendo eternamente. Pedro Filipo Antares - S.P 

 
DATE: 2/10/2005 

TIME:  15:37:55 

REMOTE USER: Xavier 
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COMENTÁRIO 522: Venho parabenizar este site, pois gosto muito das 
informações que ele nos esclarece. Que Deus abençoe a todos Xavier. São 
Paulo. 

 
DATE: 3/10/2005 

TIME:  00:10:55 

REMOTE USER: Prof. Marcos Érico de Araújo Silva 

COMENTÁRIO 523: Paz e Bem caríssimos amigos! Sou católico romano, 
bacharel e licenciado em filo, e apreciador dos místicos. Meu primeiro contato 
com a espiritualidade Ortodoxa se deu através deste site. Através de minhas 
leituras de Raniero Cantalamessa, é que fui levado a pesquisar sobre a 
espiritualidade ortodoxa. Meu interesse é pesquisar como a Santíssima 
Trindade é vista pela teologia da Igreja ocidental e da oriental, o Espírito 
Santo de modo especial. Além de verificar a apropriação do mistério da vida 
divina, trinitária, na vida do fiel cristão tanto na vida sacramental quanto 
espiritual. Recomendo a todos os cristãos católicos romanos que visitem esse 
site. Sem perder a nossa identidade nós podemos muito aprender com a 
riqueza, por exemplo, dos símbolos e, sobretudo, com a realidade que emerge 
destes significados. Gostaria de receber, se possível e se houver é claro, uma 
lista bibliográfica de livros de teólogos ortodoxos que estão publicados no 
Brasil. Saudações e congratulações. Atenciosamente, Prof. Marcos Érico de 
Araújo Silva (marcos_erico@yahoo.com.br) 

 
DATE: 3/10/2005 

TIME:  11:02:14 

REMOTE USER: Thiago Augusto, Cônego Regular de Santo Agostinho 

COMENTÁRIO 524: A riqueza da Igreja Oriental é para a construção da 
sociedade toda, seja qual for a posição no hemisfério ou no credo. Thiago 
Augusto, Cônego Regular de Santo Agostinho. 

 
DATE: 3/10/2005 

TIME:  23:43:31 

REMOTE USER: Nelson 

COMENTÁRIO 525: Adorei este site, apesar de não ter visto cem por cento, mas 
devagar eu abro todas. Queria uma ajuda: se alguém souber se em Curitiba-
PR, tem alguma Igreja de São Cosme e Damião. Agradeço de coração a quem 
puder informar. arkishan@pop.com.br . Nelson. 

 
DATE: 4/10/2005 

TIME:  18:01:47 

REMOTE USER: Sebastião Catequista 

mailto:marcos_erico@yahoo.com.br
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COMENTÁRIO 526: Como leigo católico romano, do Nordeste do Brasil. 
Expresso minha admiração, meu carinho e minha comunhão com os irmãos 
ortodoxos. Bem como teço altos elogios ao seu site: dinâmico, verdadeiro, 
bonito, excelente, esclarecedor, catequético e digno de nota. Parabéns! Que 
seja além da Palavra, o Cristo Eucarístico a nos consumar N'Ele, cada vez 
mais, nossa união e comunhão espiritual. Continuem assim! Sebastião 
Santana - Sebastião Catequista: sebastiaocatequista@yahoo.com.br  

 
DATE: 5/10/2005 

TIME:  10:24:30 

REMOTE USER: Martin 

COMENTÁRIO 527: Onde posso encontrar canto bizantino e gregoriano? Até o 
momento só achei em um site da Rússia, por sinal, maravilhoso mesmo; uma 
missa completa com cantos muito lindos. Se alguém puder me dizer, ou quiser 
trocar, eu tenho alguns também... med_martin@oi.com.br 

 
DATE: 6/10/2005 

TIME:  06:46:42 

REMOTE USER: Lucio 

COMENTÁRIO 528: Gostaria de saber se os sacramentos da Igreja ortodoxa são 
válidos e reconhecidos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Seja qual for a 
Igreja Ortodoxa, pois aqui em são S. Paulo tem vários segmentos. Gostaria de 
entender esta divisão. Grato. Meu e-mail gonlucio@bol.com.br. Lucio - S. 
Paulo 

 
DATE: 6/10/2005 

TIME:  09:09:09 

REMOTE USER: Marcel Freitas 

COMENTÁRIO 529: Achei esse site muito completo, e sabia que a igreja de São 
Jorge, no centro de Belo Horizonte, não era propriamente católica, apesar de 
ninguém saber dar informações sobre ela. Parabéns pela organização da lista 
com todos os templos ortodoxos do Brasil e do mundo! Marcel Freitas - Belo 
Horizonte 

 
DATE: 7/10/2005 

TIME:  08:41:20 

REMOTE USER: Maestro Urbano Medeiros 

COMENTÁRIO 530: Amados irmãos, votos de paz e bem! Gostaria imensamente 
de partilhar minha música em CD (gratuitamente) com vocês. Há muitos anos 
que pesquiso a música oriental-cristã. Contatos por carta (correios) Maestro 
Urbano Medeiros C.P: 170 35660-970 PARÁ DE MINAS - MG - BRASIL p.s: 
peço orações pela minha saúde! 

mailto:sebastiaocatequista@yahoo.com.br
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DATE: 11/10/2005 

TIME:  12:59:53 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 531: Gostei muito e li com muito respeito. Gostaria de ter um 
contato, mas afetivo com esta Tradição. 

 
DATE: 12/10/2005 

TIME:  08:45:04 

REMOTE USER: Luis Acácio 

COMENTÁRIO 532: Que Maria Santíssima, tão amada e venerada pela Igreja 
Ortodoxa, e que, aqui no Brasil, com seu rosto de cor peculiar, tão igualmente 
amada, possa abençoar e proteger todos os cristãos de nosso País, neste dia em 
que a veneramos como Padroeira deste solo. Que o amor à Mãe de Deus possa 
nos fazer mais unidos em Jesus Cristo, Cabeça da Igreja Indivisa, Seu Corpo 
Místico. Luis Acácio - Petrópolis - RJ. 

 
DATE: 13/10/2005 

TIME:  23:42:04 

REMOTE USER: Acácio e Pedro Ravazzano 

COMENTÁRIO 533: Caros irmãos em XC. Eu, Acácio, e Pedro Ravazzano somos 
integrantes da primeira Missão Ortodoxa em nossa cidade, Salvador - Bahia. 
Portanto, caso haja alguém do Grupo que resida em Salvador ou no interior 
baiano que tenha interesse mais aprofundado pela Igreja Ortodoxa ou 
desejosos de conversão, enviem e-mails para gan_raphael@yahoo.com.br ou 
peuravazzano@hotmail.com. Abraços em XC. Acácio 

 
DATE: 14/10/2005 

TIME:  09:43:35 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 534: Toda mensagem fielmente vinda da Palavra de Deus é 
imprescindível na vida do ser humano... 

 
DATE: 16/10/2005 

TIME:  19:10:09 

REMOTE USER: Renato Batista Magrini 

COMENTÁRIO 535: O site ECCLESIA é o melhor site sobre Igreja Ortodoxa que 
eu já encontrei na Internet (em português). A Paz de Nosso Senhor Jesus 
Cristo esteja com todos vocês! Renato Batista Magrini. 
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DATE: 16/10/2005 

TIME:  22:56:56 

REMOTE USER: Rubens 

COMENTÁRIO 536: Alô amigos e irmãos em Cristo. Sou católico romano e 
gostei muito deste site sobre a Igreja Ortodoxa. Se seguimos a mesma 
doutrina, porque então não fazermos um esforço para nos unirmos cada vez 
mais, pois juntos, teremos mais força para evangelizar esta doutrina 
maravilhosa que é a fé Cristã católica. Acho muito interessante suas 
divulgações. Um abraço. Rubens - Marília - SP. 

 
DATE: 17/10/2005 

TIME:  09:49:29 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 537: Parabéns pelo site! Gostaria de saber sobre a Igreja Romena 
e Maronita e Oriental Sugiro ser colocado item de busca no site. 

 
DATE: 17/10/2005 

TIME:  18:00:46 

REMOTE USER: Pe. Luciano Adversi 

COMENTÁRIO 538: Estava eu procurando a explicação do ícone de Santo Inácio 
de Antioquia... então encontrei suas maravilhosas páginas. Obrigado. Pe. 
Luciano Adversi. 

 
DATE: 18/10/2005 

TIME:  00:43:40 

REMOTE USER: Rostislav Petrovsky 

COMENTÁRIO 539: Rev. Pe. André! Este site está cada vez melhor! Aqui no 
outro lado do mundo estamos iniciando um trabalho ortodoxo. A comunidade 
da ROCOR aqui, está ansiosa para juntar-se com o Patriarcado de Moscou. 
Que o trabalho missionário seja sempre abençoado! Rostislav Petrovsky - 
Auckland-NZ 

 
DATE: 18/10/2005 

TIME:  10:17:24 

REMOTE USER: Israel 

COMENTÁRIO 540: Sabe, minha mãe já foi católica... não que eu seja contra 
vocês, mas hoje, com a experiência que adquiri, após anos de estudo da bíblia, 
estou convencendo-me de que muitas coisas da igreja católica não estão de 
acordo com a bíblia.... Respondam-me... estou em dúvida!!!! Israel, servo de 
Deus. 
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DATE: 18/10/2005 

TIME:  12:43:23 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 541: Parabéns aos criadores do site, um ótimo espaço para a 
propagação da fé católica, seja ela Ortodoxa ou Romana... O que precisamos é 
estarmos mais unidos em Cristo Jesus, e no amor de sua mãe, Maria! O que eu 
mais gostei foi da iconografia, é perfeito, cada imagem é como um ícone de 
computador, que o liga a Deus! Tudo pela unidade, entre Apostólicos 
Romanos e Ortodoxos; pela unidade entre Católicos e Protestantes; pela 
unidade entre cristãos, judeus, hinduístas, budistas, maometanos, e todos os 
demais homens de Boa fé! 

 
DATE: 18/10/2005 

TIME:  22:23:27 

REMOTE USER: Mauricio Ragazzo 

COMENTÁRIO 542: Sou católico e desejo muito e rezo pela unidade entre a 
Igreja Católica e Igreja Ortodoxa. Por favor, trabalhem muito pela unidade, 
com humildade e amor. Será um dia glorioso para Deus e para a Sua Igreja 
aquele em que juntos, ao redor de um único altar, possamos elevar juntos o 
Pão e o Vinho consagrados. Mauricio Ragazzo. 

 
DATE: 20/10/2005 

TIME:  19:40:22 

REMOTE USER: Diniz Cascia dos Santos Filho 

COMENTÁRIO 543: Olá, que a graça de Deus esteja com todos! Gostei muito 
desse programa, vou passar para outras pessoas. Desde já agradeço e, 
aproveitando a oportunidade, venho solicitar a história, cânticos, orações, 
Igrejas, mensagens de São Lucas, uma vez que a comunidade que eu participo 
temos como padroeiro este santo. Por isso, gostaria de saber da sua vida... E-
mail: parede25@hotmail.com Diniz Cascia dos Santos Filho Coordenador da 
Comunidade. 

 
DATE: 22/10/2005 

TIME:  21:18:27 

REMOTE USER: José Edson Ferreira de Barros 

COMENTÁRIO 544: Parabenizo pelo site. Como fiel ortodoxo da Paróquia da 
Santíssima Trindade, Aldeia-Camaragibe/PE - Diocese sérvia do Leste da 
América, só me resta orar por tudo e por todos. Que este trabalho 
evangelizador seja cada vez mais abençoado por Deus, sob o patrocínio de 
Maria. José Edson Ferreira de Barros Recife/PE 
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DATE: 23/10/2005 

TIME:  20:05:50 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 545: Estimado Padre André, ao navegar pelo site Ecclesia, 
encontrei um texto sobre a concepção ortodoxa de Pentarquia, que muito 
apreciei, tendo-a reescrito de uma forma mais clara (com todo o respeito a seu 
autor e salvo oportuno juízo), bem como acrescentando-lhe o famoso Cânon 
34 das Regras Apostólicas, muito apreciado nos meios ortodoxos e 
recentemente citado pelo Arcebispo Zizoulas, de Bérgamo, por ocasião da 
retomada do diálogo teológico com a Igreja Romano-Católica. Eis como 
segue>>: [...] 

 
DATE: 24/10/2005 

TIME:  10:24:00 

REMOTE USER: José Alfredo Quintanilha  

COMENTÁRIO 546: Gostaria de saber porque São Pedro é associado à chuva? 
Jose Alfredo Quintanilha jaquintanilha@hotmail.com  

 
DATE: 24/10/2005 

TIME:  22:45:04 

REMOTE USER: Rodrigo 

COMENTÁRIO 547: Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus! Gostaria de saber 
mais sobre a diferença entre os 10 mandamentos na igreja ortodoxa e na 
católica [romana]. Fiquem todos na santa Paz do Senhor. Obs.: Existe uma 
Igreja Ortodoxa em Campinas, interior de São Paulo? Rodrigo -
rodrigo21thc@hotmail.com  

 
DATE: 25/10/2005 

TIME:  22:57:43 

REMOTE USER: Alberto 

COMENTÁRIO 548: 

Queridos irmãos ortodoxos, convido-os a visitarem minha comunidade no site 
www.clubao.com , procurar: católicos ortodoxos. Podem opinar, passar 
mensagens etc. Abraços a todos. Alberto-RJ 

 
DATE: 27/10/2005 

TIME:  10:55:59 

REMOTE USER: Gabriel Zinczuk Barruffe 

COMENTÁRIO 549: Sou estudante do curso de História em Porto Alegre / RS e 
fiquei feliz ao saber que existe um site que fala sobre a Igreja Ortodoxa. Minha 

mailto:jaquintanilha@hotmail.com
mailto:rodrigo21thc@hotmail.com
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mãe é polonesa de Varsóvia, tem 69 anos e me ensinou a gostar de meus 
antepassados. Mas, confesso que sei pouco, pois eles vieram para o Brasil em 
1938, ficando então sem contato com seus parentes. Gostaria de saber se há 
em seus registros alguém com sobrenome Zinczuk? Se for encontrado ou se 
souberem de outro site onde pudesse achar notícias de meus familiares, por 
favor, enviem para zinczuk@ibest.com.br. Gostaria de manter contato. 
Obrigado. Meu nome é Gabriel Zinczuk Barruffe. 

 
DATE: 27/10/2005 

TIME:  17:11:31 

REMOTE USER: Marcelle | Eriel Bahniuk 

COMENTÁRIO 550: Gostaria de parabenizar a todos pela iniciativa do site, 
bastante interessante. Verifiquei entre os colaboradores alguém com o 
sobrenome BAHNIUK, minha família é Bahniuk, moro em SC mas meu avô 
veio da Ucrânia. Caso alguém tenha conhecimento de alguém com o mesmo 
sobrenome, por favor me informe. marcelle.saude@terra.com.br 
/eriel.bahniuk@terra.com.br  

 
DATE: 27/10/2005 

TIME:  21:57:58 

REMOTE USER: Eder Tadeu 

COMENTÁRIO 551: A Paz de Cristo! Sou do Paraná, gostei muito do site e estou 
conhecendo um pouco sobre os Ícones. Gostaria de conhecer os significados 
de cada Ícone, se for possível, e mandem informações... Parabéns pelo vosso 
trabalho... Meu endereço é edertsantana@hotmail.com. Eder Tadeu 

 
DATE: 28/10/2005 

TIME:  10:41:36 

REMOTE USER: Elcio de Lima 

COMENTÁRIO 552: Paz em Cristo! Achei muito importante este site com 
informações sobre a igreja Ortodoxa, já que no Brasil temos pouca informação 
a respeito. Gostaria muito que me fosse indicado algum livro a respeito da 
espiritualidade, catequese e, enfim, tudo a respeito da Igreja Ortodoxa. Sem 
mais Ilton Elcio de Lima. E-mail: iltonlima1@hotmail.com. Paz e Bem! 

 
DATE: 28/10/2005 

TIME:  19:38:14 

REMOTE USER: Fernando 

COMENTÁRIO 553: Queridos irmãos, somos de uma comunidade no Rio de 
Janeiro. Nossa comunidade é muito humilde mas temos a bravura de lutar 
sempre para manter uma boa obra de DEUS. Comunidade Ortodoxa São 
Pedro e São Paulo. Nosso padre Jose Luis, nos ajuda muito nesta caminhada. 

mailto:zinczuk@ibest.com.br
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mailto:eriel.bahniuk@terra.com.br
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F. 9629-0472 - Fernando. Um grande abraço. JESUS CRISTO, ONTEM, HOJE 
E SEMPRE! 

 
DATE: 29/10/2005 

TIME:  16:00:17 

REMOTE USER: Victor Virginia 

COMENTÁRIO 554: Gostaria de saber melhor as diferenças entre a Igreja 
Ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana. victor.virginia@ig.com.br 

 
DATE: 31/10/2005 

TIME:  14:39:50 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 555: Sou católico romano e estou fascinado pela Igreja Ortodoxa. 
É tudo muito lindo! 

 
DATE: 2/11/2005 

TIME:  12:35:44 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 556: Sou católico romano, mas sempre gostei da Igreja Ortodoxa. 
Nunca tive a oportunidade de participar de uma celebração, mas gostaria, não 
só participar, mas tornar-me um convertido para a Igreja Ortodoxa. Gostaria 
de saber porque vocês não fazem missões na Bahia? marcoscamacua@ig.com 

 
DATE: 2/11/2005 

TIME:  14:02:33 

REMOTE USER: Cristina 

COMENTÁRIO 557: Eu queria saber sobre o livro São Domingo. E, parabéns pelo 
belo site tão gostoso de se acessar. Tenha certeza de que entrarei muitas 
outras vezes. Um abraço. Cristina. 

 
DATE: 2/11/2005 

TIME:  15:46:00 

REMOTE USER: Nilson 

COMENTÁRIO 558: Parabéns pelo site. Atende a todas as expectativas. Nilson 
Rio Claro - (SP) Brasil 

 
DATE: 3/11/2005 

TIME:  11:29:36 

REMOTE USER: Gilberto 

mailto:victor.virginia@ig.com.br
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COMENTÁRIO 559: Olá, amigos! Esta página é um ótimo trabalho. Parabéns 
padre João ou diria, André. Seu amigo Gilberto. 

 
DATE: 6/11/2005 

TIME:  13:14:19 

REMOTE USER: Luzinete 

COMENTÁRIO 560: Gostei dos cânticos (principalmente) e de todos os itens do 
site. Aprendi muita coisa! Obrigada, que Deus abençoe sempre. Luzinete (São 
Miguel Paulista - SP) luznunes@gmail.com 

 
DATE: 6/11/2005 

TIME:  16:23:48 

REMOTE USER: Rafael 

COMENTÁRIO 561: Olá! Meu nome é Rafael e sou católico romano. Sou um ex-
seminarista e um apaixonado pela liturgia ortodoxa como pela liturgia 
romana, e o site tem me ajudado muito no meu mergulho nesse novo rumo... 
Gostaria de aprender mais sobre as igrejas ortodoxas por favor me ajudem...!!! 
Obrigado! Rio, 06/11/2005. Rafael Ribeiro rrn20@hotmail.com 

 
DATE: 7/11/2005 

TIME:  23:25:06 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 562: Como católico apostólico romano, estudante de teologia, 
sinto uma imensa alegria em poder visitar tão agradável site e descobrir 
quanta riqueza emana da graça com Nosso Senhor Jesus Cristo inunda nossos 
corações; como pontifica o Salmo 117, o Senhor é o Senhor de todas as nações, 
que a Sua Palavra, pela graça de Seu Filho em união com o Espírito Santo, nos 
ilumine a todos, hoje e sempre. 

 
DATE: 7/11/2005 

TIME:  23:27:17 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 563: Muito bom, uma verdadeira aula de teologia para um bom 
católico apostólico romano. 

 
DATE: 8/11/2005 

TIME:  02:30:48 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 564: Glorificado seja o Nome do Senhor Jesus por estarmos aqui. 
Tudo a Ele, somente por Ele. Não há outro deus senão o nosso Deus Todo 

mailto:luznunes@gmail.com
mailto:rrn20@hotmail.com
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Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que um dia, Ele virá certamente buscar 
a sua noiva imaculada, sem defeitos, purificada e lavada pelo sangue do 
Cordeiro. Todos prostrarão diante de Sua soberania e glória. 

 
DATE: 10/11/2005 

TIME:  17:52:12 

REMOTE USER: Luis Fernando Araújo Sintra de Almeida 

COMENTÁRIO 565: Parabéns aos organizadores e mantenedores deste site tão 
necessário para a Igreja presente no Brasil. Muitos bebem desta fonte de 
conhecimento sobre a organização, história, hierarquia, tradição e costumes 
da Igreja Ortodoxa, sejamos nós católicos, ortodoxos, evangélicos, budistas, 
etc. Obrigado a todos. Luis Fernando Araújo Sintra de Almeida - UFSC - 
Florianópolis (SC). 

 
DATE: 11/11/2005 

TIME:  09:02:22 

REMOTE USER: Wallace 

COMENTÁRIO 566: O site está muito bom.... Wallace - SP 

 
DATE: 13/11/2005 

TIME:  11:45:58 

REMOTE USER: Nikolau 

COMENTÁRIO 567: Sou ortodoxo de batismo e convicção e gostei muito desse 
site. Mas sou ortodoxo, não católico ortodoxo, apesar de respeitar e até 
venerar santos católicos! Por que as igrejas de São Paulo estão fora do 
contexto deste site, digo, as igrejas dos imigrantes russos, a igreja do exílio. A 
igreja da Romênia é autocéfala ortodoxa??? Atenciosamente, Nikolau - E-mail 
dauphine27@hotmail.com 

 
DATE: 15/11/2005 

TIME:  18:01:38 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 568: Parabéns pelo site, através do qual pude conhecer um pouco 
mais e, especialmente, sobre as igrejas cristãs, além da romana (faço curso de 
teologia para leigos) e estamos estudando sobre ecumenismo. Obrigado. 

 
DATE: 16/11/2005 

TIME:  16:01:15 

REMOTE USER: Marcelo Ribas 

mailto:dauphine27@hotmail.com
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COMENTÁRIO 569: Meu nome é Marcelo Ribas, sou de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, Brasil. Procurando sobre a vida de Santo Antão, também passei 
pelo site da Igreja Ortodoxa. Sou católico apostólico romano e acredito que há 
um Cristo indiferente às igrejas e religiões. Como foi citado no novo 
testamento em Efésios, cap 4 versículos de 1 a 6, somos filhos do mesmo 
batismo que é Jesus Cristo. Abraço a todos. 

 
DATE: 16/11/2005 

TIME:  18:38:57 

REMOTE USER: Pe. Cícero Dione 

COMENTÁRIO 570: Gostaríamos de encontrar os 4 evangelistas. Não foi 
possível, mas a visita a esta página trouxe grande satisfação. Muito obrigado e 
que Deus abençoe. Pe. Cícero Dione - Salvador, 16 de novembro de 2005. 

 
DATE: 17/11/2005 

TIME:  15:56:45 

REMOTE USER: J.C.P.A. 

COMENTÁRIO 571: Sou católico apostólico romano e encontrei informações 
interessantes sobre espiritualidade e fé neste site que, além de um ótimo 
conteúdo, possui excelente visual que nos remete às antigas catedrais. 
Parabéns. J.C.P.A. 

 
DATE: 17/11/2005 

TIME:  16:27:16 

REMOTE USER: Ricardo 

COMENTÁRIO 572: Sou vocacionado da Igreja Ortodoxa Bielo-Russa Eslava e 
estudo muito pelo site. Obrigado. Ricardo - MG 

 
DATE: 18/11/2005 

TIME:  22:43:47 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 573: A cultura ucraniana é rica e bela, porém, é preciso que os 
descendentes deste povo maravilhoso aprendam a valorizar seus antepassados 
e sintam orgulho em divulgar seus usos e costumes. 

 
DATE: 22/11/2005 

TIME:  23:33:00 

REMOTE USER: Silvestre 

COMENTÁRIO 574: Estão de parabéns a equipe que organizou este site, pois o 
conteúdo está de bom tamanho para pesquisas de auto nível, ou seja, de cunho 
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universitário. Mais uma vez parabéns. Ass: Silvestre. De Maceió, Alagoas o 
paraíso das belas praias. 

 
DATE: 24/11/2005 

TIME:  01:18:51 

REMOTE USER: Fátima Pinto 

COMENTÁRIO 575: O site é lindo! Parabéns! Estou muito emocionada com tudo 
que li sobre São Nicolau. Fátima Pinto. 

 
DATE: 25/11/2005 

TIME:  10:28:20 

REMOTE USER: Auristela Bauer Kolenez  

COMENTÁRIO 576: O site está ótimo. Gostaria de ver, no Sul do Brasil, a cultura 
resgatada com maior força. Em Itaiópolis, Papanduva e outras cidades de 
Santa Catarina, cidades onde há grande número de ucranianos (chamamos 
ucraínos), perdeu muito da sua identidade. Quase ninguém fala a língua, que 
não é repassada ás crianças. Em todo o estado, a dança típica aparece em uma 
ou outra cidade. A pintura dos ovos, somente as senhoras mais antigas sabem 
fazer, e os novos não aprendem com as avós/tias, etc. Acho lamentável, pois a 
cultura alemã se faz muito mais presente em todo o Sul, embora as duas 
culturas pudessem ter a mesma força. Gostaria de estar sempre recebendo 
informações sobre eventos, festas típicas e outros, se possível. Auristela Bauer 
Kolenez auristelabk@brturbo.com.br  

 
DATE: 26/11/2005 

TIME:  22:28:30 

REMOTE USER: Idalcir 

COMENTÁRIO 577: Sou católico apostólico romano, ex-frater e quero 
parabenizar a todos os irmãos cristãos ortodoxos pelo belo site desenvolvido 
que leva a boa mensagem cristã a todos os necessitados. Sinto uma imensa 
vontade em poder participar da tão agradável liturgia ortodoxa e vivenciar a 
riqueza e o encontro com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo que inunda os 
corações. Gostaria de ser padre ortodoxo, alguém poderia me ajudar? Sou 
coordenador pedagógico, tenho duas faculdades, pós-graduação e parte de 
Mestrado. Copiei os cânticos em MP3 que existem no site e, hoje, passei 
escutando essas grandes músicas de elevação que nos levam a Deus Pai. Com 
certeza aprendi muita coisa. Que o Espírito de Deus ilumine a todos, hoje e 
sempre! Um grande abraço. idalcir@estadao.com.br 

 
DATE: 27/11/2005 

TIME:  02:24:14 

REMOTE USER: 

mailto:auristelabk@brturbo.com.br
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COMENTÁRIO 578: Sou um grande admirador da Igreja Ortodoxa Grega e do 
Patriarcado Ecumênico em particular. Infelizmente, em minha cidade, não 
existe, ao menos, uma paróquia ortodoxa em onde possa frequentar os cultos 
religiosos, porém, o Senhor, um dia, haverá de prover-nos com esta benção. 
Felicitações a todos os cristãos ortodoxos que nos leem. 

 
DATE: 29/11/2005 

TIME:  10:06:14 

REMOTE USER: Athos 

COMENTÁRIO 579: Meu nome é Athos, sou de São José dos Campos - SP. Um 
dia estava vendo um livro de geografia (Atlas), e vi na Grécia o Monte Athos. 
Fiquei muito curioso em conhecer um pouco mais sobre o lugar, só que 
esperava que houvesse fotos do lugar, mais gostei muito de saber um pouco 
mais sobre a história do Monte Athos. Tchau.... Abraços. 

 
DATE: 19/12/2005 

TIME:  00:36:42 

REMOTE USER: Zeandro 

COMENTÁRIO 580: Olá sou católico romano, sou frade da Ordem do Carmo e 
tenho uma especial devoção ao rito oriental, é de total transcendência. Por 
isto gostaria de entrar em contato com um dos participantes deste rito 
mande-me e-mail: zeandro@hotmail.com. Espero ansioso. 

 
DATE: 29/11/2005 

TIME:  13:09:45 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 581: Tenho dificuldades em encontrar material sobre a Igreja 
Ortodoxa, como livros, textos etc. Esse site traz material rico, vasto e profundo 
para o estudo e entendimento da Ortodoxia. Sem falar que é confiável, 
inclusive porque recebe muitas referências entre os ortodoxos. Muito bom, 
muito bom mesmo! É a minha referência sobre a Igreja Ortodoxa. 

 
DATE: 4/12/2005 

TIME:  15:30:19 

REMOTE USER: Janaína Carmo 

COMENTÁRIO 582: Gostaria de saber o site do mosteiro de São Bento na Capital 
Paulista. Gostaria de passar e-mail aos monges, pois meu marido tem dois 
primos que fazem parte de mosteiro e nós não os vemos a mais de dois anos. 
Obrigado desde já. Meu e-mail é: janainacarmo@pop.com.br  Por favor, quem 
souber o site ou e-mail dos monges me respondam. Janaina. 

 

mailto:zeandro@hotmail.com
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DATE: 4/12/2005 

TIME:  20:14:24 

REMOTE USER: Maria Zélia Pelozzi 

COMENTÁRIO 583: Maravilhoso! Estava procurando aquelas imagens da bíblia 
e não encontrei. Fico emocionada com aquela do Horto das oliveiras, onde Ele 
orou ao Pai. Não encontrei, mas valeu, muito mesmo. Maria Zélia Pelozzi / 
Campinas - SP. 

 
DATE: 5/12/2005 

TIME:  09:46:09 

REMOTE USER: Gilmar Gonçalves 

COMENTÁRIO 584: Bom dia amigos! Meu nome é Gilmar Gonçalves, sou de 
Porto Alegre - RS. Vi uma reportagem sobre o belo trabalho de decoração em 
ovos de avestruz feito pela sua comunidade. Gostaria de saber como posso 
adquirir uma destas obras de arte, pois quero colocar em destaque na minha 
casa. Tenho um amigo que mora em Curitiba, funcionário da Varig, que 
poderá pegar para mim. Aguardo o seu contato com muita ansiedade. 
Atenciosamente, Gilmar Gonçalves / e-mail: ggoncalves@goodcard.com.br. 
Tel.: 51 32286140 

 
DATE: 5/12/2005 

TIME:  17:11:54 

REMOTE USER:Tânia Maria Zaine de Oliveira 

COMENTÁRIO 585: A cada visita a página Ecclesia, fico mais grata a Deus pela 
maravilha de sabedoria que nos instrui a cada dia. Aprendi a consultar este 
site com o professor Felipe Aquino. Como está rico em artigos e ensinamentos 
sobre nossa fé católica. Parabéns! Com carinho. Tânia Maria Zaine de Oliveira 
Diamantino - Barretos/SP 

 
DATE: 7/12/2005 

TIME:  09:16:25 

REMOTE USER: Victor 

COMENTÁRIO 586: Olá! Gostaria de parabenizá-los pelo bom site da Igreja 
Ortodoxa. Creio que seja o melhor em língua portuguesa. Sou seminarista da 
Igreja latina e gosto muito da iconografia da Igreja Grega. Um grande abraço 
a todos. Victor. 

 
DATE: 8/12/2005 

TIME:  01:10:34 

REMOTE USER: Arnaldo Salles 

mailto:ggoncalves@goodcard.com.br
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COMENTÁRIO 587: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Uma riqueza 
inestimável este site. Parabéns! arnaldo.salles@ufrj.com 

 
DATE: 8/12/2005 

TIME:  21:47:29 

REMOTE USER: Marco Antônio 

COMENTÁRIO 588: PAZ E BEM! Achei fantástico o site com fotos, textos, 
explicações didáticas e super interessante sobre a IGREJA ORTODOXA que, 
para mim, pouco sabia sobre ela. Gostei de um texto que fala de São João do 
Apóstolo Virgem, linguagem esta nunca ouvida por mim, achei muito bom! 
Parabéns pelo site e gostaria de receber mais notícias sobre a Igreja em meu 
e-mail: maseze12@zipmail.com.br Sou de Jaú / SP um abraço - MARCO 
ANTONIO professor de História 

 
DATE: 9/12/2005 

TIME:  16:52:34 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 589: Gostaria de saber se hoje o cisma ainda faz efeitos. Se 
existem conflitos e desunião entre as duas igrejas. 

 
DATE: 9/12/2005 

TIME:  22:32:25 

REMOTE USER: A. Bandeira 

COMENTÁRIO 590: Um dos sites mais esclarecedores sobre o assunto, 
extremamente interessante. A. Bandeira Porto Alegre - RS 

 
DATE: 10/12/2005 

TIME:  12:57:27 

REMOTE USER: Fabio Wagner 

COMENTÁRIO 591: Caros amigos, Paz! Meu nome é Fábio, e participo da 
Comunidade Russa do Ipiranga, da qual sou acólito. Gostaria de entrar em 
contato com a Colônia Sérvia de São Paulo, de modo especial, com o Sr. 
Slavako Kondic responsável pela Comunidade "Synaxis dos Santos Sérvios". 
Procurei-a no Brás mas, ao que parece, se mudou. Para contato, tel.: (015) 
9722-2962; fabioswagner@ig.com.br .desde já lhes agradeço, Fábio. 

 
DATE: 10/12/2005 

TIME:  13:10:19 

REMOTE USER: Fábio Wagner 

mailto:arnaldo.salles@ufrj.com
mailto:fabioswagner@ig.com.br


149 
 

COMENTÁRIO 592: Caros amigos, Paz! Convido-lhes a virem conhecer e a 
participar da Divina Liturgia na Capela Russa Católica da Anunciação - rito 
bizantino-eslavo (Rua dos Sorocabanos, 150, Ipiranga - São Paulo/SP), 
próxima ao Monumento da Independência. No momento, estamos apenas com 
uma Divina Liturgia por mês, aos 1°s. Domingos às 10h00; geralmente após a 
"Missa" há uma refeição partilhada. Para confirmar ligue para D. Ludmila: 
(011) 5666-8997. Um forte abraço, seu irmão em Xpto, Fábio 
fabioswagner@ig.com.br 

 
DATE: 10/12/2005 

TIME:  13:31:17 

REMOTE USER: Fábio Wagner 

COMENTÁRIO 593: Paz a todos! É com alegria, que lhes informo que "Sua 
Santidade o Papa Shenuda III", Patriarca Copta Ortodoxo da "Grande Cidade 
de Alexandria", virá a São Paulo consagrar a igreja copta ortodoxa de São 
Marcos (Rua São Borja 201-Jabaquara, São Paulo/SP, próxima ao Metrô 
Jabaquara), além de ordenar alguns diáconos. Isso se dará nos dias 11 e 
12/2/2006; depois, o Papa Shenuda III irá a Bolívia. A Divina Liturgia em rito 
Copta (alexandrino) é celebrada às Quartas-feiras, às 18h30. E, aos Domingos, 
iniciando com a "Oração do Incenso"- um ofício litúrgico solene, às 8h00. 
Informações com o Pe. Aghason - (monge copta), tel.: (011) 5588-3672. Um 
forte abraço, Fábio. 

 
DATE: 10/12/2005 

TIME:  13:31:49 

REMOTE USER: Irineu 

COMENTÁRIO 594: Copiei e colei a seguinte mensagem, pois também é minha 
dúvida. (590): Gostaria de saber se hoje o cisma ainda faz efeitos. Se existem 
conflitos e desunião entre as duas igrejas. Irineu itg@ig.com.br  

 
DATE: 11/12/2005 

TIME:  23:33:56 

REMOTE USER: Daniela 

COMENTÁRIO 595: Boa noite! Gostaria de saber endereços da Igreja Católica 
Ortodoxa aqui em São Paulo, especialmente na Zona Leste, vocês poderiam 
me enviar... obrigada Daniela.capelli@pop.com.br 

 
DATE: 12/12/2005 

TIME:  10:05:00 

REMOTE USER: Rodolfo Pires 

COMENTÁRIO 596: Gostaria de me converter, como, faço? Qual igreja existe em 
Belo Horizonte? graficapiresbh@aol.com Rodolfo Pires 

mailto:fabioswagner@ig.com.br
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DATE: 16/12/2005 

TIME:  15:55:19 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 597: Muito bom o site, entretanto, não vi o nome e nem ser 
mencionado o Bispo Mikael Chehade, que foi o primeiro a chegar ao Brasil e 
construir a catedral; por que não é mencionado? 

 
DATE: 17/12/2005 

TIME:  12:47:01 

REMOTE USER: Jose Tello 

COMENTÁRIO 598: Hola. Soy Cristiano y gracias a Dios, ortodoxo. El 
conocimiento de la Iglesia Ortodoxa en Merida Yucatàn México, ha cambiado 
mi vida y he encontrado la felicidad y la verdad en mi fe en Cristo, y escribo 
estas lineas para poder tener contactos con otros hermanos. Mi nombre es 
Jose tello 40 años. jmtello@aol.com  Gracias, Dios les bendiga! 

 
DATE: 17/12/2005 

TIME:  17:45:37 

REMOTE USER: Maique Rolim 

COMENTÁRIO 599: Tenho acompanhado os encontros que o Papa Bento XVI 
tem feito com os líderes de igrejas. Recentemente reuniu-se com o líder da 
igreja luterana tratando de assuntos que levam a unidade de fé, (justificação 
pela fé) logo depois o bispo da igreja metodista ratificou o pacto de união. 
Gostaria de saber como seria tratado o assunto com a igreja adventista, uma 
vez que guarda o sábado, haverá possibilidade de união com os adventistas? 
Maique Rolim - Curitiba-PR. 

 
DATE: 23/12/2005 

TIME:  11:50:16 

REMOTE USER: Marcus Vinicius Ribeiro 

COMENTÁRIO 600: Olá, caros amigos, trabalho com arte sacra e metais ligados 
a Igreja em geral no Brasil. Se alguém, ou algum padre ou leigo, necessitar de 
algum material ligado a isso, mande um e-mail para 
marcusviniciusribeiro@uol.com.br  

 

Mensagens 0601 a 0700 (2005/6)   

mailto:jmtello@aol.com
mailto:marcusviniciusribeiro@uol.com.br
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DATE: 23/12/2005 

TIME:  11:50:16 

REMOTE USER: Marcus Vinicius Ribeiro 

COMENTÁRIO 601: Olá, caros amigos, trabalho com arte sacra e metais ligados 
a Igreja em geral no Brasil. Se alguém, ou algum padre ou leigo, necessitar de 
algum material ligado a isso, mande um e-mail para 
marcusviniciusribeiro@uol.com.br 

 
DATE: 24/12/2005 

TIME:  18:44:32 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 602: Mais um Natal se aproxima e mais um ano chega ao fim.... 
É tempo de, mais uma vez, desejar ao próximo um Feliz Ano Novo. É tempo de 
renovar a esperança, de procurar ouvir os sons dos pássaros nos bosques, de 
agradecer a Deus a cada um dos raios de sol que Ele envia para nos iluminar. 
É tempo de acreditar no futuro e na Paz, apesar de tantas imagens tristes que 
fomos obrigados a assistir no ano que passou.... Chegou a hora de acreditar 
num radiante amanhã. Chegou a época de fazer um balanço de tudo o que 
aconteceu, de tudo o que nos acompanhou em 2005.... Chegou o momento de 
lembrar das perspectivas que surgiram e, principalmente, das lições que 
pudemos aprender a partir de qualquer episódio que tenhamos presenciado. 
2006 será melhor, certamente! Que as dificuldades passadas nos inspirem a 
caminhar com mais firmeza; que os problemas nos incentivem a procurar 
soluções e a lutar por bons ideais, sem nunca perder a ternura! Que o amor 
prevaleça sobre todas as coisas... que as eventuais lágrimas expressem e 
reflitam apenas a alegria de viver e de poder brindar a cada momento de 
convívio, a cada momento de comunhão e solidariedade. 

 
DATE: 26/12/2005 

TIME:  10:52:16 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 603: Igreja Ortodoxa - Catedral Rua Tamandaré, 710 - Fone: 
2556111/6316 

 
DATE: 26/12/2005 

TIME:  13:31:48 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 604: Gostaria de saber se posso assistir às missas em igrejas 
ortodoxas em qualquer lugar do Brasil e se há comunidades ortodoxas aqui 
em Maringá/PR. Obrigado. 

 
DATE: 26/12/2005 

mailto:marcusviniciusribeiro@uol.com.br
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TIME:  20:55:45 

REMOTE USER: Ambrosio Melek 

COMENTÁRIO 605: Prezada professora: meus parabéns pelo resumo da Vinda 
dos Ucranianos para o Brasil. Gostaria de saber onde posso encontrar seu livro 
"Paraíso das delícias: um estudo da emigração ucraniana (1895-1995)" 
Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999. Atenciosamente. amf@netbank.com.br 

 
DATE: 28/12/2005 

TIME:  01:02:40 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 606: Paz de Cristo! Sou católico romano e queria saber ser a 
Igreja Ucraniana Católica é ortodoxa ou se está na primazia de Pedro. Por 
favor me mande um e-mail crentemuitolouco@hotmail.com Que Deus proteja 
a todos. 

 
DATE: 28/12/2005 

TIME:  15:14:01 

REMOTE USER: Maria José Mateos Pombero 

COMENTÁRIO 607: Desejo do fundo do meu coração que os votos de Felizes 
Festas e um Ano Novo ainda melhor se tornem realidade para você e toda sua 
família. Convido você a fazer uma visita a meu presépio e ver com olhos do 
Natal. Direção nosso Belém: http://es.geocities.com/belendemaria/ Boas 
Festas. Maria José Mateos Pombero. 

 
DATE: 30/12/2005 

TIME:  12:45:23 

REMOTE USER: Fabio Wagner 

COMENTÁRIO 608: Paz! Gostaria de entrar em contato com o Sr. Alexander 
Mitic, atual representante do Patriarcado Sérvio Ortodoxo em São Paulo. 
Desde já lhes agradeço, Fábio fabioswagner@ig.com.br - (015) 9722-2962. 

 
DATE: 30/12/2005 

TIME:  16:20:40 

REMOTE USER: Fabio Wagner 

COMENTÁRIO 609: Caros irmãos em Cristo. Paz! Sou membro da Comunidade 
Russa Católica da Anunciação - Ipiranga - S. Paulo/SP - (rito bizantino-
eslavo), e gostaria de contatar outras pessoas que estão sob a custódia do 
"Ordinariato dos Fiéis de Rito Oriental" - ítalo-albaneses e siríacos católicos. 
Também quero contatar os senhores: Marcio Alan Klein (Igreja Ítalo-
albanesa/RJ); Alessandro Saavedra (Igreja Siríaca Católica/BH); Will Mancini 
(Igreja Católica Etíope/Osasco); Sandro Metilinios (Igreja Caldeana 

mailto:amf@netbank.com.br
mailto:crentemuitolouco@hotmail.com
http://es.geocities.com/belendemaria/
mailto:fabioswagner@ig.com.br
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Católica/SP). Desde já lhes agradeço, Fábio fabioswagner@ig.com.br - (015) 
9722-2962. 

 
DATE: 31/12/2005 

TIME:  16:54:51 

REMOTE USER: Urbano Medeiros 

COMENTÁRIO 610: Sou um cristão oriental, músico, casado, 4 filhos e gostaria 
de trocar ideias com muitos irmãos e irmãs sobre música e arte cristã com 
raízes no nosso velho Oriente. Contatos pelo correio: Urbano Medeiros 
(Maestro) C. Postal 170 35660-970 - Pará de Minas - MG 

 
DATE: 2/1/2006 

TIME:  20:38:28 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 611: Gostaria de conhecer a história e autor do ícone Panaghia 
24.jpg. Obrigada. 

 
DATE: 3/1/2006 

TIME:  11:58:44 

REMOTE USER: Rochelle Cysne. 

COMENTÁRIO 612: Sempre visito este site, mas nunca deixo nenhuma 
mensagem. É simplesmente maravilhoso! Como estudiosa do Cristianismo, 
fico feliz de encontrar tanta coisa com tanta qualidade. Parabéns! Rochelle 
Cysne. 

 
DATE: 5/1/2006 

TIME:  22:36:17 

REMOTE USER: Walkiria Sandak 

COMENTÁRIO 613: Meu nome é Walkiria Sandak. Em julho de 2005 postei uma 
mensagem sobre meu bisavô e avô. Contava a história da Igreja Ortodoxa em 
Jangada do Sul. Fui novamente ao site e vi que esta parte havia sido apagada, 
gostaria que me mandassem uma cópia do texto que fazia parte da parte da 
Breve História escrita por Alda. Ficaria muito grata. Aliás, estou à procura do 
Thomaz, que gostaria de se comunicar comigo, mas não tenho como, pois não 
há algum e-mail sequer, aqui está o meu: walsandak@msn.com . Caso venha a 
ver novamente esta msg. Agradeço desde já. 

 
DATE: 7/1/2006 

TIME:  14:08:00 

REMOTE USER: Antonio Sampaio 

mailto:fabioswagner@ig.com.br
mailto:walsandak@msn.com
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COMENTÁRIO 614: Parabéns pelo site. Vivo aqui nos Açores (Portugal) e 
encontrei o vosso site, está muito bem organizado e é muito esclarecedor. 
Para mim tem sido uma grande riqueza a descoberta da Igreja Ortodoxa. Que 
Deus nos abençoe na diferença e nos afaste de tudo o que é divisão. 
antoniosampaio@portugalmail.pt 

 
DATE: 7/1/2006 

TIME:  16:40:07 

REMOTE USER: Diva Negreiros 

COMENTÁRIO 615: Sou devota do Arcanjo Miguel e procuro uma oração que 
consta em um livro somente o primeiro trecho. Por isso quem possuir essa 
oração, mande-me por e-mail: divanegreiros@yahoo.com.br. O início da 
oração é o seguinte: "Miguel, Miguel da manhã, fresco elo que adorna o 
paraíso."... Gostei muito de todas as orações que aqui estão. 

 
DATE: 7/1/2006 

TIME:  20:13:59 

REMOTE USER: Renata Braga Leite 

COMENTÁRIO 616: Gostaria de saber como faço para ingressar em um convento 
de preferência que seja em Juiz de Fora - MG. Se alguém puder me ajudar 
com informações ficarei grata. E-mail: renatabragaleite@bol.com.br 

 
DATE: 8/1/2006 

TIME:  22:25:42 

REMOTE USER: César Henrique Martins 

COMENTÁRIO 617: Digníssimo Padre André, em outubro de 2005, realizei o 
grande sonho de minha vida, a saber, uma viagem à pátria-mãe da ortodoxia 
bizantina (Grécia expandida, algumas de suas ilhas importantes, mais Trácia, 
Capadócia e Sudoeste da Anatólia, estas últimas localidades hoje pertencentes 
à Turquia). Foi emocionante adentrar a magnífica basílica de Aghia (Santa 
Sabedoria), em Istambul (antiga Constantinopla, segunda Sé Cristã em 
hierarquia honorífica) e visitar os arredores da igreja de Hagia Irene (hoje 
parte integrante do suntuoso Palácio Topkapi, dos antigos sultões otomanos e 
outrora residência dos patriarcas bizantinos). A antiga Constantinopla se 
estendia pelo bairro hoje chamado Sultanahmet (pronuncia-se "Sultanâmet"), 
que equivale à parte histórica da cidade, onde se encontram as monumentais 
igrejas de Santa Sophia, Santa Irene, restos do hipódromo de Bizâncio, as 
Colunas de Teodósio e de Constantino, o Grande Bazar, o Bazar das 
Especiarias, bem assim o aqueduto romano de Valens, além de diversas 
mesquitas réplicas de Santa, como as de Súleiman e Azul. Infelizmente, não 
houve tempo hábil para que visitasse o Fanar, sede do Patriarcado Ecumênico, 
um pouco distante da área central, a Noroeste de Istambul. No bairro de 
Taksim, entretanto, mais próximo da área central histórica, além Chifre de 

mailto:antoniosampaio@portugalmail.pt
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Ouro, há templos ortodoxos bizantinos, armênios e romano-católicos, tendo 
conseguido adentrar alguns deles. Todos belíssimos, denotando o amor e a 
perseverança dos poucos cristãos turcos (um por cento, e na maioria 
descendentes de estrangeiros) ao cristianismo universal. Descobri que a 
cidade de Adrianopla hoje se chama Edirne, quase na fronteira com a Grécia, 
bem assim que Nicéia - na Anatólia - é atualmente Iznik; já Calcedônia, 
também na Istambul Asiática, é hodiernamente chamada Kadikóy, localidades 
muito importantes na história do cristianismo, pois sediaram os oito primeiros 
concílios ecumênicos da Igreja ainda indivisa. Seguindo viagem, conheci 
também a Casa da Virgem Maria, em Éfeso (hoje, Kusadási - Anatólia, 
Turquia), um santuário mariano em terras turcas, no qual residem dois 
sacerdotes, um ortodoxo e outro católico-romano, além de religiosas de 
ambas as igrejas. Nesse local, segundo a Santa Tradição de nossos pais 
cristãos, Nossa Senhora teria passado os últimos anos de sua vida aqui na 
Terra ao lado do Apóstolo João, a quem Cristo confiara Sua Santíssima Mãe 
aos pés da Cruz. Não muito longe dali, na Ilha de Patmos (pertencente à 
Grécia), conheci a gruta em que São João Evangelista escreveu o Apocalipse 
(último livro do cânon neotestamentário), hoje uma capela magnífica e muito 
bem cuidada por monges ortodoxos. Um pouco mais acima, no topo de um dos 
mais altos montes do arquipélago de Patmos, está cravado o monastério de 
São João o Teólogo, também ortodoxo-bizantino. Quanto à cidade de 
Antioquia, antigamente pertencente à Síria, hoje integra a Turquia, quase na 
fronteira com seu país de origem. Já Esmirna conserva o mesmo nome, até 
hoje, bem assim Tarsus, todas hoje localidades turcas. Na Grécia, mais 
precisamente em Atenas (capital), visitei a preciosíssima catedral dedicada à 
Anunciação da Virgem Maria e assisti à Divina Liturgia celebrada pelo 
Arcebispo Dom Cristodoulos, no domingo do dia 06 de novembro, das 9h às 
11h30. Na entrada da catedral, há um monumento dedicado ao Arcebispo 
Damasquinos, o qual fora assassinado pelos turcos enfurecidos, quando 
invadiram a Grécia há anos atrás. Pude conhecer também a bela catedral de 
São Dênis, da Igreja Latina Romana, freqüentada mais por estrangeiros e, 
pasme V. Sa., filipinos que vivem na Grécia! Foram dias inesquecíveis, nos 
quais tive a oportunidade de renovar minha fé na Grande Santa Igreja, 
verdadeiramente Católica e Apostólica em sua raiz protomilenar, baluarte 
incólume dos ensinamentos cristãos e dispensadora da santificação plena 
através dos sacramentos. Obrigado, Jesus e Maria, por mais essa graça 
abundante em minha vida! Por fim, em uma loja de ícones da Odos Adrianou 
(Rua Adriano), a principal do bairro de Plaka, no coração de Atenas, conheci o 
Sr. Georges, um brasileiro de origem grega ali radicado, muito simpático, 
hospitaleiro e fiel cristão ortodoxo, do qual adquiri dois ícones (um de Cristo 
Pantocrator e outro de Maria Panaghia, bentos por um sacerdote da catedral 
ateniense), e que fez um comentário  no mínimo INSTIGANTE acerca da 
divisão da Igreja de Cristo em duas: romana (católica) e grega (ortodoxa). É 
que, segundo ele, "no Oriente, o monarca bizantino quis se tornar Papa", 
legislando para a Igreja Cristã e usurpando, com isso, um direito inalienável 
do colégio episcopal; já "no Ocidente", em caminho inverso, "o Papa quis se 
tornar monarca, reivindicando para si o comando absoluto da igreja e da 
sociedade, espiritual e temporal". Esses fatores, segundo ele, são a raiz do 
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amargo cisma que "enche de profundo pesar o coração de todo cristão". Que 
possamos todos nós, católicos e ortodoxos, continuar UNIDOS, mais do que 
nunca, na superação das divisões históricas pelo comum testemunho das 
práticas e dos valores cristãos e, sobretudo, pela incessante oração. 

 
DATE: 8/1/2006 

TIME:  22:35:32 

REMOTE USER: César Henrique Martins 

COMENTÁRIO 618: A última mensagem - visita à Grécia expandida - foi enviada 
por César Henrique Martins, de Campinas (SP), "um católico-romano de 
coração ortodoxo", o qual já enviou ao sítio, em outros ensejos, modestas 
colaborações. Um grande abraço a V. Revma, Pe. André. Cristós Anésti! César. 

 
DATE: 11/1/2006 

TIME:  12:39:25 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 619: Procurei pela vida de Santo Antão, encontrei este 
maravilhoso site! Como foi bom encontrá-lo. Gostaria de ver algumas pinturas 
de Domingos Morelli sobre os temas de Sto. Antão. O site é muito grande. Se 
alguém souber e tiver alguma coisa, peço enviar-me, meu endereço é: 
eldarijo@uol.com.br. Gostei muito do site! Parabéns aos organizadores! 

 
DATE: 11/1/2006 

TIME:  21:06:15 

REMOTE USER: Fábio S. Wagner 

COMENTÁRIO 620: Caros amigos, Paz! Meu nome é Fábio e sou membro da 
comunidade russa-católica da Anunciação, rito bizantino-eslavo - (Ipiranga-
SP). Fazemos parte do Ordinariato Oriental - (RJ), e gostaria de contatar 
outros cristãos orientais pertencentes também ao Ordinariato, mormente, 
ítalo-albaneses e siríacos. Desde já lhes agradeço. Fábio S. Wagner - fabio-
akimiton@ig.com.br - (015) 9722- 2962 - Igreja Russa da Anunciação - Rua dos 
Sorocabanos, 150, Ipiranga - São Paulo/SP. 

 
DATE: 13/1/2006 

TIME:  09:05:37 

REMOTE USER: Wildston S. de Freitas 

COMENTÁRIO 621: É uma alegria muito grande ter encontrado este site. O 
conteúdo é magnífico e expressa a riqueza da história e sabedoria da Igreja 
Una, Santa, Católica, Apostólica. Que a Virgem Maria (Theotokos) continue a 
interceder pela união dos cristãos católicos, unindo-os de novo em um só 
corpo. Wildston S. de Freitas Brasília/DF. 

mailto:eldarijo@uol.com.br
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DATE: 13/1/2006 

TIME:  17:08:49 

REMOTE USER: Mihar 

COMENTÁRIO 622: Gostaria de saber se a Igreja Católica irá construir um 
templo em Israel. Seria muito bom. Só assim poderíamos ter mais vigor de 
nossa fé e, talvez, as outras religiões poderiam fazer parte. Seria uma união 
misericordiosa. Eu sou muito católica e gostaria muito que isso acontecesse. 
Só assim não haveria discórdia entre as religiões. Por favor, gostaria de 
receber a resposta hoje ainda, pois não tenho computador e, se for verdade, 
ficarei muito feliz. Mihar. 

 
DATE: 13/1/2006 

TIME:  23:37:01 

REMOTE USER: Antônio Carlos Gomes de Castro 

COMENTÁRIO 623: Excelente e minucioso site. Parabéns! Antônio Carlos 
Gomes de Castro. http://www.misticismo.blogger.com.br. 

 
DATE: 15/1/2006 

TIME:  03:02:29 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 624: Muito bonito o site, adorei os cantos. Parabéns! 

 
DATE: 16/1/2006 

TIME:  14:44:21 

REMOTE USER: Arquimandrita Theodoro (hiegumeno) 

COMENTÁRIO 625: Mosteiro de Rito Bizantino em Votorantin - SP (Greco-
católico), casas masculina e feminina: Mosteiro dos Filhos Misericordosos da 
Cruz - A/C.: Arquimandrita Theodoro (hiegumeno) Rua Paschoa Boscariol, 
28- Vila Albertina 18110-140 Votorantim/SP. tel.: (015) 3247-2388 e-
mail: misereor72@hotmail.com "Terço-bizantino" (Oração de Jesus..., 
espiritualidade hesicasta), às sextas-feiras, 18.00hs; Divina Liturgia de São 
João Crisóstomo (Santa Missa), domingos , às 7.30hs. "A Cruz salvou e 
transformou o mundo, expulsou o erro, introduziu a verdade, tornou a terra 
em céu e os homens como anjos." (S. João Crisóstomo). 

 
DATE: 16/1/2006 

TIME:  14:51:02 

REMOTE USER: Fábio S. Wagner 

http://www.misticismo.blogger.com.br/
mailto:misereor72@hotmail.com
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COMENTÁRIO 626: Paz a todos! Gostaria de contatar o Sr. Alexander Mitic, 
atual representante do Patriarcado Sérvio Ortodoxo em São Paulo. Desde já 
lhes agradeço. Fábio S. Wagner fabio-akimiton@ig.com.br - FONE: (015) 9722-
2962. 

 
DATE: 16/1/2006 

TIME:  22:41:01 

REMOTE USER: Matheus.Ferracini 

COMENTÁRIO 627: A PAZ DE CRISTO! Sou católico romano, e sempre tive uma 
especial ligação com as tradições e igrejas orientais. Fui batizado na Igreja 
Maronita e gostaria de saber o que é necessário para ingressar na Igreja 
Ortodoxa! Desde já agradeço! Matheus. E-mail para contato: 
matheus.ferracini@hotmail.com 

 
DATE: 17/1/2006 

TIME:  13:49:53 

REMOTE USER: Claudio A. Coppola 

COMENTÁRIO 628: Excelente y bella página de la iglesia de Dios. Espero que la 
Occidental siga y copie sus pasos para salvarse del fin y la soledad de sus 
pulpitos vacios. Claudio A. Coppola. 

 
DATE: 21/1/2006 

TIME:  10:22:08 

REMOTE USER: Hendrik 

COMENTÁRIO 629: Alguém conhece e poderia me informar algum meio de 
contato com Dom Chrisóstomo? Grato Hendrik. 

 
DATE: 21/1/2006 

TIME:  17:21:36 

REMOTE USER: Wirla 

COMENTÁRIO 630: Sou católica romana e simpatizo muito com os ritos 
ortodoxos. Moro no interior de Minas Gerais e, por aqui, não há igrejas 
ortodoxas. Gostaria de saber mais sobre a religião. A propósito, este site é o 
máximo! Meu e-mail: wirla@uai.com.br. Gostaria de me corresponder com 
algum conhecedor da religião. 

 
DATE: 22/1/2006 

TIME:  22:59:27 

REMOTE USER: l. B. S. Neto 

mailto:fabio-akimiton@ig.com.br
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COMENTÁRIO 631: Olá! Sou católico-romano da Sé Catedral de Ribeirão 
Preto/SP. Gostaria de saber mais sobre o rito ortodoxo e conhecer pessoas que 
o seguem. Meu e-mail: lbsneto@yahoo.com.br. 

 
DATE: 24/1/2006 

TIME:  09:20:25 

REMOTE USER: Mary Celeste Bueno 

COMENTÁRIO 632: Nasci no dia de Santa Catarina de Alexandria. Tenho-a 
como minha protetora e tenho uma imagem dela nos locais onde fico. Adorei 
este site, com uma apresentação que desconhecia, pois, sou católica. Muito 
obrigada. Mary Celeste Bueno. 

 
DATE: 24/1/2006 

TIME:  17:47:12 

REMOTE USER: Vera Lucia Beividas 

COMENTÁRIO 633: Desde que descobri este site, recebo um pouquinho mais de 
luz. Sempre fui devota de Santa Catarina, sempre fiz orações a ela, agora faço 
minhas orações acompanhada por ilustrações maravilhosas, Deus abençoe a 
todos vocês. O site é maravilhoso, é visível o amor e o carinho com o qual ele 
foi elaborado. Não há nenhum defeito, ele está maravilhoso assim... Muito 
obrigada, Vera Lucia Beividas - E-mail: riandre@terra.com.br 

 
DATE: 24/1/2006 

TIME:  23:15:10 

REMOTE USER: K. K. Alexandros 

COMENTÁRIO 634: Parabéns pelo site! É magnífico. Agradeço a DEUS tê-lo 
encontrado para louvar ao SENHOR junto aos irmãos do mundo cristão-
ortodoxo. Sou K. K. Alexandros, arcebispo-presidente do Santo Sínodo Heleno 
Ortodoxo das Américas e Espanha. E mail: arzobispoaleandros@hotmail.com. 
Sejam bem-vindos à Ortodoxia Vétero-calendarista. Deus abençoe o Brasil e o 
mundo, amém! 

 
DATE: 25/1/2006 

TIME:  05:49:34 

REMOTE USER: Mauricelio Soares 

COMENTÁRIO 635: Estou começando agora e, portanto, fiz um arquivo de 130 
páginas de todas as Igrejas que encontrei aqui. Estou estudando a História 
destas Igrejas e estou gostando. Quem quiser me ajudar estou aberto. Mande 
e-mails para mim. Fui nomeado hipodiácono da Igreja Ortodoxa no Ceará. 
Queria saber sobre liturgia, hierarquia e vestes litúrgicas. Este site me ajuda e 
é minha fonte de pesquisa. Depois virei aqui para pesquisar sobre os ícones. 

mailto:lbsneto@yahoo.com.br
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Célio - Adicionem-me: msn- mauriceliosoares@hotmail.com. Sou de Fortaleza 
- CE. 

 
DATE: 25/1/2006 

TIME:  17:38:08 

REMOTE USER: Renato César Roncon 

COMENTÁRIO 636: Magnífica a história de Santo Antão - pouco divulgada, um 
homem perseverante contra toda força do maligno! Renato César Roncon. 
rcroncon@itelefonica.com.br 

 
DATE: 26/1/2006 

TIME:  18:20:51 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 637: Parabéns pela Página! Com ela voltei aos tempos de infância 
quando, com meu tio Emmanoel Vassiliadis freqüentava a Catedral 
Metropolitana Ortodoxa do Paraíso, em SP. 

 
DATE: 27/1/2006 

TIME:  19:06:52 

REMOTE USER: Paulo Pereira 

COMENTÁRIO 638: Olá, sou católico romano e escrevo para parabenizá-los pelo 
belo site. Paulo Pereira - Nova Iguaçu - RJ 

 
DATE: 28/1/2006 

TIME:  23:44:16 

REMOTE USER: Eron Kalistos 

COMENTÁRIO 639: Kalinihta! Sou descendente de greco-ortodoxos libaneses. 
Foi muito bom ter encontrado o site ECCLESIA, pois na minha cidade não 
existe comunidade greco-ortodoxa e, com este site estou redescobrindo 
minhas verdadeiras origens greco-ortodoxa. Eron Kalistos. 

 
DATE: 29/1/2006 

TIME:  15:58:03 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 640: Vocês estão de parabéns pelo site gostaria de saber se a 
Igreja Ortodoxa se faz presente no Nordeste Brasileiro. 

 
DATE: 29/1/2006 

TIME:  20:24:20 

mailto:mauriceliosoares@hotmail.com
mailto:rcroncon@itelefonica.com.br


161 
 

REMOTE USER: Leonardo Zaromski 

COMENTÁRIO 641: Meu nome é Leonardo Zaromski fui monge ceciliano. Gostei 
de saber sobre a Igreja Ortodoxa da Polônia. Deus abençoe a todos os monges 
da comunidade São João Apóstolo. E-mail para contatos, caso tenha mais 
informações: fraterzaromski@bol.com.br 

 
DATE: 30/1/2006 

TIME:  15:47:11 

REMOTE USER: Irmão Anselmo Rodrigues 

COMENTÁRIO 642: Louvado seja Nosso Senhor e salvador Jesus Cristo! Meu 
nome é Irmão Anselmo Rodrigues, sou Católico Romano, monge do Mosteiro 
de São Bento localizado na cidade do Salvador, Bahia. Gostaria de parabenizá-
los pelo belo site. Foi uma grande alegria encontrá-lo na Internet. Se possível, 
gostaria de maiores informações sobre a Comunidade Monástica de S. João 
localizada no Estado de Santa Catarina. Já a muito tempo tenho descoberto as 
riquezas da Igreja do Oriente que me tem feito tão bem. Meu e-mail: 
anselmodecantuaria@hotmail.com. A todos meu abraço e minha prece. 

 
DATE: 29/1/2006 

TIME:  16:56:27 

REMOTE USER: Luis Carlos Almeida 

COMENTÁRIO 643: O Evangelho que a Liturgia nos apresentou neste Domingo 
(XV Domingo de Lucas) onde narra o encontro de Jesus com Zaqueu já foi 
muito comentado por muitas pessoas. Confesso que pensei em ler as 
mesmices de sempre a respeito do Evangelho. Ao ler a Sinaxe me surpreendi 
pela coesão, citações bíblicas e ligações teológicas entre estas citações. Fiquei 
muito emocionado quando li a comparação de Zaqueu com a Visitação de 
Maria a Isabel e os Discípulos de Emaús. Brilhante! Luis Carlos Almeida - 
Minas Gerais/BH. 

 
DATE: 30/1/2006 

TIME:  16:52:28 

REMOTE USER: Bertha Ruskaia 

COMENTÁRIO 644: Adorei este site. Há tempo procurava saber mais a respeito 
da Igreja Ortodoxa e fico feliz por ser mais do que esperava. Bertha Ruskaia. 

 
DATE: 31/1/2006 

TIME:  23:04:12 

REMOTE USER: H.OF.S 

COMENTÁRIO 645: Infelizmente, com o modismo de pregar ecumenismo, 
muitos padres e bispos no Brasil se esquecem de cultivar a vivência da 
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ortodoxia e do evangelho nas suas paróquias. Como já disse o poeta, aprenda o 
que é dos outros, mas não se esqueça do que é seu. É triste ter que escrever 
isto, mas fica registrado este alerta por amor e perpetuação da ortodoxia em 
sua essência e não apenas da boca para fora !!!! Em IC XC ! (H.OF.S*) 

 
DATE: 1/2/2006 

TIME:  11:53:08 

REMOTE USER: George Vinicius Mathis 

COMENTÁRIO 646: Por favor, irmão, seja quem for, ore e jejue a Deus pela 
salvação eterna e felicidade do George Vinicius Mathis, (10/06/1985). 
Obrigado. Amém. Paz! 

 
DATE: 2/2/2006 

TIME:  08:26:44 

REMOTE USER: Urbano Medeiros 

COMENTÁRIO 647: Sou URBANO MEDEIROS, maestro e professor de música. 
Cristão oriental aqui em Minas. Gostaria muito de manter contatos com 
irmãos deste lindo site. Posso ajudar enviando minha música gratuitamente. 
QUE TODOS SEJAM UM - diz Jesus. Atenção: somente cartas pelos correios, 
com identificação certa. MAESTRO URBANO MEDEIROS + ESPOSA + 
FILHOS - C.POSTAL 17 CEP 035660-970 - PARÁ DE MINAS - MG - BRASIL. 

 
DATE: 2/2/2006 

TIME:  20:30:04 

REMOTE USER: Rebecca 

COMENTÁRIO 648: Olá! Eu sou grega, e participei do grupo de danças Neolea, 
que é da Grécia, e em algumas apresentações via o grupo dos ucranianos de 
São Paulo e as danças me interessaram. Gostaria de saber se tem como vocês 
me passarem o telefone deles aqui em São Paulo. Agradecida, desejo a todos 
tudo de bom, Rebecca. 

 
DATE: 5/2/2006 

TIME:  15:43:17 

REMOTE USER: Ana Maria de A. Urioste 

COMENTÁRIO 649: "O Sangue do Coração de Jesus foi para Maria, que não 
tendo pecado não fez sofrer Seu Amado Filho", disse um místico franciscano 
brasileiro do séc. XVIII. O que os Srs. acham dessa afirmação? Pedindo benção 
e orações, muito os agradeço. Ana Maria de A. Urioste - e-mail: 
amaurioste@yahoo.com.br 

 
DATE:  5/2/2006 
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TIME:  15:53:07 

REMOTE USER: Ana Maria Urioste 

COMENTÁRIO 650: Queridos Monges, meus irmãos no Sangue de Cristo e no 
amor da Virgem Mãe: gostaria de sugerir que os Srs. partilhassem meditações 
conosco. Pode ser em espanhol ou inglês. Queremos beber da fonte. Um 
abraço Ana Maria Urioste - e-mail: amaurioste@yahoo.com.br 

 
DATE: 5/2/2006 

TIME:  22:16:05 

REMOTE USER: Luciano 

COMENTÁRIO 651: Reverendos Monges, há tempo que visito este precioso site, 
praticamente desde sua criação, e dele tenho haurido excelente alimento para 
a espiritualidade e fé. Hoje, venho pedir-vos, se possível, que colocásseis, na 
secção Liturgia, o texto das outras Liturgias Ortodoxas, como a de São Basílio 
e a de São Tiago, esta última difícil de ser encontrada e notadamente em 
português, o que nunca encontrei. Unindo-me a vós em fé e oração, Luciano, 
Santa Maria - RS 

 
DATE: 5/2/2006 

TIME:  23:34:46 

REMOTE USER: Abi-Sáber 

COMENTÁRIO 652: Sou prof. Abi-Sáber, casado, 5 filhos, 6 netos. Ortodoxo em 
São Paulo. Gosto imensamente da santa música do maestro Urbano Medeiros. 
Não existe ninguém no mundo que faça o que ele faz... Ele já tocou aqui na 
nossa comunidade. Um homem genial e cheio de humildade. Merece ser 
divulgado!!! Beijos do Prof. Abi-Sáber 

 
DATE: 7/2/2006 

TIME:  21:18:14 

REMOTE USER: Fábio S. Wagner 

COMENTÁRIO 653: Caros irmãos, Paz! Faço minhas as palavras do prof. Abi-
Sáber, o Maestro Urbano Medeiros, além de ser um "homem de Deus", é um 
"instrumento" pelo qual o Paráclito sopra sua eterna melodia. Nós, da 
Comunidade Russa Católica (Ipiranga-SP/SP), já tivemos a graça de sua visita 
e de apreciar sua abençoada música. Sem medo, pode-se chamá-lo de 
"Melode", um músico sacro em sintonia com as "partituras" da SSma. 
Trindade. Adquiram seus Cds., convidem-no a vir tocar em suas paróquias, 
etc..., e atestem o que eu e o prof. Abi-Sáber dissemos. Um abraço, seu irmão 
em Xpto., Fábio S. Wagner 

 
DATE: 8/2/2006 

TIME:  12:42:20 
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REMOTE USER: Laudiceia 

COMENTÁRIO 654: Olá. Meu nome é Laudiceia, sou casada na Igreja 
Antioquina, tenho duas filhas, Rafaela Maria e Rafaela Margerie. Gosto muito 
da Igreja. Peço que orem pelas minhas filhas. 

 
DATE: 9/2/2006 

TIME:  16:02:22 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 655: Que a Paz de Cristo nos una em uma só Verdade, em um só 
Amor. A PAZ! 

 
DATE: 11/2/2006 

TIME:  18:20:14 

REMOTE USER: Pedro 

COMENTÁRIO 656: Queridos monjes, que la Paz de Nuestro Señor Jesucristo 
Resucitado y vencedor de la muerte este con vosotros al llegaros este mensaje. 
Soy Neocatecumenal. Rezo por la union de las Iglesias Católica y Ortodoxa. La 
Paz con vosotros. Pedro. 

 
DATE: 15/2/2006 

TIME:  11:31:26 

REMOTE USER: Leo Max Werter 

COMENTÁRIO 657: Prezados irmãos me chamo Werter e sou um estudante de 
iconografia, verdadeiramente aprecio os ícones e gostaria de saber onde posso 
adquirir fotos de ícones e material para estudo. Ps. Meu e-mail para contato 
leomaxwerter@gmail.com ou leomaxwerter@hotmail.com 

 
DATE: 15/2/2006 

TIME:  14:32:34 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 658: Estou muito feliz com este site, pois nele podemos beber da 
fonte cristã que é a ortodoxia. Sou ortodoxo da Igreja Antioquina, moro em 
Natal mas a sede da minha paróquia é em Recife, temos como orientador 
espiritual o Pe. Aloísio Guerra, em Natal não temos ainda uma igreja, mas 
Deus proverá no seu devido tempo. Quero saber de meus irmãos ortodoxos se 
vocês tem materiais, tais como: livros, fitas e etc. Se tiverem e possam vender 
ou emprestar ou conseguir uma forma de divulgar usando a criatividade seria 
muito bom. Me chamo Alexandre e meu e-mail é: cacruz@tre-rn.gov.br. Que a 
paz do Senhor Jesus esteja com todos e que a Santa Mãe de Deus os abençoe. 
Amém. 
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DATE: 16/2/2006 

TIME:  18:05:33 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 659: Fiquei muito contente por conhecer a nossa "outra asa" sem 
a qual não chegaríamos até Deus. Que Ele os proteja em todo momento e que 
a Mãe de Deus derrame abundantes bênçãos. 

 
DATE: 16/2/2006 

TIME:  18:08:35 

REMOTE USER: Eduardo 

COMENTÁRIO 660: Olá, sou Eduardo, seminarista diocesano. Mando meus mais 
cordiais saludos a vocês, nossos irmãos. Que a Virgem Santíssima os proteja 
em todo momento. Saludos. 

 
DATE: 17/2/2006 

TIME:  18:09:42 

REMOTE USER: D. Vaz 

COMENTÁRIO 661: Sou católico apostólico *ROMANO* cristo fundou a minha 
igreja sobre pedro. +D. Vaz 

 
DATE: 18/2/2006 

TIME:  22:38:53 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 662: Que Deus abençoe todos os irmãos da comunidade da Igreja 
Ortodoxa. 

 
DATE: 22/2/2006 

TIME:  15:06:43 

REMOTE USER: Fábio S. Wagner 

COMENTÁRIO 663: Amados irmãos em Xpto., Paz! Meu nome é Fábio, resido 
em Sorocaba-SP e gostaria de contactar cristãos orientais e aqueles que se 
interessam pelo "hesicasmo" e pelas Liturgias Orientais, para troca de 
informações, de experiências e material, se possível. Desde já lhes agradeço. 
Fábio S. Wagner fabio-akimiton@ig.com.br - (015) 97.22.29.62 +++ O mírê 
vsegó míra, blagostoiánii sviatýkh Bójiikh tserkviéi i soiediniénii vsêkh, 
Góspodu pomólimsia. +++ (Pela Paz do mundo inteiro...e pela união de todos, 
oremos ao Senhor...) 

 
DATE: 24/2/2006 

TIME:  16:59:34 

mailto:fabio-akimiton@ig.com.br


166 
 

REMOTE USER: P. Pedro Rodríguez Ocampo 

COMENTÁRIO 664: Soy el P. Pedro Rodríguez Ocampo. Acabo de visitar la 
pagina de la Iglesia antioquena en México. Dan una información detallada de 
la visita del Patriarca Ecumenico Su toda Santidad Bartolomé. Hay fotografías 
de D. George, el eparca maronita, del Nuncio Apostólico, del Sr. Cardenal, del 
Rector de la Basílica de Guadalupe, del Presidente de la Conferencia del 
Episcopado mexicano y demás autoridades. Un abrazo a S. Gracia Alejo y al P. 
Victorin. Pedro Rodríguez Ocampo 

 
DATE: 25/2/2006 

TIME:  10:18:59 

REMOTE USER: Alberto 

COMENTÁRIO 665: Querido Pe. André, gostaria que fosse colocado no site 
endereços de locais onde se possa encontrar produtos ortodoxos, tais como 
livros, paramentos etc. Abraços aos irmãos ortodoxos de todo o Brasil. 
Alberto-RJ 

 
DATE: 1/3/2006 

TIME:  16:47:18 

REMOTE USER: Rafael 

COMENTÁRIO 666: Olá. Sou Rafael, tenho 23 anos. Gostaria de parabenizá-los 
pelo site e pelo excelente trabalho de catequese ortodoxa. Sou Cristão 
romano, mas tenho um profundo respeito pelos irmãos bizantinos, já que a 
patrística é um elo que nos une. Amén. Pax Domini sit semper vobiscum. 

 
DATE: 2/3/2006 

TIME:  09:20:52 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 667: Fui discípulo de vocês, nos idos de 1992 a 1995 e sempre 
lembro, com muitas saudades deste tempo! Que o Senhor sempre os abençoe. 
Muito obrigado!!! 

 
DATE: 2/3/2006 

TIME:  10:43:15 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 668: Olá caros irmãos! Participo das celebrações da Igreja 
Ortodoxa aqui em Brasília. Porém, vou mudar-me para o RS no meio do ano. 
Gostaria de encontrar uma paróquia para frequentar. [...]. Alguém pode me 
ajudar? 

 
DATE: 2/3/2006 
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TIME:  18:59:19 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 669: Amados monges ucraínos-ortodoxos, Paz! Este site é uma 
maravilha, um meio providencial de reluzir a Luz do Oriente na terra 
brasileira. Rezo pelo sucesso dessa empreitada ousada e abençoada. 

 
DATE: 5/3/2006 

TIME:  08:12:51 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 670: Paz e Bem, gostaria de saber porque agora não abre mais o 
site com o canto Kyrie eleison? Obrigado 

 
DATE: 7/3/2006 

TIME:  00:09:35 

REMOTE USER: José Alves Torres 

COMENTÁRIO 671: Estive, ultimamente, lendo bastante a respeito da Igreja 
Ortodoxa, principalmente [...] os livros "Da Criação à Parusia - Linhas mestras 
da Teologia cristã oriental", de Volodemer Koubetch e "O Oriente do Ocidente 
- Os Ortodoxos" , de Enrico Morini e, sendo ex-seminarista católico romano, 
gostaria de saber onde freqüentar a Igreja Ortodoxa [...] José Alves Torres. 

 
DATE: 7/3/2006 

TIME:  16:42:57 

REMOTE USER: Ari Júnior 

COMENTÁRIO 672: Como posso conhecer a Igreja Ortodoxa? Onde eu moro, 
interior do Estado do Ceará, não existe a Ortodoxia. Só vocês, da Igreja 
Ortodoxa podem me ajudar a conhecer essa Igreja tão abençoada por Deus. 
Moro em Tianguá no Ceará. Ari Júnior 466 Bairro: Planalto Fone: 031-88-
9922-7924 

 
DATE: 8/3/2006 

TIME:  13:33:58 

REMOTE USER: Fábio 

COMENTÁRIO 673: Parabéns por este espetacular site! Por esse instrumento de 
Deus, peregrino misticamente pela "Haghios Orós", pelas "Santas Lavras de 
Kiev", fico em comunhão com os os santos Staretz. Por ele conheço cada vez 
mais os Santos Padres. Spásibo! Obrigado. Fábio. 

 
DATE: 12/3/2006 

TIME:  08:28:35 
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REMOTE USER: Alair 

COMENTÁRIO 674: Caríssimos, A Paz! Sou leigo consagrado a Maria, membro 
da Família Marista de Belo Horizonte - MG. Amei o site, não o conhecia e tive 
acesso a partir de um curso de pós-graduação em Ensino Religioso da Católica 
de Brasília. Já está listado em meus favoritos, uma fonte belíssima de 
espiritualidade e bênçãos. Salve Maria! Alair (anaves@ubee-marista.com.br) 

 
DATE: 12/3/2006 

TIME:  10:36:10 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 675: Fui formanda em uma comunidade monástica, agora estou 
cursando faculdade de história. Vou fazer um projeto de pesquisa sobre o 
período Bizantino e, se for possível me ajudarem com algum material ficarei 
grata, pois o site muito me ajudou a definir o meu tema, desde de já agradeço. 
Até mais que Deus os Abençoe! E-mail. julianadalava@gmail.com.br 

 
DATE: 13/3/2006 

TIME:  16:16:26 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 676: Parabéns por esse meio espetacular de Evangelização! 

 
DATE: 14/3/2006 

TIME:  10:39:40 

REMOTE USER: Maycon Junior Gottardo 

COMENTÁRIO 677: Me chamo Maycon Junior Gottardo, sou seminarista da 
Diocese de Rio do Sul - Santa Catarina - Brasil. Gostaria de parabenizá-los 
pelo site, pois este se apresenta acessível e de simples compreensão e muito 
rico de conteúdo. 

 
DATE: 15/3/2006 

TIME:  14:56:20 

REMOTE USER: Maycon Junior Gottardo 

COMENTÁRIO 678: Boa tarde à todos! Gostei de saber do site. Meu nome é 
Maycon Junior Gottardo, filha do inesquecível Sr.Stepan Plahtyn e acho que 
ele deve estar muito orgulhoso com o grande número de jovens que procuram 
a nossa religião. Um grande abraço. 

 
DATE: 18/3/2006 

TIME:  01:24:44 

REMOTE USER: Leandro Basi 
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COMENTÁRIO 679: Desejo a paz e reconciliação entre nós. Meu nome é 
Leandro, sou católico apostólico romano, considero tanto a Igreja Romana 
como a Igreja Ortodoxa, Igreja de Cristo e fico triste de vê-las separadas. 
Espero que um dia estejam unidas novamente. Moro perto de uma igreja 
ortodoxa e a respeito, assim como a igreja católica romana que frequento. Um 
grande abraço. "A uns ele constituiu apóstolos; a outros, profetas; a outros, 
evangelistas, pastores, doutores," "para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o 
desempenho da tarefa que visa à construção do corpo de Cristo", "até que 
todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, 
até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo". 
(Ef 4,11-13) meu e-mail: leandrobasi@pop.com.br 

 
DATE: 18/3/2006 

TIME:  02:04:38 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 680: Muitos irmãos ortodoxos pensam que nós, católicos 
romanos, os achamos sectários, mas não é o que a maioria dos católicos que 
conhecem a Igreja Ortodoxa, pensam. O que eu acho é que aconteceram 
divergências em certo período da história e estamos separados 
momentaneamente; e acredito profundamente que estaremos unidos 
novamente um dia, quem sabe ainda futuramente haverá um papa ortodoxo 
para ortodoxos e católicos romanos unidos, num só rebanho? Paz a todos! 

 
DATE: 18/3/2006 

TIME:  15:33:48 

REMOTE USER: Fábio S. Wagner 

COMENTÁRIO 681: Amados irmãos, Paz! A atual e triste separação das nossas 
Igrejas (Católica e Ortodoxas), é decorrente da fraqueza de nossos 
antepassados e da nossa. Mas nossa divisão é antes de tudo jurídica. Pois, 
adoramos a mesma Santíssima Trindade, amamos a mesma "Mãe de Deus", 
temos os mesmos Sacramentos, participamos misticamente do mesmo 
Batismo e da mesma Eucaristia, veneramos os Santos Padres, temos o auxílio 
dos mesmos "Incorpóreos" (Santos Anjos), etc. A divisão, passada e atual, é 
culpa nossa, de nossa humanidade orgulhosa, egoísta e prepotente. São Sérgio 
Radonej entendeu que a adoração e meditação do Mistério da Ssma. Trindade 
é um remédio eficaz para superar as divisões da humanidade (seja política, 
sectarista, etc.), que nós, que a cada Divina Liturgia, "misticamente 
representamos os Querubins e cantamos a Vivificante Trindade ..." possamos, 
com o auxílio de Deus (o qual é em Si, Comunhão), superarmos a nós mesmos 
e abrir-nos ao outro acolhendo, a exemplo de Cristo, a todos, respeitando a 
particularidade de cada grupo. "... pela união de todos, oremos ao Senhor! 
Kyrie eléison! Gospodi pomílui! Um abraço a todos, Fábio S. Wagner. 

 
DATE: 18/3/2006 
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TIME:  15:40:10 

REMOTE USER: Pamela Schtscherbak dos Santos 

COMENTÁRIO 682: Sou bisneta do já falecido Padre Nicolau Schtscherba K. 
Gostei muito deste site e queria, através dele, ver se conseguiriam encontrar 
minha bisavó (Vera Schtscherbak) e tia avó (Olga Schtscherbak, que deve estar 
agora com de 62 anos). Quando meu pai, Anatolij Schtscherbak, e meu avô 
Nicolau vieram para o Brasil por volta de 1942, permaneceram na Ucrânia na 
cidade de Charkov. Meu sonho é saber se meu avô ainda possui algum laço de 
família através de sobrinhos ou até mesmo da irmã que acredito ainda estar 
viva, fazer ele ter algum contato, pois a família dele depois que o pai faleceu, 
sempre foi a esposa os filhos e netos. Gostaria muito de realizar este sonho de 
meu avô. Sou a sua neta mais velha, meu nome é Pamela Schtscherbak dos 
Santos (tenho 13 anos) e meu e-mail, se alguém puder ajudar é: 
pame_tomadinha@hotmail.com. Como já disse, gostaria muito de tentar 
realizar este sonho. 

 
DATE: 23/3/2006 

TIME:  18:35:26 

REMOTE USER: Nair Alice 

COMENTÁRIO 683: Meu nome é Nair e sou filha de grego, porém, não fui 
batizada na Igreja Ortodoxa e sim na Católica. Quero agora começar a 
compreender melhor a Igreja Ortodoxa para até mesmo aprender mais sobre 
a cultura de meu pai. Desejo a paz a todos os povos, indiferente do credo. Nair 
Alice 

 
DATE: 27/3/2006 

TIME:  17:05:31 

REMOTE USER: Mari L. Vieira 

COMENTÁRIO 684: Gostaria de saber um pouco mais sobre a Igreja Ortodoxa e 
se existem comunidades ortodoxas em Maringá/PR. Obrigada Contato: 
mari_lvieira@yahoo.com.br 

 
DATE: 30/3/2006 

TIME:  10:47:36 

REMOTE USER: Talmaturgo 

COMENTÁRIO 685: Olá meus caríssimos irmãos do site Ecclesia, me chamo 
Talmaturgo, sou católico romano, tenho um apreço enorme pela tradição 
ortodoxa a qual muito admiro. Gostaria de saber se existe alguma igreja 
realmente ortodoxa no Estado do Ceará, pois sou cearense, mas moro em 
Brasília já faz dois anos e três meses e, de vez em quando, vou de férias para o 
meu estado de origem. Creio que lá deveria ser implantada uma paróquia 
ortodoxa. Abraços a todos. 

mailto:pame_tomadinha@hotmail.com
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DATE: 30/3/2006 

TIME:  13:29:29 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 686: Olá Irmãos, sou católico de rito romano, mas admiro muito 
os ucranianos. 

 
DATE: 30/3/2006 

TIME:  18:26:38 

REMOTE USER: Tico Chassot 

COMENTÁRIO 687: Amigos, cheguei a esse sítio e o visitei com satisfação por 
razões não religiosas. Estou escrevendo um texto para o qual procuro 
informações acerca da datação da Páscoa. Valeu ter estado com vocês, pois 
encantaram a um agnóstico. Foi muito bom tê-los conhecido, até porque 
trabalho usualmente ouvindo música bizantina. Pax et bonum! a t Tico 
Chassot - Rua Mariante, 322/Ap.701 - CEP 90430-180 - PORTO ALEGRE - RS 
- Fone/Fax (0++51) 3019-9221 / Cel. 84117288 - e-mail: 
achassot@portoweb.com.br 
http://www.jornalismocientifico.com.br/rev_entrevista2.htm UNISINOS - 
Programa de Pós-Graduação em Educação http://www.unisinos.br Av. 
Unisinos, 950 Bairro Cristo Rei 93022-000 -SÃO LEOPOLDO - RS - Fone 
(0++51) 3591-1100 Ramal 2167, ou Linha direta: 3591-1167 / Fax (0++51) 3590-
8118 - NOVO E-mail: chassot@unisinos.br 

 
DATE: 1/4/2006 

TIME:  10:25:04 

REMOTE USER: Nicolau Hneda 

COMENTÁRIO 688: Em meio às nossas ocupações e correrias do dia-a-dia da 
vida moderna é bom, é salutar reservarmos alguns momentos para um "pit 
stop", para uma reflexão sobre nossa vida, até para encontrarmos um sentido 
para toda essa correria, um sentido para nossa vida. Momentos de meditação, 
reflexão, são a vacina e o remédio anti-stress, este mal cada vez mais intenso e 
extenso em nossa sociedade. E esta vacina, este remédio, podemos encontrar 
neste site, onde, através da evangelização e da partilha de experiências, forças 
e esperanças, em Cristo encontramos luz, sentido e direção para nossa vida. 
Abraços fraternais a todos! Nicolau Hneda - Curitiba - Pr / 
nicklausmail@yahoo.com.br ou nhneda@zipmail.com.br 

 
DATE: 1/4/2006 

TIME:  17:42:01 

REMOTE USER: Urbano Medeiros 

mailto:achassot@portoweb.com.br
http://www.jornalismocientifico.com.br/rev_entrevista2.htm
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COMENTÁRIO 689: Amados irmãos em Cristo, Pax! Não fico um dia sem visitar 
este abençoado site. Amo profundamente meus irmãos ortodoxos. Peço 
orações: enfermidade... Beijo no coração de todos, Urbano Medeiros (maestro 
sacro) 

 
DATE: 1/4/2006 

TIME:  19:58:01 

REMOTE USER: Olga Raquel Teixeira 

COMENTÁRIO 690: Caros leitores; muito se tem dito, mas pouco se tem feito.... 
Amar qualquer religião não pode ser apenas por palavras, mesmo que a teoria 
seja boa... devemos amá-la mais pela prática, pois só assim é que somos bons 
cristãos.... Sou uma jovem de 20 anos que vive em Portugal. Gostaria muito de 
conhecer esta religião no meu país... Peço aos que verem este comentário, se 
for membro desta religião, que me diga se existe alguma casa ortodoxa em 
Portugal, pois tento procurar mas não encontro... O meu e-mail é este: 
gaja__@hotmail.com . Medo de que o cristianismo seja um só? Por que? Muitas 
pessoas erram, não por culpa própria, mas por ignorância, como dizia 
Josemaria Escrivá, fundador da Opus Dei. A todos os ortodoxos, um abraço da 
vossa amiga, Olga Raquel Teixeira. 

 
DATE: 1/4/2006 

TIME:  20:12:16 

REMOTE USER: Luiz Alan Aparecido do Nascimento 

COMENTÁRIO 691: Graça e Paz da Parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo possa neste momento estar abençoando aos amados irmãos ortodoxos. 
Este site é belíssimo em conteúdo com seus ícones e escritos maravilhosos, 
infelizmente para a tristeza de Jesus Cristo ainda estamos separados. Oro 
ardentemente ao Senhor da Messe para que ele possa novamente nos unir em 
sua única Igreja, pois no plano de Deus não há separação, pois há um só Pastor 
em só rebanho, nossa separação tem como causa o pecado nossa de católicos e 
também dos ortodoxos. No plano maravilhoso do Senhor Jesus não há 
separação. Deus os abençoe! Luiz Alan Aparecido do Nascimento - Catedral de 
Nossa Senhora do Paraíso, Eparquia Greco Melquita Católica de São Paulo e 
Todo Brasil- Patriarcado de Antioquia e Todo Oriente, Alexandria e Jerusalém 
a Cidade Santa [...] 

 
DATE: 2/4/2006 

TIME:  10:29:56 

REMOTE USER: Olga Teixeira 

COMENTÁRIO 692: Queridos irmãos ortodoxos, embora sendo católica e jovem 
de 20 anos, amo-vos profundamente e peço a Deus que sejamos uma só 
religião. Sei perfeitamente que tudo leva o seu tempo e espaço, mas também 
lugar, por isso não devemos ter medo e dar tempo a tudo porque o momento 
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chegará... como dizia Josemaria Escrivá (fundador da Opus Dei): "... muitas 
pessoas erram, não por culpa, mas por ignorância própria". Todas as religiões 
devem ajudar os ignorantes a terem instrução e sobretudo cultura interior... 
Rezo e desejo arduamente que sejamos unidos... por isso, não vamos ter 
medo... «Deus caritas est». Olga Teixeira gaja__@hotmail.com 

 
DATE: 2/4/2006 

TIME:  22:29:20 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 693: A respeito do comentário 680: Deus nos livre de ter um 
Papa Ortodoxo: isso fugiria completamente da tradição da Igreja e de tudo que 
Cristo ensinou aos Apóstolos. É muito difícil a união das igrejas pois, graças a 
Deus, existem Bispos, Metropolitas e Patriarcas que ainda têm bom-senso e 
não se uniriam à Roma para que esta ditasse as regras. Esta possível união só 
poderia se dar se Roma fizesse uma metanóia e voltasse à Tradição onde o 
Colégio Apostólico, reunido em Concílio, delibere as questões da Igreja de 
Cristo. Carlos 

 
DATE: 3/4/2006 

TIME:  11:23:31 

REMOTE USER: Deborah 

COMENTÁRIO 694: Bom dia! Gostaria de saber qual a diferença entre a Igreja 
Católica e a Igreja Ortodoxa. Aguardo retorno. Um abraço, Deborah 
deboram@esmpu.gov.br 

 
DATE: 3/4/2006 

TIME:  15:38:54 

REMOTE USER: André Iljuszyk 

COMENTÁRIO 695: Boa tarde a todos! Site com um ótimo conteúdo. Alguém 
saberia me dizer o endereço de alguma igreja ortodoxa aqui em Porto alegre - 
RS. Meu nome é André Iljuszyk e o meu e-mail é andrehavoc@bol.com.br 

 
DATE: 8/4/2006 

TIME:  20:07:05 

REMOTE USER: Jardel Rodrigues de Oliveira 

COMENTÁRIO 696: Somente a Cruz de Cristo unirá o Ocidente e o Oriente. 
Caríssimos irmãos de rito oriental, Pax Vobis! Me chamo Jardel Rodrigues de 
Oliveira, sou seminarista da Congregação do Pobres Servos Da Divina 
Providencia, rezo pela união da Santa Madre Igreja, esposa de Cristo e 
princípio da paz. Que Ele, nosso Bom Pastor, nos direcione a Jerusalém 
celeste, onde não mais haverá conflitos, onde contemplaremos sua Santa Face. 

mailto:gaja__@hotmail.com
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DATE: 11/4/2006 

TIME:  08:28:21 

REMOTE USER: Marcos.Pecanha 

COMENTÁRIO 697: Gosto muito de visitar este site. Vocês são muito cultos e as 
explicações são ótimas. É bom conhecer o passado e a Tradição da IGREJA DE 
JESUS (... a minha Igreja - como disse o RABI). A IGREJA é UNA, SANTA, 
CATÓLICA e APOSTÓLICA. Os ritos e tradições regionais e particulares são 
detalhes para compreendermos a diversidade humana, e não motivo para 
discórdias e contendas. Quem quiser ser o maior, seja o menor o servo. 
AMÉM. Visitem o nosso Site: www.radioaliancafm.com.br. QUERO SEMPRE 
AMAR A DEUS E AOS IRMÃOS. marcos.pecanha@ig.com.br ou 
(marcos.pecanha@caixa.gov.br) 

 
DATE: 11/4/2006 

TIME:  11:20:47 

REMOTE USER: Ricardo 

COMENTÁRIO 698: Olá, me chamo Ricardo e gostaria muito de ser padre 
ortodoxo. Meu problema é minhas condições financeiras para me locomover 
até uma igreja ortodoxa. Gostaria que uma igreja ortodoxa que visse esse e-
mail e tivesse interesse que entrasse em contato comigo. Sou formado em filo 
e estou cursando o último ano de teologia. Meu telefone é: (34) 9139-9279. 
Estou neste telefone todas as tardes e, de manhã eu trabalho. Obrigado pela 
atenção. 

 
DATE: 11/4/2006 

TIME:  11:32:36 

REMOTE USER: Padre Jorge Villalobos 

COMENTÁRIO 699: Estimados Hermanos, que el Señor les bendiga y les tenga 
con bien. Soy el Padre Jorge Villalobos de la Misión Ortodoxa de la Madre de 
Dios en Costa Rica (www.freewebs.com/ortodoxos) Deseo felicitarlos por tan 
bonita e instructiva página web. En Costa Rica luchamos por la Ortodoxia, el 
Padre Gregorio y este servidor, así como la Hna Nicolasa. Nos gustaría contar 
con su amistad y consejo. Su servidor En Cristo y María. Padre Jorge 
Villalobos. 

 
DATE: 12/4/2006 

TIME:  08:09:35 

REMOTE USER: José 

COMENTÁRIO 700: Ganhei um Evangeliário, mas não tenho a programação de 
toda a semana. Se possível, mandem-me a liturgia diária. Desde já agradeço e 
quero também fazer outra pergunta com relação ao valor do ícone de Cristo 

mailto:marcos.pecanha@ig.com.br
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que segura o Evangelho, como fazer para comprá-lo? José - Goiânia - GO / 
Meu e-mail: ishac95@hotmail.com 

 

Mensagens 0701 a 0800 (2006)   

DATE: 12/4/2006 

TIME:  10:29:32 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 701: Estou muitíssimo feliz em haver encontrado farto material 
sobre a Igreja Ortodoxa neste site. Gostaria de saber se existe a possibilidade 
de conseguir arquivos com alguns dos responsos mais utilizados, cantados em 
português, pois reconheço que fazem parte de uma tradição cristã milenar e 
que é possível resgatá-los a fim de aprimorar o movimento de convergência 
litúrgica em direção às nossas raízes pré-confessionais. Fico grato se alguém 
puder me ajudar. 

 
DATE: 13/4/2006 

TIME:  00:57:58 

REMOTE USER: Ronnan 

COMENTÁRIO 702: Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo! Meu nome é Ronnan, 
moro em Recife - PE e gostaria de deixar uma mensagem de paz e 
soberanidade para os irmãos ortodoxos que cultivam esta Igreja tão bonita e 
tão espiritualizada que é a Católica Ortodoxa, Grega ou Russa. Que Deus os 
abençoe, irmãos, e que a Virgem lhes acompanhe. Com um forte abraço, deste 
católico-romano. Feliz Páscoa! 

 
DATE: 14/4/2006 

TIME:  12:02:00 

REMOTE USER: Eugênio Lima de Souza 

COMENTÁRIO 703: Olá irmãos, PAZ E BEM! Gostaria de saber mais 
informações sobre o Akathistos. Há aproximadamente dois anos recebi uma 
partitura do Pe. José Mário daqui de Natal (RN). Acrescentei um pequeno 
arranjo instrumental para flauta, oboé, violino, violoncelo e piano (teclado). O 
Pe. José Mário presidiu a cerimônia e tocamos e cantamos na Igreja do Bom 
Jesus das Dores. Estamos pensando em gravar um CD com o Akathistos 
(cantado de pé). É realmente um belo culto de louvor à Santíssima Virgem. 
Por favor, nos ajudem a divulgar melhor e corretamente o Akathistos. 
Parabéns pelo site. Eugênio Lima de Souza NATAL/RN 
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DATE: 14/4/2006 

TIME:  20:49:19 

REMOTE USER: Álvaro Amorim 

COMENTÁRIO 704: A Paz de Cristo esteja com meus irmãos ortodoxos! Oro 
para um dia estarmos todos num só rebanho, sob o único Pastor, Cristo Jesus. 
Maria nos conduza sempre ao coração de seu Filho Jesus. Shalom! Álvaro 
Amorim, Comunidade Católica Shalom, Fortaleza, Brasil - 
alvaroshalom@yahoo.com.br 

 
DATE: 14/4/2006 

TIME:  21:07:56 

REMOTE USER: Odilon Borges 

COMENTÁRIO 705: Cristo ressuscitou! Aleluia! Verdadeiramente ressuscitou! 
Domingo, dia 16, nós católicos romanos celebraremos a Páscoa. Os católicos 
ortodoxos a celebrarão no próximo Domingo, dia 23. Se as datas são 
diferentes, Cristo é o mesmo! Feliz e santa Páscoa a todos nós! Odilon Borges. 

 
DATE: 15/4/2006 

TIME:  18:59:41 

REMOTE USER: Amauri Valle 

COMENTÁRIO 706: Estive lendo a declaração oficial do Santo Sínodo da Grécia 
de 1.933, acerca da Maçonaria, tema sempre muito caro as Igrejas Cristãs em 
especial a Católica, que tem atacado veementemente a maçonaria. A grande 
desconfiança é pelo fato das Lojas "ACEITAREM" entre seus membros, 
cidadãos que professem qualquer religião. Não seria isto a verdadeira 
fraternidade? A maçonaria somente não aceita entre seus membros aqueles 
que se declarem ateus. Todo homem tem que acreditar em um princípio 
criador " Deus" para que também acredite nele, na família, na sociedade na 
vida etc. Sou cristão e Maçom, e de maneira alguma isto interfere na minha fé 
e no filo maçônico. Amauri Valle Mestre Maçom Machadinho do Oeste - 
Rondônia 

 
DATE: 19/4/2006 

TIME:  14:27:56 

REMOTE USER: Fábio S. Wagner 

COMENTÁRIO 707: "Cristo ressuscitou dos mortos, pela morte venceu a morte, 
e deu a vida aos que estão nos túmulos!" Queridos irmãos feliz Páscoa! …Siéin 
dién', iegóje sotvorí Gospód', vozráduiemsia i vozveselímsia vón'! ... "Este é o 
dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele!"... Todos nós brademos: 
Cristós anésti, alithós anésti! ... Khristós voskrésie, voístinu voskrésie!"Cristo 
ressucitou, verdadeiramente ressucitou!" Aleluia! Com o Senhor, 
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ressuscitemos para uma vida nova, sob a melodia da Boa Nova pascal. Feliz 
Páscoa a todos, um abraço, Fábio S. Wagner. 

 
DATE: 21/4/2006 

TIME:  09:55:09 

REMOTE USER: Urbano Medeiros 

COMENTÁRIO 708: Este site é uma bênção!!! Lutemos com todo amor pela 
Unidade dos Cristãos. Ofereço meus sofrimentos e cruzes por esta causa. Sou 
músico sacro! Abraços e preces, Urbano Medeiros - C. P: 170 - CEP 35660-970 
- Pará de Minas - MG. 

 
DATE: 21/4/2006 

TIME:  13:48:53 

REMOTE USER: Nicolau Hneda 

COMENTÁRIO 709: Quando oro pela unidade dos cristãos, oro para que haja 
"um só rebanho e Um Só Pastor". Sim, mas, o rebanho que eu entendo são 
TODOS os CRISTÃOS e o Pastor, Cristo, o Senhor. Por isso, faço minhas 
orações por todos os cristãos para que, embora na diversidade das 
denominações a que pertencem, membros da Igreja de Cristo, permaneçam 
unidos no Amor do Senhor. Abraços fraternais a todos! Nicolau Hneda 
nicklausmail@yahoo.com.br 

 
DATE: 21/4/2006 

TIME:  13:57:54 

REMOTE USER: Eric Mainoik 

COMENTÁRIO 710: O amor de Deus Pai Onipotente possa abençoar aos 
queridos e amados no Senhor (os cristãos ortodoxos). Fico muito feliz por este 
site com tanto conteúdo enriquecedor, que nos alimenta com as coisas do alto. 
Já visitei a Catedral Metropolitano Ortodoxa Antioquina de São Paulo e 
Participei da Divina Liturgia que, para mim, foi algo esplendoroso, fiquei 
encantado com a liturgia e o cuidado com que os sacerdotes a celebram. Sou 
católico de rito antioquino (Igreja Siríaca Malankar Católica, que tem sua sede 
em Trivandum no Estado do Kerala na Índia. Nosso arcebispo maior é Sua 
Beatitude o Cardeal Patriarca Mor Moran Cirill Baselios - Arcebispo de 
Trivandum dos católicos malankares (Infelizmente no Brasil não temos 
paróquias de nosso rito). Resido em Itapecerica da Serra e freqüento o 
Santuário Diocesano de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia 
(Padre Alberto Gambarini) pertencemos a Diocese de Campo Limpo, cujo 
bispo é Dom Emílio Pignnoli. Fico muito triste por estarmos separados. 
Gostaria muito de ver nossas igrejas unidas para honrar o Nome de de Nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Deus Onipotente possa nos unir 
ainda em sua única Igreja. Tenho 27 anos, espero viver o suficiente para 
presenciar este fato tão marcante para a Igreja Una, Santa, Católica e 
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Apostólica que ele mesmo fundou com o seu total despojo para nos salvar e 
nos unir em uma só Igreja. Que Deus os abençoe abundantemente. Eric 
Mainoik [...] 

 
DATE: 21/4/2006 

TIME:  18:37:45 

REMOTE USER: Nicolau Hneda 

COMENTÁRIO 711: Feliz Páscoa aos irmãos ortodoxos! Que o Cristo 
Ressuscitado renove em nós o espírito da unidade verdadeira, da fraternidade, 
da paz! Xpucmoc Bockpec! Abraços. Nicolau Hneda - Curitiba - Pr 

 
DATE: 22/4/2006 

TIME:  12:30:26 

REMOTE USER: Odilon Borges 

COMENTÁRIO 712: Desejo a toda comunidade católica apostólica e ortodoxa 
uma Feliz Páscoa da Ressurreição. No próximo ano, por coincidência dos 
calendários, nós católicos romanos celebraremos juntos com os católicos 
ortodoxos a Páscoa de Jesus! Deus seja louvado! Odilon Borges - Rio de 
Janeiro. 

 
DATE: 22/4/2006 

TIME:  23:38:21 

REMOTE USER: Rogério Miranda 

COMENTÁRIO 713: SÃO JORGE, na elegância de seu cavalo branco, carregando 
o escudo da fé, milhares de fiéis se juntam em oração e fazem o coro da aleluia 
na alvorada que desperta a fé, de um santo que defendeu a fé, com a dignidade 
de um cavaleiro, que deu sua vida pela Fé de Jesus Cristo... São Jorge, tua vida 
foi um mistério, Nossa Senhora, fez um rosário de estrelas te dando de 
presente, pois ela sabia de tua missão, que era defender a fé de seu filho, e 
proteger a vida de seus perigos... Guerreiro da paz, amigo de quem te procura, 
de Nossa senhora, carregas a benção que em nome de Jesus, vás abrindo 
caminho com tua lança, para que nossos inimigos não nos alcancem... Cada 
vitória tua em nome da fé de Jesus Cristo é a lenda de uma verdade, que nos 
lembra de nossas lutas contra o e egoísmo, o orgulho e o medo do cotidiano. 
Temos em tua fé o escudo, para enfrentar os desafios de nosso destino... São 
Jorge, assim como venceste em tuas lutas, dá forças para nossas vidas, 
mostrando-nos o caminho da fé. Tu que trocaste a espada pela Cruz de Cristo, 
ferindo o dragão da mentira; deixaste tua fé como exemplo de amor a Jesus 
Cristo... São Jorge, no dia que entrei em tua capela, uma multidão ansiosa 
aguardava sua vez para depositar as flores que perfumam teu templo, 
deixando teu altar da fé, ornamentado com a beleza divina da devoção... São 
Jorge, em nome de Jesus e da santa lágrima milagrosa de Nossa Senhora, 
afaste-nos das armadilhas do inimigo, abre-nos o caminho da fé com teu 
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escudo, leve nossos medos na garupa de teu ginete, que conhece o caminho da 
casa de Deus... Neste dia especial em que todo Universo se lembra do dia de 
tua vitória, a humanidade representada pela fé de tua devoção por nosso 
Senhor Jesus Cristo, agradece em oração pela misericórdia do teu amor, 
fazendo o dia amanhecer na alvorada colorida que explode em louvor a tua 
fé.... Rogério Miranda, poeta da paz poetadapazrj@yahoo.com.br 
www.rogeriomiranda.prosaeverso.com 

 
DATE: 23/4/2006 

TIME:  01:49:35 

REMOTE USER: Professor Rodrigo 

COMENTÁRIO 714: Muito bonito... bem cuidado... Deus vos abençoe! Professor 
Rodrigo rodrigo.jacui@terra.com.br 

DATE: 23/4/2006 

TIME:  08:39:55 

REMOTE USER: Leônidas Arruda 

COMENTÁRIO 715: O site é muito importante para a união dos povos e uma 
visão ecumênica da religião. Sou um homem de pouca fé, mas me considero 
um humanista e um ser humano que cultiva uma religiosidade explícita. Pela 
paz entre os homens e o respeito a vida, tanto dos animais como dos vegetais. 
Leônidas Arruda. 

 
DATE: 25/4/2006 

TIME:  00:12:17 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 716: Sou anglicano e tenho muita curiosidade em conhecer os 
irmãos ortodoxos. Contudo, esta página é muito esclarecedora. Ainda assim, 
gostaria de deixar uma sugestão: seria possível disponibilizar os textos em pdf? 
Se for possível, agradeço muito. 

 
DATE: 26/4/2006 

TIME:  02:50:23 

REMOTE USER: Eduardo Ramirez 

COMENTÁRIO 717: Irmãos Ortodoxos! Orem pela minha conversão =] A Paz de 
Cristo para todos que visitam este site! Eduardo Ramirez - Rio de Janeiro - 
principedagama@gmail.com 

 
DATE: 26/4/2006 

TIME:  17:17:04 

REMOTE USER: Ir. Bernardo da Esperança - S.E. e comunidade do Mosteiro da 
Esperança 
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COMENTÁRIO 718: Cristo ressuscitou verdadeiramente como disse: Aleluia! 
Irmãos amados, como é bom vivermos esta experiência plena de Ressurreição 
em nossas vidas, consagradas só para Ele, o doce Esposo de nossas almas. 
Cada dia é novo dia, cada Eucaristia é Páscoa, cada momento com o Senhor é 
passagem da morte para a Vida. Este é um privilégio dos que vivem na fé, pela 
fé. Nossos corações se alegram por nossa amizade, cantando juntos a 
Ressurreição. Feliz Páscoa! Na Paz, no Amor de Jesus e na Alegria de Maria! 
Aleluia! Ir. Bernardo da Esperança - S.E. e comunidade do Mosteiro da 
Esperança. 

 
DATE: 27/4/2006 

TIME:  09:04:03 

REMOTE USER: Rodrigo Lucas 

COMENTÁRIO 719: Paz de Cristo! Queridos irmãos, gostaria de entrar em 
contato com irmãos daqui de Brasília! rodrigo_lucasm@yahoo.com.br 

 
DATE: 27/4/2006 

TIME:  19:26:26 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 720: Caríssimos irmãos, quero parabenizá-los por este 
excelentíssimo site, muito completo, com muitas e variadas informações. 
Gostaria de receber informações sobre Santa, por exemplo, sua biografia. 
Talvez por ser uma santa pouquíssimo conhecida, não encontrei nenhuma 
informação sobre esta santa na Internet, ou apenas raras imagens. Se houver 
algum site onde existam informações sobre a mesma, obrigada pela atenção. 

 
DATE: 28/4/2006 

TIME:  15:46:18 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 721: Por que o Patriarca da Igreja Ortodoxa Russa não aceita um 
diálogo ecumênico com o sucessor de São Pedro, Bento XVI? Eu acho que 
deveria ter um diálogo entre as duas igrejas. Muito obrigado!!! CRISTO 
RESSUSCITOU. ALELUIA!!! 

 
DATE: 28/4/2006 

TIME:  18:45:17 

REMOTE USER: Ricardo 

COMENTÁRIO 722: Será que ninguém poderia me dar uma oportunidade de ser 
padre ortodoxo? Eu acredito na minha vocação, porém é preciso que mais 
pessoas acreditem nela para que eu possa realizá-la. Meu nome é Ricardo e 
meu telefone é (34) 9139-9279. Espero que um bispo bondoso possa olhar por 
isso e me ajudar, por favor. Obrigado pela atenção. 

mailto:rodrigo_lucasm@yahoo.com.br
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DATE: 29/4/2006 

TIME:  14:51:51 

REMOTE USER: Ir. Bernardo da Esperança S.E e Comunidade do Mosteiro da 
esperança 

COMENTÁRIO 723: Cristo ressuscitou verdadeiramente como disse: Aleluia! 
Irmãos amados, como é bom vivermos esta experiência plena de ressurreição 
em nossas vidas, consagradas só para Ele, o doce esposo de nossas almas. Cada 
dia é um novo dia, cada Eucaristia é Páscoa, cada momento com o senhor é 
passagem da morte para a vida. Este é um privilégio dos que viveram na fé, 
pela fé. Nossos corações se alegram, por nossa amizade, cantando juntos a 
Ressurreição. Feliz Páscoa! Na Paz, no Amor de Jesus e na Alegria de Maria! 
Aleluia! Ir. Bernardo da Esperança S.E e Comunidade do Mosteiro da 
esperança. E-mail. Ir.bernardo@mosteirodaesperanca.com.br 
mosteiro@mosteirodaesperanca.com.br 

 
DATE: 29/4/2006 

TIME:  15:50:19 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 724: Este site é uma maravilha. Através dele pude obter material 
para estudo sobre a História da Igreja. Meu sonho é participar de uma missa 
na Igreja Ortodoxa. Sou do interior de Pernambuco e só tem igreja em Recife. 
Que pena, me respondam porque são tão poucas? Um forte abraço de seu 
irmão católico-romano. Eu amo todos vocês. 

 
DATE: 30/4/2006 

TIME:  20:52:53 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 725: Hoje aprendi muito navegando neste site, achei maravilhoso 
e as músicas são lindas, uma melodia super gostosa. Conheci um pouco mais 
sobre a Igreja Ortodoxa e o quanto ela é linda e profunda. Obrigado pela 
oportunidade e estou aguardando mais novidades, tais como: como ser um 
monge ortodoxo? PAZ E BEM! 

 
DATE: 1/5/2006 

TIME:  12:07:22 

REMOTE USER: Wilkerson 

COMENTÁRIO 726: Eu quero simplesmente deixar um testemunho do que 
aconteceu comigo. Meu nome é Wilkerson e vejam só o que o Senhor fez 
comigo: tinha um vazio em meu coração e não sabia, estava sentindo algumas 
dores e com a respiração muito ruim. Mesmo assim eu, minha mãe e meu pai 
fomos para São Luis. Quando fiz os exames recomendados pela doutora, nem 

mailto:Ir.bernardo@mosteirodaesperanca.com.br
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gosto de lembrar dos resultados. Eu tinha que fazer uma cirurgia. Então 
voltamos para casa e começamos a fazer uma campanha de oração. Fomos 
novamente a São Luis e, felizmente, todos os exames deram normal, e hoje eu 
louvo o Nome do Senhor. Amém! 

 
DATE: 1/5/2006 

TIME:  23:41:52 

REMOTE USER: Ronnan 

COMENTÁRIO 727: Amigos e amigas ortodoxos, quero lhes parabenizar pelo 
maravilhoso site através do qual pude me aproximar da Igreja Católica 
Ortodoxa e ampliar meus conhecimentos teológicos. Aqui em Pernambuco 
temos uma paróquia da Igreja Autocéfala da Polônia no município de Olinda. 
Eu nunca estive lá [...]. No catolicismo romano existe uma Ordem Beneditina 
que lembra um pouco a Ortodoxa. Se alguém tiver a oportunidade de ir a uma 
missa na Igreja de São Bento em qualquer cidade do Brasil vai perceber que os 
cânticos são gregorianos. Seria bom que nossos irmãos ortodoxos, episcopais, 
russo-católicos se unissem mais conosco. Somos uma igreja universal e, como 
cristão, será um momento maravilhoso. RONNAN - Recife/PE 

 
DATE: 3/5/2006 

TIME:  11:43:47 

REMOTE USER: Edsullivan André 

COMENTÁRIO 728: Olá, me chamo Edsullivan André, tenho 20 anos, é a 
primeira vez que visito este site, e desde já quero parabenizá-los pela tão boa 
argumentação que esse site nos propõe. Simplesmente achei fabuloso, ele tem 
tudo o que uma pessoa precisa para tirar dúvidas a respeito do cristianismo 
ortodoxo. Aqui em Santos, SP, existem várias igrejas ortodoxas, mas nunca 
cheguei a visitá-las. A partir de agora vou começar a participar. Gostaria de 
propor-lhes uma sugestão: seria muito bom para o site e também para os 
internautas que este site disponibilizasse um fórum para discussões religiosas, 
é claro, sobre a ortodoxia cristã, principalmente para aqueles que não 
conhecem, pois geralmente passamos a criticar aquilo que não conhecemos. 
Seria assim uma oportunidade de nos conhecermos melhor, discutir mais a 
respeito do assunto, tirar dúvidas dos iniciantes, trocar artigos, seria muito 
benéfico para ambas as partes. Enfim, é apenas uma sugestão. Qualquer coisa 
me enviem um e-mail: edmadonnismo@yahoo.com.br 

 
DATE: 4/5/2006 

TIME:  08:47:00 

REMOTE USER: Renato 

COMENTÁRIO 729: Bom dia, meu nome é Renato, sou católico apostólico 
romano. Gostaria de parabenizá-los, é muito lindo este site. Gostaria muito de 
receber uma foto do bispo Kallistos Ware e instruções de como rezar 

mailto:edmadonnismo@yahoo.com.br


183 
 

corretamente o rosário ortodoxo. Eu sou seguidor da AVVD. Gostaria de 
saber, se vocês pudessem interceder a favor de mim por um pedido que fiz a 
Jesus. "Ter um encontro pessoal com Ele." E eu sei que vossa espiritualidade é 
muito grande. Obrigado irmãos. 

 
DATE: 5/5/2006 

TIME:  20:37:11 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 730: Olá... bem eu tive poucas oportunidades de conhecer a 
Igreja Ortodoxa, porém o pouco que conheci me fez sentir muito inspirado por 
vocês e admirar a Ortodoxia. Espero que haja a conciliação entre Igreja 
Ortodoxa e a Igreja Romana. Que o Espírito Santo triunfe sobre todos nós! 
Obrigado! 

 
DATE: 6/5/2006 

TIME:  19:14:50 

REMOTE USER: Flávio Jr 

COMENTÁRIO 731: Que a Graça e a Paz de Cristo estejam conosco! É o que eu 
espero um dia dizer sobre ortodoxos e nós, católicos (romanos), pois somos um 
só povo, uma só raça, isto é, o Povo de Deus. Que a Sempre Virgem Maria, 
nossa Mãe interceda para que voltemos a caminhar juntos na santa vontade 
do Pai. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente 
ressuscitado. Um grande abraço. Flávio Jr. (noviço da Comunidade Católica 
Shalom) 

 
DATE: 6/5/2006 

TIME:  19:31:54 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 732: Olá! Mais uma vez, irmãos, sou da Comunidade Católica 
Shalom, e nós usamos muito os ícones em nossas orações, pois sabemos e 
experimentamos da graça que é a oração com os ícones. Gostaria que vocês 
me mandassem tudo sobre a espiritualidade, o que são, como rezar com os 
ícones etc., para este e-mail: liturgiash.natal@hotmail.com. Desde já agradeço. 
Benedicamus Domine! Christus ressurectus est! In veritas ressurectus! 

 
DATE: 8/5/2006 

TIME:  10:45:23 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 733: Sou professora de História, venho de uma família 
tradicionalmente evangélica e sempre tive admiração pela liturgia da Igreja 
Católica Ortodoxa. Sempre recomendo aos meus alunos visitarem este site 

mailto:liturgiash.natal@hotmail.com


184 
 

maravilho. Gostaria de saber se em Salvador (BA) existe Igreja Ortodoxa. Um 
abraço e parabéns pela página. 

 
DATE: 8/5/2006 

TIME:  12:31:41 

REMOTE USER: Gilberto 

COMENTÁRIO 734: Eu adorei este site. Ele realmente é muito edificante. Tenho 
uma pergunta: por que não existem tantas igrejas ortodoxas assim como as 
católicas romanas? Que a paz de cristo nosso Senhor e Salvador esteja com 
todos. Gilberto - gilbertoitapetim@hotmail.com 

 
DATE: 9/5/2006 

TIME:  11:27:44 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 735: Acharás certamente que é difícil rezar se não souberes 
como o fazer. Cada um de nós deve ajudar-se a rezar: em primeiro lugar, 
recorrendo ao silêncio, porque não podemos pôr-nos em presença de Deus se 
não praticarmos o silêncio, tanto interior como exterior. Fazer silêncio dentro 
de nós mesmos não é fácil, mas é um esforço indispensável. Só no silêncio 
encontraremos um novo poder e uma verdadeira unidade. O poder de Deus 
tornar-se-á nosso, a fim de realizarmos todas as coisas como devem ser 
realizadas; o mesmo no que respeita à unidade dos nossos pensamentos com 
os seus pensamentos, das nossas orações com as suas orações, das nossas 
ações com as suas ações, da nossa vida com a sua vida. A unidade é o fruto da 
oração, da humildade, do amor. É no silêncio do coração que Deus fala; se te 
colocares diante de Deus no silêncio e na oração, Deus falar-te-á. E saberás 
então que não és nada. Só quando conheceres o teu nada, o teu vazio, é que 
Deus pode encher-te dEle mesmo. As almas dos grandes orantes são almas de 
grande silêncio. O silêncio faz-nos ver cada coisa com outros olhos. 
Precisamos do silêncio para tocar as almas dos outros. O essencial não é o que 
dizemos, mas o que Deus diz - o que Ele nos diz, o que diz através de nós. 
Nesse silêncio, Ele nos escutará, falará à nossa alma e escutaremos a sua voz. 
(Madre Teresa de Calcutá) 

 
DATE: 10/5/2006 

TIME:  16:36:09 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 736: Sou católica, mas também sou Ortodoxa, porque todos 
somos cristãos!!! 

 
DATE: 12/5/2006 

TIME:  02:23:19 

mailto:gilbertoitapetim@hotmail.com
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REMOTE USER: José Ricardo Hafkin de Abreu 

COMENTÁRIO 737: Olá, meu nome é José Ricardo Hafkin de Abreu, freqüento a 
igreja de Canoas - RS. Tenho uma dúvida e uma sugestão que são: Quantos 
nós cristãos ortodoxos somos no Brasil, de todas as jurisdições? Deveriam por 
um link da igreja ortodoxa ucraniana da Ucrânia! jrja@terra.com.br 

 
DATE: 12/5/2006 

TIME:  15:57:06 

REMOTE USER: Acácio 

COMENTÁRIO 738: Olá Professora de História do comentário 733, perdoe-me 
por chamá-la assim, mas o nome da senhora não foi postado na mensagem; 
portanto, me desculpe! Sou Ortodoxo, do Patriarcado Sérvio, sou baiano e 
moro em Salvador (BA). Infelizmente, ainda não há nenhuma jurisdição 
canônica ortodoxa em Salvador. Caso a senhora deseje mais informações, me 
escreva gan_raphael@yahoo.com.br. Abraços. Acácio (Salvador, BA). 

 
DATE: 13/5/2006 

TIME:  00:44:18 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 739: Site muito bom. Navego nele já há algum tempo - (2004). 
Neste tempo conheci várias músicas (as que são executadas no site). Existe 
algum (ns) CD (s) com tais músicas que poderia comprar? Como? Com quem? 

 
DATE: 13/5/2006 

TIME:  12:34:17 

REMOTE USER: Roberto 

COMENTÁRIO 740: Excelente este site. Principalmente por haver muitos 
ícones!!!!!! Fascinante!!!!!!! Ass: Roberto!!!! E-mail: camileles@yahoo.fr 

 
DATE: 14/5/2006 

TIME:  04:43:20 

REMOTE USER: Vera Suzac 

COMENTÁRIO 741: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Parabéns pelo 
excelente site; ele nos dá uma visão rica da Igreja Ortodoxa e nos convida ao 
fortalecimento de nossa fé. Gostaria de me corresponder com algum religioso 
ou fiel ortodoxo que pudesse me dar orientações e tirar dúvidas sobre os 
temas religiosos. Muito grata e que a Paz do Cristo esteja com todos. 
Verasuzac@uol.com.br 

 
DATE: 18/5/2006 

mailto:jrja@terra.com.br
mailto:gan_raphael@yahoo.com.br
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TIME:  09:22:06 

REMOTE USER: Magda Helena 

COMENTÁRIO 742: Gostaria de saber o endereço de igrejas ortodoxas em Porto 
Alegre - RS. E-mail: helenakindler@yahoo.com.br . Obrigado. Magda Helena 

 
DATE: 20/5/2006 

TIME:  02:14:37 

REMOTE USER: Maria do Carmo 

COMENTÁRIO 743: Olá, gostei muito desta página, os ícones são maravilhosos. 
Sou católica romana e gostaria de saber um pouco sobre a Igreja Ortodoxa. 
Deus abençoe a todos! Maria do Carmo - Rio de Janeiro. 

 
DATE: 21/5/2006 

TIME:  11:30:34 

REMOTE USER: Rostislav Petrovsky / Auckland 

COMENTÁRIO 744: Cristo Ressuscitou! Em Verdade Ressuscitou! Com relação 
ao comentário da Mensagem 721, o Patriarca de Moscou mantêm sim um 
diálogo com o sucessor de Pedro. Entretanto, para que os hierarcas se 
encontrem, será necessário que Roma colabore com as questões que insistem 
em ficar "pendentes" por parte do Vaticano, de modo que o encontro seja 
realmente um símbolo da Fraternidade Cristã e não um mero encontro 
diplomático para tirar fotos e divulgar pelos jornais! Rostislav Petrovsky / 
Auckland – NZ www.orthodox.net.nz 

 
DATE: 21/5/2006 

TIME:  12:44:31 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 745: Eu queria parabenizar, pois o site mostra a Igreja Ortodoxa 
de uma forma muito bem explicada. Parabéns! 

 
DATE: 21/5/2006 

TIME:  23:18:31 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 746: Parabéns por este maravilhoso site! 

 
DATE: 24/5/2006 

TIME:  15:33:30 

REMOTE USER: Vando Farias 

mailto:helenakindler@yahoo.com.br
http://www.orthodox.net.nz/
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COMENTÁRIO 747: Redenção e Misericórdia na pessoa de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Amei conhecer a doutrina católica ortodoxa, muito bonita e 
interessante. Sou católico-romano e pertenço a Renovação Carismática 
Católica. Deus abençoe a todos os ortodoxos! Quem sabe, um dia, as duas 
Igrejas serão uma. Amém! Vando Farias - Paudalho/PE 
vandorcc@hotmail.com 

 
DATE: 25/5/2006 

TIME:  23:28:57 

REMOTE USER: Edson Ferreira de Barros 

COMENTÁRIO 748: Como cristão ortodoxo, estou parabenizando pelo site que é 
uma fonte viva de informações sobre a Ortodoxia Cristã. Como sugestão 
pediria que a página Sinaxe tivesse uma sequência dentro do Calendário 
Litúrgico Eclesial. Em Cristo Senhor, José Edson Ferreira de Barros - Igreja 
Sérvia - Recife-PE 

 
DATE: 26/5/2006 

TIME:  14:17:19 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 749: Parabéns pela ótima página! 

 
DATE: 26/5/2006 

TIME:  14:47:07 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 750: Cumprimento pelo site. Estou lendo e pesquisando muito no 
material exposto. Continuarei lendo. Obrigado. Assim como o comentásrio 739 
(se não me engano) também estou interessado nas belas músicas que são 
exibidas no site. Existe uma maneira de adquirir um CD com estas 
músicas? martinhosonntag@hotmail.com 

 
DATE: 26/5/2006 

TIME:  23:28:34 

REMOTE USER: Bernadete Soriano 

COMENTÁRIO 751: Sinto falta da Igreja Ortodoxa: Sou batizada, sinto falta da 
minha igrejinha em Recife de Dom Crisóstomo. Bernadete Soriano Itabuna-
BA, em 26 de maio de 2006. 

 
DATE: 27/5/2006 

TIME:  17:31:51 

REMOTE USER: Catarina 

mailto:vandorcc@hotmail.com
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COMENTÁRIO 752: Andei pesquisando e visitando o site e adorei! A cultura 
bizantina ortodoxa é demais! Sou católica apostólica romana e adoraria 
manter contato com vocês. Conhecer novas culturas e religiões sempre 
aumenta nosso conhecimento. Deus abençoe vocês e Maria também! Beijos, 
Catarina. 

 
DATE: 30/5/2006 

TIME:  16:03:21 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 753: Meus parabéns pelo trabalho de evangelização! Sou católico 
e admiro muito a Igreja Ortodoxa. Gostaria de saber mais sobre a liturgia. 

 
DATE: 1/6/2006 

TIME:  10:23:45 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 754: Sou um seminarista da Igreja Católica Apostólica Romana e 
gostei muito do material sobre os ícones. Estão de parabéns. 

 
DATE: 2/6/2006 

TIME:  11:59:09 

REMOTE USER: Julio Keunecke de Mendonça 

COMENTÁRIO 755: Desde criança sempre tive muito interesse em São Nicolau, 
herança de meu avô e de minha mãe, de origem alemã. Gostei muito das 
informações e, que bom seria, se a presença de São Nicolau viesse a suplantar 
o comércio pagão do papai-noel! Julio Keunecke de Mendonça. 
ij4939@yahoo.com.br  

 
DATE: 2/6/2006 

TIME:  22:25:15 

REMOTE USER: Nazareno Acácio 

COMENTÁRIO 756: Por favor fundem uma Igreja ortodoxa em fortaleza - CE. As 
igrejas ortodoxas daqui são muito distantes. Precisamos de vocês aqui. Meu e-
mail: nazaacacio@yahoo.com.br . Nazareno Acácio. 

 
DATE: 2/6/2006 

TIME:  22:29:01 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 757: Quero ser padre ortodoxo, mas não tem igreja ortodoxa em 
fortaleza. Preciso de ajuda nesse campo. Tenho 26 anos. Meu e-mail: 
nazaacacio@yahoo.com.br  

mailto:ij4939@yahoo.com.br
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DATE: 4/6/2006 

TIME:  14:43:36 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 758: Eu acho que o Ecclesia tem um bom conteúdo, mas está 
mais para um site romano do que ortodoxo. Como esse site é ecumênico, não 
sei como aceitam tal heresia, e ainda a propagam. 

 
DATE: 5/6/2006 

TIME:  08:58:58 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 759: Abri pela primeira vez e gostei do que vi. A mim não importa 
se é ortodoxo ou romano, o que importa é o que você vai aprender com o 
conteúdo e levar para sua vida, reformulando seus conceitos, quebrando 
velhos paradigmas. Que DEUS esteja junto de nós, SEMPRE! 

 
DATE: 5/6/2006 

TIME:  14:20:11 

REMOTE USER: Alexandre 

COMENTÁRIO 760: Olá Queridos e amados irmãos ortodoxos. Meu nome é 
Alexandre, sou católico de rito armênio - Patriarcado de Cilícia dos Armênios 
Católicos, nosso chefe espiritual é Sua Beatitude o Cardeal Patriarca Nerses 
Pedros de XIX - em plena comunhão com a Santa Igreja Católica e Sua 
Santidade o Papa Bento XVI. Fiquei muito feliz por encontrar este site 
dedicado às Igrejas Ortodoxas Bizantinas. O conteúdo é riquíssimo, em 
literatura, teologia e arte. Parabéns, e que o Senhor nos una novamente na 
Única Igreja que Ele mesmo fundou com o Seu Sangue. Um grande abraço, 
Deus os abençoe - Alexandre - Catedral de São Gregório, o Iluminador - 
Exarcado Armênio Apostólico - São Paulo. 

 
DATE: 6/6/2006 

TIME:  16:15:13 

REMOTE USER: Pamela 

COMENTÁRIO 761: Olá, sou a neta do Anatolyj Schtscherbak e bisneta do 
Nikolay Schtscherbak e dias atrás adicionei um apelo aqui no livro de visitas 
querendo encontrar minha tia avó Olga Schtscherbak que hoje teria por volta 
dos 70 anos. O último contato do meu avô com a irmã dele foi quando ele 
tinha por volta de uns 5 anos, depois nunca mais viu a irmã e a mãe. Ainda 
tenho esperança de que esteja viva, se não morreu em plena Segunda Guerra 
Mundial. Da primeira vez em que fiz esse apelo felizmente meu avô (68) 
estava vivo, mas no dia 26 de abril faleceu. Ainda tenho esperanças de 
encontrar ela ou alguma outra pessoa de sua família ou também Yury 
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Schtscherbak que talvez possa ser seu irmão por parte de mãe!!!!! Por favor, 
peço a todos os que verem esta mensagem e, por ventura conhecerem Yury, 
ou até mesmo a Olga, que por favor entre em contato comigo. Gostaria muito 
de realizar esse sonho que, infelizmente, não é mais do meu avô, e sim meu 
(visto na última vez a irmã na Ucrânia). Meu e-mail é 
pame_tomadinha@hotmail.com  

 
DATE: 8/6/2006 

TIME:  12:00:07 

REMOTE USER: Marcio Ayoub 

COMENTÁRIO 762: Graça e Paz da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja 
com todos os irmãos no Senhor! Estou encantado com o site, parabéns! Ele 
nos proporciona um encontro com o nosso Deus. Meu nome é Marcio Ayoub, 
Sou Católico Maronita (Patriarcado de Antioquia dos Maronitas). Tenho um 
grande sonho e espero que o Senhor Jesus abra os corações dos homens e nós 
possamos novamente ser a IGREJA UNA, SANTA CATÓLICA E APOSTÓLICA 
e até que ele volte novamente e definitivamente, possamos testemunhar tudo 
o que ele operou em nossas vidas. Deus os abençoe. Marcio - Catedral de 
Nossa Senhora do Líbano (Patriarcado de Antioquia dos Maronitas - em plena 
comunhão com S. Santidade Bento XVI e a santa e amada Igreja Católica. 
[Romana] 

 
DATE: 8/6/2006 

TIME:  19:08:27 

REMOTE USER: Padre Rafael 

COMENTÁRIO 763: Professora de História do Comentario 733. Boa noite! Eu 
sou o Padre Rafael da Paróquia Ortodoxa da Santíssima Trindade no Grande 
Recife, Patriarcado da Sérvia, Diocese do Leste da América e América do Sul 
do Bispo Sr. Dom Mitrophan Kodic. Há pouco tempo visitei Salvador e estive 
com um fiel da Igreja chamado Acácio (gan_raphael@yahoo.com.br) que tem 
um grande interesse em reunir pessoas para fazermos uma explanação sobre 
a Igreja e seus objetivos, inclusive fundar uma paróquia na Salvador de todos 
os Santos! Se estiver interessada, também, entre em contato com o Acácio ou 
conosco (arcipresterafael@globo.com ) Teremos o maior prazer em ajudá-la. 
Em Cristo Padre Rafael. 

 
DATE: 9/6/2006 

TIME:  14:12:15 

REMOTE USER: Luiz Alan 

COMENTÁRIO 764: Bendito seja o Reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém! Sempre que posso 
visito este site. Meu nome é Luiz Alan, sou católico de rito caldeu (Patriarcado 
de Babilônia dos caldeus católicos) nosso chefe espiritual é S. Beatitude o 
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cardeal patriarca Emannuel Delly III, Patriarca de Babilônia dos caldeus 
católicos, estamos em comunhão com a Santa Sé Apostólica de Roma e S. 
Santidade, nosso querido e amado Papa Bento XVI, sinal de unidade da Santa 
Igreja Católica [Romana]. Fico triste por estarmos separados (ortodoxos 
bizantinos, as igrejas da Grécia, Rússia, Geórgia, Antioquia, Jerusalém, 
Bulgária etc., e também as antigas igrejas orientais: Apostólica da Armênia, 
Siríaca Ortodoxa, Copta Ortodoxa, Ortodoxa da Etiópia e também os queridos 
irmãos da Igreja Assiríaca. Ao escutar este canto maravilhoso entoado pelos 
monges do Monte Arhos, penso que o Senhor Jesus fica feliz, mas ao mesmo 
tempo triste por ver os seus filhos divididos e não em comunhão como ele 
sempre desejou, como disse em sua Oração sacerdotal: ... "Como Tu, ó Pai 
estás em Mim e Eu em Ti, que também eles estejam em Nós, para que o 
mundo creia que Tu me enviaste" (Jo 17, 21). Oro ardentemente para que o 
Senhor possa reunir seus filhos na única Igreja que Ele mesmo fundou para 
continuar a Sua missão. Possuo um site dedicado aos ritos orientais católicos. 
Ficaria muito feliz se os visitantes deste site também o visitassem. Que o 
Senhor da Messe os abençoe profundamente e que a Theotokos possa cobri-los 
de abundantes bênçãos. Saudações do irmão em Cristo Jesus - Luiz - Catedral 
Patriarcal Apostólica da Transfiguração do Senhor - Bagdá - Iraque  

 
DATE: 10/6/2006 

TIME:  23:37:25 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 765: Nasci em 14.12.1967, homem, português. Desde muito novo 
que adoro todos os santos. Cada qual com a sua mensagem. E todos com o 
mesmo espírito de vida. Não sei bem porque, mas a sua sabedoria expressa me 
fascina. Tem algo que me enriquece o meu espírito. Já sofri grandes acidentes, 
já tive paralisado dois membros inferiores, internado vários meses a fio no 
hospital, com várias intervenções cirúrgicas, com anestesia geral etc. ... até ao 
ponto de ser alertada a minha família que a qualquer momento eu poderia 
não resistir a uma embolia pulmonar contraída. Sempre quando recuperava 
os meus sentidos encarava a situação normal, alegre.... Encontrava-se uma 
força dentro de mim extra, sem explicação, a qual me dava força de 
ultrapassar todas as situações com muita alegria, fazendo-me esquecer as 
dores. Além destes acontecimentos já passei por vários casos anormais para o 
ser humano. Neste momento que estou a enviar a minha mensagem, só queria 
comunicar que sou um homem normal. Como se nada disto tivesse 
acontecido. Faço tudo normalmente: trabalho, pratico desporto etc., tenho 
uma vida normal como qualquer ser humano. Todas as pessoas, familiares, 
amigos, vizinhos e conhecidos, conhecendo a minha vida ficam admirados. 
Expressando: “foi um milagre!" Eu cá continuo a adorar a Deus e a viver com a 
alegria de todos os Santos. Vou ficar por aqui, mas muito fica por dizer.... Até 
sempre, “nós não estamos sós". Não vou deixar a minha morada porque o meu 
corpo tem morada a minha alma não. 

 
DATE: 11/6/2006 

http://www.igrejascatolicasorientais.com/
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TIME:  22:28:21 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 766: Convite! Convidamos os estimados irmãos a participar do 
nosso grupo Igreja Ortodoxa. Grupo para o estudo e debate sobre a Igreja 
Ortodoxa. O grupo é aberto a Cristãos Ortodoxos de todas as jurisdições e 
também a não. Ortodoxos. Grupo formado por leigos para debater sobre a 
Santa Igreja Ortodoxa. Observamos frequentemente, que há cristãos que não 
conhecem as verdades básicas da sua fé ortodoxa, ou confundem-nas com 
outras crenças religiosas e filosóficas que prevaleceram no passado e ainda 
prevalecem hoje. Em razão disto criamos o grupo Igreja Ortodoxa, onde 
pretendemos discutir as principais questões ligadas à ortodoxia cristã, seus 
fundamentos, documentos, santos e questões que se apresentam na 
atualidade. Junte-se a nós nesta empreitada e ajude a consolidar um projeto 
ortodoxo no Brasil. Todos são convidados a participar, sempre respeitando a 
dignidade dos participantes e das instituições. 

 
DATE: 14/6/2006 

TIME:  12:52:51 

REMOTE USER: Fábio S. Wagner 

COMENTÁRIO 767: Caros irmãos em Cristo, Paz! Peço suas orações por um 
amigo e admirador do Cristianismo Oriental, o Maestro Urbano Medeiros. 
Esse abençoado "melode" está enfermo, e dias atrás sofreu um acidente de 
carro e está com o lado direito do corpo paralisado. Rezemos por ele e por seu 
restabelecimento. Obrigado a todos, Fábio S. Wagner. 

 
DATE: 15/6/2006 

TIME:  09:47:44 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 768: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e 
com toda sua Igreja Católica e Apostólica! Me chamo Lucas Oliveira e sou 
vocacionado Jesuíta da Igreja Católica Apostólica Romana e fico muito feliz 
por este site existir, pois nos demonstra que a nossa Santa Igreja Católica, 
Romana ou Ortodoxa, têm a mesma origem: Nosso Senhor Jesus Cristo! Que o 
Cristo, que é Um Só Senhor, possa nos unir e nos tornar uma só Igreja, 
Católica e Apostólica, para que seja cumprida a Sua Palavra: "Que todos sejam 
Um" Que a Toda Santa possa nos abençoar e estender o seu manto sobre toda 
a Igreja de Seu Filho. Amém 

 
DATE: 15/6/2006 

TIME:  09:50:39 

REMOTE USER: Lucas Oliveira SJ 
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COMENTÁRIO 769: Graça e Paz! Gostaria de participar do Grupo da Igreja 
Ortodoxa. Como eu faço? Eu sou Lucas Oliveira SJ: 
lucassagrado@hotmail.com  Obrigado. 

 
DATE: 16/6/2006 

TIME:  15:10:10 

REMOTE USER: Eric Demolay 

COMENTÁRIO 770: Amados irmãos da Santa Igreja Ortodoxa, fico muito feliz 
sempre que visito este site, pois vivo intensamente o céu e a bem-aventurança 
celestial com este hino magnífico. Meu nome é Eric Demolay (católico de rito 
bizantino) Igreja Ucraniana Católica - Eparquia São João Batista - Curitiba. 
Nosso chefe espiritual é S. B. o Cardeal Arcebispo Husar - arcebispo de Lviv 
dos ucranianos católicos e nosso sumo pontífice é S. Santidade o Papa Bento 
XVI. Tenho muitos amigos ortodoxos e compartilho com todos eles a mesma 
fé, pois temos todos os sacramentos compartilhados. Infelizmente, ainda 
estamos divididos (pelos pecados dos homens, pois no plano de Deus não há 
divisão). Acredito que um dia, pela Providência Divina, estaremos 
participando da mesma e santa Liturgia. Percebi que temos um site dedicado 
ao cristianismo oriental. Fico contente pois vejo com alegria que os cristãos 
orientais estão cada vez mais conhecidos e levando a Palavra do Nosso Deus. 
Parabéns aos idealizadores deste site e também ao site das santas igrejas 
católicas orientais. Possa o nosso Deus nos unir novamente na Barca de 
Pedro. Um grande abraço e Deus os abençoe. Eric Demolay - Catedral São 
João Batista - Eparquia Ucraniana Católica - Curitiba - PR. 

 
DATE: 16/6/2006 

TIME:  20:23:09 

REMOTE USER: Dinarte Belato 

COMENTÁRIO 771: Ijuí, Rio Grande do Sul - Brasil - 17 de junho de 2006. 
Saudações! Sou professor de História na Universidade de Ijuí - UNIJUI- Uma 
aluna concluinte do curso de História, nascida no município de Campina das 
Missões, decidiu estudar a comunidade ortodoxa daquele município, originada 
de um grupo de imigrantes russos e que se mantém firme e coesa enquanto 
uma comunidade religiosa e étnica. Eu, como professor e orientador da 
pesquisa da nossa aluna, a tenha estimulado muito para que realize a pesquisa 
apesar de nosso escasso conhecimento sobre o cristianismo ortodoxo e, 
sobretudo, sobre este grupo de imigrantes russos. Mas não saber não é razão 
para não buscar o saber. Daí porque vos peço ajuda sobre os seguintes 
assuntos: 1 - Sobre a história da Igreja Ortodoxa; 2 - Sobre a Igreja Ortodoxa 
no Brasil; 3 - E, especialmente, sobre os imigrantes russos ortodoxos que 
vieram para o Rio Grande do Sul e se fixaram na região do Santa Rosa, na 
localidade que hoje se chama Campina das Missões, município desmembrado 
de Santa Rosa. Agradeço muitíssimo vossa atenção e podem crer que, além de 
uma simples pesquisa acadêmica, está a vontade de conhecer outras faces do 
cristianismo e, sobretudo, a convivência ecumênica. Meu e-
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mail dinartebelato@uol.com.br ou belato@unijui.tche.br  Tel. residencial: 0xx 
55 3332 3019 Dinarte Belato - Professor de História. 

 
DATE: 19/6/2006 

TIME:  16:12:18 

REMOTE USER: Washington Luiz Peixoto vieira 

COMENTÁRIO 772: Tenho, com grande satisfação, descoberto as riquezas das 
Igrejas Orientais Ortodoxas. Não posso conceber como estes inexoráveis 
tesouros da cristandade ficaram obscurecidos, ou melhor ainda, estão 
obscurecidos pela Igreja do Ocidente de seus fiéis. Washington Luiz Peixoto 
Vieira vieirawashington@ig.com.br  - Recife 

 
DATE: 19/6/2006 

TIME:  10:28:45 

REMOTE USER: Alan Rodrigues 

COMENTÁRIO 773: Através do site pude conhecer um pouco mais sobre a Igreja 
Ortodoxa, que parece bastante com a Igreja Católica Romana. Eu, como 
católico romano, fiquei encantando com tudo que vi e li no site. Além da 
semelhança, uma coisa que me chamou atenção: a Fé na Santa Virgem Maria, 
coisa comum em ambas as Igrejas. Felicidades a todos! Alan - 
alan_rodrigues04@yahoo.com.b r 

 
DATE: 18/6/2006 

TIME:  19:16:17 

REMOTE USER: Dani Noble 

COMENTÁRIO 774: Olá, a paz de Cristo! Gostaria muito de entrar em contato 
com católicos ortodoxos e maronitas de Porto Alegre - RS. Sou católico 
romano, mas com coração ortodoxo. Que a Santíssima Mãe de Deus de 
Vladimir abençoe e proteja a todos daninoble2000@yahoo.com.br  

 
DATE: 19/6/2006 

TIME:  22:20:27 

REMOTE USER: Padre Italo 

 

COMENTÁRIO 775: Amados, não haja mais divisões entre nós! Portanto, 
humilhemo-nos sob a poderosa mão de Deus! Há um só Deus, um só Cristo, 
um só Senhor, uma só Fé, um só Batismo, uma só Igreja. O tempo é breve! 
Reinai em todos os corações, Divino Coração de Jesus! Reinai em todos os 
corações, Divino Coração de Jesus! Reinai em todos os corações, Divino 
Coração de Jesus! Reinai em todos os corações, Divino Coração de Jesus! 
Reinai em todos os corações, Divino Coração de Jesus! Reinai em todos os 
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corações, Divino Coração de Jesus! Reinai em todos os corações, Divino 
Coração de Jesus! Reinai em todos os corações, Divino Coração de Jesus! 
Reinai em todos os corações, Divino Coração de Jesus! Reinai em todos os 
corações, Divino Coração de Jesus! Padre Italo 

 
DATE: 19/6/2006 

TIME:  23:48:17 

REMOTE USER: Alessandro 

COMENTÁRIO 776: Graça e paz da parte de Nosso Senhor aos idealizadores 
deste site. Que alegria ao encontrar um site sobre os cristãos ortodoxos! Meu 
nome é Alessandro Martin, resido em Jundiaí - SP e participo da Santa Missa 
na Catedral de Nossa Senhora do Desterro (Diocese de Jundiaí - cujo bispo é S. 
Emncia. Dom Gil Antônio Moreira). Sou católico de rito oriental (alexandrino 
- Igreja Copta Católica), no Brasil não temos paróquias de nosso rito e, sendo 
assim, quando vou a São Paulo, participo da Divina Divina Liturgia no rito 
armênio (Catedral São Gregório, o Iluminador - Igreja Armênia-Católica, em 
comunhão com a Igreja de Roma e o Santo Padre Bento XVI) Tudo o que li me 
deixou mais feliz por ser cristão oriental e principalmente católico, claro, eu 
não estou desfazendo de vocês, queridos e amados irmãos ortodoxos, porém 
vocês bem sabem o quanto é difícil ser cristão oriental (ortodoxo ou católico). 
Mas fico feliz em conservar a minha fé, pois o nosso Deus é simplesmente 
maravilhoso. Tudo em vosso site é belo e passo horas, muitas vezes, lendo seus 
escritos. Possa o nosso Deus abençoá-los em vosso apostolado por longos anos. 
Um grande abraço a todos, Deus os proteja! Alessandro - Jundiaí - SP 

DATE: 20/6/2006 

TIME:  19:41:54 

REMOTE USER: Carlos Alan 

 
COMENTÁRIO 777: Queridos e amados irmãos no Senhor! É com alegria que vos 
deixo esta mensagem, parabenizando-os pelo conteúdo riquíssimo do site, 
com tantas coisas belas de nossa vida cristã apostólica. Gostaria de saber por 
que a Igreja Ortodoxa Russa no Exílio não está incluída entre as Igrejas 
Ortodoxas e também sobre a Igreja Ortodoxa Grega adepta do Antigo 
Calendário. Um grande Abraço e que a Theotokos vos abençoe 
abundantemente - Carlos Alan - Catedral de Lisboa - Patriarcado de Lisboa - 
Igreja Católica Apostólica Romana. 

 
DATE: 22/6/2006 

TIME:  17:34:34 

REMOTE USER: Elvira Voss 

COMENTÁRIO 778: Ola, me llamo Elvira Voss, soy de Templey - Buenos Aires - 
Argentina, soy iconografa, me encanto haberme contactado con este portal y 
agradezco que nos permitan compartir estas bellezas sagradas. 
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DATE: 26/6/2006 

TIME:  01:19:22 

REMOTE USER: Ricardo da Silva 

COMENTÁRIO 779: Maravilhoso site! Que a paz de Deus esteja com todos! 
Ricardo da Silva Joinville SC. 

 
DATE: 26/6/2006 

TIME:  13:57:40 

REMOTE USER: Fabiano Bell 

COMENTÁRIO 780: Olá meu nome é Fabiano Bell, pela primeira vez visto este 
site e estou maravilhado com tanta coisa bela. Conheço bem a Igreja 
Ortodoxa, pois tenho grande admiração pelos cristãos ortodoxos com sua 
liturgia e sua vida cristã. Conheço a Catedral de São Nicolau em São Paulo 
(Igreja Ortodoxa Russa no Exílio) e também a Catedral Antioquina. Sou 
católico de rito bizantino (greco melquita - Patriarcado de Antioquia e Todo 
oriente, Alexandria e Jerusalém). Sonho em ver nossas igrejas unidas como 
sempre foi no passado. Acredito que ainda estão, porém, ainda não celebram a 
Eucaristia reunidas. Peço a Mãe de Deus para que sempre acompanhe nossas 
igrejas e que um dia estejamos unidos até a volta do Senhor. Deus os abençoe! 
Fabiano (Catedral de Nossa Senhora do Paraíso - SP [...] 

 
DATE: 27/6/2006 

TIME:  23:58:29 

REMOTE USER: Elton Dias 

COMENTÁRIO 781: A paz a todos! Como sempre fico maravilhado ao visitar este 
site que traz tamanha riqueza da Igreja Ortodoxa. Sou católico Apostólico 
Romano e faço questão de visitar este site. Entendo que somos irmãos e é um 
desperdício não aproveitarmos as riquezas e culturas um dos outros. Tenho 
como base de minha espiritualidade muitas influências da Igreja Ortodoxa, da 
sua veneração aos ícones, dos cantos litúrgicos, da sagrada Liturgia. Que 
possamos nos unir em favor do cristianismo! Um abraço a todos, Elton Dias 
elton_guitar@yahoo.com.br  

 
DATE: 28/6/2006 

TIME:  18:43:58 

REMOTE USER: Ana 

COMENTÁRIO 782: Parabéns pela completa informação sobre a Ortodoxia. 
Queria agradecer também pela possibilidade que todos os cristãos têm de 
visitar este site e meditar sobre as duas Igrejas, a Ortodoxa e a Romana. Bem 
hajam os que construíram este site! pego.ana@gmail.com (Igreja Católica 
Ortodoxa) 
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DATE: 28/6/2006 

TIME:  18:50:08 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 783: É muito difícil encontrar portugueses ortodoxos e muito 
importante que estejamos unidos nesta caminhada. Deixo aqui o meu 
contacto: pego.ana@gmail.com  

 
DATE: 28/6/2006 

TIME:  19:19:53 

REMOTE USER: Arquimimo de Oliveira Cardoso Junior 

COMENTÁRIO 784: Ainda menino fiquei sabendo da existência de outras igrejas 
que não eram protestantes, mas também não católicas. Procurei ler e 
conhecer, apesar da região onde moro não existir comunidades ortodoxas. O 
Concílio Vaticano II deu um tom mais elevado quando buscou mais a 
aproximação destas igrejas irmãs. O saudoso papa João XXIII precursor na 
igreja do Ocidente em buscar ecumenicamente esta amizade dos irmãos do 
Oriente, dizia: "Vejamos o que nos aproxima e não o que nos distancia". 
Também o papa Paulo VI almejava, no futuro, poder celebrar em um único 
cálice. O respeito às identidades e a valorização da diversidade é sinal de que 
temos cálice da Unidade. Arquimimo de Oliveira Cardoso Junior - Castanhal, 
Pará - Brasil - arqui@click21.com.br  

 
DATE: 29/6/2006 

TIME:  14:16:22 

REMOTE USER: Antônio Lima 

COMENTÁRIO 785: Caros ortodoxos, estou promovendo um encontro em Belo 
Horizonte com um Padre da Igreja Ortodoxa Grega (subordinado ao 
Patriarcado de Constantinopla), Arquidiocese de Buenos Aires, Paróquia da 
cidade de São Paulo/Brasil. Pessoas interessadas entrar em contato com 
Antônio Lima no endereço limare@oi.com.br  Cordialmente Antônio Lima 

 
DATE: 30/6/2006 

TIME:  19:00:40 

REMOTE USER: Francisco Assis do Nascimento 

COMENTÁRIO 786: Que a Paz de Deus reine neste site! Que maravilhoso site, 
não conheço a outra igreja irmã, mas depois de tantas maravilhas que li neste 
site passei a querer conhecer a igreja Ortodoxa! Sou católico, professor de 
Educação religiosa em uma das escolas do ensino fundamental em Minas 
Gerais. Estarei sempre visitando. Francisco Assis do Nascimento 
franjac2006@hotmail.com  ou franjac2006@yahoo.com.br  

 

mailto:pego.ana@gmail.com
mailto:arqui@click21.com.br
mailto:limare@oi.com.br
mailto:franjac2006@hotmail.com
mailto:franjac2006@yahoo.com.br


198 
 

DATE: 1/7/2006 

TIME:  14:50:46 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 787: Olá, sempre entro neste site. Está muito bem formulado e 
gostei muito. Sou católico - rito romano aqui em minha cidade onde moro, no 
interior de SP. Mas tenho uma admiração e apreço pelas igrejas de rito 
Bizantino [...]. Gostaria que alguém me enviasse, se possível, o Credo 
Bizantino, assim como é recitado no rito latino e no bizantino. Espero que um 
dia nossas igrejas se tornem uma única, como no passado. 

 
DATE: 2/7/2006 

TIME:  15:19:14 

REMOTE USER: Jason 

COMENTÁRIO 788: Paz a todos! Como sempre fico maravilhado ao visitar este 
site que traz tamanha riqueza da Igreja Ortodoxa. Sou católico Apostólico 
Romano e faço questão de visitar este site. Entendo que somos irmãos e é um 
desperdício não aproveitarmos as riquezas e culturas um dos outros. Tenho 
como base de minha espiritualidade muitas influências da Igreja Ortodoxa, da 
sua veneração aos ícones, dos cantos litúrgicos, da sagrada Liturgia.... Que 
possamos nos unir em favor do cristianismo! Um abraço a todos do irmão 
Jason jasonmelo@onda.com.br  

 
DATE: 3/7/2006 

TIME:  12:38:03 

REMOTE USER: Thatiana Velasco 

COMENTÁRIO 789: Oi, eu sou Thatiana Velasco, moro no Rio de Janeiro e não 
conhecia a Igreja Ortodoxa. Bem, nem sei explicar com precisão como cheguei 
até aqui. Mas, gostei muito do pouco que pude conhecer. Estarei sempre 
visitando o trabalho de vocês. A paz e até breve! thathy_velasco@yahoo.com.br  

 
DATE: 3/7/2006 

TIME:  19:13:32 

REMOTE USER: Antônio Eurípedes Mateus 

COMENTÁRIO 790: Participo de um encontro de casal e gosto muito de visitar o 
site porque isto é muito importante para minha vida conjugal. A cada 
mensagem que leio coloco muitas coisas boas na minha vida, pois antes de 
participar deste encontro eu era uma pessoa totalmente diferente com minha 
família, hoje sou outra pessoa em Cristo. Meu nome e Antônio Eurípedes 
Mateus - Uberaba - MG 

 
DATE: 3/7/2006 
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TIME:  21:40:10 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 791: Muito bom o site, ele aprofunda bem a Ortodoxia. 

 
DATE: 4/7/2006 

TIME:  13:23:32 

REMOTE USER: Bárbara Nunes 

COMENTÁRIO 792: Olá, entrei na Internet em busca de alguma informação 
qualquer sobre ucranianos no Brasil e encontrei está ótima página. Não 
esperava obter tantas informações tão úteis e bem organizadas em um lugar 
só. Parabéns! Bárbara Nunes Rio de Janeiro. 

 
DATE: 5/7/2006 

TIME:  12:02:41 

REMOTE USER: Fernando Mazer 

COMENTÁRIO 793: Sou católico romano, mas quando visito este site, me torno 
membro da Igreja Una Santa Católica e Apostólica. A cada dia aprendo mais 
com vocês, irmãos ortodoxos. Fernando Mazer - São Paulo - SP 

 
DATE: 5/7/2006 

TIME:  18:35:10 

REMOTE USER: Rodrigo 

COMENTÁRIO 794: Muito legal, queria saber o que significa a palavra iubi em 
romeno. Por favor, se alguém souber, me fale. Meu e-mail: 
diguinhobh1@hotmail.com  

 
DATE: 6/7/2006 

TIME:  15:35:32 

REMOTE USER: Maestro Urbano Medeiros  

COMENTÁRIO 795: Estou há muito tempo com problemas de saúde! Saibam 
todos que ofereço meus sofrimentos pela Unidade de todos os cristãos, como 
fez a irmã Maria Gabriella Sagheddu. Abraços e orações. Maestro Urbano 
Medeiros - Minas Gerais 

 
DATE: 7/7/2006 

TIME:  14:03:15 

REMOTE USER: 
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COMENTÁRIO 796: É um dos melhores sites na matéria que conheço. Esclarece 
fatos sobre a Igreja do Oriente que são desconhecidos pelos cristãos 
ocidentais. 

 
DATE: 8/7/2006 

TIME:  15:21:38 

REMOTE USER: Carlos Vinícius 

COMENTÁRIO 797: Graça e Paz da Parte de Nosso Senhor Jesus Cristo! Sou 
Católico Romano, mas antes de tudo Cristão. As Igrejas de Roma e de 
Constantinopla pertencem ao mesmo tronco apostólico, fieis ao mesmo 
Senhor e a praticamente a mesma Tradição. O que as separam são questões 
políticas e culturais, que nada interferem na ortodoxia de ambas as Igrejas. 
Clamo ao Senhor Nosso Deus que una novamente este Manto Sagrado que é a 
Igreja Una Santa Católica e Apostólica. E que Oriente e Ocidente bebam 
novamente do mesmo Cálice formando um só corpo uma só Igreja na 
diversidade de dons. Amém Carlos Vinícius. (kwyny80@yahoo.com.br ) 

 
DATE: 9/7/2006 

TIME:  10:46:56 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 798: Aniversário de quatrocentos anos da vergonhosa “União” de 
Brest-Litovsk, em que a pressão política, econômica e militar causou 
sofrimento a milhões de Cristãos Ortodoxos que viviam no lado Ocidental da 
Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, forçados a aceitar a falsa união com Roma. Um 
dos principais participantes deste violento e depravado movimento era um 
Bispo Ortodoxo apóstata (um de muitos, infelizmente) que se chamava Josafá 
Kontzevich. Não é necessário recorrer à polêmica para falar mal de Josafá 
Kontzevich. Sua linguagem vil, sua deslealdade, seu amor à glória e ao poder 
mundano e seu reconhecimento, suas violentas campanhas contra a 
Ortodoxia – estes fatos da história falam por nós. É surpreendente como Roma 
elegeu a “canonização” deste “Hitler” da religião do Oriente, como alguns 
historiadores Ocidentais o chamam, elevando ao estado de santo um homem 
que fomentou e encorajou a violência, que matava em nome da unidade da 
Igreja. Considerando a magnitude da brutalidade e insanidade de Josafá e sua 
insana intolerância, parece prudente para nós, neste aniversário da 
lamentável união forçada de Brest-Litovsk, olhar esta principal figura da 
história do Oriente Europeu. Josafá, Bispo Uniata de Polotsky e fundador da 
Ordem Uniata Basiliana, foi mais do que um apóstata. Foi o maior praticante 
da “psicologia do terror”. Ele não foi o primeiro a empregar as práticas da 
psicologia do terror. E nem foi o último. Os antigos Assírios, como dizem, 
usavam sistematicamente a intimidação para subjugar os habitantes de seu 
império e seu fim foi celebrado no Velho Testamento pelo profeta Naum 
(Naum 3,18-19). E nos tempos modernos, regimes comunistas da Europa 
Oriental (alguns felizmente morreram) e da China também conhecem muito 
bem as táticas da psicologia do terror. Mas Josafá é único, pois é o único 
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terrorista da história que ganhou a coroa da beatificação, pois os outros 
déspotas ganharam apenas blasfêmias intermináveis. A campanha de terror 
de Josafá foi planejada e executada por apenas um propósito: desencorajar e 
evitar que os Cristãos Ortodoxos praticassem sua antiga fé. A partir do 
momento que o povo Ortodoxo não seguia mais seus Bispos, um punhado de 
padres, e a nobreza apóstata, Josafá e seus seguidores apóstatas escolherem 
conscientemente utilizar seus métodos violentos. Eles faziam isso para criar 
entre os fiéis Ortodoxos um sentimento de desespero e fraqueza, assim como o 
Marechal Petain fez séculos depois, Josafá quis impor uma religião artificial, 
uma teocracia na qual ele seria o administrador. Religiosos foram forçados a 
abandonar suas Igrejas, muitos partiram somente pelas espadas sangrentas. 
Por exemplo, quando os ortodoxos montavam barracas para orar, Josafá 
encorajava seus bandoleiros a interromper seus serviços, atear fogo nas 
barracas e agredir o clero e os fiéis. E com a ajuda das autoridades civis 
latinas, Josafá cuidou para que os padres Ortodoxos fossem exilados e para 
que nenhum Bispo Ortodoxo fosse consagrado. Seu programa derrubou 
violentamente toda resistência contra a “União” de Brest, e deixou os 
Ortodoxos incapazes de protestar contra a dominação Papal e a perda da fé. 
Para concluir, as táticas de terror de Josafá não tiveram mais sucesso que as 
de outros déspotas degenerados. Por seus crimes contra a humanidade, este 
grande apóstata venenoso e pervertido foi espancado e apedrejado por fiéis 
furiosos, despachado para receber sua justa recompensa em 1623. Sua 
brutalidade recebeu desprezo até do Chanceler católico romano da Lituânia. 
Além disso, os fiéis Ortodoxos nunca aceitaram realmente a Unia ou os bispos 
apóstatas do mesmo tipo que Josafá, apesar de seus esforços covardes para 
ganhar tal reconhecimento, eles nunca tiveram o mesmo reconhecimento que 
seus conterrâneos latinos. No fim, milhares de Ortodoxos voltaram à Fé 
quando algumas mudanças ocorreram no século XIX, assim como muitos 
católicos gregos na América abraçaram a Ortodoxia após a chegada do Novo 
Mártir Tikhon, na época líder das Igrejas Russas no Novo Mundo. A ideia da 
Unia como uma ponte entre a Ortodoxia e Roma morreu com Josafá e seu 
testemunho violento e vulgar. Seu espírito continua vivo nos esforços dos 
ecumenistas latinos em reduzir a Ortodoxia a uma “filial” Oriental da Igreja 
latina, ou no espírito de ecumenistas Ortodoxos que desejam sujar a Fé 
Ortodoxa com uma falsa união com Roma, mas entre os de consciência 
Ortodoxa, Josafá demonstra claramente “algo podre no ecumenismo”, cujo 
acordos de uniões que enfraquecem os fiéis no final das contas não obtém 
sucesso – até mesmo seus advogados o deram uma suposta coroa de santidade 
com pingos do sangue dos mártires. Os Ortodoxos ecumenistas modernos 
devem olhar para este homem terrível e desprezível e seu futuro. A força 
militar Polonesa e Lituana não foi capaz de ajudar esta traição a sobreviver. 
Os esforços hercúleos dos ecumenistas atuais consiste em continuar este 
legado igualmente infame e vergonhoso em que caíram. E caso sangue 
escorra de sua coroa, a hipocrisia irá fluir dos malévolos louros que eles 
esperam conquistar cortejando, em nome da Fé, aqueles que foram seus 
inimigos. 

 
DATE: 10/7/2006 
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TIME:  12:35:30 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 799: Que Deus tenha misericórdia de certos "cristãos" que 
continuam semeando a discórdia e a divisão, colocando-se acima do próprio 
Cristo, ousando emitir juízos como se fossem Deus. Bem sabemos quem é a 
fonte de toda divisão, de onde procede este mal que tantos estragos tem 
causado à Igreja de Cristo. Que Deus tenha misericórdia. Unidade! Unidade! 
Unidade! Há ninguém é dado o direito de semear o ódio! 

 
DATE: 10/7/2006 

TIME:  12:57:47 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 800: Nenhuma união da Igreja Romana conosco é possível sem 
que Roma renuncie todas suas doutrinas inovadoras, e nenhuma oração em 
comunhão pode ser restaurada sem a decisão de todas as igrejas 

 

Mensagens 0801 a 0900 (2006)   

DATE: 10/7/2006 

TIME:  13:28:28 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 801: O autor das mensagens anti-ecumenismo acima está a dizer 
que Jesus Cristo existe por causa da igreja, e não o contrário. Melhor mesmo, 
então, é enterrar o Evangelho para salvar a igreja, não é mesmo irmão? Este 
Jesus Cristo continua tão incômodo! 

 
DATE: 11/7/2006 

TIME:  12:44:57 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 802: Àqueles que atacam a Igreja de Cristo ensinando que a 
Igreja de Cristo está dividida nos chamados "ramos" que diferem em doutrina 
e modo de vida, ou que a Igreja não existe visivelmente; mas irá ser formada 
no futuro quando todos os "ramos", seitas ou denominações, e mesmo as 
religiões estão reunidas num único corpo, e não distinguem o sacerdócio e 
mistérios da Igreja daqueles dos heréticos; mas dizem que o batismo e a 
eucaristia dos heréticos são efetivos para a salvação; portanto; a estes que 
sabendo tem comunhão com os hereges acima mencionados ou que advogam-
na, ou defendem sua nova heresia do Ecumenismo sob o pretexto de amor 
fraternal ou de suposta unificação dos cristãos separados, Anátema! 
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DATE: 11/7/2006 

TIME:  15:20:11 

REMOTE USER: Juliane W.Bezerra 

COMENTÁRIO 803: Gosto desta Igreja, pois o meu melhor amigo é Padre Lukas 
da Igreja Ortodoxa na Paraíba. Juliane W.Bezerra jwbezerra@bol.com.br  

 
DATE: 12/7/2006 

TIME:  04:56:51 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 804: Gosto de todas as igrejas ortodoxas, independente de país, e 
da própria romana, pois exalam a verdade sobre Cristo e sua história 
majestosa, sua Mãe e nossa, a Virgem Maria, os Santos Apóstolos etc., 
professam a mesma fé e o amor ao patriarcado ou papado! Marcos Briccius 
(católico romano e 1/2 ecumênico) m.briccius@hotmail.com  

 
DATE: 12/7/2006 

TIME:  12:30:22 

REMOTE USER: Marcelo Menna 

COMENTÁRIO 805: Sou professor de filo e católico romano. Confesso que nunca 
vi tanta beleza e delicadeza nas expressões da Santa Mãe de Deus nesses 
ícones. Ainda não havia prestado atenção nos ícones, exceto naqueles mais 
comuns ou mostrados pelas editoras e livros de arte. São verdadeiros carinhos 
demonstrados com uma beleza sem igual. Marcelo. 
marcelomenna@zipmail.com.br  

 
DATE: 12/7/2006 

TIME:  21:08:20 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 806: Sou seminarista católico romano, estou encantado com a 
beleza dos ícones e da liturgia ortodoxa! Realmente muito lindo, convidam à 
oração!! 

 
DATE: 13/7/2006 

TIME:  11:33:53 

REMOTE USER: Rev. Edson Cortasio Sardinha 

COMENTÁRIO 807: A História da Igreja revela o cuidado carinhoso de Deus em 
Cristo em guardar e proteger sua Igreja. A Igreja Ortodoxa é um dos ramos 
mais bonitos e interessantes da Igreja de Cristo. Parabéns por sua doutrina e 
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História. Rev. Edson Cortasio Sardinha - Pastor Metodista - Região 
Amazônica - Brasil. 

 
DATE: 15/7/2006 

TIME:  08:10:13 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 808: Dias destes fiquei sabendo do grande interesse da igreja 
pela preservação do meio ambiente. Por isto estou enviando este pedido de 
ajuda a vocês. Somente entidades e pessoas com acesso a cúpula do poder 
poderão nos ajudar. Como deve ser do conhecimento de vocês o INCRA, órgão 
do governo federal responsável pela reforma agrária, marcou para o dia 25 de 
julho de 2006 a ocupação da Fazenda Vitória, na cidade de Apiaí, estado de 
São Paulo, Brasil, por um grupo do Movimento dos Sem Terra. O MST ocupa 
há dois anos o acostamento da SP-250 em frente a entrada principal da 
fazenda. Ocorre que a área da fazenda é um importante maciço florestal 
representante do Bioma Mata Atlântica, floresta esta ameaçada em todo o 
Brasil. A fazenda possui mais de 75 % de suas terras cobertas pelos 
remanescentes deste importante Bioma com todas as suas características 
próprias, ou seja, rica biodiversidade de flora e fauna, inclusive já foram 
avistados animais como antas, veados, catetos, tucanos, curicacas, esquilos, 
quatis, onça parda, tatus, entre outros. A fazenda possui também uma 
hidrologia importante, pois são mais de uma centena de rios, córregos e 
nascentes que abastecem duas grandes importantes bacias; a bacia do Ribeira 
e a bacia do Paranapanema. Estas mesmas águas são cabeceiras de rios 
importantes do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, como por exemplo 
o Rio Betary, e também dos rios Água Limpa e Apiaí Guaçu, que são rios que 
abastecem a cidade de Apiaí. Outras nascentes encontradas na fazenda 
abastecem rios que são fonte de água do município de Ribeirão Branco e de 
bairros mais distantes de Apiaí, como é o caso do bairro do Peão, Araçaíba. A 
Fazenda Vitória faz divisa com o Parque Natural Municipal do Morro do Ouro, 
unidade de conservação municipal com 500 hectares, onde se encontram 
remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica ainda intocados, com as 
mesmas características descritas acima, inclusive com grande numero de 
nascentes. A fazenda se encontra dentro da APA de entorno do Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira, e segundo a resolução Conama 13/90 fica 
sujeita a legislação específica, tendo que inclusive obter do órgão responsável 
pela unidade autorização para o desenvolvimento de qualquer atividade. A 
fazenda encontra-se dentro do continuum da Mata Atlântica. A área da 
fazenda desta forma constitui junto com o Petar e o Morro do Ouro um 
importante maciço florestal que deve ser mantido intacto. Com esta breve 
descrição, desnecessário dizer que o local pretendido pelo MST para ocupação 
é de suma importância para a manutenção e equilíbrio da biodiversidade 
regional, para a qualidade de vida da região e importante do ponto de vista 
econômico, pois a região vem desenvolvendo o eco turismo como fonte de 
renda e inclusão social. Neste aspecto a prefeitura de Apiaí e Iporanga estão 
mais adiantadas, pois através de iniciativas dos prefeitos formalizaram 
parcerias com o Petar a fim de melhorar a infra estrutura de recepção, estão 
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investindo na formação profissional dos profissionais ligados direta e 
indiretamente ao turismo por meio de cursos, melhorias na infra estrutura 
municipal, etc. Mas o que fica difícil é entender que mesmo com tantos 
indícios contrários a ocupação humana, o Incra esteja desrespeitando leis 
ambientais e laudos do governo do estado de São Paulo para promover a 
ocupação da área. Considerando os PTFs que constam nos processos DEPRN-
SMA 84.699/2005 e DAIA-SMA 13.763/2004 que avaliam que o solo também é 
impróprio para agricultura, como se pretende então ocupar a fazenda para 
uso agrícola. Estes processos estão parados não se sabe onde, já recorremos a 
Diretoria do Petar em Apiaí e também ao DEPRN, mas sempre nos 
deparamos com algum obstáculo. O que pode estar acontecendo? Parece que 
alguma força política tem mexido seus pauzinhos a fim de agilizar o processo 
de ocupação. O capataz da fazenda já fez vários boletins de ocorrência de furto 
de boi, caça e derrubada de árvores, que segundo o administrador da fazenda 
vem sendo promovidos pelos membros do MST na policia local, e segundo ele 
nenhuma investigação foi conduzida, nada foi investigado. Sabemos que 
alguns políticos locais apóiam o movimento, mas será que a sua força é tão 
grande que estão conseguindo interferir até nos PTFs? Entre os ocupantes 
estão inclusive alguns estrangeiros, se não me engano chilenos. Será que 
também pretendem um pedaço de terra? Preocupa-me a situação que estamos 
vivendo. Aqui em Apiaí não estamos conseguindo nada nos meios políticos, 
nem por meio das policias e tampouco por meio da promotoria que alega não 
ter sido convocada para ser ouvida e que o processo corre na instancia federal, 
portanto fora de sua alçada. Não sabemos mais o que fazer, não temos a quem 
recorrer. Aqui nada se divulga contra o assentamento, é sabido que pessoas 
com propriedades rurais de alguns bairros como Água Limpa, Encapoeirado 
estão cadastrados para receber um pedaço de terra na fazenda. Preocupa-me 
a conseqüência desta ocupação, pois se o local é sabidamente impróprio para a 
lavoura, corre-se o risco de termos problemas sociais em um futuro muito 
próximo, corre-se o risco de termos uma degradação ambiental da área por 
conta do desmatamento e poluição do solo e dos rios. Preocupa-se a fraca 
estrutura dos órgãos de fiscalização ambiental da região, que sem efetivo e 
equipamentos adequados não conseguirão deter a degradação desta fazenda. 
Preocupa-me a possibilidade do Incra, ganhar a posse do terreno e no dia 25 
de julho permitir a entrada dos membros do MST na fazenda, enquanto se faz 
o projeto de desmembramento, pois após a entrada quem ira garantir que o 
processo de derrubada da mata não se inicie. Alguns integrantes já visitaram o 
DEPRN de Apiaí, para se informar sobre a possibilidade de se derrubar 60 a 
65% da mata da fazenda. Um outro fato interessante e que merece ser 
comentado é a situação atual da fazenda. A fazenda foi posta em leilão pelo 
banco detentor de suas terras. O leilão citava uma área de 13000 hectares, 
todo cercado, com benfeitorias. Desta forma o atual proprietário (Ademir), 
adquiriu a fazenda neste leilão, cujo pagamento deveria ser feito em 8 
parcelas. O atual proprietário depois da posse do imóvel descobriu que a 
fazenda tinha na verdade pouco mais de 7000 hectares, pois o restante 
encontra-se em litígio (invasão). Assim sendo pediu uma revisão no valor do 
imóvel, que na época do leilão era de pouco ais de 5 milhões de reais, dos quais 
já havia pago quatro parcelas. O banco disse não saber nada sobre a invasão e 
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protestou o Ademir que se negou a pagar o restante da divida. Mais tarde o 
banco entrou com uma reintegração de posse contra o Ademir, que recorreu e 
ganhou a posse do imóvel em tribunal em São Paulo. Hoje o Incra esta 
negociando com o Banco e com os posseiros, segundo o Ademir. Se não há 
posseiros segundo o banco, como pode o Incra negociar com eles? Portanto 
podemos observar que algo de estranho ocorre e se nada for feito corremos o 
risco de perdermos mais um grande pedaço do Bioma Mata Atlântica, 
lembrando que a área da fazenda representa mais ou menos 15% do total do 
município de Apiaí, e mais de 35 % da mata nativa de Apiaí. 

 
DATE: 16/7/2006 

TIME:  14:53:42 

REMOTE USER: Daniel Ferreira de Abreu 

COMENTÁRIO 809: Sou católico romano e quero dizer que todos somos um em 
Cristo, judeus ou gregos, escravos ou livres. Amo a Santa Igreja Ortodoxa e, 
nós, católicos romanos, não seríamos Igreja sem o nosso outro pulmão que é a 
Santa Igreja Ortodoxa. Amados que visitam este Livro de Presença, não façam 
acepções ou julgamentos, porque um só é o Juiz e o Legislador. Preguem a 
paz, sejamos irmãos rezando uns pelos outros; a Igreja é e será uma só para 
sempre. Aos santos padres, bispos, diáconos e todo o povo de Deus, quero dizer 
que amo vocês e peço vossa bênção! Rezem por mim que estarei sempre 
rezando por vocês até o dia que o Senhor virá em sua glória. Amém. PS. Não 
temos na Província de São Carlos uma paróquia ortodoxa. Por favor, venham 
a nós! Que pela intercessão da Imaculada Mãe de Deus, o Senhor abençoe a 
todos! Amém. Daniel Ferreira de Abreu. E-mail: 
fratedanielararaquar@hotmail.com  - Ibitinga - SP - Diocese de São Carlos 

 
DATE: 16/7/2006 

TIME:  18:23:38 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 810: Este site é ecumênico, pensei que fosse um site ortodoxo. 

 
DATE: 16/7/2006 

TIME:  18:52:58 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 811: "Dentre aqueles que têm investigado o problema da Unia, 
chegaram quase todos à mesma conclusão: a Unia é conseqüência das 
tentativas da Igreja Católica [Romana] para impor pela política, ao invés dos 
meios eclesiásticos, a soberania e a jurisdição do Papa nos territórios 
ortodoxos. A Unia nasceu apenas onde o Romanismo encontrou o Catolicismo 
Romano. Não há uma Unia nos territórios do protestantismo ou da Igreja 
Anglicana, devido ao fato de os diálogos ocorrerem entre eles. Mais 
precisamente, a Unia efetua a penetração do Papismo na Ortodoxia, a 
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instalação do parasita Católico Romano. Então, a Unia alimenta-se e 
reivindica a saúde da Ortodoxia, buscando sua latinização. A Unia nutre-se da 
Ortodoxia, enquanto ao mesmo tempo opõe-se a ela buscando levá-la para 
debaixo da jurisdição do papa de Roma" [...]. É especialmente notável a 
perseguição feita aos Ortodoxos pelo bispo uniata Josafá Kuntsevich de 
Polotsk. Lev Sapega, o líder do Grande Principado da Lituânia, escreveu a 
Kuntsevich em polonês: "Eu admito que também estou preocupado com a 
causa uniata e considero imprudente abandoná-la. Mas nunca passou por 
mim que Vossa Eminência estava utilizando tais métodos violentos. Você diz 
que tem liberdade para sufocar os infiéis (isto é, os Ortodoxos que rejeitavam a 
unia), para golpear suas cabeças etc. Não é assim! O mandamento do Senhor 
expressa uma estrita proibição a tudo isso, e que abrange você também. Como 
quando você viola a consciência humana, fecha igrejas para que o povo pereça 
como infiéis sem serviços divinos, sem ritos cristãos e sacramentos, quando 
você abusa dos favores reais e de seus privilégios conosco. Mas quando há 
necessidade, você diminui os excessos causados por você mesmo, como 
quando eles trazem perigo à sua vida, pode-se dizer que tudo isso é causado 
pelo seu próprio infortúnio. Pare de criar problemas, não nos submeta ao ódio 
que as pessoas têm por você e arque você mesmo com o perigo e as críticas. 
Em todo lugar escutamos as pessoas dizerem que você não tem nenhum padre 
digno, mas apenas padres cegos. Seus padres ignorantes são expulsos pelo 
povo. Mas contaram-me, Vossa Eminência, sobre como você venceu, como 
você atraiu as pessoas usando a sua severidade. Foi demonstrado que na 
própria Polotsk que você tem perdido os que até agora eram obedientes a 
você. Você transformou as ovelhas em bodes, você colocou o estado em perigo, 
e talvez todos nós como católicos na ruína. Há o rumor de que eles (os 
Ortodoxos) preferem estar sob domínio turco a encontrar-se sob tamanha 
violência. Você é a causa desta rebelião. No lugar da alegria, sua Unia trouxe 
para todos nós problemas e discórdias, e tornou-se tão repulsiva que 
preferíamos ficar sem ela” [...]. Em 22 de Maio de 1620, o povo local 
aglomerado no Monastério da Trindade, próximo a Polotsk, expressou sua 
indignação contra as crueldades de Kuntsevich. Essas pessoas passaram por 
algo terrível: um grupo de uniatas cercou o monastério e colocou fogo nele. 
Enquanto o fogo comia e destruía o monastério, queimando todos que 
estavam dentro de seus muros, Josafá Kuntsevich fazia na colina próxima um 
serviço de ação de graças, acompanhado pelo choro das vítimas do fogo. Em 
1867 o papa Pio IX glorificou-o como santo. Em 1963 o papa Paulo VI 
transferiu suas relíquias para o Vaticano, e até mesmo o papa João Paulo II, o 
enalteceu como hieromártir. Lobos em pele de cordeiros .... Isto é anti-cristão 
tanto quanto essa hipocresia de pseudoecumenismo [...]. Em 1867 o papa Pio 
IX glorificou-o como santo. Em 1963 o papa Paulo VI transferiu suas relíquias 
para o Vaticano, e até mesmo o papa atual, João Paulo II, o enalteceu como 
hieromártir. [...]. Em 22 de Maio de 1620, o povo local aglomerado no 
Monastério da Trindade, próximo a Polotsk, expressou sua indignação contra 
as crueldades de Kuntsevich. Essas pessoas passaram por algo terrível: um 
grupo de uniatas cercou o monastério e colocou fogo nele. Enquanto o fogo 
comia e destruía o monastério, queimando todos que estavam dentro de seus 
muros, Josafá Kuntsevich fazia na colina próxima um serviço de ação de 
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graças, acompanhado pelo choro das vítimas do fogo. Em 1867 o papa Pio IX 
glorificou-o como santo. Em 1963 o papa Paulo VI transferiu suas relíquias 
para o Vaticano, e até mesmo João Paulo II, o enalteceu como hieromártir. 
Lobos em pele de cordeiro, isto é anti-cristão, tanto quanto seu 
pseudoecumenismo. [...] Na Iugoslávia, quase um milhão de sérvios ortodoxos 
foram sacrificados, durante o regime nazista, com a colaboração dos prelados 
católicos, como o Arcebispo Aloysius Stepinac, que foi mais tarde, condenado 
como criminoso de guerra, mas logo foi posto em liberdade, por imposição de 
Pio XII. Este papa mandou exportar clandestinamente milhares de criminosos 
nazistas de guerra para a América do Sul, usando o IOR (Instituto para a Obra 
da Religião), que na realidade era o Banco do Vaticano, para remeter, 
clandestinamente, divisas para as Américas. Outro expediente, que o Papa de 
Hitler usou foi fazer chegar à Suíça milhares de barras de ouro roubadas dos 
nazistas e embarcadas pelo “Trem da Misericórdia”. [...] 

 
DATE: 16/7/2006 

TIME:  22:49:54 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 812: Que Deus abençoe a todos os cristãos ortodoxos. (N.E: O 
autor desta mensagem, de Porto Alegre, solicitou em 18/7/2019 que sua 
mensagem fosse retirada do site. Optamos por torná-la anônima, mantendo 
seu registro) 

 
DATE: 17/7/2006 

TIME:  14:35:02 

REMOTE USER: Fábio S. Wagner 

COMENTÁRIO 813: Amados ieromonges ucraínos-ortodoxos, Paz! Parabéns por 
este espetacular site, verdadeira Luz do Oriente para nós que vivemos numa 
sociedade dessacralizada e hedonista. Muito obrigado. É um oásis da 
Sabedoria Divina, no qual podemos haurir força, inspiração e a alegria da 
Ressurreição para nossa caminhada. Parabéns e obrigado. Seu irmão em 
Xpto, o Philantropos, Fábio S. Wagner fabio-akimiton@ig.com.br  

 
DATE: 19/7/2006 

TIME:  11:45:46 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 814: Reverendos Padres devo lembrar que tabem existem foruns 
para o debate sobre "pseudoecumenismo'! 

 
 

DATE: 19/7/2006 

TIME:  15:50:35 

mailto:fabio-akimiton@ig.com.br
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REMOTE USER: André Braga 

COMENTÁRIO 815: Queridos irmãos, sou católico apostólico romano e me 
interesso muito por religiões. Admiro muito a ortodoxia e rezo para que um 
dia nossas igrejas se reconciliem, pois ambas são uma só, descendente dos 
ensinamentos de Cristo. Fiquem com Deus. André Braga, Indaiatuba, SP. 
andbraga@gmail.com  

 
DATE: 19/7/2006 

TIME:  16:14:55 

REMOTE USER: Dom José Palmeiro Mendes, OSB 

COMENTÁRIO 816: Pesquisando na Internet, descobri este interessante site. 
Tem muita coisa para ser lido aqui. Mas estou sem saber quem é exatamente o 
responsável pelo site. É uma Igreja ou uma pessoa particular? Quem é 
exatamente? Aproveito para perguntar quem é Dom Saul Palma Souto, que se 
diz Arquieparca Ortodoxo e Coordenador das Autocefalias da Comunhão 
Apostólica Primitiva, um dos moderadores da Teocracia Ecumênica.... Quem é 
exatamente tal personagem, gaúcho, que parece residir em Alegrete... [...] 
Dom José Palmeiro Mendes, OSB, Antigo Abade do Mosteiro de São Bento do 
Rio de Janeiro. 

 
DATE: 22/7/2006 

TIME:  19:15:02 

REMOTE USER: Fábio 

COMENTÁRIO 817: Caros irmãos em Xpto., Paz! Como é bom ter o Patriarca 
Ecumênico em nosso país, abençoando-o e, assim, a nós também!!! Doxa si 
Kyrie, doxa si!!! E dou glória à Deus pelos senhores, responsáveis por esse belo 
site. Deus os abençoe e faça prosperar esta bela obra!!! Rezem por mim em 
suas orações. Um forte abraço, Fábio. fabio-akimiton@ig.com.br  

 
DATE: 22/7/2006 

TIME:  17:38:04 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 818: Olá, eu gostaria de saber a diferença entre os católicos 
apostólicos romanos e os católicos ortodoxos. 

 
DATE: 22/7/2006 

TIME:  21:05:04 

REMOTE USER: Ronnan 

COMENTÁRIO 819: Fico feliz em saber que no catolicismo ortodoxo russo houve 
uma compreensão entre o Papa [de Roma, Bento XVI] e o Patriarca Alexis II. 

mailto:andbraga@gmail.com
mailto:fabio-akimiton@ig.com.br
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Acho que estas reuniões deveriam acontecer sempre. Meu nome é Ronnan, 
sou católico-romano e moro em Recife - PE 

 
DATE: 27/7/2006 

TIME:  23:06:42 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 820: Sou ex-clérigo da Igreja Católica Apostólica Romana. 
Gostaria de saber se a Igreja Ortodoxa tem templos em Goiás. Terei o imenso 
prazer em conhecer. dalmialcantara@yahoo.com.br  

 
DATE: 2/10/2006 

TIME:  08:28:59 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 821: Quero ser ortodoxa porque tenho esperança que as duas 
igrejas se unam! Um abraço cheio de amor para todos os ortodoxos. 

 
DATE: 29/7/2006 

TIME:  00:27:01 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 822: Olá meus irmãos católicos ortodoxos, chamo-me Marden e 
sou católico romano. Fiquei muito feliz em descobrir esse site que traz tantas 
informações sobre a Igreja Católica Ortodoxa. Sempre tive vontade de saber 
mais sobre ela e agora temos essa oportunidade através do site. Parabéns! 
(mnmleda@yahoo.com.br ) 

 
DATE: 30/7/2006 

TIME:  22:27:04 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 823: Lembramos, mais uma vez, aos visitantes de nosso site que 
postam suas mensagens no Livro de Visitas, a finalidade do mesmo: é um 
espaço destinado ao registro de suas impressões e opinião sobre o site. 
Existem Fóruns que são espaços apropriados ao debate de ideias. A propósito 
de comentários anônimos ultimamente postados, mais uma vez pedimos que 
constem nome e endereço de e-mail do (a) autor(a). Os comentários anônimos 
passarão pela moderação da administração do site que se reserva o direito de 
não os publicar. ECCLESIA 

 
DATE: 31/7/2006 

TIME:  18:43:01 

REMOTE USER: Ari Junior 

mailto:dalmialcantara@yahoo.com.br
mailto:mnmleda@yahoo.com.br
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COMENTÁRIO 824: Peço ajuda da Igreja Ortodoxa para que eu me torne 
ortodoxo. Quero ser padre ortodoxo. Como posso ter essa oportunidade de 
conviver com essa Igreja tão santa e pura. Ari Junior - Tianguá - CE / R. 
Presidente Dutra, 466 - Fone: 031-88 9922-7924. 

 
DATE: 1/8/2006 

TIME:  16:19:49 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 825: Já fui católica romana e me decepcionei muito. Um dia, de 
tanto a minha afilhada insistir, fui conhecer uma igreja ortodoxa e me 
apaixonei, senti uma paz que não sentia desde de criança. Eles me mostraram 
um Cristo apaixonante! Não vou dizer que sou ortodoxa hoje, pois não tenho 
tido como me dedicar, mas, com certeza, irei me aprofundar mais nesta 
religião tão bela. 

 
DATE: 1/8/2006 

TIME:  16:59:31 

REMOTE USER: Irmão Gregório Maria Botelho, O.S.B 

COMENTÁRIO 826: Caríssimos irmãos, sonho com e rezo pelo dia em que 
nenhuma sombra de dúvida nos impedirá de participarmos plena e 
intensamente em conjunto em nossas "divinas liturgias" ortodoxas e 
romanas... Então, já não diremos "sou católico-romano" ou "sou ortodoxo", 
mas "sou cristão da tradição ortodoxa" ou "sou cristão da tradição romana"... 
Unidade na diversidade, pois na diversidade a riqueza da Igreja de Cristo é 
muito mais visível! Venha a nós, ó Senhor, o vosso Reino e faça-se a vossa 
vontade! Venha a nós, ó Senhor... Ut unum sint - sejamos um para que o 
mundo creia! Irmão Gregório Maria Botelho, O.S.B. Oliv 

 
DATE: 7/8/2006 

TIME:  19:23:22 

REMOTE USER: Jorge Stefan 

COMENTÁRIO 827: Por favor me ajudem: estou tentando encontrar alguma 
pista de meus antepassados, meu avô (Jorge (George) Ştefan)) veio para o 
Brasil ainda bebê com sua mãe (pai talvez) e mais 5 irmãos. O que se sabe é 
que ele foi doado para uma brasileira que o criou. Bem, sabemos que ele é 
romeno porque até a adolescência ele tinha seu certificado de nascimento (o 
qual perdeu ainda na adolescência). Tenho tentado encontrar alguma 
informação, mas está difícil. Já tentei no memorial do imigrante (tenho o 
nome dos pais dele (Theodoro Ştefan - Ana Galan), o porto de desembarque 
(Santos) a data (10.12.1925) e a região de onde ele vem (Moldova). Sua data de 
nascimento é 03.11.1924. Se puder me dar alguma informação ou dica ficarei 
muito agradecido. Se tiver ou souber de pessoas com este sobrenome ou 
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história semelhante por favor entre em contato: jorgestefan@hotmail.com . 
PS: No Brasil registraram "George" como "Jorge" e "Ştefan" como "Estefan". 

 
DATE: 7/8/2006 

TIME:  

REMOTE USER: Danilo da Cunha Pontes 

COMENTÁRIO 828: Olá caríssimos irmãos ortodoxos, é com muita alegria que 
venho pedir que me mandem algo sobre a doutrina de vossa Igreja e toda a 
riqueza que ela contém! Gostaria muito de manter contato com algum padre 
ou outro irmão religioso, para poder cada vez mais me aprofundar nesta 
maravilhosa Igreja de Cristo. Danilo da Cunha Pontes - Rua Benedito urbano 
368, fundos - Bairro São Sebastião, Itajubá - MG - CEP 37.500-000. A paz de 
Cristo reine em vossos corações! 

 
DATE: 10/8/2006 

TIME:  00:25:30 

REMOTE USER: Rolan Jesus Nunes 

COMENTÁRIO 829: Gostaria de saber se esta divisão em "romanos" dos 
domingos sobre os evangelhos é a mesma do calendário da Igreja Católica. Por 
exemplo: VII domingo é 4 de agosto quando 4 de agosto foi uma sexta-feira. É 
isto que gostaria de entender. Obrigado. Rolan Jesus Nunes (Católico 
Homiliasta) rolanjesus@Yahoo.com.br  

 
DATE: 11/8/2006 

TIME:  22:30:49 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 830: Olá sempre que posso visito este site e não me arrependo, 
pois é definitivamente maravilhoso. O motivo pelo qual acessei hoje é para 
divulgar o OrthodoxWorld, um fórum ortodoxo para discussões online. Sendo 
assim, quem quiser participar é só acessar: 
www.orthodoxworld.iforums.com.br  

 
DATE: 12/8/2006 

TIME:  21:05:10 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 831: Quando vai haver Liturgia em Joaquim Távora-PR? 

 
DATE: 13/8/2006 

TIME:  12:54:48 

REMOTE USER: Juliane W. Bezerra 

mailto:jorgestefan@hotmail.com
mailto:rolanjesus@Yahoo.com.br
http://www.orthodoxworld.iforums.com.br/
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COMENTÁRIO 832: A todos que os gostam da Igreja Ortodoxa, venham 
conhecer a nossa igreja aqui na Paraíba, com nosso Padre Lukas que é um 
Padre, amigo e irmão em Cristo, muito dedicado. Juliane W. Bezerra. E-mail: 
jwbezerra@bol.com.br  

 
DATE: 14/8/2006 

TIME:  09:16:26 

REMOTE USER: Urbano Medeiros 

COMENTÁRIO 833: Passei dois dias em retiro espiritual no Mosteiro Ortodoxo 
na cidade de Conde -Paraíba. Foi uma bênção na minha vida. Lá mora o 
padre-monge Lucas. Homem culto e cheio de bondade, eremita. Foram dias 
cheios de diálogos ecumênicos e orações! Louvo a Theotokos por este santo 
encontro. QUE TODOS SEJAM UM! Abraços e preces - Urbano Medeiros - 
(cristão de tradição oriental) 

 
DATE: 15/8/2006 

TIME:  18:37:52 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 834: Este site, sempre esclarecedor, gostei das explicações do 
catecismo, liturgia e detalhes sobre a Ortodoxia. Gostaria muito de conhecer o 
Pe. Sperandio, pessoalmente. Saudações em XTO, Josemberg Morais 
(josembergoliveira@terra.com.br ) 

 
DATE: 16/8/2006 

TIME:  10:22:48 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 835: Que beleza de site! 

 
DATE: 17/8/2006 

TIME:  20:25:56 

REMOTE USER: Sérgio 

COMENTÁRIO 836: Encontrei uma luz, conhecimentos, fé e amor pela Igreja! 

 
DATE: 19/8/2006 

TIME:  13:59:48 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 837: Primeiramente, parabéns pelo site. Realmente é belíssimo, 
assim como a Ortodoxia. Sou de Belo Horizonte - MG, e aqui ainda não 
possuímos nenhuma Igreja Ortodoxa. Estamos articulando uma missão aqui 

mailto:jwbezerra@bol.com.br
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em nossa cidade. Aqueles que tiverem interesse, me escrevam: Sérgio 
sergiolom@gmail.com  Belo Horizonte MG 

 
DATE: 26/8/2006 

TIME:  01:03:00 

REMOTE USER: Lino 

COMENTÁRIO 838: Gostaria de parabeniza-lo pelo excelente e maravilhoso site 
realizado pela Igreja Ortodoxa. É lindíssimo e com excelente conteúdo 
(grande parte deles em português) o que facilita muito a compreensão desta 
fé. Bem haja pelo seu trabalho! Continue. Lino, Lisboa Portugal 

 
DATE: 26/8/2006 

TIME:  18:28:57 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 839: Sou católico romano, participo de minha comunidade e há 
tempos tenho me aprofundado nos estudos acerca do Ecumenismo e sobre a 
Mística dos padres do deserto. No entanto, do momento em que conheci esta 
página me encantei. Tive a oportunidade de conhecer a Catedral Ortodoxa em 
São Paulo e a Igreja de Nossa Senhora do Líbano (Maronita) e, meu desejo é 
voltar e apreciar a beleza destas comunidades. No entanto, espero poder 
conversar com Dom Damaskinos embora tenha sido bem atendido quando aí 
estive em julho de 2005. Como sugestão: poder-se-ia colocar mais atitudes 
pró-ecumênicas, fatos de nosso cotidiano brasileiro acerca de tão bela 
unidade. 

 
DATE: 27/8/2006 

TIME:  12:12:59 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 840: Olá sou Católico da Igreja Episcopal Latina, adorei esse site 
que traz muita informação sobre a Ortodoxia. O Site de Nossa igreja é 
www.igrejaepiscopallatina.com.br. Mons. Lucas Macieira 

 
DATE: 28/8/2006 

TIME:  19:39:16 

REMOTE USER: Fábio S. Wagner 

COMENTÁRIO 841: Amados irmãos, Paz! Como visitar esse belo site, e não ser 
tocado pela Graça Divina? Não há uma única vez que eu o acesse, que algo não 
me comova... não há como ficar indiferente... Esse site é um instrumento do 
Paráclito para a minha "metanóia". Obrigado queridos hieromonges ucraínos. 
Deus os abençoe! Fábio S. Wagner (Sorocaba-SP). 

 

mailto:sergiolom@gmail.com
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DATE: 29/8/2006 

TIME:  10:40:37 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 842: Procuro pela paz ao lado de Deus. Por isso, gostaria de 
saber sobre todos os procedimentos para ingressar em um convento na cidade 
de Salvador. Meu endereço é: noliaoliveira@hotmail.com  

 
DATE: 29/8/2006 

TIME:  18:10:14 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 843: Como resposta ao comentário 808... So una moça catalana 
que o dia 15 d'agosto tuve a sorte de compartir um dia muito importante para 
90 familias... A entrada en sua terra... Familias humildes que solo piden un 
poquinho de terra para vivir... Assisti a reunion previa... E os Sem Terra tein 
muito claro que a naturalesa és muito importante e saben que teinen que 
cuidarla e tratarla com respeito... Um respeito mais grande que el que muita 
gente tein com eles, que son persoas e no arboles! A terra va estar bem 
cuidada e muita gente, entre issos muitas crianças com ganas de vivir e ser 
felices, van a poder vivir dignamente.... Acho que, una vida humana é mais 
importante que um arbol.... Mais sé, porque more muitos dias com os Sem 
Terra, que para eles a terra é importante e van a cuidarla muito bem! Un beijo 
a tudos os Sem Terra de Apiaí... LA luta continua si a una sola persoa sem 
terra o mundo! VIVA MST!!! 

 
DATE: 31/8/2006 

TIME:  

REMOTE USER: Anderson Q. Domingues 

COMENTÁRIO 844: Quero agradecer pela existência deste site, pois o mesmo 
tem me ajudado a conhecer melhor o Pulmão do Oriente da Santa, Una, 
Católica e Apostólica Igreja de Nosso Senhor Jesus. Fiquem em Paz! Um 
abraço deste seu irmão católico romano que vos ama. Anderson Q. 
Domingues. E-mail: andersondomingues6@hotmail.com 

 
DATE: 1/9/2006 

TIME:  14:43:07 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 845: Muita Paz em Cristo. Sou um espiritualista universalista e 
aceito todos os credos. A Ortodoxia cristã me fascina pela semelhança com as 
práticas orientais como no Hinduismo, Budismo e islamismo, tais como a 
repetição constante do Nome Divino, isto e ótimo para interiorização e 
conhecimento do Ser Absoluto que habita dentro de nós. Até pratico esta 
oração do coração ensinada pela Filocalia com ajuda de um rosário ortodoxo. 

mailto:noliaoliveira@hotmail.com
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Ajudem-me a encontrar os salmos em grego e traduzido para o português, e se 
tiver em cd também os salmos cantados pelos monges, gostaria muito. Meu e-
mail: satsangmohan@yahoo.com.br  

 
DATE: 4/9/2006 

TIME:  22:24:28 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 846: Pela primeira vez [acesso este site], depois de muito ouvir 
falar da Igreja Católica Ortodoxa. Nasci católica romana, fui praticante, 
catequista, tocava violão etc. Ma hoje estou afastada por me sentir muito 
infeliz, pois não posso receber a santa comunhão. Fui casada, me divorciei, 
não tive culpa de não ter dado certo. Sofri muito com minhas filhas. Tenho 
hoje uma união feliz, um lar abençoado por DEUS. Tentei entrar com a 
anulação [de meu primeiro casamento] tenho provas da vida que vivi, mas não 
tenho o dinheiro necessário para dar início ao processo. Sinto que em minha 
vida faz muita falta a comunhão. Não vou para uma outra igreja, pois lá não 
tem a minha Mãe, Nossa Senhora. Obrigada por este site. 

 
DATE: 6/9/2006 

TIME:  13:23:28 

REMOTE USER: Carlos Eduardo Cordeiro 

COMENTÁRIO 847: Amo a DEUS sobre todas as coisas, sou pó. Tenho uma 
família, a qual deposito em DEUS seus cuidados. Aqui em Santos costumo ir a 
Igreja Ortodoxa. Quero muito batizar minha filha nesta Igreja, pois lá 
encontro uma verdade única que jamais havia visto e sentido em outro lugar. 
Na Liturgia, sinto Jesus no coração. Amém. Carlos Eduardo Cordeiro 

 
DATE: 10/9/2006 

TIME:  00:32:24 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 848: Não conheço nenhuma igreja ortodoxa, mas gostaria de 
conhecer. Gostaria de saber se a igreja que se localiza na Av. Tiradentes é 
católica ou não. Gostaria que trocássemos experiências. Trabalho com 
catequese, música, jovens, enfim, faço o que for necessário para que a fé em 
Cristo Jesus esteja presente em todo aquele que comigo tiver contato. Fiquei 
muito contente de encontrar vocês e peço a Deus que esteja sempre presente 
na caminhada de vocês, para que o nome DELE seja para todo o sempre 
edificado, pois ELE é o mesmo ontem, hoje e sempre. Abraço fraternal e 
fiquem com Deus. 

 
DATE: 12/9/2006 

TIME:  12:36:49 

mailto:satsangmohan@yahoo.com.br
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REMOTE USER: Paulo R. Araújo 

COMENTÁRIO 849: Meu Deus, afastai de mim toda minha superstição. Creio 
Senhor, mas aumentai a minha FÉ! Meu Deus, purificai meu coração de toda 
a maldade, afastai de mim os pensamentos perversos e inúteis, para que 
minha oração mereça ser ouvida na presença de vossa divina Majestade! 
Obrigado JESUS! Paulo R. Araújo 

 
DATE: 13/9/2006 

TIME:  12:55:12 

REMOTE USER: Artemidoro 

COMENTÁRIO 850: Aprendi muito com vocês sobre o Paráclito, essa face da 
Trindade e a infinita Graça de THEOS PATER sobre nós. Artemidoro 
(artreni@hotmail.com) Macapa/AP 

 
DATE: 14/9/2006 

TIME:  18:35:58 

REMOTE USER: Antonio Marcos 

COMENTÁRIO 851: Paz e Bem! Sou um atuante na área da cultura, educação e 
arte coordenando em São Paulo, dentro de uma favela, um centro cultural. 
Conheci o site Ecclesia hoje e fiquei admirado com tanta beleza de 
comunicações, notícias e cultura. Gostaria de fazer contatos com aqueles 
interessados pela transformação do homem por meio da educação, cultura e 
arte. Meu e-mail: amhorizonte@hotmail.com.  Um abraço fraterno para todos. 
Antonio Marcos 

 
DATE: 15/9/2006 

TIME:  13:39:45 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 852: Boa Tarde! Eu queria conhecer mais sobre esta santa 
Edivirgem, porque eu tinha um pai a dois dias atrás que teve um sonho com 
esta santa e mais outra que não me recordo. E este sonho mostrava que ele 
tinha que optar por uma das santas, me parece ser isso. Só que, infelizmente, 
ele veio a falecer dois dias após e foi muito impressionante, como este sonho 
que ele sonhou, e a gente queria saber se existe alguma explicação religiosa 
para isso. Ele morreu de isquemia cardíaca, morreu dormindo com uma dor 
muito forte no coração. A nossa família vai mandar rezar uma missa na capela 
próxima em nome também desta santa. Se possível gostaria de receber um 
parecer sobre isso que ocorreu, pois parece que ele sabia que ia morrer porque 
fez varias coisas que queria antes, como ver familiares que a muito tempo não 
via e outros fatos. É bem importante a gente saber mais sobre esta santa. 
Atenciosamente, 
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DATE: 15/9/2006 

TIME:  19:50:50 

REMOTE USER: Fernando Goncalves 

COMENTÁRIO 853: Estou freqüentando a Igreja Ortodoxa e estou adorando. 
Tem muita força e muita coragem! Acho que encontrei minha igreja. Deus me 
ilumine para que eu tenha luz no caminho da igreja. Amém! 
fernandogoncalves05@yahoo.com.br  

 
DATE: 17/9/2006 

TIME:  12:54:12 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 854: Como são estranhos os caminhos.... Me fascinou conhecer o 
mundo romano e, por conseqüência, acabei entrando no mundo bizantino. E 
conhecer Bizâncio sem conhecer a Sagrada Igreja Ortodoxa é impossível! E 
conhecê-la através de livros, não é o mesmo que participar presentemente 
dela. Me sinto atraído cada vez mais para ela. Sou católico romano praticante, 
mas estou querendo ir à igreja aqui em Santos, pois graças a Deus é próxima, e 
terei a oportunidade de estar pessoalmente no convívio destes que apenas 
tenho lido e visto pela televisão. Quero fazer parte também, porque estou 
sentindo cada vez mais essa vontade própria de freqüentar e participar da vida 
e fé desta Igreja que chegou a mim por meio da vontade de conhecer o 
passado, e agora terei a oportunidade de forjar meu futuro. Futuro com Deus 
e com os irmãos que tem Fé e o Amor ao próximo. 

 
DATE: 19/9/2006 

TIME:  14:12:18 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 855: Sou Católico Apostólico Romano, mas fico muito feliz 
quando vejo a imensa família de Cristo dispersa pelo mundo inteiro, 
professando a fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na multiplicidade de 
dons e carismas, ministrada pela rica liturgia de cada rito, cultura e 
nacionalidade. Que o Senhor nunca abandone a sua Igreja e que ela seja 
sempre um farol aceso no alto da montanha a iluminar, como um farol, as 
trevas do imenso oceano deste mundo tão carente da luz de Jesus Cristo, 
amém. 

 
DATE: 23/9/2006 

TIME:  14:31:18 

REMOTE USER: Marcos Gomes 

COMENTÁRIO 856: Amados irmãos e irmãs, minha formação sempre foi 
católica, apostólica e romana. Entretanto, Deus me concedeu a honra de, 
através, deste impecável site, conhecer a Liturgia que, hoje, considero a mais 
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bela de todas que já vi. Que a Santa Trindade continue aspergindo a Fé 
Católica pelo mundo, que a Santa Igreja Ortodoxa continue a crescer e 
converter tutelada pelo Santo Nome de Jesus e pelo Nome inefável, indizível 
de Deus. A liturgia ortodoxa me ajudou a compreender o significado da 
Oração que o Pai nos ensinou. Tenho 29 anos e passei os 29 recitando 
mecanicamente poucas palavras em detrimento de toda profundidade 
filosófica divina do "Pai Nosso". A Oração do Nome de Jesus tem sido 
"Lâmpada para meus pés e Luz para meu Caminho". Eu gostaria que todas as 
pessoas do mundo sentissem o que sinto neste momento de comunhão com 
Deus, nosso Senhor. Sentir o Poder de Deus e ser inspirado pelo Espírito Santo 
é a verdadeira liberdade! Memorizemos e a recitemos incessantemente: 
"Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador!". Marcos 
Gomes mlazaro13@hotmail.com  

 
DATE: 24/9/2006 

TIME:  10:49:02 

REMOTE USER: Teresa Conegunes 

COMENTÁRIO 857: MENSAGEM DE VIDA: Reinilson Câmara (professor, 
escritor, poeta e compositor de Mpb). Um menino, com voz tímida e os olhos 
cheios de admiração, pergunta ao pai quando este retorna do trabalho: - Pai, 
quanto o senhor ganha por hora? O pai, num gesto severo, responde: - Escuta 
aqui meu filho, isto nem a sua mãe sabe. Não amole, estou cansado! Mas o 
filho insiste: - Mas papai, por favor, diga, quanto o senhor ganha por hora? A 
reação do pai foi menos severa e respondeu: - Três reais por hora. - Então, 
papai, o senhor poderia me emprestar um real? O pai, cheio de ira e tratando o 
filho com brutalidade, respondeu: - Então essa era a razão de querer saber 
quanto eu ganho? Vá dormir e não me amole mais! Já era noite, quando o pai 
começou a pensar no que havia acontecido e sentiu-se culpado. Talvez, quem 
sabe, o filho precisasse comprar algo. Querendo descarregar sua consciência 
doída, foi até o quarto do menino e, em voz baixa, perguntou: - Filho, está 
dormindo? - Não, papai! - O garoto respondeu sonolento e choroso. - Olha, 
aqui está o dinheiro que me pediu: um real. - Muito obrigado, papai! - Disse o 
filho, levantando-se e retirando mais dois reais de uma caixinha que estava 
sob a cama. - Agora já completei, papai! Tenho três reais. - Poderia me vender 
uma hora de seu tempo? Teresa Conegunes -teco@yahoo.com.br  

 
DATE: 25/9/2006 

TIME:  14:04:09 

REMOTE USER: Edma Ribeiro 

COMENTÁRIO 858: Olá! Gostaria de saber se é verdade que a Igreja Ortodoxa 
tem em seu poder o documento que atesta que nossa senhora (Santa Maria) 
foi assunta ao céu. Um familiar meu católico me disse que vocês têm em seu 
poder este documento. Por favor me respondam!!! edmaribeiro@ig.com.br  
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DATE: 27/9/2006 

TIME:  12:20:38 

REMOTE USER: Maria Fátima 

COMENTÁRIO 859: Nunca me canso de navegar por este site. E, todas as vezes 
que o faço, me surpreendo um pouco mais pela riqueza, profundidade e 
devoção que ele inspira e partilha com os visitantes. Parabéns pelo belo 
trabalho, que transpira tanto amor a Deus e ao homem. Maria Fátima 

 
DATE: 3/10/2006 

TIME:  16:25:34 

REMOTE USER: Maestro Urbano Medeiros 

COMENTÁRIO 860: Há muito tempo que venho com problemas de saúde. Só 
Deus sabe o que passo. Sou Maestro. Ofereço meus sofrimentos pela unidade 
dos cristãos. Amo a paz! As pessoas que me escrevem - carta - eu mando um 
presentinho: minhas músicas cristãs do Oriente. Maestro Urbano Medeiros - 
Caixa postal 170 - 35660-970 - Pará de Minas - MG - Brasil. 

 
DATE: 4/10/2006 

TIME:  08:10:52 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 861: Olá, gostaria de agradecer o excelente trabalho realizado 
neste site.Tem me possibilitado aprender em profundidade a História da 
Igreja Ortodoxa, tão mal conhecida em países ocidentais latinos. Bem hajam! 
Lisboa, Portugal. 

 
DATE: 8/10/2006 

TIME:  21:43:20 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 862: Eu conheci a Santa Igreja Ortodoxa no ano passado, quando 
fui convidado pelo padre da minha paróquia (que é católico-romana) a 
representar uma igreja que se chamava "Igreja Ortodoxa Siriana do Brasil" na 
missa de lava-pés. A partir daquele dia eu me interessei pelo assunto. Fiz 
então uma pesquisa sobre o assunto numa biblioteca, depois perguntei ao 
padre que igreja era essa. Recebia sempre aquela informação de que ela era 
uma igreja que foi inventada por sua Beatitude José Celulário; que foi a Igreja 
fundada por causa do Cisma. Então, um dia, meu irmão comprou um 
computador, e pesquisei sobre a Santa Igreja e achei este site. Fui então 
achando aos poucos os erros da Igreja Católica, como a reforma da Liturgia, 
padres que não podem casar, que o Papa não é o vigário de Cristo porque 
Cristo vive Ressuscitado e não precisa de representante; que São Pedro nunca 
teve a possibilidade de ser o primeiro papa, por que ele não cita em nenhuma 
parte de sua carta sobre ser ao menos o Patriarca de Roma, muito menos 
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ainda Papa. Hoje participo de uma comunidade de um site de relacionamentos 
chamada Apologética da Igreja Ortodoxa e aprendo muitas coisas, só não me 
converti a Santa Igreja, pelo difícil acesso a uma Paróquia. É esta a minha 
História, muito obrigado por terem feito este maravilhoso site! EM XC! 

 
DATE: 8/10/2006 

TIME:  23:44:32 

REMOTE USER: Nice 

COMENTÁRIO 863: Numa pesquisa descobri este site. Me encantei. É a segunda 
vez que passo horas a lê-lo. As imagens me tocam profundamente. Gostaria de 
conhecer mais. Ouvi dizer que há um modo especial, com consagração etc 
para fazer estas imagens. É possível aprender a fazê-las? Sou artista plástica e 
me interesso pelas coisas de Deus. Gostaria de me dedicar mais a trabalhar p/ 
Ele. NICE. E-mail: verepratha@ig.com.br  Grata! 

 
DATE: 10/10/2006 

TIME:  20:30:32 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 864: A todos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Sou católico 
romano. Conheci a Igreja Ortodoxa graças a minha professora de Teologia. 
Fiquei fascinado com tanto ensinamento e as maravilhas que Jesus a Igreja 
possui. Descobri o site justamente buscando informações a respeito da 
Ortodoxia e, digo: Este é o melhor site sobre a Igreja Ortodoxa, que fornece 
ensinamentos profundos e sólidos. Como é importante conhecer a história 
desta Igreja que é Una, Santa, Católica e Apostólica. E, que um dia possamos 
ver Ocidente e Oriente unidos novamente. A paz a todos nossos irmãos 
ortodoxos! 

 
DATE: 11/10/2006 

TIME:  14:12:10 

REMOTE USER: O. A. A. 
COMENTÁRIO 865: Estava procurando material sobre as viagens missionárias 
de Paulo, e descobri este sitio. Fiquei muito feliz por ter conhecido um local 
onde se pode encontrar rico material histórico em língua portuguesa. Deus 
abençoe os idealizadores deste sítio! OAA 

 
DATE: 12/10/2006 

TIME:  03:27:58 

REMOTE USER: p. Pietro 

COMENTÁRIO 866: Che si può aggiungere..Il Vostro sitto è stupendo, bravo a 
Voi... Cosi si vede che Chiesa Ortodossa è unica e grande... nonostane le 

mailto:verepratha@ig.com.br


222 
 

piccole loccale differenze. Come un mosaico di Cristo, composto dai diversi 
cubbeti.. p. Pietro www.orthodox.it 

 
DATE: 16/10/2006 

TIME:  10:10:05 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 867: Eu e minha Lara Celeste todas as manhãs ficamos vendo os 
ícones deste sitio. É divino! Escutamos os cantos doces dos monges e passamos 
o dia muito bem. Agradeço a DEUS por esta oportunidade. Santos 16 de 
outubro de 2006. 

 
DATE: 18/10/2006 

TIME:  21:19:42 

REMOTE USER: Ricardo 

COMENTÁRIO 868: Sou autor do comentário 854, e naquela mensagem, eu 
desejava muito ir à igreja de São Jorge em Santos e, felizmente, consegui. 
Embora tenha ido em um dia que não havia Liturgia, fiquei sem palavras 
quando apenas entrei e fiz uma oração nesta igreja. Ficou para mim a falta de 
estar na cerimônia que é somente aos domingos, mas esta semana, 
certamente estarei lá. Convido a todos irem também confraternizar, orar e 
estar mais presentes na Fé e no Amor de Deus! Ricardo moriah@bol.com.br  

 
DATE: 19/10/2006 

TIME:  19:49:18 

REMOTE USER: Pe. Bosco, CSSR 

COMENTÁRIO 869: Visito sempre o site de vocês. Parabéns pelo trabalho. Pe. 
Bosco, CSSR (missionário redentorista em Goiás) 

 
DATE: 22/10/2006 

TIME:  15:57:35 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 870: Fui batizado, fiz comunhão e realizei a crisma, tudo sem 
saber o que era e contra minha vontade; então saí mundo a fora buscar 
conhecimento, não conhecimento imposto pelos outros a ferro e fogo como a 
igreja católica romana fez, mas sim através da Iniciação, entre elas a Arte 
Real Hermética, a Eclesia Gnóstica Rosae Crucis, a O.!M.!S.!, entre outras 
Ordens Herméticas e Altamente Reservadas. Feito isso estava pesquisando 
sobre alguns ícones religiosos e caí nesta página, fiquei surpreendido e 
maravilhado sobre tudo o que li. Parabéns por manterem a Tradição Pré 
Cristo "O Jesus", pois o cristianismo não é e nunca foi propriedade de uma 
Igreja; ainda mais que vocês sabem o uso dos incensos litúrgico e círios de 
cera. Parabéns! 

http://www.orthodox.it/
mailto:moriah@bol.com.br
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DATE: 25/10/2006 

TIME:  16:06:52 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 871: Gostaria de saber o significado do santo pelicano. 

 
DATE: 28/10/2006 

TIME:  00:12:47 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 872: Domingo passado pude ir com minha esposa à Igreja de São 
Jorge em Santos. E assisti maravilhado a Divina Liturgia. Foi tão diferente de 
tudo que eu pensava, e me senti muito bem. Retornarei em breve, para mais 
uma vez participar da cerimônia nesta igreja. Nos dias seguintes, senti uma 
forte vontade de retornar, e uma saudade grande daquele momento. Agradeço 
aos sites Ecclesia e Império Bizantino que me forneceram o conhecimento 
para que eu chegasse até aqui. Agora, continuarei o caminho, com muita fé e 
alegria em Nosso Senhor Jesus! Paz para todos! Ricardo moriah@bol.com.br  

 
DATE: 29/10/2006 

TIME:  15:50:14 

REMOTE USER: Urbano Medeiros 

COMENTÁRIO 873: Não fico um dia sem visitar este santo site. Luto, rezo e 
ofereço meus sofrimentos pela Unidade dos cristãos do mundo inteiro. Quero 
me comunicar por carta (correios) ...  Sou músico profissional e pai de família. 
Urbano Medeiros C. P: 170 - CEP 35660-970 - Pará de Minas - MG - Brasil 

 
DATE: 30/10/2006 

TIME:  00:06:56 

REMOTE USER: Ubajara 

COMENTÁRIO 874: Parabéns pelo site. Há tempos estava interessado em 
informações sobre a Igreja Ortodoxa. Adicionei aos meus favoritos. Gostaria 
muito de poder freqüentá-la, mas onde moro se torna praticamente 
impossível. De qualquer forma vou acompanhar pelo site. Que Deus esteja 
sempre com vocês! Amém. Ubajara - CE. 

 
DATE: 30/10/2006 

TIME:  16:27:47 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 875: Olá queridos responsáveis pelo site, quero muito 
parabenizá-los pela linda obra e unir-me a vós nas orações para que DEUS a 
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abençoe, sempre e sempre! Meu nome é Thiago, sou do RJ - Capital e, certo 
dia, tive a oportunidade de conversar com o pároco da Igreja São Nicolau e foi 
muito proveitosa. Tenho algumas dúvidas e gostaria que vocês me dessem 
resposta no meu e-mail: thiagocesarps@yahoo.com.br . Uma das dúvidas 
fundamentais é: A Igreja Romana possui um grande número de consagrados 
(Frades e Monges) e consagradas (Religiosas de diversos Institutos). E a vossa 
igreja, mantém as mesmas comunidades? Existem comunidades no Brasil 
(Homens e Mulheres)? Desde já lhes agradeço muito pela oportunidade. 

 
DATE: 6/11/2006 

TIME:  19:40:56 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 876: Mais uma vez agradeço o maravilhoso site que vocês 
criaram. Ajuda muito na preservação da Fé Ortodoxa. Bem hajam! 

 
DATE: 9/11/2006 

TIME:  03:33:07 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 877: Vários cristãos ortodoxos estão chocados com a visita de 
Bento XVI a Turquia, com o convite do Patriarca Bartolomeu ao papa para 
isso e com a propaganda que esse site deu para isso. Inclusive, a ultima 
declaração de Bento XVI aos bispos latinos da Grécia, "mantendo esperança 
que um dia eles (os ortodoxos) estarão reunidos a "igreja católica"" foi uma 
grande ofensa para qualquer cristão ortodoxo que pense. A Igreja Ortodoxa 
Grega se considera a Verdadeira e Única Igreja de Cristo, a Igreja Una, Santa, 
Católica e Apostólica, que cremos no credo. A religião romana não "igreja", é 
uma seita cismática e herética. Não se enganem. Se o patriarca Bartolomeu 
aderir a uma unia similiar a do latrocínio de Basileia-Ferrara-Florença 
mesmo que conservando o nome de "ortodoxo" ele será na verdade um uniata 
e nada mais. O mesmo se a "unidade eucarística" for restabelecida (Roma não 
tem eucaristia). Todos os cristãos ortodoxos verdadeiros irão preferir ficar 
sem igreja do que comungar numa igreja uniata que se diga ortodoxa. 

 
DATE: 9/11/2006 

TIME:  12:02:20 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 878: Gostaria de saber mais sobre o rito caldeu, principalmente 
no que se refere a eucaristia.... Poderia me ajudar? Cassiano 
- ircassius@yahoo.com.br 

 
DATE: 9/11/2006 

TIME:  16:17:26 

mailto:thiagocesarps@yahoo.com.br
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REMOTE USER: Luíz Alan Demolay 

COMENTÁRIO 879: Olá irmãos e irmãs, que bom que colocaram novamente este 
hino belíssimo que nos eleva ao Deus todo-poderoso. Dia 10.12.2006 tomará 
posse o novo Bispo Maronita do Brasil. Esta mesma mensagem foi postada, 
porém, perdida. Estou enviando novamente convite a todos os cristãos, para 
que estejam na posse de Dom Edgard Madi. Estarão presentes vários bispos 
católicos e ortodoxos entre eles: Dom Cláudio Humes, Cardeal Arcebispo de 
São Paulo; Dom Farez Maakaroun, Arcebispo Greco Melquita de São Paulo e 
Todo Brasil; Dom Valdir Wartan Boghossian, Bispo da Exarca do Exarcado 
Armênio Apostólico de São Paulo e Todo Brasil; Dom Joseph Mafouz, Bispo 
Emérito da Eparquia de Nossa Senhora do Líbano dos Maronitas; Dom 
Dakaskinos Mansour, Arcebispo da Igreja Ortodoxa Antioquina; Dom Datev 
Kiribian, Bispo da Igreja Armênia Ortodoxa; Dom Aghason Anba Paul, Bispo 
da Igreja Copta Ortodoxa; o Vigário Geral do Patriarcado de Antioquia dos 
Maronitas e vários prelados Ortodoxos e Católicos. Esperamos todos com 
grande alegria em nossa Eparquia, pois será um momento único para todos 
nós. Celebração da Santa Missa em Rito Antioquino; posse de Dom Edgar 
Madi, Eparquia Maronita de São Paulo e Todo Brasil (Catedral de Nossa 
Senhora do Líbano). Local: Rua Tamandaré, nº 355 - Liberdade - São Paulo. 
Data: 10.12.2006. Horário: 11h00 Obs.: Estacionamento na Catedral. 
Contamos com a presença de todos os irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Luíz Alan Demolay www.igrejascatolicasorientais.com  

 
DATE: 9/11/2006 

TIME:  22:38:28 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 880: Olá irmãos em Cristo! Que a paz de Deus esteja com todos. 
Como católico, achei maravilhoso este site. Primeiramente, porque me 
possibilitou ter acesso a informações importantes sobre a Igreja Ortodoxa, o 
que foi muito bom. Num segundo momento, entendo que devemos nos 
respeitar, primeiramente como cristãos que somos. Nenhum é melhor do que 
o outro. O único que é melhor de todos é Cristo Jesus. As formas como nós, 
liturgicamente, manifestamos nossa fé nEele é que são diferentes, mas a 
verdade é uma só: "Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei". No momento 
em que realmente praticarmos o que Ele nos ensinou, não estaremos mais 
discutindo qual Igreja é a verdadeira, pois ela é uma só em Cristo Jesus. O que 
mudam são os ritos e infelizmente, a vaidade dos homens, que querem ser uns 
mais que os outros, se auto proclamando herdeiros da verdade. Vamos nos 
unir no que temos de verdadeiro, Cristo Jesus e respeitar-nos uns aos outros 
nos modos como manifestamos nossa fé no nosso Salvador. Que Cristo 
abençoe a todos nós e nos dê o discernimento necessário para que, com amor 
verdadeiro entre nós, possamos unirmo-nos a Ele. Paz a todos! 

 
DATE: 12/11/2006 

TIME:  12:32:11 

http://www.igrejascatolicasorientais.com/
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REMOTE USER: Isabel Cecília Ximenes, André de Aragão 

COMENTÁRIO 881: Que as famílias do mundo inteiro se mirem no exemplo de 
fé e de humildade da Família Sagrada de Nazaré: São José, o Menino Jesus e 
Nossa Senhora. Que as famílias do mundo todo amem-se mais e amem menos 
os excessos: o exclusivismo, o preconceito, o orgulho, a vaidade e o 
consumismo. Se as famílias do mundo inteiro se amassem mais, o divórcio, os 
vícios e as guerras não existiriam. Mais AMOR e menos EXCLUSÃO!!! Mais 
seriedade no amor e menos à ilusão e ao falso amor!!! Só assim a Estrela de 
Davi brilhará com mais energia e fulgor em nossos corações!! Feliz Natal para 
todos e um ano Novo de 2007 entregue *sob a proteção de Deus, Criador de 
todas as coisas, *sob as bênçãos do Sagrado Coração de Jesus e de sua linda 
Mamãe, o Imaculado Coração de Nossa Senhora, *sob a fiel guarda de São 
Miguel Arcanjo, de todas as Milícias Celestes e de todos os santos. Um beijão a 
todos. Isabel Cecília Ximenes, André de Aragão - Paróquia de Nossa Senhora 
da Glória - Fortaleza/Ceará. 

 
DATE: 12/11/2006 

TIME:  14:35:46 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 882: Amados irmãos em Cristo, sou médico e há muitos anos 
perdi a fé totalmente. Graças a este site estou voltando a crer.... Devo esta 
descoberta maravilhosa ao músico sacro Urbano Medeiros que me falou de 
vocês com tanto amor!!! Rezem por mim. Estamos juntos. Dr. Geraldo - 
neurologista - Belo Horizonte 

 
DATE: 14/11/2006 

TIME:  13:12:34 

REMOTE USER: Marcelo Debortole 
COMENTÁRIO 883: Olá Pessoal, muita paz. Sou católico romano, mas gosto 
demais da cultura e rito ortodoxo, embora mais por curiosidade no momento. 
Gostaria de saber mais sobre os costumes, ritos, liturgias etc. na Igreja 
Ortodoxa e, inclusive, de participar. Sou de São José dos Campos - SP. Se 
alguém puder me ajudar, agradeço. Deus Abençoe! E-mail: 
marcelo.debortole@embraer.com.br  

 
DATE: 14/11/2006 

TIME:  17:33:27 

REMOTE USER: Fábio S. Wagner 

COMENTÁRIO 884: Parabéns por esse maravilhoso site que é para mim um 
instrumento do Paráclito. Obrigado, amados Hieromonakos ucraíno-
ortodoxos!!! Quanta inspiração dele haurimos para a nossa caminhada, para 
uma autêntica metanóia. Obrigado !!! Não há uma única vez que o acesse que 
eu não me converta um pouco mais. Que a Santíssima e Vivificante Trindade 
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lhes retribua, tamanho empenho, nessa vida e na eternidade!!! Forte abraço, 
Fábio S. Wagner (Sorocaba-SP). 

 
DATE: 15/11/2006 

TIME:  05:28:48 

REMOTE USER: Fabio Eduardo de Souza Mena 

COMENTÁRIO 885: Sou ortodoxo e gostaria de entrar em alguma Jurisdição 
Canônica para estudar e ser ordenado padre. Por favor, me ajudem! Sou 
geógrafo e fiz faculdade de Geografia na UNESP Universidade Estadual 
Paulista Julio de Mesquita Filho - IGCE- Campus da cidade do Rio Claro - SP. 
Meu endereço é: R. Otavio Silva Teles, 31 - Bairro Dona Nicota - Botucatu - SP 
- Fone (14) 3815-6935 - CEP 18611-280. Fiz mestrado em Geografia e leio mais 
ou menos o idioma Inglês. Por favor, me auxiliem, conto com vocês. Fabio 
Eduardo de Souza Mena. 

 
DATE: 20/11/2006 

TIME:  11:16:39 

REMOTE USER: Ricardo 

COMENTÁRIO 886: Olá, meu nome é Ricardo e quero parabenizar pelo 
belíssimo site. Sou um freqüentador assíduo desta fonte inesgotável da 
verdadeira espiritualidade cristã. Gostaria de manifestar minha admiração 
pelos responsáveis por tão belo material. Ricardo e-mail: 
ricardo.maragna@netsite.com.br  

 
DATE: 20/11/2006 

TIME:  15:43:48 

REMOTE USER: Júlio 

COMENTÁRIO 887: A cada dia que passa, tenho a certeza de que ser ortodoxo foi 
a melhor opção que fiz em minha vida. Sou muito feliz por fazer parte desta 
Santa Igreja e por ter sido tão bem acolhido em todos os lugares que visito 
uma paróquia Ortodoxa. Rezo todos os dias pelas Igrejas Ortodoxas, sejam 
elas Autocéfalas, Autônomas e Canônicas. Um abraço a todos. Júlio 

 
DATE: 20/11/2006 

TIME:  22:53:40 

REMOTE USER: Hipodiácono Ricardo Júlio 

COMENTÁRIO 888: Sou Hipodiácono Ricardo da Igreja Ortodoxa e quero 
parabenizar por tão maravilhoso conteúdo. Tenho feito uma grande formação 
espiritual e intelectual neste site. Abraços a todos. Hipodiácono Ricardo Júlio 

 
DATE: 21/11/2006 

mailto:ricardo.maragna@netsite.com.br
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TIME:  08:56:09 

REMOTE USER: Marcelo Debortole 

COMENTÁRIO 889: Parabéns aos responsáveis pelo site. Muito boa esta fonte 
inesgotável da Graça de Deus! Gostaria de ter contato com algum padre 
ortodoxo que pudesse me tirar algumas dúvidas. Meu e-mail: 
marcelo.debortole@embraer.com.br  

 
DATE: 21/11/2006 

TIME:  16:48:34 

REMOTE USER: Pe. João Carlos 

COMENTÁRIO 890: Gostaria de parabenizar aos santos frades que cuidam desse 
site pelo precioso trabalho de divulgação da Ortodoxia. Pe. João Carlos 
(católico romano) 

 
DATE: 21/11/2006 

TIME:  23:02:25 

REMOTE USER: Maria Clara 

COMENTÁRIO 891: Pela primeira vez entro neste site e achei lindo. Imagino que 
uma missa ortodoxa deve ser muito bela. Gostaria de parabenizar os padres 
que cuidam desse site. Maria Clara 

 
DATE: 23/11/2006 

TIME:  15:33:34 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 892: Parabéns pelo site. Que Deus abençoe! 

 
DATE: 29/11/2006 

TIME:  22:58:49 

REMOTE USER: Nazareno Acácio 

COMENTÁRIO 893: Estamos em festa, pois os Pais da Cristandade estão juntos 
na Nova Roma. Queria tanto que, desta vez, pudéssemos nos unir de uma vez 
por todas, mas mesmo assim, já é muito bom saber que estamos no caminho, 
ortodoxos e católicos romanos, ambos os pulmões do Corpo de Cristo!!! 
Nazareno Acácio, vocacionado MSC (católico romano) 

 
DATE: 30/11/2006 

TIME:  12:31:04 

REMOTE USER: Fábio S. Wagner 
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COMENTÁRIO 894: "Oh como é bom, como é agradável os irmãos em Cristo 
viverem juntos, bem unidos..." Bendito momento onde os sucessores de Pedro 
e de André se reencontram... Ó Una Trindade, pela Tua Graça e Misericórdia 
reuni teu povo, restaurai a unidade de Tua Igreja! Amém. Que este encontro 
entre irmãos seja um sinal profético de reconciliação. Um forte abraço a todos. 
Fábio S. Wagner (Sorocaba-SP). 

 
DATE: 30/11/2006 

TIME:  16:39:50 

REMOTE USER: Marcos Paulo de Araújo Lima 

COMENTÁRIO 895: As mãos unidas e levantadas do Patriarca e do Papa na 
sacada do Palácio Patriarcal, fizeram quebrar o cerimonial, arrancando 
aplausos e "vivas" daqueles que estavam presentes. Tal imagem corre o 
mundo pelos meios de comunicação, reforçando o apelo e desejo dos que têm 
fé em restaurar a unidade plena dos cristãos. Que Pedro e André, discípulos e 
mártires, patronos de Roma e Constantinopla, intercedam a Deus para que 
seus sucessores possam concretizar a vontade santa de Cristo: "Que todos 
sejam um". Marcos Paulo de Araújo Lima - São Paulo 

DATE: 30/11/2006 

TIME:  20:57:57 

REMOTE USER: Francisco Gondin 

COMENTÁRIO 896: O site é de muito bom gosto e muito bem arrumado. 
Quando sento ao computador, passeio por ele; saber que a Igreja não se 
restringe ao catolicismo romano apenas, é muito enriquecedor, me dá 
segurança e alento na fé. Sou do Rio de Janeiro e algumas vezes vou à Missa 
na Catedral Ortodoxa de S. Nicolau; é o Céu aqui na Terra. Este site é Luz na 
Internet. Obrigado, Francisco Gondin. 

 
DATE: 1/12/2006 

TIME:  13:22:43 

REMOTE USER: Alberto Costa 

COMENTÁRIO 897: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Bento XVI e o 
Patriarca Bartolomeu juntos! O Cristianismo está em festa. Alberto Costa - RJ 

 
DATE: 1/12/2006 

TIME:  15:49:51 

REMOTE USER: Fernando César 

COMENTÁRIO 898: Estou muito feliz com o reatamento de após longos anos! 
Que Deus nos abençoe! Fernando César - São Paulo-SP 

 
DATE: 2/12/2006 
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TIME:  19:49:03 

REMOTE USER: Francisco Cláudio Tavares 

COMENTÁRIO 899: Encontrei este site através da visita do Patriarca ao Estado 
do Amazonas em atividade a favor do meio ambiente. É um site muito bem 
feito, com muitas informações preciosas. Estou repassando o endereço para 
muitas pessoas. Um grande abraço. Paz e Bem! Francisco Cláudio Tavares 

 
DATE: 3/12/2006 

TIME:  17:40:03 

REMOTE USER: 

COMENTÁRIO 900: Parabéns aos administradores deste belo site ortodoxo! 

 

Mensagens 0901 a 1000 (2006/7)   

DATE: 2/12/2006 

TIME:  21:09:30 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 901: O encontro de Sua Santidade Bento XVI com Sua Santidade 
Bartolomeu I é o início da reunificação da Igreja Una [...]. Que Deus esteja 
com eles e que possam trazer de volta a unidade do passado para juntos 
guiarem a humanidade para a vida eterna! 

 
DATE: 2/12/2006 

TIME:  22:23:57 

REMOTE USER: Andreas Sicilia 

COMENTÁRIO 902: Io gosti muito del sítio. Descupa pel portuges. Andreas 
Sicilia 

 
DATE: 4/12/2006 

TIME:  16:07:14 

REMOTE USER: Paulo Sergio de Oliveira 

COMENTÁRIO 903: Meu coração está cheio de felicidade ao ver na TV e agora 
nas fotos deste site, a aproximação entre Católicos e Ortodoxos. O encontro do 
Papa Bento XVI com o Patriarca Bartolomeu I entra para história das Igrejas, 
sem exagero como o "Cisma do bem", já que o verdadeiro Cisma do ano 1054 
definitivamente irá acabar em breve. Sou católico praticante, mas profundo 
admirador da Igreja Católica Ortodoxa. E como um simples fiel quero poder 
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um dia ir na Igreja Ortodoxa livremente e assistir a missa, como faço hoje. 
Que Deus ilumine os corações de Bartolomeu e Bento para as nossas igrejas 
que serão "UNA" um dia possam anunciar ao mundo a salvação de forma 
única como no passado. Que Deus seja louvado! Quero, se possível, receber 
documentos sobre a Igreja Ortodoxa no Brasil. Paulo Sergio de Oliveira - 
Endereço: Rua Monteiro Lobato 179 - Jandira - SP - CEP 06606-170 

 
DATE: 7/12/2006 

TIME:  22:24:58 

REMOTE USER: Rodolpho Gerstner 

COMENTÁRIO 904: Sou Católico Romano, casado, brasileiro. Acompanhei a 
visita do Papa Bento XVI à Turquia e achei maravilhosos os gestos concretos 
de aproximação da Igreja de Roma com as Igrejas do Oriente, ortodoxas. Que 
o Espírito Santo inspire os corações das autoridades eclesiásticas e que a 
unidade dos cristãos seja uma realidade muito em breve. Que a Paz de Nosso 
Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos ortodoxos, com as bênçãos da 
Virgem Maria e de todos os santos. Amém. Um abraço fraterno, Rodolpho 
Gerstner * S. Paulo, 07 de dezembro de 2006 

 
DATE: 12/12/2006 

TIME:  10:03:58 

REMOTE USER:   

COMENTÁRIO 905: Oi, sou católica romana e gosto muito de aprender sobre a 
Igreja Católica. Ao saber que a Igreja Ortodoxa, de uma forma tão próxima, 
está ligada à Roma, me alegrou muito, ter cada ortodoxo como irmão, 
abraçando a mesma fé, coisa difícil de se ter com qualquer outra religião. Fico 
feliz por existir esse site, e que Deus me conceda vários acessos a ele, para 
aprender mais como é ser cristã. Graça e Paz! 

 
DATE: 12/12/2006 

TIME:  10:41:58 

REMOTE USER: Gustavo Del`Agnolo 

COMENTÁRIO 906: Sou católico romano e fiquei encantado com este site. Bem 
desenhado, conteúdo rico de informações e espiritualidade, mostra-se com 
uma linguagem bem ecumênica e arrojada sem perder as maravilhosas 
características da Igreja Ortodoxa. No que toca ao ecumenismo fiquei 
impressionado com o acolhimento e boa vontade desta Igreja. Deus nos ajude 
e inspire nossos líderes para que possamos rapidamente chegar a tão desejada 
e plena unidade, quando daremos um grande testemunho de amor a esse 
mundo devastado pelo individualismo e pela indiferença religiosa. Que a 
Virgem Maria sempre interceda por nossas comunidades a fim de nos 
amarmos cada vez mais em Cristo sob a doutrina dos Apóstolos. Gustavo 
Del`Agnolo. 
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DATE: 12/12/2006 

TIME:  18:06:44 

REMOTE USER: Maestro Urbano Medeiros 

COMENTÁRIO 907: Louvado seja o Senhor por este santo site! Tenho feito 
grandes amizades por meio dele. Dia desses encaminhei um jovem para ser 
sacerdote ortodoxo. Quero que a minha vida e a minha música sejam um 
canal de Unidade. Contatos por carta: Maestro Urbano Medeiros - C. P: 170 - 
CEP 35660-970 - Pará de Minas - MG - Brasil. 

 
DATE: 14/12/2006 

TIME:  12:55:53 

REMOTE USER:   

COMENTÁRIO 908: Sou católico romano, mas tenho esperança na nossa futura 
união. 

 
DATE: 15/12/2006 

TIME:  14:46:00 

REMOTE USER: Gilberto Itapetim 

COMENTÁRIO 909: Achei este site maravilhoso. Sou católico romano e gostaria 
de entrar em contato com cristãos ortodoxos. Gilbertoitapetim@hotmail.com 

 
DATE: 15/12/2006 

TIME:  20:53:44 

REMOTE USER: Prof. Abi-Sáber Boulus 

COMENTÁRIO 910: Rev.mos Padres, paz de Cristo! Sou de origem libanesa. 
Meus pais eram ortodoxos. Com o tempo fui me enchendo dos saberes do 
mundo e me desliguei totalmente das minhas raízes. Pensei até em me tornar 
muçulmano.... Ouvindo a música do maestro Urbano Medeiros que é cristão-
oriental, sinto uma vontade enorme de começar a freqüentar a Igreja 
ortodoxa aqui em São Paulo. Rezem por mim... Prof. Abi-Sáber Boulus 

 
DATE: 16/12/2006 

TIME:  00:34:36 

REMOTE USER: Pe. Cássio Santos de Souza 

COMENTÁRIO 911: Louvado seja o Deus Uno e Trino pela graça derramada em 
nossos corações através do insondável conhecimento da Santa e Divina 
Liturgia. Estou feliz em beber da fonte dos irmãos ortodoxos e sinto em meu 
coração um amor profundo pela grandeza desta Liturgia. Sou sacerdote 
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católico e sempre enriqueço o meu conhecimento de teologia ortodoxa neste 
site. Pe. Cássio Santos de Souza - Aracaju - SE 

 
DATE: 17/12/2006 

TIME:  10:26:45 

REMOTE USER: Paulo F. 

COMENTÁRIO 912: Glória a Jesus Cristo! Glória para sempre. Gostaria de 
parabenizá-los por este trabalho que vocês mostram neste site. Estou sempre 
pesquisando e lendo os inúmeros assuntos que vocês nos dispõem, pois são 
assuntos que me interessam, além de serem bem detalhados e profundos. Que 
Deus Pai abençoe o vosso trabalho! Atenciosamente: Paulo F. 

 
DATE: 19/12/2006 

TIME:  16:55:50 

REMOTE USER: Prof. Bráulio Pinto 

COMENTÁRIO 913: Parabéns pelo site e pelo conteúdo. Tudo nos inspira a uma 
vivência cristã. Prof. Bráulio Pinto. 

 
DATE: 23/12/2006 

TIME:  17:45:43 

REMOTE USER: Luis Felipe Marcos 

COMENTÁRIO 914: E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. A Festa 
do Nascimento do Menino Deus, celebrada pelas Igrejas Ortodoxas e Católicas 
nos faz refletir sobre a Unidade que tantos aspiram. O Deus que se fez carne 
para unir o seu povo que estava nas trevas, continuará se fazendo carne em 
cada Celebração Eucarística até que o seu povo veja a verdadeira Luz, aquela 
que brota do Oriente de onde nasceu o Salvador. Possamos nós celebrarmos a 
Divina Eucaristia unidos, ortodoxos e católicos, numa noite santa de Natal. 
Luis Felipe Marcos - São Paulo 

 
DATE: 24/12/2006 

TIME:  19:07:58 

REMOTE USER:   

COMENTÁRIO 915: Gosto muito deste site porque faz com que eu aprenda cada 
vez mais sobre a Santa Igreja. A única coisa de que discordo é da União do 
Patriarca Bartolomeu com Bento XVI, pois a Igreja Católica é na Verdade 
Pentecostal não Tradicional como nós ortodoxos! Em XC! 

 
DATE: 25/12/2006 

TIME:  13:46:16 
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REMOTE USER: Letícia Osrbon 

COMENTÁRIO 916: Necessitamos de paz entre os homens, necessitamos de paz 
na relação do homem com a natureza, necessitamos de paz entre os irmãos 
cristãos, para que juntos busquemos o itinerário que nos levará ao Rei da Paz, 
Cristo Nosso Deus e Senhor. Paz aos homens de boa vontade! Votos neste 
Natal tão especial que nos faz ainda relembrar do encontro de Bento XVI com 
o Patriarca de Constantinopla. Feliz Natal! Letícia Osrbon- PR 

 
DATE: 31/12/2006 

TIME:  19:48:02 

REMOTE USER:  C. C. N. 

COMENTÁRIO 917: Pax! Fui noviço num mosteiro beneditino em Belém do 
Pará. Como faço para saber mais sobre os monges ortodoxos? Meu e-mail vai 
aí: ccn_20@hotmail.com. Quem sabe se 2007 não me espera um mosteiro 
ortodoxo. Sou apaixonado pela liturgia ortodoxa. Aguardo resposta. 

 
DATE: 1/1/2007 

TIME:  19:56:26 

REMOTE USER: Christovam 

COMENTÁRIO 918: Caríssimos, em nossas igrejas encontramos Cristo Aquele 
que é o Salvador. Amar a Cristo é amar a Sua Igreja, Católica Ortodoxa e 
Romana. Que bom vocês estarem aqui no RJ. Meu nome é Christovam e sou 
da Capela Nossa Senhora do Trabalho - Anchieta. Obrigado Ibson por me dar 
esta oportunidade de conhecer a grandeza de Cristo através dos ortodoxos. 

 
DATE: 2/1/2007 

TIME:  14:35:35 

REMOTE USER: Anderson 

COMENTÁRIO 919: Quero Primeiramente desejar aos caríssimos irmãos feliz 
Ano de 2007! Encaminho o endereço p/ o link da igreja copta no Brasil; 
www.igrejacopta.org.br. Um abraço deste seu irmão de Rito Latino; fiquem 
sempre com Deus! Anderson 

 
DATE: 7/1/2007 

TIME:  00:44:30 

REMOTE USER: Isabela Coelho 

COMENTÁRIO 920: Olá! Bom, eu gostaria de saber como faço para ter mais 
informações de como ingressar em um convento! De preferência, na cidade do 
Rio de Janeiro, se for na região serrana melhor ainda! Já faz algum tempo que 
eu me interesso pela vida religiosa e gostaria de seguir neste caminho. Desde 
já agradeço. Meu e-mail é isabelacoelho04@hotmail.com Isabela Coelho 

mailto:ccn_20@hotmail.com
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DATE: 12/1/2007 

TIME:  11:58:22 

REMOTE USER:   

COMENTÁRIO 921: Site de conteúdo fantástico e de acesso muito fácil. Estou 
fascinado pela Liturgia ortodoxa e falo na condição de seminarista da Ordem 
Franciscana Menor Conventual fiquem c/ Deus PAZ E BEM! 

 
DATE: 13/1/2007 

TIME:  15:25:22 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 922: Oi, sou Católico Romano, mas sempre admirei as Igrejas 
Ortodoxas do Oriente, pois mantiveram o sentido do "Mistério" e também sua 
Liturgia é belíssima, como também sua Espiritualidade. Gostaria de adquirir 
um ícone, mas não sei onde são comercializados. Sou devoto da Ssma. Virgem 
e gostaria de saber mais sobre como se dá a devoção à Theotokos nos países do 
Oriente. ssmoreno@ig.com.br 

 
DATE: 13/1/2007 

TIME:  22:48:34 

REMOTE USER: e. Mateus 

COMENTÁRIO 923: Boa Noite! Paz e graça! Sou padre da Igreja Católica 
Apostólica Brasileira e gostaria muito de saber como entrar em contato com 
os Srs. da Igreja Ortodoxa para que possa obter mais informações sobre a 
formação e admissão. Durante algum tempo, venho acompanhando este site 
com muito carinho e curiosidade. Parabenizo aos responsáveis por todos os 
trabalhos deste grande meio de comunicação e evangelização o qual vem 
sento muitíssimo bem usado à luz do Espírito Santo. Agradeço a atenção e na 
certeza do retorno, fraternalmente despeço-me buscando do Pai as mais 
escolhidas bênçãos. Pe. Mateus ramisorsuetam@ig.com.br 

 
DATE: 14/1/2007 

TIME:  15:25:26 

REMOTE USER: João Medeiros 

COMENTÁRIO 924: Em minha opinião, se houvesse mais divulgação da Igreja 
Ortodoxa para os brasileiros, em especial para os casais de segunda união, 
muitos católicos romanos teriam com certeza uma busca espiritual a estas 
comunidades, pois falam dos excluídos e marginalizados, sendo que estes 
casais ficam de fora da igreja. Por favor, dêem mais atenção a estes casais para 
que possam sentir pessoas dignas e úteis dentro da Igreja. Obrigado. João 
Medeiros. 
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DATE: 15/1/2007 

TIME:  22:46:09 

REMOTE USER: Dr. Matheus Saahd 

COMENTÁRIO 925: Graça e Paz. Parabéns pelo site. É um conteúdo 
maravilhoso e de grande importância para os verdadeiros e únicos cristãos. A 
Igreja Ortodoxa é a verdadeira Igreja de Cristo e não romana. Precisamos 
estudar um pouco mais História e não essa história mentirosa que se aprende 
na escola em que dizem que Pedro foi o 1° papa e por isso os bispos de Roma 
são os seus legítimos sucessores. Sabemos que o itinerário não foi o que a 
Igreja de Roma disse. Pedro esteve em vários lugares como uma espécie de 
missionário. O verdadeiro evangelizador de Roma foi Paulo (que também foi 
um grande missionário). Isso é um dos problemas, sem contar: Dogma da 
Infabilidade Papal, Celibato como dogma ou norma disciplinar etc. Se tiver 
alguém que precisa se retratar com nosso Patriarca Ecumênico e com todos os 
Patriarcas é o Bispo de Roma e sua igreja, pois os Patriarcas são os 
verdadeiros e únicos sucessores dos Apóstolos. Meu nome é Prof. Dr. Matheus 
Saahd. (Prof. Doutor em História e Pós-Doutorado em História da Igreja pela 
Universidade do Canadá). São Paulo- SP. 

 
DATE: 16/1/2007 

TIME:  22:50:20 

REMOTE USER: Maria de Fátima 

COMENTÁRIO 926: É maravilhoso o conteúdo do site e estou encantada com a 
beleza da Igreja Ortodoxa. Parabéns aos responsáveis. Maria de Fátima. Ubá- 
MG. 

 
DATE: 16/1/2007 

TIME:  22:51:38 

REMOTE USER:  Carlos Alberto 

COMENTÁRIO 927: Fiquei encantado com tudo o que tive a possibilidade de ver 
neste site. Parabéns aos seus idealizadores. Carlos Alberto. Itu- SP. 

 
DATE: 17/1/2007 

TIME:  12:37:47 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 928: Que a Paz de Jesus esteja com cada um que entrar nesta 
página. Esta é a primeira vez que eu entro e confesso que já estou amando. 
Que Deus abençoe cada leitor e todas as nossas famílias! 

 
DATE: 18/1/2007 

TIME:  15:23:11 
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REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 929: Olá, todos os amigos.... Hoje acordei com uma maravilhosa 
sensação.... Viver vale realmente a pena! Que Deus, o Doador da vida, esteja 
abençoando a todos com muita alegria. 

 
DATE: 20/1/2007 

TIME:  15:21:48 

REMOTE USER: Família Cárdenas Cuellar 

COMENTÁRIO 930: Excelente, muchas bendiciones! Família Cárdenas Cuellar - 
Colômbia 

 
DATE: 21/1/2007 

TIME:  14:03:12 

REMOTE USER: Manuel Gomes 

COMENTÁRIO 931: Gostei da tua página. Vivo em USA e sou apaixonado pela 
pintura de Ícones, a minha vida está aí. Manda-me informação. Quero 
comprar livros. Manuel Gomes 105, 5th street HARRISON NJ 07029 (USA) 

 
DATE: 21/1/2007 

TIME:  18:32:38 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 932: Olá Irmãos. Parabéns pelo excelente site! Só uma 
correçãozinha: o Credo http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/fe_ortodoxa/ 
credo_nicenoconstantinopolitano.htm contém erros da adição latina. O 
"filioque" não foi a única coisa acrescentada pelos latinos. Não existe "Deus de 
Deus" antes de "Luz da Luz" e é "E no Espírito Santo" e não "Creio no Espírito 
Santo". Esses site católico http://www.newadvent.org/cathen/11049a.htm 
mostra as adições entre ( ) Tanto no Livro da Arquidiocese de Antioquia como 
no Livro da Eparquia Ucraniana está correto. Claro que não faz nenhuma 
diferença do ponto de vista teológico. Um abraço! 

 
DATE: 21/1/2007 

TIME:  21:15:12 

REMOTE USER:  Robert 

COMENTÁRIO 933: Olá! Visitando o site, vi um ícone indicado na Iconostase, 
nas imagens de Maria. Ele está referenciando como...panaghia26. Pela 
descrição das representações da Virgem, me pareceu mais como 
Blochernitissa do que Panaghia. Estou correto? E qual seria a origem deste 
ícone, seu iconógrafo, história? É possível me repassar as informações? 
robert@comunidadejerusalem.org . Obrigado, Robert 

 

http://www.newadvent.org/cathen/11049a.htm
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DATE: 23/1/2007 

TIME:  10:55:34 

REMOTE USER: Francisco Renalvo Ferro 

COMENTÁRIO 934: Admiro muito os meus irmãos ortodoxos pela Liturgia deles 
que revela a vida de Cristo de uma forma amplamente "emoldurada" de 
inspiração do Espírito Santo a qual, certamente, faz com que os fiéis 
mergulhem por este ao Mistério Salvífico. Também, na qualidade de católico 
romano, mergulho eu na suavidade do Senhor nesta Liturgia Ocidental, pois o 
Espírito Santo é sábio e conhece a realidade do Ocidente e do Oriente. O fato é 
que todos participamos do Banquete do Cordeiro nas nossas Liturgias, pois a 
Eucaristia, tanto católica como a ortodoxa, a Eucaristia é legítima (as Igrejas 
em comunhão com o Papa), pois os Bispos e os Presbíteros não o são só de 
frontispício, têm sucessão apostólica. É um só o Dom Celestial do qual 
participamos. Queria dizer que o irmão do comentário 913 está amplamente 
enganado ao dizer que a Igreja Romana é de cunho Pentecostal, se é que a sua 
intenção foi se referir ao movimento Americano de religião dos EUA. 
Aconselho-o a rever seu conceito e a ler o Catecismo da Igreja Católica. Não 
preciso nem justificar porque a Igreja Romana tem o primado de Pedro e a 
Ortodoxa é proveniente do alicerce desse primado, o alicerce dos apóstolos. 
Mas se ele se refere aos movimentos carismáticos, como a RCC, do qual eu 
faço parte, eles manifestam o que deve ser comum a estas duas igrejas: o uso 
dos carismas, o dom de profecias, o dom de línguas e de interpretá-las 
(glossolalia). Me responda ele: A pessoa que recebe a Eucaristia, que se 
confessa e que é batizado, não é repleta do Espírito Santo? O Espírito revela a 
Eucaristia e todo o Mistério contido nela: Cristo, nossa Páscoa! A Liturgia é 
obra do Espírito e não formalidade. A RCC é o atendimento do pedido de S.S. 
João XXIII, no qual implorava um fogo novo à Igreja. Francisco Renalvo 
Ferro. E-mail: ieschua@hotmail.com 

 
DATE: 23/1/2007 

TIME:  12:26:21 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 935: ieschua@hotmail.com, gostaria de lhe dizer que a Igreja 
Romana não possui a primazia de Pedro, pois este foi martirizado juntamente 
com Paulo de Tarso, ou seja, Pedro jamais foi empossado como bispo de Roma, 
pois este já estava morto. O primeiro bispo de Roma foi Lino e não Pedro. 
Roma apenas remontou a primazia de Pedro por causa de sua influência 
política com o Império Romano. Se você estudar um pouco mais sobre os 
primeiros concílios da Igreja, você irá perceber que nunca houve supremacia 
papal, haja vista, o termo empregado era patriarca e que todos são primus-
inter-pares, ou seja, todos são primeiros entre os iguais. Isto foi estabelecido 
nos concílios de Constantinopla, não havia o termo papa extraído do latim, 
pois a influência da igreja primitiva era helênica (grega) e não latina. Estude 
um pouco mais sobre geopolítica cristã e assim você perceberá que a Igreja 
Católica Apostólica Ortodoxa é de fato e de direito a primeira Igreja, basta 
observar que os primeiros monges eram todos do Oriente, tal como Santo 

mailto:ieschua@hotmail.com
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Antão. As primeiras comunidades foram formadas no Oriente, Grécia, Leste-
africano, para depois chegar até Roma. Ouça, Pedro quando esteve em Roma 
já era patriarca de Jerusalém, Antioquia e Alexandria, basta ler os Atos dos 
Apóstolos. O Novo Testamento foi escrito em aramaico siríaco, depois passou 
para o grego, copta e somente muito depois passou para o latim. Francisco 
Renalvo Ferro, a primeira igreja foi a Igreja Siríaca Ortodoxa, pois era o 
idioma falado por Jesus, quando os primeiros cristãos vindos do Oriente 
pregavam, usavam o idioma grego afirmando: ortodoxia tos cristos, ou seja, o 
Novo Testamento é a doutrina reta e verdadeira de Jesus, e a palavra 
"católica" vem do grego e significa universal, não sendo "a placa" da igreja, 
mas sim, a missão de universalizar a Ortodoxia: a doutrina reta e justa de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
DATE: 24/1/2007 

TIME:  16:55:04 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 936: "Acreditando na Palavra de Deus veremos o impossível se 
realizar em nossa vida de peregrinos. Somente crendo é que veremos a justiça 
florir. Lá onde a Justiça impera, veremos as pedras do egoísmo se transformar 
em pães e o amor acabar com o rancor." Utilizando as palavras do Papa Bento 
XVI, gostaria de deixar uma mensagem pela Paz. Paz essa que todos nós 
almejamos, seja qual for o nosso entendimento sobre religião. Discutir se 
Pedro foi ou não o primeiro sucessor de Cristo, a essa altura não leva a nada, 
pois, o que almejamos é um mundo melhor e isso não será possível enquanto 
houver divisões e disputas para decidir quem é o melhor. Precisamos nos 
comprometer com a paz e acreditar que o impossível pode acontecer, pois o 
que é impossível para os homens, o Senhor pode realizar. "Para Deus, nada é 
impossível" (Lc 1,37). São Paulo - SP. 

 
DATE: 24/1/2007 

TIME:  10:29:47 

REMOTE USER: Pedro Paulo F. Gouveia Filho 

COMENTÁRIO 937: Primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo site! Sou 
muito interessado na história de nossas igrejas, como sou católico romano 
praticante, gosto de entender como chegamos onde estamos. Entendo que 
existam divergências entre as igrejas apostólicas, porém nada como o diálogo 
e a compreensão para nos aproximarmos mais um dos outros. Tenho muitas 
dúvidas com relação aonde é encaixada a Igreja Armênia? Existe mais de uma 
Igreja Armênia? Onde se encaixa a Igreja Etíope? Quem poderia me 
responder? Abraços a todos Pedro Paulo F. Gouveia Filho. 
ppfgouveia@bentonit.com.br 

 
DATE: 24/1/2007 

TIME:  12:26:11 

mailto:ppfgouveia@bentonit.com.br
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REMOTE USER: Maestro Urbano Medeiros 

COMENTÁRIO 938: Em vez de ficarmos com polêmicas que não levam a nada, 
melhor é a gente ter a consciência que somos TODOS de Cristo. Há muito 
tempo que venho oferecendo o meu sofrimento (enfermidade) pela união dos 
Cristãos. Além da minha música que tem sido um canal humilde dessa 
Unidade. Abraço e orações, Maestro Urbano Medeiros 

 
DATE: 24/1/2007 

TIME:  13:16:22 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 939: Sim, entendo sua posição, caríssimo Teófilo, mas quando 
falamos de Igreja não podemos pensar apenas questões socioculturais ou 
político-culturais, porque o culto que a Igreja realiza ultrapassa toda a língua 
e barreira sociocultural. A questão do papado não é expressa como invenção 
da Igreja, vc bem sabe, mas de cunho da Palavra para a Igreja. Não foi Jesus 
quem disse: "És Pedro (Cefa)?" Não foi ele quem recomendou: "Cefa, confirma 
teus irmãos na fé". Não pediu Paulo permissão a Pedro para pregar? Não 
questionou Jesus três vezes a Pedro encarregou-lhe de apascentar os 
cordeiros? Como não existe o papado? Se Jesus ordena que se confirme a fé, 
não deixa de dar infalibilidade na fé? E agora? Não estamos falando de 
questões socioculturais, mas messiânicas. Agora, o que vcs não entendem é 
que por ser Papa, o Pontífice Supremo não é rei nem maior do que os outros. 
Ele é ou servo dos servos e está a serviço da Igreja com os Bispos na Missão de 
ligar e desligar representando todos os apóstolos como também a multidão 
dos fiéis. O Papa não é Deus, mas Providência de Deus, sinal de confirmação 
como Pedro o foi no Concílio Apostólico de Jerusalém, o qual bania o 
judaidantismo, tomando a palavra final, concordando todos os que estavam 
ali. O Papa, pessoalmente, pode ser falível, mas não o é na fé, como vcs 
também não o são. Um afetuoso ósculo em Cristo Jesus! (Preste atenção que 
foi Pedro quem começou a pregar aos judeus depois de Pentecostes, e em 
Pentecostes a Igreja falou línguas diferentes, não só o aramaico) 

 
DATE: 24/1/2007 

TIME:  18:28:19 

REMOTE USER: Pe. Giuseppe Maria 

COMENTÁRIO 940: Caro Francisco Renalvo Ferro, você está muito por fora de 
História da Igreja meu filho. Sou sacerdote católico e o que nossos irmãos 
ortodoxos falam é a mais pura verdade. O catecismo da Igreja Católica não 
serve de base para você justificar as suas convicções estúpidas. Sei que Paulo, 
em sua Primeira Carta aos Coríntios no capítulo 13, nos fala que as profecias 
desapareceriam, as línguas cessariam e que permaneceriam somente três 
coisas: a fé, a esperança e a caridade. A RCC só serve para uma coisa: em vez 
de trabalhar a fé, trabalha a emoção das pessoas. S.S. João XXIII não se referia 
à gritaria e bagunça, mas sim a uma atuação pura e serena do Espírito Santo. 
Não utilize a fala de um Papa para justificar suas crenças e não seja um neo-
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pentecostal ao levar o Catecismo da Igreja ao pé da letra. Tenho 57 anos de 
sacerdócio e conheci João XXIII pessoalmente, pois trabalhei com ele no 
Vaticano. Atenciosamente. Pe. Giuseppe Maria 

 
DATE: 24/1/2007 

TIME:  23:17:55 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 941: Parabéns pela riqueza que se tornou seu site. Informação 
honesta e sem mistificação. Dele podemos aprender muito sobre a venerável 
Tradição de tantas Igrejas importantes que lutam para manter o legado dos 
apóstolos nesse mundo cada vez mais cínico e anti-religioso. Parabéns! Sou 
ministro leigo da Igreja Anglicana e gostaria de saber se vocês poderiam 
autorizar a reprodução de alguns de seus textos para usarmos localmente em 
eventos de formação. Desde já grato pela atenção. Paz e Bem! 

 
DATE: 25/1/2007 

TIME:  15:23:24 

REMOTE USER:   

COMENTÁRIO 942: Pe Giuseppe, sua benção. Eu lhe respeito como sacerdote e 
dispensador da Graça, mas se eu vejo uma contraposição é minha missão 
rebater. De que lado o senhor está? O senhor me vê aqui defendendo a 
doutrina verdadeira sobre o primado de Pedro e ainda me rebate em vez de 
defender! Entrei neste site porque admiro os irmãos ortodoxos, mas não posso 
deixar que os enganos prossigam. O senhor sabe que autocefalía não é o 
propósito de Jesus, porque o desejo dele é que todos sejam um. Não estou 
criticando a ortodoxia, não. Mas se o senhor acha que eu não tenho razão e 
que interpreto o Catecismo de maneira errônea, do jeito que o Catecismo é, 
claro, sucinto, então por que o senhor é um sacerdote católico? Se a doutrina 
da Igreja não é certa por que o senhor continua na Igreja? O certo é certo, o 
errado é errado. O senhor deveria reclamar de mim se eu estivesse com 
posições protestantes. Que intransigência! Ou é pelo fato de eu ser da RCC? 
Por que o senhor não me defende? Se o senhor conheceu pessoalmente João 
XXIII, pouco me importa, importa é que ele pediu o Espírito Santo e ele se 
manifestou. Será que o Senhor não atenderá ao pedido de um representante 
de Cristo, vigário de Cristo? O senhor está muito enganado quanto a RCC. 
Testemunha disso sou eu: depois que ingressei neste movimento minha vida 
mudou completamente: passei a ter um amor ardente pelos sacramentos, 
especialmente pela Eucaristia, pela Confissão, não falto mais a Missa porque a 
Missa para mim passou a ser o Céu na terra, tenho tido um amor imenso pelo 
Ofício Divino, tenho descoberto que só na Igreja tem a Verdade completa etc.! 
O que o senhor acha? Por que isso? Afinal, eu descobri que se vive os 
sacramentos, não primeiro estudando 12 anos de teologia e filo, aramaico e 
hebraico, parapsicologia etc., mas abrindo o coração à Graça, pois a Igreja não 
é escola de formalidade e regras, nem discurso político e reunião de só 
resolver problemas sociais, mas Sacramento de Salvação e de Vida do Senhor. 
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Isto é o que a Igreja é, o que a Liturgia é! Se não pode me defender, padre, em 
segredo me instrua, mas não massacre meu movimento, mas como pastor, 
que o senhor é inspirado e tem subsídio do Espírito Santo. Veja quantos 
padres, até os que não são da renovação, falam tão bem dela! Desculpe-me, 
sua bênção, mas esta é minha posição de Católico Apostólico. 

 
DATE: 26/1/2007 

TIME:  00:34:09 

REMOTE USER: Ricardo 

COMENTÁRIO 943: Caro Pe. André, sou um admirador desse site. Só me 
preocupa que pessoas sem escrúpulo como esse Francisco Renalvo e outros 
católicos romanos entrem em nosso site ortodoxo para nos criticar. Eles têm 
vários sites da Igreja deles. Que façam esses comentários lá e defenda suas 
posições lá. Não somos a favor do primado do Papa e nem por isso ficamos 
falando aos quatro ventos. Estou me sentindo muito chocado com 
determinados comentários nesse site pois sou ortodoxo convicto, o Brasil é um 
país que garante a liberdade de culto e se esses irmãos romanos estão tão 
incomodados conosco, que nos deixem em paz, pois não são Deus para julgar 
as pessoas e seu comportamento e muito menos nos ofender. Peço a gentileza 
ao senhor que cesse essa baixaria que está se tornando esse livro de visitas, 
pois está muito claro nele que serve para deixar os COMENTÁRIOs sugestões, 
elogios e críticas com relação ao conteúdo e não com relação a nossa crença. 
Esses carismáticos precisam nos respeitar. Eles estão partindo para grosseria. 
[...]. Fraternalmente Ricardo ricardodominus@hotmail.com 

 
DATE: 26/1/2007 

TIME:  00:40:26 

REMOTE USER:   

COMENTÁRIO 944: Filho Francisco, não precisava se alterar. Se os estudos não 
são importantes com relação a Igreja, eu sinto muito. Só gostaria que você 
deixasse nossos irmãos ortodoxos em paz. Eles não têm esse site para ser 
julgado e se você acredita estar ao lado da verdadeira Igreja de Cristo, siga 
com carinho nosso Papa Bento XVI que nos garantiu que o ecumenismo e o 
respeito são os melhores caminhos para se chegar a unidade. Vamos fazer o 
compromisso de utilizar esse espaço pela unidade e não pela divisão. 
Fraternalmente, Pe. Giuseppe Maria 

 
DATE: 26/1/2007 

TIME:  02:18:46 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 945: Legal esse site, meus parabéns! Fé no Senhor Jesus Filho de 
Deus! 
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DATE: 26/1/2007 

TIME:  12:00:17 

REMOTE USER: Francisco Renalvo. Maria de Fátima 

COMENTÁRIO 946: Vamos utilizar esse espaço para aquilo que nos une. Não 
vamos nos preocupar com situações inúteis. Esse espaço é de Deus. Respeite-
nos, Francisco Renalvo. Maria de Fátima- Ubá- MG. 

 
DATE: 26/1/2007 

TIME:  12:02:21 

REMOTE USER: Carlos Alberto 

COMENTÁRIO 947: Por que se preocupar com essas questões históricas e 
teológicas sendo que Nosso Deus nos deixou a principal forma de nossa 
unidade: O Amor? Respeitemos esse espaço e os santos monges que o 
administram. Carlos Alberto- Itu- SP 

 
DATE: 26/1/2007 

TIME:  12:03:26 

REMOTE USER: Pe. Ricardo Martins 

COMENTÁRIO 948: Parabéns pelo site. É maravilhoso o seu conteúdo. Fiquei 
encantado. Pe. Ricardo Martins 

 
DATE: 26/1/2007 

TIME:  12:44:05 

REMOTE USER:   

COMENTÁRIO 949: ... "A escuta da Palavra é prioritária para nosso 
compromisso ecumênico. Não somos nós os que fazemos ou organizamos a 
unidade da Igreja. A Igreja não se faz a si mesma e não vive de si mesma, mas 
da Palavra que procede da boca de Deus... Quem escuta a Palavra de Deus 
pode e tem que transmiti-la depois aos demais, os que nunca a escutaram ou 
os que a esqueceram ou sepultaram sob os espinhos das preocupações e dos 
enganos do mundo"... Perguntemo-nos se nós, os cristãos, não nos temos 
ficado demasiado mudos. Ou se, quiçá, não nos está faltando coragem, 
valentia para falar e dar testemunho.... Nosso mundo espera, sobretudo, o 
testemunho comum de todos os cristãos... A unidade não pode ser imposta; 
deve ser compartilhada e fundada numa participação comum na ÚNICA FÉ. 
Escutar e falar, compreender aos demais e comunicar a própria fé são 
dimensões essenciais da práxis ecumênica. O diálogo honesto e leal constitui o 
instrumento típico e imprescindível da busca da unidade... É indispensável 
expor toda a doutrina com clareza para um diálogo que afronte, discuta e 
supere as divergências, todavia as existentes entre os cristãos, porém, ao 
mesmo tempo, 'o modo e o método de anunciar a fé católica em nenhum caso 
deve ser obstáculo ao Diálogo com os irmãos’”... 
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DATE: 27/1/2007 

TIME:  13:18:31 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 950: Obrigado, meu querido Padre Giuseppe! Eu não me alterei, 
só justifiquei que o meu jeito de ser Igreja me fez em plenitude estar de acordo 
com a doutrina dos apóstolos é tanto que lhe respeito por ser sacerdote, 
dispensador da Graça! Os dons na Igreja são muitos e o Dom Maior é a 
Eucaristia, pois ali está a Verdadeira Caridade. Espero que o senhor tenha 
compreendido a minha justificação e que não é à toa nem desprezível o 
testemunho que tenho. Obedeço com fervor ao Santo Padre e deixo aos meus 
irmãos ortodoxos o mais forte abraço no Deus que é, que era e que vem e que 
me sinto muito bem visitando esse site. Outra coisa, Padre Giuseppe, eu não 
quis condenar os estudos. Só faço a seguinte comparação: o cérebro pensa, 
mas quem bombeia sangue para este é o coração. O que eu quis dizer foi o 
seguinte: Deve-se estudar, sim, mas com fervor! 

 
DATE: 27/1/2007 

TIME:  15:21:05 

REMOTE USER: Ana Lucia 

COMENTÁRIO 951: Parabéns pelo site! Sou católica romana "convicta", mas 
nem por isso vou deixar de visitar o site e elogiá-lo. Porém, também fico 
chateada quando pessoas que se dizem católicos romanos, criticam sem 
propósito o trabalho de outros, pois isso nunca foi pregado por nós. Qualquer 
pessoa que realmente almeje um mundo melhor, com união, amor e Paz, 
certamente concordará comigo! Parabéns e continuem com esse maravilhoso 
trabalho de vcs! Ana Lucia - São Paulo - SP. 

 
DATE: 27/1/2007 

TIME:  15:25:08 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 952: Esse rapaz não vai parar de incomodar não? Já está chato 
isso e não é lugar de ficar mandando mensagens particulares. 

 
DATE: 27/1/2007 

TIME:  17:00:00 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 953: Perdoem-me Ricardo e Maria de Fátima, não foi minha 
intenção ofendê-los. Só me senti rebaixado com um irmão que disse que não 
apoiava o encontro do Patriarca Bartolomeu e Bento XVI (comentário 913). 
Não deveria ter dito nada a ele. Com todo o amor que vem do Senhor. 
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DATE: 27/1/2007 

TIME:  17:05:49 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 954: Caríssima Ana Lúcia, eu não me digo católico romano, mas 
o sou. Como vc pode dizer isso de mim sem me conhecer? Amo-te com o amor 
que vem do Senhor. 

 
DATE: 28/1/2007 

TIME:  15:53:24 

REMOTE USER: Diácono Ricardo Júlio Maragna 

COMENTÁRIO 955: Louvado e adorado seja o Deus onipotente e misericordioso 
por nos dar a graça de professar uma fé tão santa e pura. Um abraço a todos 
que frequentam esse site. Eu sou um admirador desse site e gostaria de 
parabenizar aos responsáveis pelo trabalho. [...]. Com as mais sinceras 
bênçãos e orações, do irmão em Cristo e Maria, Diácono Ricardo Júlio 
Maragna, IOBE (Igreja Ortodoxa Bielorrussa 
Eslava).ricardo.maragna@netsite.com.br 

 
DATE: 28/1/2007 

TIME:  22:03:02 

REMOTE USER: Vanda Maria 

COMENTÁRIO 956: Adorei esse site. Gostaria de parabenizar aos senhores 
responsáveis por ele. Um abraço a todos que utilizam essa riqueza. Vanda 
Maria - Ijuí- RS. 

 
DATE: 29/1/2007 

TIME:  17:21:04 

REMOTE USER: Padre Martins 

COMENTÁRIO 957: Parabéns pelo site. É maravilhoso e muito bem elaborado. 
Padre Martins 

 
DATE: 30/1/2007 

TIME:  03:02:30 

REMOTE USER: Maria Franciscana 

COMENTÁRIO 958: Gostei muito, muito mesmo. As pinturas são lindas! Eu sou 
paraense e sou aluna da O.F.S. Gostaria de saber como são os Franciscanos da 
Igreja Ortodoxa. Meu e-mail é mariafranciscana@hotmail.com 

 
DATE: 1/2/2007 

TIME:  23:13:23 

mailto:ricardo.maragna@netsite.com.br
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REMOTE USER: Ricardo Conceição 

COMENTÁRIO 959: Saúdo-vos na paz do Senhor. Sou o diácono Ricardo 
Conceição da Diocese de Santarém, Portugal, e encontro-me a a finalizar os 
meus estudos com vista à ordenação sacerdotal. Dou graças a Deus e 
reconheço o vosso grande mérito em proporcionar este excelente site. Tenho 
uma especial admiração por toda a espiritualidade cristã oriental em geral e o 
vosso site possibilita-me textos e imagens que muito me ajudam a estabelecer 
este contacto fundamental com os meus irmãos na fé no único Senhor Jesus 
Cristo e a perceber que, de facto, a Igreja de Jesus Cristo respira a dois 
pulmões espirituais que mutuamente se implicam e influenciam. Peço ao 
Senhor que vos recompense de tão grande serviço. Ficai certos da minha 
continuidade na visita assídua ao vosso site. Saúdo-vos com admiração e 
respeito. 

 
DATE: 2/2/2007 

TIME:  00:03:46 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 960: Sou católica e estou ingressando na vida religiosa! Quero 
parabenizá-los e elogiá-los por tão belo site, ensinando essa doutrina 
fantástica e maravilhosa que possui a Igreja Católica e a Igreja do Oriente pela 
qual tenho tamanha admiração! Que nós possamos ser cristãos autênticos e 
não simplesmente cristãos de fachada porque, destes o mundo não necessita, 
necessita sim de cristãos da verdadeira Igreja de Cristo que conheçam sua 
Igreja e sua doutrina, o que nos favorece muito os escritos desse site. Gostaria 
muito de poder desfrutar de todo o seu, porque eu amo estudar sobre a Igreja 
Católica ou Oriental e sua doutrina, amo mesmo, por mim viveria para isso, 
para entender e esclarecer aos que são menos esclarecidos da verdade, mas 
não seria possível ler tudo, não só por ser muito conteúdo, mas também pelo 
meu tempo ser curto. Mas, novamente. Parabenizo-os, e que juntos possamos 
um dia estarmos na pátria celeste, onde desfrutaremos do bem que aqui 
praticamos!!! 

 
DATE: 3/2/2007 

TIME:  17:09:48 

REMOTE USER: Philipe 

COMENTÁRIO 961: Olá, meu nome é Philipe, sou católico romano praticante e 
convicto de minha fé. Gostei muito deste site, e até retirei dele alguns textos 
para pregações e referências, pois como católico que somos, creio que a 
unidade se faz também assim, vendo o que temos de comum e de melhor a 
oferecer a este mundo tão secularizado e cheio da gosma do pecado. Pax et 
bonum! 

 
DATE: 3/2/2007 

TIME:  18:03:15 
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REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 962: Parabéns pelo site. Ele é muito legal e bonito. 

 
DATE: 4/2/2007 

TIME:  12:59:27 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 963: Gostaria de parabenizá-los pelo site!!! Muito bem elaborado 
e necessário aos nossos tempos!! Precisamos ser pessoas que conhecem 
realmente nossa Igreja e não ignorantes na fé como tantos já são! Parabéns 
novamente! 

 
DATE: 5/2/2007 

TIME:  17:29:55 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 964: Olá! Adorei esse site! Ele mostra a graça e o esplendor de 
nossa Santa Igreja Ortodoxa 

 
DATE: 5/2/2007 

TIME:  19:24:46 

REMOTE USER: Monsenhor Nagui 

COMENTÁRIO 965: Parabéns pelo site. Que Deus vos abençoe e vos guarde. 
Monsenhor Nagui RJ. (IOBE - Igreja Ortodoxa Bielorrussa Eslava) 

 
DATE: 5/2/2007 

TIME:  17:29:55 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 966: Olá! Adorei esse site! Ele mostra a graça e o esplendor de 
nossa Santa Igreja Ortodoxa 

 
DATE: 5/2/2007 

TIME:  19:24:46 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 967: Parabéns pelo site. Que Deus vos abençoe e vos guarde. 
Monsenhor Nagui RJ. (IOBE - Igreja Ortodoxa Bielorrussa Eslava) 

 
DATE: 6/2/2007 

TIME:  17:45:08 

REMOTE USER:  
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COMENTÁRIO 968: Esse site é maravilhoso e seu conteúdo um espetáculo. 
Parabéns! 

 
DATE: 6/2/2007 

TIME:  18:12:32 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 969: Parabéns, o site é belíssimo, cumprimentos. Se me 
permitem gostaria de sugerir que acrescentassem o item: "pedido de orações"; 
faz tanta falta para nós, neste mundo tão difícil em que estamos vivendo; é um 
consolo e uma esperança saber que tem gente que nos ajuda com suas 
orações. 

 
DATE: 6/2/2007 

TIME:  22:40:40 

REMOTE USER: Ricardo 

COMENTÁRIO 970: Concordo plenamente com o comentário anterior. Caros 
monges ucranianos, rezem por nós. Ricardo 

 
DATE: 9/2/2007 

TIME:  23:46:01 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 971: Senti saudades do site. Que bom que tudo voltou para que 
possamos beber da fonte do saber ortodoxo! 

 
DATE: 10/2/2007 

TIME:  17:37:40 

REMOTE USER: Kauê 

COMENTÁRIO 972: Entrei nesse site pela busca na Google. Quero saber como 
me formar padre ortodoxo. Estou em encaminhamento vocacional na Igreja 
Romana, mas sinto que ser padre da Igreja Católica Apostólica Romana não é 
para mim. Obrigado pela atenção. Envie pelo meu e-mail a resposta por favor. 
Kauê - e-mail: boiloca@bol.com.br 

 
DATE: 10/2/2007 

TIME:  17:42:38 

REMOTE USER: Diácono Ricardo 

COMENTÁRIO 973: Gostaria de saudar os responsáveis pelo trabalho nesse site. 
Gostaria de saber se existe lecionário ortodoxo para ser vendido e onde 
localizar. Gostaria também de saber se vende missal para celebração 

mailto:boiloca@bol.com.br
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eucarística. Obrigado e aguardo respostas. Diácono Ricardo IOBE 
ricardo.maragna@netsite.com.br 

 
DATE: 10/2/2007 

TIME:  23:21:02 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 974: Como católico romano busquei neste site beber na fonte do 
ecumenismo, e declaro arrebatado pela beleza da Tradição Ortodoxa da qual 
temos muito a aprender. O site é de uma beleza ímpar, e conhecer Igrejas 
Irmãs e suas tradições tem sido extremamente rico para mim. 

 
DATE: 11/2/2007 

TIME:  23:23:12 

REMOTE USER: Ana 

COMENTÁRIO 975: Olá! Paz e Graça a todos! Fico feliz em saber que o site 
disponibiliza preciosas informações sobre a Ortodoxia da Fé Cristã. Eu o 
utilizei muito em um trabalho que fiz ano passado, é uma boa fonte de 
informação para quem deseja saber mais sobre a Igreja Ortodoxa 
(principalmente para mim que estou começando a trilhar os caminhos de 
estudos da Teologia). Grande abraço! Ana 

 
DATE: 15/2/2007 

TIME:  18:51:49 

REMOTE USER: Luis Fábio 

COMENTÁRIO 976: Muito inteligente e necessário dispor de um excelente 
serviço de BUSCA para o site ECCLESIA, dado o elevado número de textos que 
contém. Parabéns por mais esta iniciativa que confirma o grau de presteza e 
atenção oferecidas ao internauta. Abraços. Luis Fábio - Maranhão - PI 

 
DATE: 17/2/2007 

TIME:  13:59:06 

REMOTE USER: Maestro Urbano Medeiros 

COMENTÁRIO 977: Amigos em Cristo, Paz! Quem quiser conhecer um pouco do 
nosso trabalho de música bizantina (instrumental) faça o seguinte: entre no 
site www.youtube.com, na "janela" SEARCH coloque o nome Urbano 
Medeiros - Ortodoxo. Espere carregar.... Aí eu toco no aulos (instrumento 
grego) uma música bizantina do Oriente Médio. Abraço e minhas preces por 
todos, Urbano Medeiros 

 
DATE: 19/2/2007 

TIME:  01:31:42 

mailto:ricardo.maragna@netsite.com.br


250 
 

REMOTE USER: Lélia Maria Skorobogatyj 

COMENTÁRIO 978: Meu nome é Lélia Maria Skorobogatyj e, pela segunda vez, 
deixo aqui meus parabéns pela página e a todos um grande abraço. Como já 
mencionei em mensagem anterior, sou filha de Andrej Skorobogatyj que 
desembarcou no Porto do Rio de Janeiro em 17 de janeiro de 1909 pelo navio 
Halle vindo do Porto de Bremen na Alemanha, com destino ao Paraná. 
Passaram por algumas cidades como Gonçalves Júnior, Mallet, Paulo Frontin 
e Vila Guarani, onde estão sepultados os meus avós. Há bem pouco tempo 
passei a me interessar por saber de qual cidade da Ucrânia eles vieram. Não 
possuo nenhum documento a não ser a certidão do Arquivo Nacional que 
comprova o que foi dito acima, e que vieram como austríacos. Gostaria muito 
que a Igreja me ajudasse com toda e qualquer informação que fosse possível 
encontrar, para que eu alcance uma luz para este túnel obscuro. Peço 
também a todos que se comunicam por meio desta página, que se tiverem 
qualquer informação que possa me conduzir a algum documento ou obra, me 
envie e, desde já, agradeço do fundo de meu coração. Isto para mim é muito 
importante, pois estas dificuldades me são dolorosas. Deixo meu e-mail para 
contato, lmscober@hotmail.com . Desejo a todos que o Divino Mestre vos 
conceda muita paz! 

 
DATE: 21/2/2007 

TIME:  10:04:59 

REMOTE USER: Lucas Andrade 

COMENTÁRIO 979: Iniciamos a Quaresma, rumo a grande celebração da Páscoa 
cuja data coincide neste ano tanto para Igreja Ortodoxa como para a Romana-
Católica. Que possamos nós, cristãos, viver este tempo na paz, no amor e na 
piedade, nos reconhecendo faltosos. Que todos tenham uma santa Quaresma. 
Parabéns pela iniciativa da seção ORATÓRIO, onde podemos pedir orações ao 
Monastério. Lucas Andrade - Curitiba - PR 

 
DATE: 22/2/2007 

TIME:  16:11:21 

REMOTE USER: Istvan de Camargo 

COMENTÁRIO 980: Tenho estudado Teologia de forma independente nos 
últimos anos e confesso que foi aqui que pude encontrar, de forma simples e 
profunda, os esclarecimentos que minha alma almeja. Parabéns e obrigado 
por tudo. Istvan de Camargo. 

 
DATE: 22/2/2007 

TIME:  16:57:03 

REMOTE USER: Leandro Foz 

COMENTÁRIO 981: A CF deste ano pede ao Brasil que reflita sobre a Amazônia. 
O Patriarca Ecumênico de Constantinopla no ano de 2006, esteve na 

mailto:lmscober@hotmail.com
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Amazônia, abençoando as águas dos rios e proferindo palestras a respeito do 
assunto ressaltando que esta preocupação é de toda a Igreja, do Ocidente e do 
Oriente. Rezemos para que nós cristãos saibamos respeitar o que ainda nos 
resta da Natureza que nos foi dada por Deus para que cuidássemos dela e não 
a destruíssemos. Paz a todos. Leandro Foz - RJ. 

 
DATE: 22/2/2007 

TIME:  19:51:52 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 982: Estou lhes enviando esse comentário para vos parabenizar 
por este site que vem abençoando muitas pessoas. Eu havia visitado, na 
semana passada, uma das páginas deste site que o Pe. Jose Artulino comenta a 
história da igreja, porém não consigo acessá-lo novamente, seria um link 
novo, mas ele se encontra inacessível. Desde já agradeço, que Deus vos 
abençoe! 

 
DATE: 26/2/2007 

TIME:  15:26:54 

REMOTE USER: George Antunes de Abreu Magalhães 

COMENTÁRIO 983: Este site é uma fonte de pesquisa muito rica, parabéns! Sou 
católico apostólico romano e me alegro cada vez que vejo que os nossos líderes 
dão passos no sentido da reconciliação. Todavia, sem esperar o fim desta longa 
caminhada, de séculos, saúdo a todos os cristãos ortodoxos como irmãos que 
somos, filhos do mesmo Pai. Fiquem em PAZ!!! Respeitosamente, George 
Antunes de Abreu Magalhães georgeaam@yahoo.com.br 

 
DATE: 27/2/2007 

TIME:  12:19:48 

REMOTE USER: Marcelo.Debortole 

COMENTÁRIO 984: Caros amigos e Irmãos Ortodoxos, gostaria de saber se 
alguém pode me dar a informação de como "fazer" incenso. Os mesmos 
utilizados nas Divinas Liturgias. Sou Católico Greco Melquita e gostaria desta 
ajuda, para minha comunidade. Fico grato! Meu email: 
marcelo.debortole@embraer.com.br 

 
DATE: 28/2/2007 

TIME:  10:23:04 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 985: Acho muito interessante [este site]. Sou católico e gosto 
muito dos ícones, pois me ajudam a entrar em sintonia com Deus 

 

mailto:georgeaam@yahoo.com.br
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DATE: 4/3/2007 

TIME:  10:24:01 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 986: Preciosidades para quem gosta de música Bizantina: Sugiro 
que seja colocado entre os links de canto Bizantino. 

 
DATE: 4/3/2007 

TIME:  11:18:56 

REMOTE USER: Maestro Urbano Medeiros 

COMENTÁRIO 987: Para quem quiser conhecer um pouquinho do nosso 
trabalho de música bizantina instrumental: 
http://www.youtube.com/watch?v=d4WXKruCDog. Abraço e preces, Urbano 
Medeiros (maestro e ator) 

 
DATE: 04/3/2007 

TIME:  11:29:27 

REMOTE USER: Frei Márcio, ofm 

COMENTÁRIO 988: Queridos irmãos ortodoxos, paz e bem! Este músico e ator 
Urbano Medeiros é uma bênção. Um homem de Deus!!! Saibam que amo este 
site de todo o coração e mando que meus paroquianos visitem e divulguem. 
Parabéns! Contem comigo, sempre. Abraço de carinho e amizade. Frei Márcio, 
ofm São Paulo - capital 

 
DATE: 8/3/2007 

TIME:  20:19:00 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 989: Adorei este site. O assunto é por demais interessante. 

 
DATE: 9/3/2007 

TIME:  10:17:54 

REMOTE USER: Fernando Cesar Camilo 

COMENTÁRIO 990: Parabéns pelo site. Sou Católico Apostólico Romano e 
comecei a me interessar por vocês, nossos irmãos, depois da visita do Papa ao 
Patriarca. Esse site foi fundamental para compreender muitas coisas a qual 
não conseguia. Que nossa união se torne cada vez mais forte! Fernando Cesar 
Camilo, São Paulo/SP fc_camilo@yahoo.com.br 

 
DATE: 10/3/2007 

TIME:  13:49:23 

http://www.resurse-ortodoxe.com/users/bumbacel/multimedia/audio/Psalmodia/Psalmodia.htm
https://www.youtube.com/watch?v=d4WXKruCDog
mailto:fc_camilo@yahoo.com.br
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REMOTE USER: Ricardo 

COMENTÁRIO 991: Parabéns pelo vosso site. É de grande beleza e esplendor. 
Que Deus conserve o vosso trabalho. Ricardo 

 
DATE: 10/3/2007 

TIME:  13:50:36 

REMOTE USER: Ana Clara 

COMENTÁRIO 992: Deus ilumine o trabalho e o esforço dos responsáveis pelo 
site. Ele é lindo e muito enriquecedor. Ana Clara 

 
DATE: 11/3/2007 

TIME:  14:20:43 

REMOTE USER: Francisco José 

COMENTÁRIO 993: Meu nome é Francisco José, sou católico romano e serei 
religioso. Amo o Papa, porém, reverencio as santas Igrejas "irmãs" Ortodoxas, 
como dizia S.S. João Paulo II. No Estado do Ceará não há Igrejas Ortodoxas. 
Eu e muitos cearenses, se houvesse pelo menos umas três espalhadas pelo 
Estado. Jesus e Nossa Senhora abençoe o papa e os vossos patriarcas! 

 
DATE: 14/3/2007 

TIME:  13:18:06 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 994: Obrigado! 

 
DATE: 14/2/2007 

TIME:  09:47:35 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 995: Muito legal, este site. 

 
DATE: 14/2/2007 

TIME:  17:44:33 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 996: Muito instrutivo! 

 
DATE: 15/2/2007 

TIME:  18:51:49 

REMOTE USER: Luis Fabio 
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COMENTÁRIO 997: Muito inteligente e necessário dispor de um excelente 
serviço de BUSCA para o site ECCLESIA, dado o elevado número de textos que 
contém. Parabéns por mais esta iniciativa que confirma o grau de presteza e 
atenção oferecidos ao internauta. Abraços. Luis Fabio - Maranhão - PI 

 
DATE: 19/3/2007 

TIME:  20:06:26 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 998: Chefe maior da igreja ucraniana celebra missas em 
comunidades históricas Entre os dias 05 ao dia 12 de março de 2007, houve 
uma visita histórica ... 

 
DATE: 18/3/2007 

TIME:  18:33:36 

REMOTE USER: Pedro Yannoulis 

COMENTÁRIO 999: Vim a conhecer o site somente hoje, por pesquisas que fiz 
no Google a respeito de São João Clímaco, que se festeja por ocasião do IV 
Domingo da Quaresma e aí foi indicado o site Ecclesia. Jamais imaginaria que 
havia um site tão correto, amplo e imparcial sobre a Ortodoxia, em língua 
portuguesa! Um site que, contrariamente ao de outros dogmas cristãos, não 
procura semear o ódio e a discórdia (como um que pude ler hoje...), mas 
simplesmente divulga fatos históricos e opiniões para conhecimento de todos. 
E com a maior correção! Os redatores e responsáveis estão, simplesmente, de 
parabéns! Pedro Yannoulis - pyanno@uol.com.br 

 
DATE: 23/3/2007 

TIME:  12:03:49 

REMOTE USER: Paulo Bordignon 

COMENTÁRIO 1000: Gostaria de saber como poderia fazer parte da Igreja 
Ortodoxa? Meu e-mail: paulobordignon_enfermagem@hotmail.com. Obrigado 
pela atenção. 

 

Mensagens 1001 a 1100 (2007)   

DATE: 24/3/2007 

TIME:  20:46:38 

REMOTE USER: Antônio Lima 

mailto:pyanno@uol.com.br
mailto:paulobordignon_enfermagem@hotmail.com
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COMENTÁRIO 1001: Moro na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Num 
belo dia senti falta de conhecer a Igreja Ortodoxa. Executei um buscador na 
internet, escrevi alguma palavra-chave e apareceu como primeiro item: 
ECCLESIA. Foi o começo de minha relação com a Igreja Ortodoxa. Daquela 
primeira visita nasceu a ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA SÃO JOÃO CLÍMACO 
(ASJOC) que tem, entre seus fins conseguir a presença da IGREJA 
ORTODOXA EM BELO HORIZONTE ou pelo menos a presença da IGREJA 
ORTODOXA EM MINAS GERAIS. Alguns passos bem concretos já foram 
dados. Neste Estado, a única presença é numa única cidade do interior 
(Guaxupé) distante dos maiores centros. Fora isso ORTODOXIA EM MINAS 
GERAIS é algo inexistente, mas estamos esperançosos de que DEUS está nos 
preparando esse presente precioso. Saudamos este site, o Pe. André e todos 
que dele cuidam. Com gratidão ao SENHOR e à SANTÍSSIMA MÃE pela sua 
ação salvífica neste país. Antônio Lima. 

 
DATE: 25/3/2007 

TIME:  09:58:59 

REMOTE USER: Pedro Yannoulis 

COMENTÁRIO 1002: No tocante ao comentário 994, parece-me, com o devido 
respeito, que seu autor se refere não ao clero ORTODOXO propriamente dito, 
mas ao clero UNIATA, ou seja, àquele que veste trajes ortodoxos orientais, 
mas se submete ao poder do pontífice romano. Faço esta observação pelo fato 
de mencionar a presença de "cardeais" quando é notoriamente sabido que na 
Igreja Ortodoxa NÃO Há cardeais. Pedro Yannoulis pyanno@uol.com.br  

 
DATE: 27/3/2007 

TIME:  22:40:27 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1003: Parabéns por este maravilhoso site que nos alimenta todos 
os dias com seus ícones e seus ensinamentos. Abraços a 
todos.pu1pps@globo.com  

 
DATE: 27/3/2007 

TIME:  23:20:02 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1004: Gostaria de saber se o nome DIMITRI (que é grego), está 
ligado, de alguma forma, a Igreja Ortodoxa grega. Agradeço a atenção e 
aguardo retorno. 

 
DATE: 28/3/2007 

TIME:  15:33:15 

REMOTE USER: Ricardo 

mailto:pyanno@uol.com.br
mailto:todos.pu1pps@globo.com
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COMENTÁRIO 1005: Deus conserve esse site e seus colaboradores e 
idealizadores sejam cada dia mais abençoados por esse serviço de 
evangelização em um meio de comunicação tão utilizado. Um abraço. Ricardo 

 
DATE: 29/3/2007 

TIME:  21:41:35 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1006: Estou divulgando meu novo site de relacionamentos entre 
pessoas religiosas, visite. 

 
DATE: 29/3/2007 

TIME:  22:33:02 

REMOTE USER: Pedro Yannoulis 

COMENTÁRIO 1007: Respondo ao comentário 1000, pois seu autor se esqueceu 
de mencionar o próprio e-mail. DIMITRI, em russo ou no grego moderno 
popular (no grego clássico é DIMITRIOS, transliterado para DEMETRIOS), é 
evidentemente nome grego. Trata-se de soldado do Império Romano, 
martirizado nos primórdios da era cristã, tal como o foi São Jorge. Suas 
relíquias encontram-se em majestosa basílica, que se chama exatamente 
BASÍLICA DE SÃO DEMÉTRIO, na cidade de Tessalônica (em grego 
THESSALONIKI), na Macedônia grega, da qual ele é inclusive o padroeiro. 
Sua memória é festejada pela Igreja Ortodoxa a 26 de outubro. O que desejar 
saber mais, pode perguntar. Pedro Yannoulis pyanno@uol.com.br  

 
DATE: 30/3/2007 

TIME:  11:30:43 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1008: Gostaria de informação sobre a liturgia da Igreja 
Ortodoxa, se usam órgão clássico ou piano nas celebrações dos cultos. 

 
DATE: 31/3/2007 

TIME:  21:39:46 

REMOTE USER: Alberto Costa 

COMENTÁRIO 1009: A paz de Jesus e o amor da Theotokos. Gostaria de saber 
quem pode me ajudar me enviando a oração do rosário ortodoxo (em 
português é claro), agradeço a todos. PAZ E BEM! ALBERTO COSTA. 
pu1pps@globo.com  

 
DATE: 1/4/2007 

TIME:  11:31:22 

http://www.amorcristao.bighost.com.br/
mailto:pyanno@uol.com.br
mailto:pu1pps@globo.com
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REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1010: Parabéns pelo site. Que Deus proteja os senhores. Fiz uma 
pesquisa para faculdade e encontrei muita coisa. Vou citar a fonte e incentivar 
meus colegas de sala a entrarem nesse site e aprenderem sobre o verdadeiro e 
único cristianismo. 

 
DATE: 1/4/2007 

TIME:  11:47:56 

REMOTE USER:  

 
COMENTÁRIO 1011: Deus abençoe, feliz és tu por seguir fielmente as coisas do 
Pai. 

DATE: 2/4/2007 

TIME:  16:08:50 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1012: Olá, a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Sou uma 
religiosa franciscana, gostei muito de ter encontrado este site, pois estou 
pesquisando sobre as igrejas orientais. Parabéns pela iniciativa. Paz e bem. 

 
DATE: 2/4/2007 

TIME:  17:32:48 

REMOTE USER: Stella Sam 

COMENTÁRIO 1013: Muy felices Pascuas les desea la Asociacion Helenica de 
Ingeniero White - Provincia de Buenos Aires - Republica Argentina. 
stellasam9@yahoo.com.ar  

 
DATE: 2/4/2007 

TIME:  21:53:45 

REMOTE USER: Alberto Costa 

COMENTÁRIO 1014: Parabéns pelos 4 anos de ECCLESIA. Parabéns a todos os 
idealizadores deste maravilhoso site, jóia rara na Internet. Foi através dele 
que aprendi a amar a Igreja Ortodoxa, sua riqueza histórica e espiritual. Foi 
através dele que conheci verdadeiramente o amor de Deus por nós, através 
dos ícones, dos ensinamentos, enfim, parabéns ECCLESIA! Não posso dormir 
sem entrar neste site e ver as atualizações. Deus, em sua infinita bondade, 
cuide de todos os seus idealizadores e que a Theotokos, exemplo de mãe e de 
ser humano interceda sempre por nós. Jesus ressuscitou! Continuem sempre 
com esta inspiração divina. Alberto Costa. pu1pps@globo.com  

 
DATE: 5/4/2007 

mailto:stellasam9@yahoo.com.ar
mailto:pu1pps@globo.com
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TIME:  01:02:50 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1015: Respondendo aos comentásrios 1004 e 1005. Na Igreja 
Ortodoxa NÃO se utiliza nenhum instrumento musical, nem piano e nem 
órgão. É somente o coro que canta. Na igreja grega e talvez em outras (que 
não tenho certeza quais sejam), o canto é MONOFÔNICO (uma só voz). Já na 
igreja russa, usa-se a polifonia. Nos patriarcados de orientação grega, o canto 
é bizantino e, portanto, mais "oriental", chegando a se assemelhar a cantos 
árabes. Na russa, é mais ocidental. Ao segundo interessado, respondo que na 
Igreja Ortodoxa NÃO existe o rosário, que é uma criação exclusivamente 
católica-romana. Portanto, não há orações para o rosário. Aproveitando a 
Semana Santa, desejo a todos os leitores do ECCLESIA, como dizemos em 
grego, KALI ANÁSTASSI (Boa Ressureição) e KALÓ PÁSCHA (Boa Páscoa). 

 
DATE: 6/4/2007 

TIME:  14:44:05 

REMOTE USER: Olga Teixeira 

COMENTÁRIO 1016: Bem haja a todos! Sou católica romana e aprecio muito 
esta religião, pela sua espiritualidade e pelos seus ritos, tão fortes e tão belos... 
Desejo e rezo para que haja união entre católicos romanos e católicos 
ortodoxos.... Esqueçamos as coisas más do passado! Olhemos agora para o 
presente e futuro.... Um abraço de carinho e amizade da vossa amiga de 
sempre, Olga Teixeira 

 
DATE: 6/4/2007 

TIME:  17:53:50 

REMOTE USER: Alberto Costa 

COMENTÁRIO 1017: Páscoa, tempo de esperança, de rever conceitos, de pedir 
perdão, de abraçar os irmãos. Páscoa, lembramos que Jesus Cristo esteve, está 
e sempre estará conosco dentro de nossos corações. Que estejamos sempre 
comemorando dentro nós a Páscoa do Senhor, pois foi Ele que nos libertou do 
pecado. Viva Jesus e a Theotokos, a Sempre Virgem Maria. Alberto Costa - RJ. 
pu1pps@globo.com . 

 
DATE: 6/4/2007 

TIME:  18:06:11 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1018: Gostaria de participar ao amigo e irmão da resposta dada a 
mim sobre o rosário ortodoxo que existe na Igreja Ortodoxa um Cordão de 
Oração (as vezes chamado de rosário por nós ocidentais) com o nome de 
Komboskini que, em suma, é baseado na Oração "Senhor, tem piedade". Quem 
quiser conhecer mais sobre este cordão de oração ortodoxo ver: http://prayer-
rope.org  . Boa Páscoa a todos e suas famílias. 

mailto:pu1pps@globo.com
http://prayer-rope.org/
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DATE: 8/4/2007 

TIME:  19:16:47 

REMOTE USER: Yvone Santana 

COMENTÁRIO 1019: Sou de uma família muito religiosa, minha madrinha de 
batismo, depois de um câncer nos seios se tornou uma franciscana e viveu 
mais quarenta anos, morrendo aos 88 anos. Uma benção! Frequentava a Igreja 
de Nossa Senhora da Paz em Ipanema. Meus avós frequentavam a Igreja de 
Nossa Senhora da Glória no Rio de Janeiro. Meu pai era cursilhista da Igreja 
de São Sebastião em Juiz de Fora - MG. Eu sempre frequentei muito as igrejas 
e agradeço aos meus antepassados pela educação católica que tive e os 
exemplos. Hoje, com já meio século de vida, já tive muitas graças. E 
parabenizo esse lindo site pedindo oração por meus filhos netas esposo e para 
mim mesma que estou com 4 meses de operada, (bariátrica). Que Deus 
abençoe, ilumine e guarde cada um de vós com a Paz em Jesus Cristo, Amém. 
Yvone Santana 

 
DATE: 8/4/2007 

TIME:  22:15:35 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1020: Cristo Ressuscitou! A todos e aos monges da comunidade, 
PAZ. Parabéns pelo maravilhoso site. 

 
DATE: 8/4/2007 

TIME:  22:25:05 

REMOTE USER: Ronnan 

COMENTÁRIO 1021: A Igreja Ortodoxa prima pelo modo primitivo do evangelho 
respeitando cada momento da vida de Jesus Cristo. Nesta semana assisti uma 
missa pela TV celebrada em Israel, é uma pena que no nosso existem poucas 
igrejas ortodoxas. Seria bom que existisse uma certa coesão entre Igreja 
Católica Romana e Ortodoxa. Ronnan - Recife – PE 

 
DATE: 8/4/2007 

TIME:  00:09:55 

REMOTE USER: Odilon Borges 

COMENTÁRIO 1022: Cristo ressuscitou! Aleluia! Verdadeiramente ressuscitou! 
Desejo a toda comunidade ortodoxa uma santa e feliz Páscoa, em especial, 
neste ano em que estamos celebrando a Páscoa na mesma data. A próxima, só 
daqui a quatro anos. Queira Deus, mais próximos e mais unidos. Odilon 
Borges - Rio de Janeiro. 
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DATE: 9/4/2007 

TIME:  16:46:30 

REMOTE USER: E. A. Campagnoli 

COMENTÁRIO 1023: Grande mestre Urbano Medeiros. Gostaria de manter 
contato com você. Meu e-mail é eacampagnoli@bol.com.br . Espero seu 
retorno. 

 
DATE: 9/4/2007 

TIME:  22:54:14 

REMOTE USER: Pedro Yannoulis 

COMENTÁRIO 1024: Caro amigo, agora, o estimado amigo deixou as coisas 
mais claras! Ao falar em "rosário", eu imediatamente pensei no rosário 
católico-romano, nas preces a ele ligadas e em seu direcionamento, mais 
específico, à Virgem Maria, de que vez que até existe a denominação de 
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO e isto NÃO existe na Igreja Ortodoxa. Pois 
bem, o "komboskíni", que etimologicamente em grego significa "kombos = nó" 
e "skiní = corda", ou seja, uma "corda com nós", é uma peça utilizada 
exclusivamente pelos religiosos, em suas orações, e não pelos leigos, 
contrariamente ao rosário, de ampla difusão, como o amigo sabe melhor do 
que eu. A partir daí, e por ser algo de uso especificamente entre religiosos, 
confesso que não lhe posso informar a respeito das orações utilizadas quando 
de seu uso, mas notei que o amigo se refere ao KYRIE ELEISON (Senhor, 
tende piedade de nós). No caso, somente um religioso poderia lhe responder. 
De qualquer forma, penso que meus esclarecimentos serviram também para 
clarear uma faceta, a da exata utilização do "komboskini". Desejo ao amigo e a 
todos os seus KALI ANÁSTASSI (Boa Ressureição) e KÁLÓ PÁSCHA (Boa 
Páscoa). Abraços fraternos, Pedro Yannoulis 

 
DATE: 10/4/2007 

TIME:  18:40:43 

REMOTE USER: Pedro Yannoulis 

COMENTÁRIO 1025: Fiquei extremamente emocionado ao abrir hoje o site e 
ouvir, como introito, o célebre hino da Páscoa, o "CHRISTÓS ANÉSTI" - 
CRISTO RESSUSCITOU, magnificamente entoado em grego. Vocês estão 
sempre de parabéns, por manterem realmente vivas e puras as raízes da 
Ortodoxia, mostrando aos irmãos de outros dogmas (jamais eu usaria a 
palavra "seitas") do Cristianismo a riqueza que a Igreja Ortodoxa guarda, 
tanto no visual como no canto! Gostaria também de informar ao internauta 
Odilon Borges, comentásrio 1015, que por um "capricho" do calendário a 
próxima Páscoa a ser concelebrado entre os Orientais e os Ocidentais ocorrerá 
daqui a 3, e não 4, anos, ou seja, em 2010. A Páscoa daquele ano cairá no dia 4 
de abril. A todos, CHRISTÓS ANÉSTI - CRISTOU RESSUSCITOU, já que entre 
os ortodoxos este é o cumprimento corrente desde o Domingo de Páscoa até o 
Dia da Ascensão do Senhor. Pedro Yannoulis - pyanno@uol.com.br  

mailto:eacampagnoli@bol.com.br
mailto:pyanno@uol.com.br
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DATE: 11/4/2007 

TIME:  12:55:36 

REMOTE USER: Julio Claudio Bim 

COMENTÁRIO 1026: Fiquei extremamente emocionado em participar de uma 
celebração na Catedral Ortodoxa de São Paulo. Criado no seio de família 
Católica Romana, não conhecia a beleza e a fé ortodoxa. Sou de Ribeirão 
Preto/SP e fico triste por não haver uma paróquia nesta cidade. Saudações em 
Cristo. Julio Claudio Bim. 

 
DATE: 12/4/2007 

TIME:  14:06:40 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1027: Boa tarde! Ao ver este site... fiquei muito triste por não ter 
nada das igrejas de Prudentópolis no Paraná.... Aqui situa-se o maior número 
de ucranianos... E possui igrejas lindas... Vale ressaltar a nossa cidade neste 
site também!!! Agradeço desde já... 

 
DATE: 13/4/2007 

TIME:  05:42:04 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1028: Keep up the great work! 

 
DATE: 13/4/2007 

TIME:  22:19:34 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1029: Eu sempre tive grande amor e respeito pelas Venerável 
Tradição Ortodoxa, gostaria de saber mais como é o processo para ser tornar 
um sacerdote ortodoxo. Tenho procurado mais não tenho conseguido 
encontrar ícones de São Jorge e São Serafim de Sarov. Como posso adquirir. O 
meu e-mail é: marcelorochasi@yahoo.com.br A todos os irmãos ortodoxos, um 
tempo de muita paz, na presença do Senhor Ressuscitado. Paz verdadeira e 
Sincera Caridade. João Marcelo Rocha. 

 
DATE: 14/4/2007 

TIME:  05:34:25 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1030: Keep up the great work! 

 
DATE: 16/4/2007 

mailto:marcelorochasi@yahoo.com.br
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TIME:  17:32:24 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1031: Parabéns Ecclesia pelos quatro anos de evangelização!!! 
adm.orthodoxworld@yahoo.es  

 
DATE: 16/4/2007 

TIME:  21:27:25 

REMOTE USER: Pe. Ambrósius 

COMENTÁRIO 1032: É de gran contentamento, que expresso, o quanto sou feliz 
por ser ortodoxo e padre. A Igreja Ortodoxa, foi a resposta as minhas orações, 
pois Jesus o nosso Sumo bem mo chamou a trabalhar na grande messe. Ao 
descobrir a Igreja Ortodoxa e a Ortodoxia, encontrei minha mãe e minha 
família. Um gran abraço a todos, e Feliz Páscoa! +Pe. Ambrósius. Piracicaba 
SP. 

 
DATE: 16/4/2007 

TIME:  22:08:19 

REMOTE USER: Pedro Yannoulis 

COMENTÁRIO 1033: A inserção de propaganda comercial, como tem sido feita, 
num site de orientação religiosa, é um verdadeiro absurdo, que afronta ao 
sentimento de todos os internautas leitores, participantes e simpatizantes! 
Solicito as urgentes providências da administração do site para retirar esta 
tolice assim como as que vem abaixo, onde aparecem escritos uns dizeres sem 
qualquer nexo! E, se for possível, que se impeça desde o início a publicação de 
anúncios do gênero! Saudações, Pedro Yannoulis 

 
DATE: 18/4/2007 

TIME:  02:13:47 

REMOTE USER: Rafael 

COMENTÁRIO 1034: Olá, meu nome é Rafael. Estou aqui por dois motivos: para 
elogiar por demais este site, que é o melhor em se tratando de ortodoxia e que 
tem me ajudado muito, pois amo a liturgia ortodoxa, mas o outro motivo de eu 
estar aqui é que eu gostaria de uma informação: qual é a verdadeira e correta 
forma de se rezar o Kombuskini? Há tantas formas disseminadas pela internet 
que fico confuso. Meu e-mail é rafa_estranho@hotmail.com . Se alguém 
souber como se reza verdadeiramente, peço, por favor, que me mande um e-
mail dizendo passo a passo como orar. Agradeço desde já, fiquem com Deus, 
tchau!!! 

 
DATE: 18/4/2007 

TIME:  10:28:34 

mailto:adm.orthodoxworld@yahoo.es
mailto:rafa_estranho@hotmail.com
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REMOTE USER: Valéria 

COMENTÁRIO 1035: Sou católica, mas gostaria de frequentar a Igreja Ortodoxa, 
porém em Fortaleza não há. Uma pena! Valéria. E-mail - 
ecwalmeida@ig.com.br  

 
DATE: 19/4/2007 

TIME:  19:02:54 

REMOTE USER: Edsullivan André 

COMENTÁRIO 1036: Sempre que posso, acesso este site e, a cada dia que passa 
fico mais maravilhado com a sua beleza. É sempre bom visitá-lo. Há textos 
muito bons e que engrandecem a alma. Parabéns ECCLESIA, continue assim 
... Edsullivan André. E-mail: adm.orthodoxworld@yahoo.es . Abraços e fiquem 
todos com Deus!!! 

 
DATE: 20/4/2007 

TIME:  11:06:58 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1037: Acessei este site e fiquei maravilhado com o canto que tem 
quando acessamos a página inicial. Por gentileza, se alguém tiver como me 
enviá-la, pois já tentei copiá-la, mas não consegui. gleniocssr@hotmail.com  

 
DATE: 20/4/2007 

TIME:  12:19:00 

REMOTE USER: Cristina 

COMENTÁRIO 1038: Olá, gleniocssr@hotmail.com, não sei o seu nome, então 
coloquei seu e-mail. Aqui tem um link do site onde você pode ver o disco e foto 
das pessoas que cantam nesse quarteto esse disco é de 2002, e tem essa 
música disponível para ouvir, com o nome do disco, fica mais fácil adquirir, 
espero ter ajudado. Cristina - Dourados/MS 

 
DATE: 22/4/2007 

TIME:  11:02:35 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1039: Amados irmãos em Cristo, paz! Para quem quiser 
conhecer a nossa música mística-pacificadora, clique. Garanto que você vai se 
sentir bem melhor! Abraço, Urbano Medeiros - maestro 

 
DATE: 22/4/2007 

TIME:  14:32:13 

REMOTE USER: Alberto 

mailto:ecwalmeida@ig.com.br
mailto:adm.orthodoxworld@yahoo.es
mailto:gleniocssr@hotmail.com
mailto:gleniocssr@hotmail.com
http://www.sonart.ro/audio/florilegiu.html
http://www.youtube.com/watch?v=RMZz78t9KfE
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COMENTÁRIO 1040: Gostaria de saber se aqui no Brasil existe alguma loja que 
venda produtos (livros, CDs, símbolos etc.) da Igreja Ortodoxa, mesma que 
seja pela Internet. Abraços, Alberto. pu1pps@globo.com  

 
DATE: 28/4/2007 

TIME:  10:59:41 

REMOTE USER: Lilian M. F. Reinacher 

COMENTÁRIO 1041: Sou católica e trabalho com jovens; nosso trabalho é de 
mostrar como são as diferenças entre as religiões e infundir respeito por elas. 
Nesta página eu me encantei com o conhecimento que nela se encerra. O site 
é muito esclarecedor. Obrigado pelo trabalho de vocês. Lilian M. F. Reinacher 
- fpfr@uol.com.br  

DATE: 28/4/2007 

TIME:  23:20:57 

REMOTE USER: Nicolau Hneda 

COMENTÁRIO 1042: Um grande abraço aos irmãos ortodoxos, especialmente os 
de origem ucraniana que conheço, e parabéns pelo site que oportunamente 
visito, um meio para não me distanciar das verdades originais de nossa fé. Que 
o Espírito Santo de Deus continue vos iluminando e Jesus vos abençoe em 
vossa louvável missão através deste site para o bem de Sua Igreja e o 
crescimento do Seu Reino entre nós. Nicolau Hneda - Curitiba - Pr. 
nhneda@zipmail.com.br  

 
DATE: 29/4/2007 

TIME:  06:05:04 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1043: Prezado autor do comentário 1023, acredito que a razão 
do site não falar nada de Prudentópolis é por uma simples razão, não existe 
nenhuma igreja ortodoxa nesta cidade, aliás a maior parte da população faz 
todas apologias possíveis e imagináveis contra a Santa Igreja. 

 
DATE: 30/4/2007 

TIME:  21:33:23 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1044: Gostaria de parabenizar os senhores por todos os 
trabalhos de evangelização realizados a partir desse site. Que Deus abençoe! 

 
DATE: 30/4/2007 

TIME:  21:57:26 

REMOTE USER: Francisco José 

mailto:pu1pps@globo.com
mailto:fpfr@uol.com.br
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COMENTÁRIO 1045: Olá, caríssimos irmãos das Santas Igrejas Ortodoxas, sou 
noviço de uma Congregação Católica que ama o Papa. Meu nome é Francisco 
José, tenho grande respeito e admiração pelas vossas Igrejas, pois João Paulo 
II vos ama. Eu e muitos outros, ficaríamos felizes se houvesse pelo menos uma 
Igreja Ortodoxa em Fortaleza - CE. Também seria ótimo se este site estivesse 
disponível em outros idiomas. Gosto muito de todo o seu conteúdo. Que Deus 
vos abençoe! francisco_ic3@hotmail.com  

 
DATE: 1/5/2007 

TIME:  00:21:04 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1046: Deus abençoe os responsáveis pela maravilha desse site. 
Ele é muito belo. 

 
DATE: 2/5/2007 

TIME:  14:43:40 

REMOTE USER: Olga Teixeira 

COMENTÁRIO 1047: Só através da santidade poderá haver união... Olga Teixeira 
- católica romana. 

 
DATE: 2/5/2007 

TIME:  21:32:29 

REMOTE USER: Alberto 

COMENTÁRIO 1048: Gostaria de parabenizar o irmão Urbano Medeiros pelo 
seu belo trabalho e gostaria de divulgar o trabalho do irmão que faz uns solos 
com o sax. Fiquei extasiado com a música tocada por ele que nos eleva, com 
certeza, ao Senhor Deus. Parabéns a Urbano Medeiros que expressa com o seu 
sofrimento, amor, harmonia e serenidade mostradas nas suas músicas. 
Alberto. pu1pps@globo.com  

 
DATE: 3/5/2007 

TIME:  15:56:35 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1049: Estou muito feliz porque o nosso Papa Bento XVI virá ao 
Brasil. Muito precisamos de uma palavra de estímulo diante de tanta 
violência. Deus queira que esta visita venha fazer com que o povo reflita sobre 
isto. Bartolomeu - S. Paulo - SP. 

 
DATE: 3/5/2007 

TIME:  17:11:45 

mailto:francisco_ic3@hotmail.com
mailto:pu1pps@globo.com
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REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1050: Que maravilha saber que o diálogo ecumênico das igrejas 
ortodoxas e católica romana está indo de vento em popa. Como católico fui 
visitar a Catedral Ortodoxa de São Paulo e fiquei maravilhado com a 
semelhança da liturgia. Não tenho dúvidas de que em breve estaremos todos 
juntos, para levar a PAZ do Senhor a todo o mundo. Salve Jesus, o Bom Pastor! 

 
DATE: 3/5/2007 

TIME:  20:36:01 

REMOTE USER: Joao Dasceno 

COMENTÁRIO 1051: Tenho 36 anos, gostaria de ter mais informações, mais 
conhecimentos sobre a cisão da igreja romana e a ortodoxa. Na escola somos 
guiados a entender que houve uma briga, e por posições políticas. Mas para 
mim é muito pouco. Meu e-mail é joaodasceno@bbsvp.com.br. Se você quiser 
comentar sobre este assunto estou aberto. 

 
DATE: 5/5/2007 

TIME:  12:56:33 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1052: Como podemos levar Jesus às pessoas se somos separados? 
Antes de evangelizarmos, temos de estarmos unidos! Abraços. 
pu1pps@oi.com.br  

 
DATE: 6/5/2007 

TIME:  02:51:06 

REMOTE USER: Fabricio Moura 

COMENTÁRIO 1053: Maravilhoso o site!!! Gostaria de saber sobre a Igreja 
Ortodoxa Bielo-Russa de São Paulo, se faz parte da Comunhão Ortodoxa. 
Desde já agradeço. Meu e-mail é: fabriciomoura.2007@bol.com.br  

 
DATE: 9/5/2007 

TIME:  11:48:05 

REMOTE USER: Barbara 

COMENTÁRIO 1054: Lindo, o novo visual das páginas principais de Ecclesia. 
Que Deus continue abençoando o vosso trabalho missionário. Barbara - 
Curitiba / PR 

 
DATE: 10/5/2007 

TIME:  22:51:05 

REMOTE USER:  

mailto:joaodasceno@bbsvp.com.br
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COMENTÁRIO 1055: Parabéns pelo site. Ele é muito legal. Aprendi muito com 
ele. Que Deus abençoe o trabalho dos senhores responsáveis. 

 
DATE: 13/5/2007 

TIME:  12:00:09 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1056: Hello, nice site. Good luck 

 
DATE: 13/5/2007 

TIME:  17:10:33 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1057: Xristós Anésti! Alithós Anésti! Desejo que Deus e Maria 
Santíssima abençoem a todos os irmãos ortodoxos que se empenham e 
querem a Unidade como Cristo pediu ao Pai (Jo 17) Agradeço a página sobre 
Ecumenismo e fotos de S.S. João Paulo II e Bento XVI. 

 
DATE: 14/5/2007 

TIME:  19:35:15 

REMOTE USER: Paulo Misael 

COMENTÁRIO 1058: Cristão ortodoxo (oriental) também é ótimo de blues e 
jazz! Cliquem, divulguem. Nosso Abuna (Urbano está operado do coração! 
Abraços, Paulo Misael. 

 
DATE: 18/5/2007 

TIME:  06:16:24 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1059: Hello. Very nice. Good luck 

 
DATE: 18/5/2007 

TIME:  12:30:18 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1060: Gostaria de saber por que não há notícias da unificação da 
Igreja Ortodoxa Russa, já que é um site ortodoxo! 

 
DATE: 18/5/2007 

TIME:  20:45:06 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1061: O amor de cristo nos uniu 
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DATE: 20/5/2007 

TIME:  19:46:40 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1062: Que DEUS ilumine a nós todos! 

 
DATE: 22/5/2007 

TIME:  15:39:25 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1063: Olá ECCLESIA, gostaria de saber se quem é crismado ou 
batizado na Igreja Ortodoxa Grega, Russa ou Antioquena, pode comungar na 
Igreja Ortodoxa Copta? Muita paz em Deus! 

 
DATE: 23/5/2007 

TIME:  00:07:39 

REMOTE USER:  

COMENTÁRIO 1064: Amém! Sou católico fervoroso. 

 
DATE: 23/5/2007 

TIME:  22:51:13 

REMOTE USER: Diácono Ricardo 

COMENTÁRIO 1065: Deus abençoe e guarde o trabalho dos senhores e que a 
Grande Mãe de Deus interceda por cada um dos responsáveis. Diácono 
Ricardo. 

 
DATE: 26 mai 2007, 17:12:11 

REMOTE USER: Pe. Manoel Antônio 

CIDADE/ESTADO: Braga - Portugal 

COMENTÁRIO 1066: Parabéns pelo vosso trabalho! 

 
DATE: 26 mai 2007, 17:56:43 

REMOTE USER: Eduardo 

CIDADE/ESTADO: Argentina 

COMENTÁRIO 1067: Alabado sea el Señor!! Estimados Padres y Hermanos los 
saludo unido en Cristo y felicito por la maravillosa pagina webb de la cuàl 
extraigo material para crecer cada dìa en el Señor, soy catòlico ortodoxo desde 
hace pocos años y quiero decirles que he encontrado en la iglesia ortodoxa una 
maravillosa madre que me permite unirme a cristo cadadia màs. Estudio en 
un seminario ortodoxo a travès de internet y pertenezco al Priorato de la 
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Santisima Trinidad ( UAOC). Mis oraciones al Señor para que los bendiga 
grandemente y colme de dones. Eduardo - Argentina. 

 
DATE: 27 mai 2007, 21:41:55 

REMOTE USER: EDSULLIVAN ANDRÉ 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1068: Olá, ECCLESIA. Gostaria de saber se quem é batizado ou 
crismado numa Igreja Ortodoxa, Grega, Russa ou Antioquina pode comungar 
na Igreja Ortodoxa Copta. Desde já agradeço a atenção prestada, e dou meus 
votos de parabéns pelo site que está, cada dia que passa, mais lindo e com 
textos maravilhosos. Parabéns e continue sempre assim, adorando e louvando 
o Nome de nosso Altíssimo Jesus Cristo. Abraços. 

 
DATE: 27 mai 2007, 22:48:03 

REMOTE USER: Loversi Soares 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1069: Parabéns pelo site! É muito instrutivo de muita serventia. 
Parabenizo toda equipe pelo site criado. Só se cria uma obra desta com a 
Inspiração Divina. 

 
DATE: 28 mai 2007, 00:08:17 

REMOTE USER: Ricardo Júlio Maragna 

CIDADE/ESTADO: Minas Gerais 

COMENTÁRIO 1070: Parabéns pelo site! 

 
DATE: 28 mai 2007, 13:11:58 

REMOTE USER: Deborah Mesquita 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1071: Sou produtora de televisão e estou produzindo uma novela 
para a TV Bandeirantes. No roteiro a presença da comunidade russa se faz 
presente e, portanto, preciso entrar em contato com pessoas que falem russo, 
escrevam russo e possam me contar coisas sobre a gastronomia russa, modo 
de vida etc. Aguardo ansiosamente um telefone ou e-mail para que possamos 
conversar. Atc. Deborah 

 
DATE: 28 mai 2007, 14:29:24 

REMOTE USER: Luis Fernando 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 
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COMENTÁRIO 1072: Olá irmãos, sou católico romano e quero dar os parabéns 
pelo site! Que DEUS e MARIA santíssima abençoe vocês! Que a paz de 
CRISTO esteja conosco! 

 
DATE: Domingo, 3/6/2007, 16:52 

REMOTE USER: Urbano Medeiros 

CIDADE/ESTADO: Pará de Minas - MG 

COMENTÁRIO 1073: Valorizem o que é da Mãe de Deus! O mundo bizantino é 
maravilhoso! Cliquem. Abraço, Irmão Urbano. 

 
DATE: Domingo, 3/6/2007, 17:41 

REMOTE USER: Lázara Carvalhal 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro - RJ 

COMENTÁRIO 1074: Sou católica romana e faço curso de pós-graduação em 
História da Igreja. O site é excelente e me ajudou a aprofundar algumas 
questões sobre a Igreja Ortodoxa. 

 
DATE: Quinta, 7/6/2007, 21:48 

REMOTE USER: Pe.Givanildo Batista da Silva 

CIDADE/ESTADO: São Cristóvão - SE 

COMENTÁRIO 1075: Este site é muito importante para nós, pois ajuda muito a 
entrar em contato com os nossos irmãos ortodoxos, latinos, brasileiros. 

 
DATE: Sexta, 8/6/2007, 22:05 

REMOTE USER: Andre Luiz Gonçalves 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1076: Vale apena ser católico, ter vocês como nossos irmãos em 
Cristo e poder encontrar estes santos ícones. Deus os abençoe! 

 
DATE: Terça, 12/6/2007, 13:19 

REMOTE USER: Renato Sérgio 

CIDADE/ESTADO: Brasília - DF 

COMENTÁRIO 1077: Esse não é sensacionalista como o da Ortodoxia Brasil. 

 
DATE: Quarta 13/6/2007, 15:25 

REMOTE USER: Haelio Geovani de Oliveira 

CIDADE/ESTADO: Mossoró - Rio Grande do Norte 

http://www.youtube.com/watch?v=ndWbkmCNiX8
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COMENTÁRIO 1078: Olá meus caros irmãos ortodoxos deste Brasil imenso. Sou 
diácono da Igreja Ortodoxa e gostaria de saber se alguém poderá me indicar 
um site com produtos ortodoxos para venda. Estou precisando de material e 
não estou encontrando nas livrarias católicas diversas. Sou de Mossoró/RN. 

 
DATE: Sábado 16/6/2007, 15:15 

REMOTE USER: Gabriel 

CIDADE/ESTADO: Belo Horizonte - MG 

COMENTÁRIO 1079: Apesar do anticomunismo declarado da Ortodoxia, gostei 
muito de saber um pouco mais sobre essa Igreja. Através de leituras e estudos 
sobre a URSS e o comunismo em geral que "descobri" a religião católica 
ortodoxa. Gostaria de mais informações sobre os templos ortodoxos aqui em 
Belo Horizonte (horário de visitas, de cultos etc.) 

 
DATE: Sábado, 16 de junho de 2007, 23:23 

REMOTE USER: Vagner Pereira dos Santos 

CIDADE/ESTADO: Teófilo Otoni - MG 

COMENTÁRIO 1080: Saiba que Jesus Cristo e o Salvador do mundo e quer 
salvar você! 

 
DATE: Segunda-feira, 18/6/2007, 22:12 

REMOTE USER: Marcos Pierotti 

CIDADE/ESTADO: Taubaté - RS 

COMENTÁRIO 1081: Sou católico apostólico romano, porém, respeito e admiro 
a igreja ortodoxa!! Paz entre todas as igrejas cristãs!! A paz de Jesus!! 

 
DATE: Segunda-feira, 18/6/2007, 22:33 

REMOTE USER: Diácono Ricardo Júlio Maragna 

CIDADE/ESTADO: Uberlândia-MG 

COMENTÁRIO 1082: Que lugar mais lindo e que trabalho abençoado de 
evangelização. Que Deus abençoe o trabalho dos senhores. Muita luz e paz. 
Diácono Ricardo 

 
DATE: Quarta-feira, 20/6/2007 01:25 

REMOTE USER: Eduardo Zurita 

CIDADE/ESTADO: Ciudad de Balcarce - Provincia de Buenos Aires 

COMENTÁRIO 1083: Alabado sea el señor! Estimados hermanos, los saludo en 
el señor. Soy seminarista del Priorato de la Ssma Trinidad, Obispo Claudio en 
España y Obispo Iohannes (UAOC) en sudafrica. Felicito a Ustedes por vuestra 
pagina webb la cual me ayuda a mis estudios, Pido la bendiciòn de Señor para 
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vuestra misiòn y que les provea de abundantes gracias para sus respectivos 
apostolados. Me gustaria conocer màs sobre vuestra vida en el monasterio y 
quizas algùn dìa poder conocerlos personalmente su es posible. Unido en 
Cristo, Eduardo 

 
DATE: Quinta-feira, 21/6/2007, 16:29 

REMOTE USER: Ferdnando Costa da Silva 

CIDADE/ESTADO: Santa Inês - Maranhão 

COMENTÁRIO 1084: 

Paz e Bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, é com alegria que visito o site 
Ecclesia e fico surpreso diante da riqueza da Santa Igreja Ortodoxa, com a 
palavra do Santo Evangelho, os ícones e sua arquitetura medieval. Sou 
católico e candidato ao Diaconato Permanente em minha Paróquia Santa 
Inês, e peço orações para que eu continue perseverante ao chamado de Nosso 
Senhor Jesus. E Paz em nossas comunidades. Um abraço fraterno de irmão 
menor Ferdnando Costa - (98) 3653-1565 Santa Inês / MA 

 
DATE: Sexta-feira, 22/6/2007, 23:06 

REMOTE USER: Marcelo Moraes 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro - RJ 

COMENTÁRIO 1085: Sou católico romano. Portanto, tenho uma sincera 
veneração por meu Patriarca, o Bispo de Roma. Contudo, em que pese nunca 
tenha tido um contato sequer com a Igreja Ortodoxa, fora da internet, não os 
tenho como estranhos. Sinto-os como irmãos na fé e tenham a certeza que ao 
frequentar com regularidade este sítio, sinto-me também em casa. Louvo a 
Deus por este espaço na internet e louvo a Deus pela Santa Igreja Ortodoxa. 

 
DATE: Terça-feira, 3/7/2007 - 15:10 

REMOTE USER: Paulo Daniel de Lima Noble 

CIDADE/ESTADO: Rio Grande do Sul 

COMENTÁRIO 1086: Que Deus e a Santíssima Theotokos abençoe a todos, é um 
lugar de bênçãos a todos gostaria de um dia conhecer pessoalmente. Um 
fraterno abraço a todos. 

 
DATE: Terça-feira, 3/7/2007 - 17:14 

REMOTE USER: Loversi Soares 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1087: Novamente, parabéns por este site e pelas informações 
nele contidas. Que Deus abençoe a Todos! 

 
DATE: Sábado 7/7/2007 - 12:36 



273 
 

REMOTE USER: Wagner Miranda Junior 

CIDADE/ESTADO: Belo Horizonte - MG 

COMENTÁRIO 1088: Sou anglicano e ao encontrar este site fiquei muito feliz, 
foi de grande interesse e ajuda em minha busca teológica. Espero que nossas 
igrejas se aproximem sempre em diálogo e que a igreja ortodoxa possa ajudar 
a igreja anglicana a aprimorar sua fé. A paz de Cristo! 

 
DATE: Domingo, 8/7/2007 - 12:37 

REMOTE USER: Alberto Costa 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro - RJ 

COMENTÁRIO 1089: Parabéns por este site, que tem sido motivo de tantas 
bênçãos para aqueles que o visitam. Aqui sabemos a verdadeira História do 
Cristianismo, Cristianismo de Mártires, de renúncias, sofrimentos e entrega a 
Deus. Não um cristianismo que só fala de coisas materiais, onde, quem não 
tem posses não tem fé. Abramos nossos olhos quanto ao verdadeiro 
Cristianismo, aquele que Jesus pregou. 

 
DATE: Quinta-feira, 12/7/2007 - 17:21 

REMOTE USER: Maria Aparecida Stelzer Lozório 

CIDADE/ESTADO: Vitória - ES 

COMENTÁRIO 1090: Sou Católica Romana e ADOREI este site. Ainda estou 
lendo e descobrindo. As fotos são maravilhosas, gosto muito de história, 
principalmente história religiosa. Acho, no pouco que conheço, a Igreja 
Ortodoxa, muito correta, digna. Acho que hoje em dia não podemos separar as 
pessoas pela religião a que elas pertencem, temos que respeitar a fé das 
pessoas. Se a religião ensina o amor de Deus, Jesus, o Espírito Santo e Maria, 
ela merece respeito. Num mundo onde a maior parte das guerras é por 
"motivos religiosos", temos que aceita e respeitar a fé alheia. Não aceito nada 
que for antissemita. Temos que nos unir em torno de Deus para chegarmos a 
paz. Não existe caminho para a paz, a paz é o caminho. Como Católica 
Romana, acho LAMENTÁVEL o pronunciamento do Papa Bento XVI. Não 
podemos causar mais separações por motivo religiosos, devemos nos unir. Paz 
de Cristo para todos. 

 
DATE: Sexta-feira, 13/7/2007 - 17:38 

REMOTE USER: Augusto Cesar Silvares Costa 

CIDADE/ESTADO: Vitória - ES 

COMENTÁRIO 1091: Embora seja Católico Apostólico e Romano e me interesso 
pelas coisas de minha Igreja, também me interesso por outras confissões, 
notadamente a Igreja Ortodoxa. Como fiquei maravilhado, anos atrás, quando 
li "Relatos de um peregrino russo", interessei-me mais ainda pelo hesicasmo, 
uma espécie de sede de silêncio. No entanto, a oração de Jesus que o 
peregrino nos passa eu tentei mantê-la, com dificuldade, mas hoje a faço com 
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certo conhecimento de causa, bem voltado para a Oração de Jesus. Uma 
experiência de Espiritualidade curiosa, pois com poucas pessoas posso 
partilhar, mesmo sem um "staretz!" - Tento ler o máximo possível da Igreja 
Ortodoxa, pois acho que meu chamado ao ecumenismo foi a partir de minha 
conversão e/ou de minha vocação como batizado. Quero dizer que este site é 
ótimo e gostaria de partilhar com demais pessoas no meu e-mail pessoal. 
Encareço quem souber onde há o cordão de oração, informe-me, pois preciso 
de um. Grato. Paz e Bem! 

 
DATE: Sexta-feira, 13/7/2007 - 23:40 

REMOTE USER: José Fernando Gemin 

CIDADE/ESTADO: Mococa - SP 

COMENTÁRIO 1092: Paz e Bem da Parte de nosso Deus e Senhor, Aquele que 
nos chamou à vida e nos salvou. Já faz algum tempo que tenho tido a alegria 
de acessar este site. e posso dizer como tenho me enriquecido com o 
conhecimento da Igreja Ortodoxa. Devo dizer que minha convicção católica, 
se fortalece cada vez mais à cada contato através de informações sobre a 
doutrina, a patrística e sua incomparável tradição litúrgica. Para mim em 
particular como cristão membro da Igreja Católica Romana, não vejo 
dificuldade em conhecer e admirar o zelo e a fé milenar que se transmite com 
toda a fidelidade evangélica e teológica. O que mais desejo é participar de uma 
liturgia bizantina, pois sinto que realmente como dizia o Venerável Papa João 
Paulo ll, quando o Ocidente se une com o Oriente a igreja de Jesus Cristo 
respira com os dois pulmões. Não vejo nenhum impedimento em participar 
dos ritos orientais bizantinos, uma vez que o mais importante são as raízes 
apostólicas, independente da questão do primado. A Eucaristia e a Sagrada 
Palavra é a nossa razão de sermos quem somos: Discípulos do Senhor e 
testemunhas do seu amor que tudo suplanta até mesmo as diferenças. Que o 
Senhor e Mestre continue nos congregando para realizarmos o seu grande 
projeto de amor. Que sejamos configurados à Cristo na fidelidade e 
aprendamos com sua Beatíssima Mãe a fazer tudo o que Ele nos disser. Glória 
a Ti, ó nosso Deus, glória a ti! Que as bênçãos do Senhor recaiam 
abundantemente sobre todos os idealizadores deste site. Conto com vossas 
orações, e também oro por vós todos. 

 
DATE: Sábado, 14/7/2007 - 15:18 

REMOTE USER: Frederico Idalcir Colombellin 

CIDADE/ESTADO: Fraiburgo - SC 

COMENTÁRIO 1093: Louvado seja Jesus, Maria e José! Gostaria de saber, onde 
posso encontrar uma Cruz Bizantina, gosto muito da liturgia do Rito 
Bizantino ou Oriental. Deus abençoe a todos. Frederico 

 
DATE: Segunda-feira, 16/7/2007- 00:12 

REMOTE USER: Urbano Medeiros (Maestro) 
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CIDADE/ESTADO: Pará de Minas - MG 

COMENTÁRIO 1094: Gostaria muitíssimo de manter contatos fraternos com 
irmãos cristãos que admiram a arte bizantina. Abraço e preces. Urbano 
Medeiros (Maestro)   

 
DATE: Segunda, 16/7/2007 - 15:02 

REMOTE USER: Mazukielves 

CIDADE/ESTADO: Goiânia - GO 

COMENTÁRIO 1095: Espero que as Igrejas Cristãs se tornem mais unidas depois 
das declarações da Igreja Católica. "onde dois ou mais estiverem reunidos em 
meu nome (diz, Jesus) Eu estarei no meio deles." Não somente na Igreja 
Católica. Sou ex-seminarista católico. Fiquem com Deus. 

 
DATE: 21/9/2007 - 12:09:18 

REMOTE USER: Carlos Alberto 

CIDADE/ESTADO: Mogi-SP 

COMENTÁRIO 1096: Que bom que o antigo ECCLESIA voltou a estar disponível. 
Por favor, mantenham-no, até que tudo esteja no novo site. Abraços... 

 
DATE: 6/10/2007 - 14:41:59 

REMOTE USER: Marcos Paulo 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro - RJ 

COMENTÁRIO 1097: Caros irmãos de ECCLESIA, que Deus os abençoe por 
vocês terem criado uma página tão explicativa e tão iluminada quanto essa, 
pois eu estou me preparando para abraçar a fé ortodoxa. Meu nome é marcos 
moro no Rio. Caso queiram manter contato comigo e só ir no meu e-mail; 
marcos30.2007@hotmail.com Caso vocês conheçam algum irmão que queira 
me doar um livro de catequese ortodoxa ficarei eternamente grato, pois me 
ajudara e muito na minha preparação para o batismo e para abraçar a fé 
ortodoxa com pleno conhecimento e principalmente com plena consciência e 
respeito. Desde já agradeço e, até breve! Marcos Paulo 

 
DATE: 15/10/2007 - 13:25:01 

REMOTE USER: Olga Teixeira 

CIDADE/ESTADO: Portugal 

COMENTÁRIO 1098: Caros Senhores em Cristo; como já deveis saber, sou 
católica romana, que está atenta às recentes notícias entre o Patriarcado 
Russo com a Igreja Católica. Compreendemos perfeitamente que teremos que 
estudar e dialogar sobre as duas Igrejas separadas, sobretudo, entre a Igreja 
Russa com a Santa Sé (Vaticano). Por isso, a Oração não deve faltar nestas 

https://www.youtube.com/watch?v=ndWbkmCNiX8
mailto:marcos30.2007@hotmail.com
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ocasiões, para que os problemas possam ser resolvidos ou minimizados. 
Rezemos! Um abraço, Olga Teixeira - Portugal 

 
DATE: 16/11/2007, 09:52:35 

REMOTE USER: Olga Teixeira 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1099: Gostaria de expressar a minha felicidade em saber sobre o 
documento assinado entre as igrejas ortodoxas e o vaticano sobre o primado 
de Roma. Rezo muito para Ortodoxos e Católicos Romanos (todos apostólicos) 
formarem uma única Igreja como Jesus sempre quis. Amo muito os meus 
verdadeiros irmãos ortodoxos. Amém 

 
DATE: 16/11/2007, 09:18:57 

REMOTE USER: Pe. Haélio 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1100: Gostaria de ter um contato com igrejas ortodoxas. Sou 
casado, tenho dois filhos, e fui ordenado diácono numa destas igrejas 
ortodoxas. Gostaria de saber se há como participar ativamente do clero de 
outra instituição ortodoxa e como é o processo. 

 

Mensagens 1101 a 1200 (2007/9)   

DATE: Segunda-feira, 3 de dezembro de 2007 às 23:04:25 

REMOTE USER: Alberto Costa 

CIDADE/ESTADO: São Gonçalo - RJ 

COMENTÁRIO 1101: Parabéns aos idealizadores deste site, bênção para as 
nossas vidas. Que Deus vos ilumine mais! 

 
DATE: Sexta-feira, 7 de dezembro de 2007 às 10:40:00 

REMOTE USER: Urbano Medeiros (Maestro) 

CIDADE/ESTADO: Pará de Minas - MG 

COMENTÁRIO 1102: Para os meus amados irmãos bizantinos, oração em forma 
de música oriental-cristã. Abraço, URBANO MEDEIROS. 

 
DATE: Quinta-feira, 20 de dezembro de 2007 às 17:06:19 

REMOTE USER: Marinez 

CIDADE/ESTADO:  Ceilândia - DF  

http://www.youtube.com/watch?v=0gYQqRDsfFM
mailto:marinez-x@hotmail.com
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COMENTÁRIO 1103: Tenho uma grande admiração pela Igreja. 

 
DATE: Domingo, 16 de dezembro de 2007 às 22:55:46 

REMOTE USER: Julio Anffe 

CIDADE/ESTADO: Cuiabá - MT 

COMENTÁRIO 1104: Sei que não é o espaço para pedir informação, preciso 
saber qual paróquia meu avô, chamado Júlio Audie Anffe, foi registrado em 
Atenas - Grécia. Grato, Julio Anffe. 

 
DATE: Terça-feira, 25 de dezembro de 2007 às 21:15:06 

REMOTE USER: Cristina 

CIDADE/ESTADO: Dourados - MS 

COMENTÁRIO 1105: Feliz Natal, feliz Ano Novo, a todos e aos monges 
responsáveis pela manutenção deste site maravilhoso. Muito obrigada, que 
Jesus Cristo nos abençoe a todos. 

 
DATE: Quarta-feira, 26 de dezembro de 2007 às 09:42:42 

REMOTE USER: Alberto Costa 

CIDADE/ESTADO: São Gonçalo - RJ 

COMENTÁRIO 1106: Desejo a todos os irmãos católicos (romanos ou ortodoxos) 
evangélicos, amigos de outras religiões e até para os ateus, um Feliz Ano 
Novo, cheio das bênçãos de Deus. 

 
DATE: Sexta-feira, 28 de dezembro de 2007 às 18:38:48 

REMOTE USER: Aldo e Cy p/Gilson 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro - RJ 

COMENTÁRIO 1107: Caros Amigos e Irmãos: Este pedido não é uma 
brincadeira, trata-se de pessoa de muito boa índole e em estado muito grave 
de saúde, para a qual desejamos a sua atenção muito urgente: solicitamos 
encarecidamente muitas orações/preces para que um milagre possa salvar-lhe 
a vida, caso seja possível, ou atenuar seu sofrimento, caso não o seja. 
Desejamos pedir sua atenção e orações para o Sr. Gilson Nicolau Miceli, 
brasileiro, carioca, o qual tem 64 anos, nascido a 21 de abril de 1943 e que 
atualmente se encontra em coma desde uma semana atrás, tendo feito 4 
cirurgias nas pernas após ser internado desde treze dias atrás, no hospital 
Quinta Dor em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, estado este ocasionado 
devido ao esforço físico feito nos preparativos do último Natal, para conseguir 
enfeitar uma árvore de Natal para seus vizinhos e familiares no seu 
condomínio, o que ocasionou-lhe um princípio de gangrena nas pernas e a 
seguir um enfarto, com perda da consciência e entrada em coma seguindo-se 
pneumonia, diabetes e uma infecção até o momento não resolvida, 
ocasionando ainda febre muito alta de cerca de 39-40° C, apesar dos 
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antibióticos, tem também um aneurisma intestinal, permanecendo em estado 
de coma e muito grave no CTI, até o momento. Pedimos por estes motivos a 
sua diligente atenção e compaixão para este caso. Cordialmente, Amigos e 
Família. 

 
DATE: Quarta-feira, 2 de janeiro de 2008 às 21:06:15 

REMOTE USER: Ilton Élcio de Lima 

CIDADE/ESTADO: Santa Bárbara D'Oeste - SP 

COMENTÁRIO 1108: Obrigado por este Site que está ajudando a nossa Família 
na Educação na Fé. 

 
DATE: Segunda-feira, 14 de janeiro de 2008 às 23:14:20 

REMOTE USER: Proto Diacono Gregórios 

CIDADE/ESTADO: Salvador - BA 

COMENTÁRIO 1109: Saudações em Cristo. Kyrios! Kyrios! Parabenizo-lhes pelo 
site. Precisamos de universidades ortodoxas no Brasil. Grato, em Cristo, com 
as intercessões da Virgem Mãe. 

 
DATE: Data: Quinta-feira, 17 de janeiro de 2008 às 21:14:23 

REMOTE USER: Volney Cocco 

CIDADE/ESTADO: Peruíbe - SP 

COMENTÁRIO 1110: O site está muito bonito e atualizado. Gostei muito. 

 
DATE: Segunda-feira, 21 de janeiro de 2008 às 11:46:09 

REMOTE USER: Miriam Falkenberg 

CIDADE/ESTADO: Florianópolis - Santa Catarina 

COMENTÁRIO 1111: Parabéns pelo site! Fiquei muito satisfeita com as 
informações encontradas sobre a comunidade grega em Florianópolis. 
Estamos iniciando intercâmbio científico e acadêmico com um professor da 
Universidade de Atenas e provavelmente irei para lá no segundo semestre 
deste ano. Moro em Florianópolis há pouco mais de 10 anos, mas desconhecia 
a importância da colonização helênica na cidade! Achei interessantíssimo o 
fato de serem mantidas ainda tantas tradições e gostaria de ter mais contato 
com a comunidade daqui, antes de viajar para a Grécia. Um Ótimo ano 2008 
para todos! 

 
DATE: Quarta-feira, 23 de janeiro de 2008 às 09:25:13 

REMOTE USER: Paulo Sergio de Oliveira 

CIDADE/ESTADO: Jandira - SP 
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COMENTÁRIO 1112: Gostaria de ver neste sítio endereços das Igrejas da grande 
São Paulo. No Site anterior tinha endereços, neste até agora não consegui 
localizar. Outra coisa é a Loja virtual, onde podemos comprar ícones para 
nossas casas? 

 
DATE: Domingo, 27 de janeiro de 2008 às 22:52:07 

REMOTE USER: Mons. Severo Aquino Moreno 

CIDADE/ESTADO: Tlahuac - Distrito Federal 

COMENTÁRIO 1113: Los felicito ampliamente por su página muy interesante. 
Presido la Confraternidad de católicos conservadores Pio IX, Misioneros 
Eucarísticos de San Charbel A. R. (Catolicos no-romanos). Dios Nuestro Señor 
guarde a uds. Muchos años! 

 
DATE: Segunda-feira, 28 de janeiro de 2008 às 17:00:47 

REMOTE USER: Jacintho de Paula 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1114: Gostaria muito que me fosse possível um dia poder visitar o 
mosteiro. 

 
DATE: Terça-feira, 29 de janeiro de 2008 às 10:23:12 

REMOTE USER: Michel Potaris 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1115: Gostaria de parabenizá-los pelo maravilhoso e 
enriquecedor trabalho realizado neste site. Saudações! Michel Potaris 

 
DATE: Quarta-feira, 30 de janeiro de 2008 às 12:48:58 

REMOTE USER: Wagner Nascimento Gomes da Silva 

CIDADE/ESTADO: Rio Branco - AC 

COMENTÁRIO 1116: Gostaria de receber um livro sobre a Igreja Ortodoxa. 
Quero conhecer mais o cristianismo e me tornar um membro de sua Igreja. 

 
DATE: Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2008 às 13:38:55 

REMOTE USER: Gabriel Monteiro de Santos e Silva 

CIDADE/ESTADO: Maringá - PR 

COMENTÁRIO 1117: Ótimo, muito bom o site! Sou católico romano e depois que 
aprendi que vocês possuem verdadeira sucessão apostólica e são, portanto, 
verdadeira Igreja de Deus, comecei a pesquisá-los mais e mais e também a 
amá-los. Os ortodoxos possuem muita riqueza, gosto principalmente da 
liturgia que, entre nós, é ainda um pouco descuidada. Como sugestão, não 
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seria possível disponibilizar os Ícones em tamanho maior para que possamos 
tirar cópias e assim tê-los em nossas casas para venerá-los? 

 
DATE: Segunda-feira, 4 de fevereiro de 2008 às 22:40:19 

REMOTE USER: Padre Ricardo Julio Maragna 

CIDADE/ESTADO: Uberlândia - MG 

COMENTÁRIO 1118: Caros irmãos monges, Paz e Bem. Como é maravilhoso 
esse site! Como tenho aprendido com ele. Que Deus abençoe esse trabalho. Do 
irmão em Cristo. Padre Ricardo Julio Maragna 

 
DATE: Terça-feira, 5 de fevereiro de 2008 às 16:50:42 

REMOTE USER: Claudio Raul Rodriguez Dachi 

CIDADE/ESTADO: Santana do Livramento - RS 

COMENTÁRIO 1119: O site é ótimo, nos ensina muito. Sigam assim e que Deus 
lhes abençoe sempre! 

 
DATE: Quinta-feira, 7 de fevereiro de 2008 às 13:33:33 

REMOTE USER: Wagner 

CIDADE/ESTADO: Rio Branco - AC 

COMENTÁRIO 1120: Gostei muito da mensagem que recebi de vocês. Obrigado, 
o site e dez, bem acessível e prático. 

 
DATE: Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2008 às 02:19:03 

REMOTE USER: Guilherme Demarchi 

CIDADE/ESTADO: São Bernardo do Campo - SP 

COMENTÁRIO 1121: Olá! Sou da Igreja Latina, mas sempre que posso, visito este 
site para aprender mais sobre o Pulmão Leste da Igreja de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Rezo para que, em breve, voltamos a ser um. Peço que me indiquem 
onde comprar um kombuskini. Grato. Fiquem com Deus e interceda por nós 
Sua Santa Mãe. 

 
DATE: Sábado, 16 de fevereiro de 2008 às 19:19:01 

REMOTE USER: Sonia Villar 

CIDADE/ESTADO: Bagé - RS 

COMENTÁRIO 1122: Parabéns pelo maravilhoso site, muito me comove cada 
vez que acesso. Obrigada. 

 
DATE: Domingo, 17 de fevereiro de 2008 às 20:17:34 

REMOTE USER: Vildon de Oliveira Soares 
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CIDADE/ESTADO: Macapá - AP 

COMENTÁRIO 1123: Fico feliz de ter conhecido um pouco mais sobre a Igreja 
Ortodoxa. Assisti eufórico uma missa de conciliação do papa João Paulo II 
com karekim (não sei se está correto). Sou protestante, Batista Brasileiro, e 
amo a Igreja Católica. Deus continue abençoando vocês, meus amados irmãos, 
e me mandem mais informações. Desde já agradeço. Um abraço em Cristo. 

 
DATE: Sábado, 23 de fevereiro de 2008 às 23:13:54 

REMOTE USER: Gabriel 

CIDADE/ESTADO: Salesópolis - SP 

COMENTÁRIO 1124: Estão de parabéns! Só acho que é melhor não usarem essa 
imagem ecumenista, pois o ecumenismo é uma heresia e deve ser combatida. 
Khristos Voskrese! 

 
DATE: Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2008 às 15:04:08 

REMOTE USER: Robson Cardoso 

CIDADE/ESTADO: Teresina - PI 

COMENTÁRIO 1125: Gosto da Igreja Ortodoxa, mas sou católico romano. Duas 
irmãs Igrejas que se completam. Um abraço fraterno! 

 
DATE: Quarta-feira, 5 de março de 2008 às 11:10:35 

REMOTE USER: Jessica Oliveira de Pádua 

CIDADE/ESTADO: Natal - RN 

COMENTÁRIO 1126: Gostei muito do site e gostaria de receber os livros 
sagrados dos ortodoxos (estou dando aula de religião e gostaria de sabem mais 
sobre o assunto). Obrigada. 

 
DATE: Segunda-feira, 10 de março de 2008 às 10:53:39 

REMOTE USER: F. J. 

CIDADE/ESTADO: Belo Horizonte - MG 

COMENTÁRIO 1127: Gosto muito deste site, sou religioso (consagrado) da Igreja 
de Roma. Gostaria de saber o que é preciso para ser padre ortodoxo, e quais as 
etapas de formação: se tem filosofia e teologia como a Igreja de Roma. O que é 
preciso para ser monge ortodoxo? Muito obrigado espero resposta! 

 
DATE: Terça-feira, 18 de março de 2008 às 10:22:21 

REMOTE USER: Ir. Bernardo da Esperança - S.E. 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1128: Irmãos, na Paz, no Amor de Jesus e na Alegria de Maria, 
votos de Feliz Pascoa, que a VIDA que vem do ressuscitado, seja abundante em 
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vossa casa, vossa vida, juntos cantemos: Aleluia, ao Senhor! Com abraço, 
carinho e ósculo santo, nos Servos e Servas da Esperança - do Mosteiro da 
Esperança - Viva Jesus! 

 
DATE: Quarta-feira, 19 de março de 2008 às 14:16:34 

REMOTE USER: Artemidoro Cabral de Mello Junior 

CIDADE/ESTADO: Macapá - AP 

COMENTÁRIO 1129: Gosto muito de visitar este site. Kyrios Iesous, aumente a 
cada dia nossa sinaxe! 

 
DATE: Quinta-feira, 20 de março de 2008 às 22:50:01 

REMOTE USER: Alberto Costa 

CIDADE/ESTADO: São Gonçalo - RJ 

COMENTÁRIO 1130: Que nesta Páscoa o Ressuscitado ilumine toda a Terra, 
levando aos homens Paz, Amor e Caridade! 

 
DATE: Quinta-feira, 20 de março de 2008 às 03:08:38 

REMOTE USER: Dimitra Andreas Anastacio 

CIDADE/ESTADO: Florianópolis - SC 

COMENTÁRIO 1131: Gostaria de ser informada das comemorações na 
Associação Helênica. Agradeço. Dimitra 

 
DATE: Sábado, 22 de março de 2008 às 01:56:41 

REMOTE USER: Sidney Viana 

CIDADE/ESTADO: Fortaleza - CE 

COMENTÁRIO 1132: Agradeço pelo vosso empenho em distribuir a sã doutrina. 
A pouco me foi passada uma doutrina que aparentava ser Ortodoxa, mas 
implicava, em parte, em preceitos incorretos sobre a pessoa de Deus, e em 
vosso site tenho encontrado o "remédio" para a doutrina de castigo que me foi 
passada como sendo Ortodoxa. Em especial, gostei da simples e completa 
explanação visual e escrita (Arcebispo HIEROTHEOS, Metropolita de 
Nafpaktos) que nos é ofertada. Peço vossa bênção. Sidney Viana. 

 
DATE: Sábado, 22 de março de 2008 às 01:02:20 

REMOTE USER: Rômulo Leite Amorim 

CIDADE/ESTADO: Campina Grande - PB 

COMENTÁRIO 1133: Lá, prezados irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Gostaria de saber, qual o calendário que a vossa Santa Igreja adota, que difere 
do calendário usado por nós da Igreja Romana. Pois, percebi que vocês 
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celebram a Páscoa depois de nós. Obrigado pela atenção espero que um dia 
estejamos unidos como outrora. Abraços 

 
DATE: Domingo, 23 de março de 2008 às 10:19:59 

REMOTE USER: Pedro Yannoulis 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1134: Considero este site como o mais correto, autêntico, isento e 
imparcial dentre todos os sites de orientação ortodoxa, distante de qualquer 
espécie de fanatismo. Parabéns! 

 
DATE: Terça-feira, 25 de março de 2008 às 23:51:26 

REMOTE USER: Cídio Lopes de Almeida 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1135: Há tempo que "frequento" esse site. É notório a excelente 
qualidade dos textos aqui expostos. Sou de formação Cristã Católico - Latina e 
tenho interesse de aproximar-me mais da Cristandade Ortodoxa. Qual seria a 
forma mais apropriada? Sem mais obrigado. Cídio Lopes - Zona de Sul de São 
Paulo, precisamente Interlagos. 

 
DATE: Terça-feira, 1 de abril de 2008 às 18:00:24 

REMOTE USER: Alberto Costa 

CIDADE/ESTADO: São Gonçalo - RJ 

COMENTÁRIO 1136: Celebrem uma Páscoa numa Igreja Ortodoxa e verão como 
sairão de lá cheios do amor de Deus. Dia da Páscoa Ortodoxa: 27/4/2008 - 
Alberto Costa 

 
DATE: Quarta-feira, 2 de abril de 2008 às 11:42:15 

REMOTE USER: Breno Gomes de L. Amorim 

CIDADE/ESTADO: Sumaé - PB 

COMENTÁRIO 1137: Site ótimo!!! Parabéns pela divulgação de uma Igreja que 
tem de ocupar espaço no Brasil!!! 

 
DATE: Quarta-feira, 9 de abril de 2008 às 17:51:17 

REMOTE USER: Nydia Alcantara 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro - RJ 

COMENTÁRIO 1138: Como faço para tirar dúvidas para pesquisa? 

 
DATE: Sexta-feira, 11 de abril de 2008 às 22:11:40 

REMOTE USER: Yolanda 
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CIDADE/ESTADO: São Leopoldo - RS 

COMENTÁRIO 1139: Agradeço ao Senhor por ter encontrado este sítio. Estava 
buscando saber sobre o Ícone da Virgem "Axion Estin". Edificante. Obrigada. 

 
DATE: Domingo, 13 de abril de 2008 às 21:32:55 

REMOTE USER: Alberto Costa 

CIDADE/ESTADO: São Gonçalo - RJ 

COMENTÁRIO 1140: A Igreja Ortodoxa e um tipo de Igreja que nos traz o 
silêncio contemplativo e, neste mundo onde o barulho invadiu até nossas 
igrejas, voltemo-nos ao sagrado silêncio. Boa Páscoa a todos! 

 
DATE: Sexta-feira, 2 de maio de 2008 às 15:53:09 

REMOTE USER: Alberto Costa 

CIDADE/ESTADO: São Gonçalo - RJ 

COMENTÁRIO 1141: Convidamos a todos a celebrarem conosco a missa na 
Paróquia de São Cosme e São Damião (Igreja de Antioquia), localizada a Av. 
Portão do Rosa, n° 1341, no bairro do Portão do Rosa, município de São 
Gonçalo - RJ. Todos os domingos às 18:00. Compareçam e sejam abençoados. 

 
DATE: Sexta-feira, 9 de maio de 2008 às 09:02:20 

REMOTE USER: Urbano Medeiros (Maestro) 

CIDADE/ESTADO: Pará de Minas - MG 

COMENTÁRIO 1142: Trabalho de ponte entre o Ocidente-Oriente cristão. 
Abraços e preces. Maestro Urbano. Clique.  

 
DATE: Domingo, 11 de maio de 2008 às 08:36:03 

REMOTE USER: Sonia 

CIDADE/ESTADO: Bagé - RS 

COMENTÁRIO 1143: Este site é muito importante para mim. Parabéns aos 
monges da Comunidade Monástica São João, o Teólogo pelo maravilhoso 
auxílio espiritual. Obrigada. 

 
DATE: Segunda-feira, 7 de julho de 2008 às 10:47:06 

REMOTE USER: Petrus Philipos 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1144: Parabéns pelo site e por estarem conosco. Fiquei muito 
feliz por nossa Arquidiocese ganhar tão nobres sacerdotes. Axios, Axios, 
Axios! Petrus 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0gYQqRDsfFM
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DATE: Sexta-feira, 11 de julho de 2008 às 12:04:47 

REMOTE USER: Januário Cândido da Luz 

CIDADE/ESTADO: Maringá - PR 

COMENTÁRIO 1145: Um amigo muito católico gosta de repetir que a Igreja 
Ortodoxa é a única e a mesma Igreja Católica, pois nós, católicos romanos, 
reconhecemos a validade da sucessão apostólica, dos sacramentos e da mística 
ortodoxa, que bom! Queira a Deus que em muito breve possamos celebrar a 
Divina Liturgia e partilharmos todos juntos da Eucaristia, vínculo da unidade. 

 
DATE: Quarta-feira, 16 de julho de 2008 às 13:08:30 

REMOTE USER: Joelson 

CIDADE/ESTADO: Maceió - AL 

COMENTÁRIO 1146: Que Deus os abençoe e os guarde. Sou Católico Apostólico 
Romano e envio este e-mail para dizer que os tenho em respeito, como irmãos 
em Cristo Jesus Nosso Senhor. Parabenizo a todos que fazem a família 
Ecclesia pelo trabalho de Evangelização. Rezo à Mãe de Deus e Nossa, Maria 
Santíssima para que, o que temos e somos como Igreja, fique cada vez mais 
em comunhão com a vontade de Nosso Senhor. Fiquem com a Benção de Deus 
Uno e Trino. Um abraço Fraternal e orando por vocês. Joelson. 

 
DATE:  Sexta-feira, 18 de julho de 2008 às 19:00:17  

REMOTE USER: Jose Stolf 

CIDADE/ESTADO: Timbó - SC 

COMENTÁRIO 1147: Gostei muito da página. Sou católico romano, mas a Igreja 
Ortodoxa mantém viva a tradição Cristã. Isto é muito bom e muito espiritual. 

 
DATE: Sábado, 26 de julho de 2008 às 08:52:46 

REMOTE USER: Paulo Roberto Bianchi 

CIDADE/ESTADO: Porto Ferreira - SP 

COMENTÁRIO 1148: Gostei muito do site. Sou cristão e quero saber endereços 
da Igreja Ortodoxa em SP. 

 
DATE: Sábado, 26 de julho de 2008 às 12:05:37 

REMOTE USER: Girlene Mota de Sousa 

CIDADE/ESTADO: Belém - PA 

COMENTÁRIO 1149: Tenho muita esperança de um dia, bem próximo, existir 
uma igreja ortodoxa nesta cidade. 

 
DATE: Segunda-feira, 28 de julho de 2008 às 10:30:23 

REMOTE USER: Família de Urbano Medeiros 

mailto:josstolf@yahoo.com.br
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CIDADE/ESTADO: Pará de Minas - MG 

COMENTÁRIO 1150: Música que nosso pai urbano Medeiros (saxofonista 
erudito) aprendeu com músicos ortodoxos do Leste Europeu: 

 
DATE: Terça-feira, 29 de julho de 2008 às 19:22:10 

REMOTE USER: Edmilson Sales 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro/RJ 

COMENTÁRIO 1151: É verdade esse pensamento? 

 
DATE: Sexta-feira, 1 de agosto de 2008 às 02:44:43 

REMOTE USER: Padre Daniel de Oliveira Pinheiro 

CIDADE/ESTADO: São Paulo/SP 

COMENTÁRIO 1152: Cristo está entre nós! Pe. André e Pe. Pavlos, quero mais 
uma vez parabenizar pelo trabalho desenvolvido pela internet. E como estão 
de casa nova? Desejo tudo de bom. Abraços! Do irmão em XP! Pe. Daniel 

 
DATE: Sábado, 2 de agosto de 2008 às 22:25:28 

REMOTE USER: Jailton Alves da Silva 

CIDADE/ESTADO: Guarulhos/SP 

COMENTÁRIO 1153: Em um curso básico de Teologia conheci o site Iconostase. 
A partir daí comecei a acessar, porque achei maravilhoso. Obrigado por nos 
mostrar como é a Igreja Ortodoxa. 

 
DATE: Quarta-feira, 6 de agosto de 2008 às 04:57:09 

REMOTE USER: Jeferson Luis Polak 

CIDADE/ESTADO: Curitiba/PR 

COMENTÁRIO 1154: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Fazia tempo que 
não entrava no site. Parabéns, padre, por este lindo trabalho em divulgar a 
Ortodoxia. Um grande abraço. 

 
DATE: Quarta-feira, 6 de agosto de 2008 às 20:01:43 

REMOTE USER: André 

CIDADE/ESTADO: Umuarama/PR 

COMENTÁRIO 1155: Olá! Gostaria de saber se a Igreja Ortodoxa Bielorrussa 
Eslava é realmente uma Igreja Ortodoxa em comunhão com as outras Igrejas 
ou se trata simplesmente de um "brincar" de ser ortodoxo. 

 
DATE: Domingo, 10 de agosto de 2008 às 15:52:13 

REMOTE USER: Gilson Valle Moreira 

https://www.youtube.com/watch?v=maWT5uPMA2w
https://alertatotal.blogspot.com/2008/06/christian-church-world-council-exposio.html
http://www.ecclesia.com.br/iconostase/index.html
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CIDADE/ESTADO: Paragominas / PA 

COMENTÁRIO 1156: Gostaria de saber se existe alguma igreja Ortodoxa aqui no 
Estado do Pará. Saudações. Gilson Valle Moreira 

 
DATE: Quinta-feira, 21 de agosto de 2008 às 09:11:20 

REMOTE USER: Sheila 

CIDADE/ESTADO: Santa Maria / DF 

COMENTÁRIO 1157: Bom dia. Gostaria de saber o endereço da igreja ortodoxa 
de Ceilândia e se tem alguma no Gama? Obrigada desde já. 

 
DATE: Domingo, 24 de agosto de 2008 às 18:42:52 

REMOTE USER: Wander Claiton Barbosa 

CIDADE/ESTADO: São Carlos / SP 

COMENTÁRIO 1158: Estou à procura de um Kombuskini, gostaria de comprar, 
mas as lojas que encontrei na net estão em falta. Alguém poderia me 
informar? Serei muito grato. 

 
DATE: Terça-feira, 26 de agosto de 2008 às 22:12:15 

REMOTE USER: Ligia Maria Schwan Batista 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1159: Foi com imensa satisfação que encontrei neste site tantas 
referências às origens do cristianismo. Apesar de católica, compartilho certos 
sentimentos convosco e tenho grande admiração e afeto por S. S. Bartolomeu 
I. Muito me alegrou sua visita e as bênçãos trazidas a esta pátria. 

 
DATE: Sexta-feira, 5 de setembro de 2008 às 13:07:01 

REMOTE USER: Alexsander de Carvalho 

CIDADE/ESTADO: Niterói / RJ 

COMENTÁRIO 1160: Fiquei como que arrebatado com toda a beleza dos 
templos, os ícones, tudo, enfim bem explicado, iluminado. Gostaria muito de 
fazer uma visita a uma Igreja Ortodoxa. Perto da minha casa, na rua ao lado, 
no bairro de São Francisco, na Rua Anita Nilo Peçanha existe um templo 
ortodoxo russo. Gostaria de visita-los. Existe algum impedimento? A liturgia é 
celebrada em português? Serei bem aceito? Recebido? Parabéns pelo lindo 
site. Fraternalmente, Alexsander de Carvalho 

 
DATE: Quarta-feira, 10 de setembro de 2008 às 15:57:43 

REMOTE USER: Rafael Roberto leira 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 
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COMENTÁRIO 1161: Olá a todos do Ecclesia!  Gostaria também de perguntar 
sobre direção espiritual. Não tenho Igreja Ortodoxa perto da minha casa e fica 
difícil o acesso. Gostaria de saber como posso entrar em contato com alguém 
que possa me ajudar a recitar a Oração do Nome de Jesus. Preciso de 
orientações as quais aqui não tenho. Muito obrigado desde já. 

 
DATE: Quinta-feira, 11 de setembro de 2008 às 20:49:26 

REMOTE USER: Elder C. Sandim 

CIDADE/ESTADO: Cubatão / SP 

COMENTÁRIO 1162: Prezado Padre André, que Deus o abençoe e que o Espírito 
Santo sempre ilumine seu caminho dando lhe sabedoria. Este site no Brasil é 
uma grande benção de Deus, um canal de evangelização muito importante 
que valoriza tudo aquilo de lindo e precioso que há na tradição da Igreja 
Ortodoxa e que se mantém viva através da sucessão apostólica, desde o tempo 
dos apóstolos, como a Eucaristia e a Sagrada Virgem Maria. Um abraço 
Fraternal. Elder Sandim 

 
DATE: Sexta-feira, 12 de setembro de 2008 às 09:27:14 

REMOTE USER: Dia¡c. Enio Costa Ferreira 

CIDADE/ESTADO: Macaé / RJ 

COMENTÁRIO 1163: Excelente site! Parabéns! Sugestão: identificar os ícones, 
data, história etc. Relacionar como num diretório todo clero com endereço. 
Muito rico o site! 

 
DATE: Sábado, 13 de setembro de 2008 às 10:03:13 

REMOTE USER: Alberto Costa 

CIDADE/ESTADO: São Gonçalo / RJ 

COMENTÁRIO 1164: Devido a tantas enganações e mentiras em matéria de 
igrejas cristãs, urge a propagação da doutrina ortodoxa através da TV, Rádio 
etc. Que os Patriarcas, Arquimandritas e toda a cúpula da igreja pensem nisso! 

 
DATE: Domingo, 14 de setembro de 2008 às 22:05:01 

REMOTE USER: Joana D'arc R Lucena 

CIDADE/ESTADO: João Pessoa / PB 

COMENTÁRIO 1165: Olá meus irmãos, paz e bem; tenho muito respeito e 
admiração pela vocação monástica, estou sempre buscando seus 
ensinamentos e também colocando meus pedidos no oratório. Este site é uma 
bênção de Deus para mim; sei que irmãos comprometidos com Jesus tem 
interesse em aliviar a dor do irmão. Deus os abençoe! 

 
DATE: Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 às 04:40:25 
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REMOTE USER: Cinthya 

CIDADE/ESTADO: Ponta Grossa / PR 

COMENTÁRIO 1166: Gostei do site, foi indicação de minha irmã, e será 
navegado mais vezes, para poder me inteirar de tudo aqui. Abraços. Cinthya. 

 
DATE: Quinta-feira, 18 de setembro de 2008 às 14:21:20 

REMOTE USER: Ligia Maria Schwan Batista 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1167: Estava lendo a respeito da "Amarga Medicina Ecumênica" e 
compartilho do mesmo sentimento, porém percebo no humano Coração de 
Jesus os mesmos 2 átrios, um para receber o sangue venoso e outro para 
distribuir o sangue arterial ao corpo inteiro. Vi então não uma Igreja dividida 
e sim um perfeito coração alimentando a humanidade, onde cada átrio 
cumpre sua determinada função e no Espírito de Deus o sopro de vida, os 
pulmões da Igreja. 

 
DATE: Domingo, 21 de setembro de 2008 às 13:06:49 

REMOTE USER: Betania Costa 

CIDADE/ESTADO: Natal / Rio Grande do Norte 

COMENTÁRIO 1168: Fiquei encantada com tantas maravilhas que jamais 
procurei estudar sobre esse assunto. Parabéns! 

 
DATE: Terça-feira, 23 de setembro de 2008 às 16:09:38 

REMOTE USER: Cesar Luis Martins 

CIDADE/ESTADO: Mauá - SP 

COMENTÁRIO 1169: Adorei sua página, é bem completa para quem quer saber 
mais sobre a igreja. Parabéns! 

 
DATE: Segunda-feira, 6 de outubro de 2008 às 14:26:01 

REMOTE USER: Ligia Maria Schwa Batista 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1170: Agradeço de coração o link dos hinos litúrgicos 
recomendados. Obrigado. 

 
DATE: Sexta-feira, 10 de outubro de 2008 às 12:10:38 

REMOTE USER: Lilian Cristina de Carvalho 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1171: Bom dia a todos. Estive recentemente na Polônia e visitei 
uma pequena igreja ortodoxa na cidade de Ciechocinek e me emocionei muito 
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com a beleza da cerimônia e com o pequeno, mas muito belo coral. Gostaria 
de saber se aqui em SP capital tem alguma igreja para que eu possa visitar. 
Obrigada. Lilian 

 
DATE: Sábado, 11 de outubro de 2008 às 19:23:53 

REMOTE USER: Dr. Geraldo Farah 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1172: Os Cds do maestro cristão-oriental Urbano Medeiros que 
está à venda no Ecclesia-Byblos são lindos. Vale a pena tê-los em nossas casas! 
São bênçãos!!! 

 
DATE: Domingo, 19 de outubro de 2008 às 16:09:41 

REMOTE USER: Maria Jose Cendon Ramos Magnani 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1173: Parabéns pelo site. É emocionante conhecer o período 
bizantino. Obrigado. 

 
DATE: Terça-feira, 21 de outubro de 2008 às 18:31:30 

REMOTE USER: Fábio Eduardo de Souza Mena 

CIDADE/ESTADO: Botucatu / SP 

COMENTÁRIO 1174: Gosto muito das informações sobre a santa Igreja Católica 
Apostólica Ortodoxa e das diversas Igrejas Ortodoxas que formam uma 
unidade. 

 
DATE: Sexta-feira, 31 de outubro de 2008 às 17:54:03 

REMOTE USER: Eduardo Serviliano Zurita 

CIDADE/ESTADO: Buenos Aires - Argentina 

COMENTÁRIO 1175: Alabado sea el Señor Jesus! Los saludo en el Señor y felicito 
por vuestra Pagina la cual nos ayuda cada dia en nuestra formacion y nos 
nutre espiritualmente. Que la Divina trinidad los bendiga y proteja siempre. 
Rev. Nectario. 

 
DATE: Segunda-feira, 3 de novembro de 2008 às 07:29:25 

REMOTE USER: Professor Francisco Araújo 

CIDADE/ESTADO: João Pessoa / PB 

COMENTÁRIO 1176: Urbano Medeiros (concordo com o Dr. Geraldo de São 
Paulo) faz o melhor trabalho de música instrumental bizantina (e oriental 
cristã) do mundo! Ele já esteve aqui num mosteiro ortodoxo da Paraíba 
fazendo um retiro. Homem santo e genial. Vale muito ter seus CDs à venda 
neste site (byblos). Preces, Prof. Francisco Araújo 
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DATE: Segunda-feira, 3 de novembro de 2008 às 11:28:52 

REMOTE USER: Paulo Sérgio 

CIDADE/ESTADO: Jandira / SP 

COMENTÁRIO 1177: Fico feliz em ter um site Católico Ortodoxo tão completo. 
Sou cristão e acredito que a Igreja é UNA e esse site nos dá exatamente a 
noção de que somos todos filhos de Deus vivo. Parabéns pelo site! 

 
DATE: Sábado, 8 de novembro de 2008 às 14:11 

REMOTE USER:  

CIDADE/ESTADO: Curitiba/PR 

COMENTÁRIO 1178: Em «Notícias e atualizações» de 07 out 2008, no encontro 
de Sua Santidade o Patriarca Bartolomeu I com o Presidente do Partido 
Socialista da Grécia, há uma clara alusão ao desrespeito do Estado Turco aos 
direitos e liberdade de religião. Parece que deveríamos encetar uma 
campanha mundial contra a tradicional barbárie turca, começando por 
apresentar ao Embaixador da Turquia no Brasil as nossas preocupações nesse 
sentido. Abraços. 

 
DATE: Quarta-feira, 12 de novembro de 2008 às 13:16:19 

REMOTE USER: Marcelo Debortoli 

CIDADE/ESTADO: São José dos Campos / SP 

COMENTÁRIO 1179: Olá, amigos, gostaria de saber onde posso encontrar para 
compra (no Brasil ou exterior que entregue em nosso país) produtos religiosos 
ortodoxos, como o Kombuskini, a Cruz Ortodoxa, paramentos etc. Aguardo o 
retorno de quem puder ajudar! Com minhas orações. 

 
DATE: Quarta-feira, 12 de novembro de 2008 às 16:12:03 

REMOTE USER: Mauro Alves Ramos 

CIDADE/ESTADO: Brasília / DF 

COMENTÁRIO 1180: Encontro neste site Ótimas matérias para leitura. Gostaria 
de ler em português algum texto de Nicolai Berdiaev. 

 
DATE: Sexta-feira, 14 de novembro de 2008 às 19:31:39 

REMOTE USER: Arquimimo De Oliveira Cardoso Junior 

CIDADE/ESTADO: Castanhal / PA 

COMENTÁRIO 1181: Admiro os irmãos cristãos ortodoxos pelo zelo da Tradição 
do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo respeito e amor por Maria, 
mãe de nosso Salvador. 
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DATE: Segunda-feira, 17 de novembro de 2008 às 16:51:47 

REMOTE USER: Ligia Maria 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1182: Muito me alegrou a notícia da adesão do Patriarcado 
Ecumênico de Constantinopla ao CONIC. Chega para nós o Anjo do Oriente 
trazendo o Selo do Deus Vivo. Jr 9, 22. 

 
DATE: Terça-feira, 18 de novembro de 2008 às 23:08:35 

REMOTE USER: Alberto Costa 

CIDADE/ESTADO: São Gonçalo / RJ 

COMENTÁRIO 1183: Meu desejo é que devido a termos poucos templos 
ortodoxos, especialmente aqui no RJ, poderia, se as igrejas romanas e 
ortodoxas entrarem em acordo serem celebradas missas ortodoxas nos 
templos católicos também. Será possível este sonho um dia? DEUS GUIE A 
TODOS NESTE PROJETO!!! 

 
DATE: Sexta-feira, 5 de dezembro de 2008 às 11:56:38 

REMOTE USER: Hipodiácono Jorge Luiz Slobodaniuk 

CIDADE/ESTADO: Canoas / RS 

COMENTÁRIO 1184: Irmãos em Cristo, hoje, sem dúvida, é um dia de grande 
pesar para a Santa Igreja Ortodoxa, o adormecimento de Sua Santidade Alexis 
II, um homem lutador e convicto, cuja principal missão foi reedificar o 
cristianismo ortodoxo numa nação pós-comunista, tal como reunificar junto 
com o Metropolita Lavr (de eterna memória) a Santa Igreja Ortodoxa Russa. 
Sua Santidade nos deixa um legado de uma ortodoxia forte e cristalina na 
Rússia, que o ecumenismo não pode surgir a partir de um «modismo» e a 
certeza que é possível através de muito trabalho e evangelização o 
renascimento espiritual de uma nação, qualquer que seja! Compartilho este 
pesar com todos os nossos irmãos, sacerdotes e fiéis russos, pelo 
adormecimento no Senhor deste grande exemplo para o mundo cristão. Sua 
Memória seja eterna, Santidade! 

 
DATE: Domingo, 7 de dezembro de 2008 às 19:27:55 

REMOTE USER: Terezinha Estevam Bezerra 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1185: Estou tendo dificuldades para encontrar endereço próximo 
de onde moro para visitar, mas estou ainda pesquisando o site pois não tenho 
conhecimentos profundos para dar uma opinião sobre o conteúdo deste site. 
Não quero errar nos meus comentários, pois se trata do meu Criador. 

 
DATE: Quarta-feira, 10 de dezembro de 2008 às 10:50:09 
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REMOTE USER: Frei José Moacyr Cadenassi 

CIDADE/ESTADO: Taubaté / SP 

COMENTÁRIO 1186: O site é de uma singularidade na propagação da 
espiritualidade litúrgica e da Tradição! Sou assíduo visitante e muito tenho 
ampliado minhas vivências cristãs! Parabéns e frutuoso trabalho aos que aqui 
se dedicam! Fraternalmente, o meu abraço de paz! Fr. José Moacyr Cadenassi, 
OFMCap 

 
DATE: Quarta-feira, 10 de dezembro de 2008 às 11:03:02 

REMOTE USER: Marcelo Moraes 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 

COMENTÁRIO 1187: Como católico romano, gostaria de apresentar minhas 
condolências a meus irmãos católicos ortodoxos, em especial aos ortodoxos 
russos, por ocasião do falecimento do Eminente Patriarca, Sua Santidade 
Alexis II. Que Deus, em sua infinita misericórdia, lhe dê a justa recompensa 
por todos os anos de serviço ao Reino. 

 
DATE: Quarta-feira, 17 de dezembro de 2008 às 19:18:40 

REMOTE USER: Abi Saber 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1188: Olá, irmãos ortodoxos, católicos, protestantes.... Vocês 
precisam ver o filme OSTROV (A ILHA, em Russo). A melhor coisa que eu 
assisti ultimamente. Precisa ser divulgado mais, mais e mais... Abraços e 
preces, Abi Saber 

 
DATE: Quarta-feira, 24 de dezembro de 2008 às 10:49:29 

REMOTE USER: Alberto Costa 

CIDADE/ESTADO: São Gonçalo / RJ 

COMENTÁRIO 1189: Que neste Dia de Natal Jesus continue abençoando a todos 
os irmãos. 

 
DATE: Quarta-feira, 31 de dezembro de 2008 às 03:21:53 

REMOTE USER: João Batista Cavalcanti 

CIDADE/ESTADO: Limoeiro / PE 

COMENTÁRIO 1190: Gostaria de receber um exemplar da Bíblia usada na Igreja 
Ortodoxa e um calendário ortodoxo. Meu endereço: Avenida Jerônimo 
Heráclio - 815 - Bairro: Ponto Certo - Limoeiro - PE | CEP: 55.700-000 | Fone: 
(81) 3628-3881 | 9925-6653 

 
DATE: Terça-feira, 6 de janeiro de 2009 às 11:16:22 
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REMOTE USER: Fernando Teles 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1191: Onde posso comprar o livro "Teologia da beleza" de Paul 
Evdokimov? 

 
DATE: Sexta-feira, 9 de janeiro de 2009 às 09:41:39 

REMOTE USER: Frei Márcio, OFM 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1192: Este santo site é uma bênção. Consulto-o todos os dias. 
Fonte de diálogo e de santidade para nossa vocação cristã. Parabéns por 
divulgarem (em Byblos) a música santa de Urbano Medeiros. Homem bom, 
gênio e humilde! Minhas pobres preces, FREI MARCIO, OFM 

 
DATE: Terça-feira, 13 de janeiro de 2009 às 19:35:01 

REMOTE USER: Cristina Stamatakis 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1193: Um site inspirador, expirador de Cristo. Gostaria de 
conversar com outros fãs deste site. Com outros fãs dessa Igreja. Com outros 
seres, que aguardam a justiça, a paz, a liberdade. 

 
DATE: Domingo, 1 de fevereiro de 2009 às 19:43:40 

REMOTE USER: Weliton Gonçalves 

CIDADE/ESTADO: Alvarenga / MG 

COMENTÁRIO 1194: Sou muito grato pela fonte de pesquisa que Ecclesia me 
propicia. 

 
DATE: Quarta-feira, 28 de janeiro de 2009 às 19:44:53 

REMOTE USER: Marcos Magagnatto 

CIDADE/ESTADO: Piracicaba / SP 

COMENTÁRIO 1195: Eu gostaria de saber que horas tem Missa Ortodoxa. Eu 
gostaria que tivesse uma Igreja em Piracicaba / SP. 

 
DATE: Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2009 às 02:37:08 

REMOTE USER: Joana D'arc Rodrigues de Lucena 

CIDADE/ESTADO: João Pessoa / PB 

COMENTÁRIO 1196: Sou católica romana, amo este site há bastante tempo, a 
espiritualidade monástica é para mim o ideal cristão, estou sempre no 
oratório, nas minhas aflições busco refúgio, pedindo orações. Sou formadora 
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religiosa e minha vida de fé tem base na espiritualidade monástica. Parabéns; 
por muitos textos valiosos, Deus os abençôe!!! 

 
DATE: Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2009 às 14:33:16 

REMOTE USER: José Mauricio 

CIDADE/ESTADO: São José do Rio Preto / SP 

COMENTÁRIO 1197: Oi tenho uma dúvida; quer dizer que a pessoa só poderá ser 
salva se for ortodoxa? Eu também sou cristão, mas sou evangélico, e na igreja 
evangélica seguem-se os mandamentos de Deus escritos na Bíblia. Eu 
também não seria salvo assim ou teria eu de me tornar ortodoxo? 

 
DATE: Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2009 às 23:23:32 

REMOTE USER: Ir. Bernardo da Esperança 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1198: Sou o Abade do Mosteiro da Esperança em São Paulo e 
gostaria de saber mais sobre a Comunidade Monástica São João, o Teólogo, o 
site e materiais de pesquisa e as fotos da comunidade, e marcar uma possível 
visita ao mosteiro. 

 
DATE: Domingo, 15 de fevereiro de 2009 às 14:26:59 

REMOTE USER: Gustavo Annecchini 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 

COMENTÁRIO 1199: Achei o site da nossa Santa Igreja Ortodoxa do Brasil muito 
legal. Rico em informações, ilustrado, ótima diagramação. Muito bom mesmo! 
Este é aquele site criado pelo Padre Marcos? Show de bola! Parabéns! Do 
irmão em Cristo, Miguel 

 
DATE: Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2009 às 10:42:29 

REMOTE USER: Sidney Sheldon Correia Viana 

CIDADE/ESTADO: Fortaleza / CE 

COMENTÁRIO 1200: Este site é verdadeiramente um tesouro de Deus, que é 
bondoso para com os homens, e com cada um de nós. Agradeço a Deus pelo 
seu amor, que dispõe seus escolhidos para contribuir com este site de diversas 
formas. 

 

Mensagens 1201 a 1300 (2009/10)   
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DATE: Terça-feira, 24 de fevereiro de 2009 às 00:02:14 

REMOTE USER: Joana D'arc Rodrigues de Lucena 

CIDADE/ESTADO: João Pessoa / PB 

COMENTÁRIO 1201: Deus seja louvado por este site, a Providência me inspirou 
um breve comentário, em 4/2/2009 e ganhei um irmão de fé (quem encontra 
um amigo encontra um tesouro) Urbano Medeiros; que o infinito amor de 
Deus supra todas as necessidades deste site, de coração, Deus os abençoe! 

 
DATE: Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2009 às 14:11:22 

REMOTE USER: Ligia Maria Schwan Batista 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1202: Onomástico de Dom Tarasios. Nesta ocasião de alegria e 
festa venho parabenizá-lo e fazer-lhe um pedido: Considerai as lágrimas do 
Senhor Jesus e então seu coração encontrará alegria. Lucas, 19, 41-42 

 
DATE: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2009 às 14:33:28 

REMOTE USER: Elias Mugrabi 

CIDADE/ESTADO: Vitória / ES 

COMENTÁRIO 1203: Parabéns pelo site. Possui boas orientações sobre a igreja, 
sua história e doutrina. Sugiro um «Fale Conosco». 

 
DATE: Quarta-feira, 4 de março de 2009 às 16:00:20 

REMOTE USER: Doutor Geraldo Farid (ortodoxo) 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1204: Fiquei muito feliz em ver que ECCLESIA tem os santos 
CDs do maestro Urbano Medeiros. Meu retorno ao cristianismo devo a este 
grande homem da Unidade. Homem de Deus! Precisa muito de nossas 
orações: está enfermo - probl. cardíacos seríssimos!!! Abraço e preces, Dr. 
Geraldo Farid (Ortodoxo) 

 
DATE: Segunda-feira, 16 de março de 2009 às 12:18:04 

REMOTE USER: Andrea da Silva Flor 

CIDADE/ESTADO: Capivari de Baixo / SC 

COMENTÁRIO 1205: Gostaria de conhecer melhor seus ensinamentos. Lendo 
superficialmente fiquei bastante tocada. Gostaria de saber os horários e o 
endereço em Florianópolis. Grata. Andrea 

 
DATE: Quinta-feira, 26 de março de 2009 às 16:03:59 

REMOTE USER: Abi Saber Boulus (ortodoxo) 

CIDADE/ESTADO: Damaskus - Syria 
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COMENTÁRIO 1206: Amados irmãos, entrem no site www.urbanomedeiros.com 
e baixem grátis em "Downloads" o lindo "Relatos De Um Peregrino Russo". 
Muito bem gravado pelo cristão oriental (amigo da ortodoxia!) Medeiros-
Urbano. Divulguem... 

 
DATE: Quarta-feira, 15 de abril de 2009 às 07:27:04 

REMOTE USER: Padre Juarez 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1207: Sou padre romano. Amo de coração este santo site! Todos 
os dias consulto-o. Repito: todos os dias!!! Fiquei muito alegre ao ver que a 
música santa do santo Urbano Medeiros está disponível em byblos. Parabéns. 
Contem comigo. Na Comunhão e na Unidade. NELE!!! Padre Juarez 

 
DATE: Quinta-feira, 16 de abril de 2009 às 22:58:18 

REMOTE USER: Maria Rocha 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1208: Parabéns a todos! Conteúdo excelente. 

 
DATE: Terça-feira, 21 de abril de 2009 às 08:28:11 

REMOTE USER: Celso de Jesus Gonçales Morilhas 

CIDADE/ESTADO: Santo André / SP 

COMENTÁRIO 1209: Para mim foi Providência Divina ter encontrado este site, 
minhas mãos foram guiadas. Estava no site de busca do Google, queria saber 
sobre São João Clímaco e fui guiado para cá. Agradeço a Deus. Um bom dia 
aos senhores. 

 
DATE: 27 de abril de 2009 at 20:06 

REMOTE USER: Padre Daniel de Oliveira 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1210: Sinal de grande humildade do Metroplita Jonas "digna de 
exemplo a ser seguido por nós ortodoxos" em retroagir pedindo publicamente 
desculpas por sua observação. Vida longa ao metropolita Jonas e paz na 
Oikumene Ortodoxa.

 
DATE: 28 de abril de 2009 at 23:51 

REMOTE USER: Pedrina Pedrina 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1211: Meu nome é Pedrina Souza, estou entrando no vosso [site] 
para localizar o Pe. Tercilio Carline [e] sua esposa Regina Celia de Almeida 
Carline. Eu residia em Jussara no Paraná, era aluna dele. Hoje moro em 

http://www.urbanomedeiros.com/
http://www.urbanomedeiros.com/
http://www.ecclesia.com.br/byblos/
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Maringá. Gostaria imensamente de entrar em contato com eles. Agradecida!!! 
Pedrina Souza.

 
DATE: 3 de maio de 2009 at 14:50 

REMOTE USER: Magali Bazacas 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1212: Oi, gostaria de saber se há possibilidade de haver outro 
passeio para decendentes de até 18 anos, por favor se podessem me responder. 
Obrigado.

 
DATE: Sábado, 2 de maio de 2009 às 18:25:19 

REMOTE USER: Consuelo Maria Angelim Inojosa 

CIDADE/ESTADO: Recife / PE 

COMENTÁRIO 1213: Hoje, surpreendentemente, abri o magnífico site que me 
trouxe conforto ante a Beleza de Deus. Obrigada! Que Deus nos abençoe! 
Consuelo 

 
DATE: Terça-feira, 12 de maio de 2009 às 19:24:15 

REMOTE USER: João Marcelo Rocha 

CIDADE/ESTADO: Curitiba/PR 

COMENTÁRIO 1214: Cristo Ressuscitou! Caro Irmão em Cristo. Tenho 
procurado e não tenho encontrado, os tropários e Kondakions de Santo Onofre 
Eremita e São Cristóvão Mártir. Será que, por gentileza poderia me enviar? 
Desde já agradeço a atenção, e em relação ao site, é uma verdadeira benção de 
Deus. Fraternalmente, João Marcelo 

 
DATE: Sexta-feira, 15 de maio de 2009 às 19:54:47 

REMOTE USER: Túlio César Lucena Duda 

CIDADE/ESTADO: Natal/RN 

COMENTÁRIO 1215: Sou ex-padre e sempre visito os sites da Igreja Ortodoxa, 
porque é de uma riqueza incomparável, litúrgica e espiritualmente. Este é 
outro e-mail meu: tuliocesar2@gmail.com. Saudações a todos vocês, irmãos. 

 
DATE: Sexta-feira, 15 de maio de 2009 às 20:53:07 

REMOTE USER: Jailton Alves da Silva 

CIDADE/ESTADO: Guarulhos/SP 

COMENTÁRIO 1216 Sempre que posso visito o site ECCLESIA. É muito 
importante para mim apreciar os ensinamentos que ele contém, pois, aprendo 
muito com eles. Sou muito grato, a vocês, obrigado. Jailton 

 

mailto:tuliocesar2@gmail.com
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DATE: Quarta-feira, 20 de maio de 2009 às 16:20:46 

REMOTE USER: Jorge Luiz Slobodaniuk 

CIDADE/ESTADO: Canoas / Rio Grande do Sul 

COMENTÁRIO 1217 Hrestos Voskrés! O ECCLESIA está cada dia melhor, 
parabéns aos Hieromonges Andrés e Pavlos. Esperamos vocês para a Festa da 
Santíssima Trindade! Amigos do ECCLESIA, também estão convidados a 
visitar meu blog: http://ortodoxiaplena.blogspot.com/  

 
DATE: Quinta-feira, 21 de maio de 2009 às 14:45:38 

REMOTE USER: Marcos Antonio Paes Magagnatto 

CIDADE/ESTADO: Piracicaba / São Paulo 

COMENTÁRIO 1214 Eu Gostaria que a igreja ortodoxa fosse instalada aqui em 
Piracicaba / SP. Eu gostaria de assistir uma missa ortodoxa. Muito obrigado! 

 
DATE: Sábado, 23 de maio de 2009 às 19:26:35 

REMOTE USER: Jorge Luiz Slobodaniuk 

CIDADE/ESTADO: Canoas / Rio Grande do Sul 

COMENTÁRIO 1218 Parabéns Pe. Andrés e Pavlos, espero encontrar vocês aqui 
na Festa da Santíssima Trindade em Canoas. Visitem também: 
www.ortodoxiaplena.bogspot.com.br  

 
DATE: Domingo, 24 de maio de 2009 às 21:23:38 

REMOTE USER: Padre Rômulo R. Viana 

CIDADE/ESTADO: Soledade / Paraíba 

COMENTÁRIO 1219 Ótimo! Muito sucesso! 

 
DATE: Quinta-feira, 28 de maio de 2009 às 08:41:58 

REMOTE USER: Ioannes Kalimenos 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1220 Parabéns pelo retorno do site original. Estava com 
saudades de contemplar este maravilhoso visual ao acessar o site. O Theos 
mazi mas. 

 
DATE: Segunda-feira, 1 de junho de 2009 às 09:33:51 

REMOTE USER: Elpidio de Paula Neto 

CIDADE/ESTADO: Palmas / TO 

COMENTÁRIO 1221 Sou católico romano, mas sou apaixonado pela 
espiritualidade e pelo ritual ortodoxo. Estive em São Paulo e sempre 

https://ortodoxiaplena.blogspot.com/
http://www.ortodoxiaplena.bogspot.com.br/
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frequentava a Catedral Metropolitana Ortodoxa de lá e fiquei apaixonado de 
verdade pela ritualidade da celebração. 

 
DATE: Quarta-feira, 3 de junho de 2009 às 16:43:49 

REMOTE USER: Moisés Hollenweger da Silva 

CIDADE/ESTADO: Osasco / SP 

COMENTÁRIO 1222 Saudações! Por obséquio, quero saber algumas coisas: se é 
possível obter uma Bíblia (o Canon Ortodoxo) publicada em grego e saber se 
existe alguma edição integral da Filocalia também em grego em venda aqui no 
Brasil e se é possível adquiri-la, e sobretudo se caso isto for possível, qual 
seriam os preços de ambas? No mais, agradeço a atenção. 

 
DATE: 8 de junho de 2009 at 21:53 

REMOTE USER: Cleber Soares Oliveira  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1223: Amados irmãos, gostaria de fazer parte de uma 
comunidade ortodoxa, moro em Uruguaiana-RS, sou catolico praticante, 
tenho lido muito sobre a história da igreja e sua doutrina,e tenho sentido no 
meu coração o quanto o Senhor Deus tem sucitado em mim, o desejo de servi-
lo. Gostaria de receber orações e conselhos vossos, ajudem-me a encontrar o 
caminho que o Senhor me tem chamado.

 
DATE: Quarta-feira, 10 de junho de 2009 às 10:31:31 

REMOTE USER: Fábio Eduardo de Souza Mena 

CIDADE/ESTADO: Botucatu / SP 

COMENTÁRIO 1224: Eu gosto muito do site Ecclesia por me manter informado 
sobre as principais coisas da nossa Igreja Ortodoxa. 

 
DATE: Quarta-feira, 10 de junho de 2009 às 19:35:51 

REMOTE USER: José Fernando Gemin 

CIDADE/ESTADO: Mococa / SP 

COMENTÁRIO 1225: A paz do Senhor! Como sempre muito bom e informativo, 
fico muito feliz em acessar este site e ver que nossa Igreja tem espaço na 
mídia. Deus os abençoe sempre e lhes inspire cada vez mais. 

 
DATE: Sexta-feira, 19 de junho de 2009 às 14:04:45 

REMOTE USER: Adriana P. Oliveira 

CIDADE/ESTADO: Belo Horizonte / MG 

COMENTÁRIO 1226: Sinceramente, Ecclesia é o site que eu mais gosto. Adoro 
ler sobre os Padres do Deserto e este é o maior acervo que já encontrei na 
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Internet. Ecclesia está de parabéns, cada dia o site fica melhor. Estou me 
apaixonando pela Igreja Oriental. 

 
DATE: Quarta-feira, 24 de junho de 2009 às 10:25:36 

REMOTE USER: O. Luiz Botelho 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 

COMENTÁRIO 1227: Muito bom, interessante enriquecedor. Parabéns! Paz e 
bem! 

 
DATE: Segunda-feira, 29 de junho de 2009 às 02:30:20 

REMOTE USER: Luan Rafael Meira Moreira 

CIDADE/ESTADO: Itapetininga / SP 

COMENTÁRIO 1228: Nossa, de fato, eu fiquei impressionado com a riqueza 
litúrgica oriental. Sou vocacionado ao sacerdócio na Diocese de Itapetininga, e 
já conhecia um pouco da sagrada liturgia. Agora pude observar mais alguns 
detalhes. 

 
DATE: Terça-feira, 30 de junho de 2009 às 10:40:29 

REMOTE USER: Rodrigo Mota 

CIDADE/ESTADO: Tatuí / SP 

COMENTÁRIO 1229: Olá! Sou católico romano e gosto muito deste site por 
ajudar a conhecer a tão bela história e modo de ser ortodoxo. Deus os 
abençoe! 

 
DATE: 2 de julho de 2009 at 18:46 

REMOTE USER: Olga  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1230: Sendo eu católica romana, é satisfatório sentir que há um 
aproximidade entre católitos e ortodoxos. Um só Corpo, por isso, que seja uma 
só Igreja. Abraço.

 
DATE: Sábado, 18 de julho de 2009 às 21:06:35 

REMOTE USER: José Fernando Gemin 

CIDADE/ESTADO: Mococa / SP 

COMENTÁRIO 1231: Sempre visito este site, e encontro nele muitas informações 
das quais faço bom uso. Deus continue sempre vos inspirando nesta boa e 
santa obra. Obs.: Gostaria de lhes propor uma ideia, como estamos nos 
aproximando do novo ano litúrgico, organizar um calendário com todas as 
festas principais (12) e também os santos do dia. A razão desta, é porque não 
encontramos calendários (folhinhas) como fazem os Católicos Romanos, isto 
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facilitaria muito o acesso diário em nossas celebrações e também como 
roteiro para estarmos em comunhão diariamente. Se pude acrescentar e 
contribuir, Glória a Deus. Caros irmãos, tenham um feliz e santo final de 
semana com a intercessão da Ss.ma. Mãe de Deus. Grato. Fernando-Paróquia 
Santo Elias Guaxupé-MG 

Resposta: Caro irmão, o calendário santoral de cada mês está AQUI . O «Santo 
do Dia», aqui no «Synaxarion» , desde maio deste ano. Obrigado pelas 
sugestões. As Grandes Festas e Domingos estão AQUI em « Sinaxe ». 

 
DATE: Quinta-feira, 16 de julho de 2009 às 22:26:04 

REMOTE USER: Raif Melhem Haddad 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1232: Parabéns pelo Site! 

 
DATE: Domingo, 26 de julho de 2009 às 15:36:56 

REMOTE USER: Ivan 

CIDADE/ESTADO: Itabuna / BA 

COMENTÁRIO 1233: Incrível esse site, maravilhoso, estou pesquisando a Igreja 
Ortodoxa e esse site praticamente está me dando várias respostas. Muito 
obrigado! 

 
DATE: Sábado, 1 de agosto de 2009 às 12:01:36 

REMOTE USER: Roberto L. L. de Moura 

CIDADE/ESTADO: Curitiba / PR 

COMENTÁRIO 1234: Um site bem elaborado. Os cumprimentos sinceros e que 
permaneçamos nas bênçãos do Senhor Nosso DEUS! 

 
DATE: Terça-feira, 4 de agosto de 2009 às 23:16:05 

REMOTE USER: Francisco Cirilo junior 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1235: Visitei algumas páginas deste site e, gostei muito, desde as 
cores e, o conteúdo que pude ler, com certeza, visitarei outras vezes 

 
DATE: Data: Sexta-feira, 7 de agosto de 2009 às 11:09:16 

REMOTE USER: Elizabete Rodrigues Mendes 

CIDADE/ESTADO: Governador Valadares / MG 

COMENTÁRIO 1236: Achei o site muito interessante, fiquei sabendo dele no 
jornal Opinião de Belo Horizonte. Acho que deveria ter algo para facilitar os 
iniciantes como eu, por exemplo: «O que você procura?» Grande abraço! 

http://www.ecclesia.com.br/calendario/index.html
http://www.ecclesia.com.br/news/?cat=9
http://www.ecclesia.com.br/sinaxe/index.html
http://www.ecclesia.com.br/sinaxe/index.html
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DATE: Sexta-feira, 7 de agosto de 2009 às 23:29:40 

REMOTE USER: Claudio Américo 

CIDADE/ESTADO: Maringá / PR 

COMENTÁRIO 1237: Gostaria de saber qual é o posicionamento da Igreja com 
referência a Maçonaria. 

 
DATE: Segunda-feira, 10 de agosto de 2009 às 18:28:22 

REMOTE USER: Oscar 

CIDADE/ESTADO: Huanuco en PERU 

COMENTÁRIO 1238: Que Dios los bendiga e ilumine su trabajo. 

 
DATE: Sábado, 15 de agosto de 2009 às 11:18:15 

REMOTE USER: Sergio Ricardo 

CIDADE/ESTADO: Valparaiso de Goiás / GO 

COMENTÁRIO 1234: Sou Católico Romano, no entanto, estava procurando 
saber sobre a Igreja Ortodoxa e descobri esse site de imensa riqueza. Gostaria 
também de pedir para algum irmão ortodoxo que se puder me presentear com 
um cordão ortodoxo, por favor eu agradeceria, pois me habituei a rezar a 
oração de Jesus. 

 
DATE: Sábado, 15 de agosto de 2009 às 11:18:15 

REMOTE USER: Sergio Ricardo 

CIDADE/ESTADO: Valparaiso de Goiás / GO 

COMENTÁRIO 1239: Sou Católico Romano, no entanto, estava procurando 
saber sobre a Igreja Ortodoxa e descobri esse site de imensa riqueza. Gostaria 
também de pedir para algum irmão ortodoxo que se puder me presentear com 
um cordão ortodoxo, por favor eu agradeceria, pois me habituei a rezar a 
oração de Jesus. 

 
DATE: Sábado, 15 de agosto de 2009 às 17:43:01 

REMOTE USER: Sandra Rizzotti 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1240: Sou arquiteta e estou realizando uma pesquisa para o 
curso de "Especialização em Gestão de Restauro" pela UF Pernambuco 
(CECI). Escolhi como obra para a realização dos trabalhos de levantamento e 
proposta de restauro, a Capela da Anunciação Bom Jesus do Horto (Igreja 
Russa do Ipiranga tombada pelo Conpresp), em São Paulo, devido ao seu valor 
como patrimônio histórico da cidade. Necessito entrar em contato com o 
responsável pela Capela, pois terei que elaborar os desenhos da planta, 
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fachadas, desenhos dos elementos decorativos e outros levantamentos sobre a 
edificação. Agradeço se puder ajudar. Email: sanrizzo@uol.com.br  

 
DATE: Domingo, 16 de agosto de 2009 às 11:48:54 

REMOTE USER: Dra. Juliana Botrel 

CIDADE/ESTADO: Belo Horizonte / MG 

COMENTÁRIO 1241: Parabéns por vocês terem a música linda e ungida de 
Urbano Medeiros. Para mim, o melhor músico Cristão oriental do mundo. 
Este homem é sério, humilde e bom. Beijo da irmã. Dra. Juliana e família. 

 
DATE: Sexta-feira, 21 de agosto de 2009 às 19:30:21 

REMOTE USER: Francisco Genciano 

CIDADE/ESTADO: Ribeirão Pires / SP 

COMENTÁRIO 1242: A Paz de Cristo seja com todos! Fiquei muito alegre em 
encontrar (ao acaso?) este site. Para mim é muito importante conhecer mais 
acerca do desenvolvimento do pensamento, expressão de fé e história de meus 
irmãos no Oriente. A Deus toda glória! 

 
DATE: Quinta-feira, 27 de agosto de 2009 às 06:57:42 

REMOTE USER: Maria Kalil - ortodoxa 

CIDADE/ESTADO: Cidade: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1243: Amigos, este site é a coisa mais preciosa que nós temos. 
Entre em Byblos. Cada livro que só encontramos nele. Cada CD lindo e santo. 
Não fico um dia sem visitá-lo. Beijo e preces, Maria Kalil - ortodoxa e 
totalmente ecumênica 

 
DATE: Terça-feira, 1 de setembro de 2009 às 20:13:15 

REMOTE USER: Sandra Rizzotti 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1244: Preciso entrar em contato com o responsável pela Capela 
da Anunciação Bom Jesus do Horto (Igreja Russa do Ipiranga). Estou 
realizando uma pesquisa para o curso de "Especialização em Gestão de 
Restauro" pela UF Pernambuco (CECI). Escolhi como obra para a realização 
dos trabalhos de levantamento e proposta de restauro, a Capela da 
Anunciação Bom Jesus do Horto (Igreja Russa do Ipiranga tombada pelo 
Conpresp), em São Paulo, devido o seu valor como patrimônio histórico da 
cidade. Necessito entrar em contato com o responsável pela Capela. Agradeço 
se alguém puder me ajudar. Email: sanrizzo@uol.com.br Fone: 9129-3335 

 
DATE: 5 de setembro de 2009 at 11:36 

REMOTE USER: Olga  

mailto:sanrizzo@uol.com.br
mailto:sanrizzo@uol.com.br
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CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1245: Sou católica romana. É de grande importância que os 
ortodoxos e católico-romanos dêem muito valor à natureza e tudo o que foi 
criado por Deus. Sem Natureza não há homem. Sem homem não há Mundo.

 
DATE: 8 de setembro de 2009 at 13:42 

REMOTE USER: Cristof Niko  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1246: fantastic news from Santidade Bartolomeu I, I lived on the 
Amazon and know his Santidade travelled the Rio Negro from MANAUS. 
Sadly unconcscious land owners still exploit the native indiginous peoples and 
destroy valuable resources for short term profit.

 
DATE: 12 de setembro de 2009 at 11:12 

REMOTE USER: Thessália Aahaban  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1247: Olá, será que poderiam me enviar detalhes do museu por 
fora? Está lindo, estou para voltar à Grécia, mas estou louca para ver um 
pouco do acervo. Atenciosamente, Thessália

 
DATE: 13 de setembro de 2009 at 08:33 

REMOTE USER: Gonzalo Fernández  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1248: Reverendos Padres: Eles podem pedir a Nossa Senhora e 
Ela pede ao Divino Filho pelas necessidades como as de Isabel e Joaquim, pois 
Isabel e Joaquim formam um matrimônio cristão exemplar [...] Tudo para a 
maior glória de Deus e para o bem das almas. Uma atenciosa saudação.

 
DATE: 13 de setembro de 2009 at 12:00 

REMOTE USER: Olga  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1249: É sempre bom o Oriente ter uma ligação com os jovens, 
transmitir os valores que tanto necessiatmos para o bem da sociedade. Hoje 
em dia vemos todos os valores a degradar-se. Como dizia Plínio Correa de 
Olieira, as revoluções criaram novos pensamentos e até novas políticas que 
destruíram por complecto os valores cristãos e morais de cada individuo. 
Esperemos que tanto a Igreja Romana como a Ortodoxa, transmitam os bons 
cotumes para a juventude, bem como deêm a conhecer a verdade [...] à 
juventude. Os jovens querem saber a verdade, mesmo que possa doer... 
Abraço, Olga - Portugal (católica romana).

 
DATE: 13 de setembro de 2009 at 12:32 
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REMOTE USER: Olga  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1250: A família é uma benção de Deus, assim como está descrito 
no Antigo Testamento. Embora sendo católica-romana e tendo uma opinião 
contrária a certos assuntos, no que se refere ao casamento de padres, felecito 
essas mesmas pessoas pelo que têm feito em prol da família e da dignidade 
humana. Abraço, Olga.

 
DATE: Segunda-feira, 14 de setembro de 2009 às 20:13:28 

REMOTE USER: Elaine Guerhardt Falcão 

CIDADE/ESTADO: Carapicuíba / SP 

COMENTÁRIO 1251: Gostaria de saber os endereços mais próximos do meu 
município. 

 
DATE: 20 de setembro de 2009 at 13:31 

REMOTE USER: Oscar 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1252: Gracias Señor porque tu Espíritu esta actuando en tu 
Iglesia!

 
DATE: Terça-feira, 22 de setembro de 2009 às 10:42:12 

REMOTE USER: Gilberto P. Cardoso Filho 

CIDADE/ESTADO: Cotia / SP 

COMENTÁRIO 1253: Muito bom o site. Gostei muito de ver as fotografias da 
comunidade e poder rever velhos amigos. Um grande abraço, Pe. André e Pe. 
Paulo. 

 
DATE: Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 às 19:38:38 

REMOTE USER: Norma Suely Américo 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1254: Os caminhos que nos levam para o «Pai» são muitos e 
diferentes. Porém o mais importante é sabermos que temos responsabilidade, 
não apenas por nós mesmos, mas também por aqueles que nos cercam.

 
DATE: Sexta-feira, 25 de setembro de 2009 às 13:15:51 

REMOTE USER: Arquimandrita João 

CIDADE/ESTADO: Juiz de Fora / MG 

COMENTÁRIO 1255: Gostaria de saber onde e de que modo poderia comprar 
artigos bizantinos como: paramentos, cruzes, cálices, evangeliários e outros? 
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DATE: 27 de setembro de 2009 at 21:46 

REMOTE USER: Mauricio Ragazzo 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1256: Eu louvo e agradeço a Deus por essa grande notícia e 
esperança. Peço, Jesus, pelas Suas Sagradas Chagas, que o Senhor cure todas 
as feridas das divisões entre Católicos e Ortodoxos. Peço, Jesus, que derrube 
todas as barreiras, todos os muros que ainda nos separam. Peço Jesus, pelas 
Suas Chagas, que o Senhor coloque no coração do Papa Bento XVI, dos 
Cardeais e Bispos Católicos e também no coração dos Patriarcas e de todos os 
Ortodoxos a Luz a respeito da necessidade urgente da Unidade, para darmos 
ao mundo o testemunho de forma que o mundo creia. Coloca Jesus, no 
coração das autoridades os desejos e as intenções de Seu Coração Santíssimo 
que disse: "Pai, que sejam Um para que o mundo creia". Peço Jesus, o grande 
Milagre da Unidade e o derramamento do Espírito Santo sobre toda a Sua 
Igreja! Amém. Atendei-me Jesus pelos méritos de Suas Santas Chagas, pela 
Sua Bondade, e pelo Poder de Seu Amor. Atendei-me Jesus, por intercessão de 
Sua Santíssima Mãe, venerada e amada por Católicos e Ortodoxos. Atendei-
me Jesus por intercessão de todos os Seus Santos, particularmente peço a 
intercessão de São Leopoldo Mandic, de São Rafael de S. José OCD e da Bem-
aventurada Maria Gabriela da Unidade. Amém 

 
DATE: Segunda-feira, 5 de outubro de 2009 às 01:04:44 

REMOTE USER: Gabriela Luiza Assumpção Paes 

CIDADE/ESTADO: Piracicaba / SP 

COMENTÁRIO 1257: Parabéns pelo site e gostaria de mais informações sobre a 
Igreja Ortodoxa Grega. Tal Igreja está alinhada com Roma ou com os 
Patriarcados? Em minha cidade há uma Igreja Ortodoxa Grega Patriou e a 
Igreja Ortodoxa Antioquina. Gostaria de saber mais. 

 
DATE: Quarta-feira, 7 de outubro de 2009 às 01:15:52 

REMOTE USER: Gabriela Luiza A. Paes 

CIDADE/ESTADO: Piracicaba / SP 

COMENTÁRIO 1258: DEUS esteja convosco! Tragam a Igreja Ortodoxa para 
Piracicaba! 

 
DATE: 7 de outubro de 2009 at 12:36 

REMOTE USER: Sergio 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1259: A unidade entre os critão é, sem dúvida, o maior exemplo 
que se possa oferecer ao mundo atual, e que bom seria que esta unidade 
comecasse pelas duas maiores Igrejas, Que Deus esteja sempre no centro de 
cada diálogo. 
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DATE: Sexta-feira, 9 de outubro de 2009 às 15:52:48 

REMOTE USER: Wallace Bomfim 

CIDADE/ESTADO: Vitória / ES 

COMENTÁRIO 1247: Gostaria de saber se existe Igreja Ortodoxa em Vitória - ES. 

 
DATE: Sexta-feira, 9 de outubro de 2009 às 21:44:38 

REMOTE USER: Gabriela Luiza Assumpção Paes 

CIDADE/ESTADO: Piracicaba / SP 

COMENTÁRIO 1260: DEUS esteja contigo! Gostaria de saber se seria possível 
trazer a Igreja Ortodoxa para Piracicaba. Seria maravilhoso! 

 
DATE: Terça-feira, 13 de outubro de 2009 às 15:36:05 

REMOTE USER: Marco Aurelio Petry 

CIDADE/ESTADO: Chapecó / SC 

COMENTÁRIO 1261: Admiro demais a Santa Igreja Ortodoxa, filha dos Santos 
Apóstolos. Sou Católico Romano, mas sempre oro para que Deus una os dois 
pulmões de seu Corpo Místico, a fim de que o mundo creia em Jesus como 
Único Senhor e Salvador. Paz e bem a todos os irmãos ortodoxos! 

 
DATE: Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 às 20:14:51 

REMOTE USER: Rogério Martina da Costa 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 

COMENTÁRIO 1262: Gostei muito, que bom ter esse site da Igreja Cristã 
Ortodoxa para nos esclarecer dúvidas e pedir orações. Onde posso participar 
da Missa Ortodoxa aqui no Rio de Janeiro? 

 
DATE: 17 de outubro de 2009 at 15:14 

REMOTE USER: Fernando Mazer 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1263: Acho que as pessoas têm o direito a escolher a religião e a 
doutrina que querem seguir. A Igreja Ortodoxa Russa peca por querer obrigar 
o povo russo a ser ortodoxo! Ela demonstra uma forte insegurança de sua ação 
evangelizadora e doutrinária agindo dessa forma! Eu não concordo com tal 
lei. 

 
DATE: 17 de outubro de 2009 at 20:15 

REMOTE USER: Jorge Luiz Slobodaniuk 

CIDADE/ESTADO:  
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COMENTÁRIO 1264: Eu concordo com esta lei, a Rússia é uma nação por 
essência ortodoxa, e nada tem a ver com insegurança religiosa; basta conhecer 
a Rússia para constatar isso, o proselitismo protestante e, sobretudo, papista 
acompanha a nação russa desde os tempos mais remotos, sem êxito nenhum. 
A Igreja Ortodoxa Russa não faz proselitismo e, na diáspora, apenas dá 
suporte aos descendentes de imigrantes que vivem nos mais diversos países. 
Nada mais do que justo que suas fronteiras canônicas sejam respeitadas pelas 
outras religiões. Particularmente, do ponto de vista canônico e cívil, isso é 
legal!!!

 
DATE: 19 de outubro de 2009 at 01:22 

REMOTE USER: Fernando Mazer 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1265: Nesse ponto vc. até está certo Jorge, só que eu desejo 
apenas dizer uma coisinha, e, para isso eu peço a autorização do provedor do 
site como um direito de resposta justa: Sobre o termo "papista" que vc usou; e 
não, Católica Romana! Apenas dei meu parecer pessoal e respeito quem pensa 
diferente ou pode contribuir com novas opiniões, mas, eu não tratei a Igreja 
Ortodoxa Russa de forma ironica, tanto que coloquei essa instituição em letra 
maiuscula. Católicos são mais que os papas para sermos chamados de papista. 
Fique na paz.

 
DATE: 19 de outubro de 2009 at 17:54 

REMOTE USER: Natan Cerqueira 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1266 É lamentável que uma lei fascista como essa que atenta 
contra a liberdade dos cidadãos russos tenha o apoio da Igreja Ortodoxa. Se o 
esforço missionário de protestantes e católicos romanos realmente não 
exercem efeito nenhum na Federação Russa, por que proibir?

 
DATE: Terça-feira, 20 de outubro de 2009 às 22:16:05 

REMOTE USER: Edson Luis Bueno de Oliveira 

CIDADE/ESTADO: Alvorada / RS 

COMENTÁRIO 1267: É muito importante o processo de levar a verdadeira 
Tradição Cristã a todos os povos. 

 
DATE: 21 de outubro de 2009 at 17:31 

REMOTE USER: Dimitry Znamensky 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1268: Parabéns, Sr. Slobodaniuk! As opiniões de pessoas que 
desconhecem a história da Rússia, seja a Kievliana ou seja a Moscovita, tem 
uma visão distorcida do problema histórico-social e religioso-ético que afeta 
ao povo russo. A ortodoxia russa como religião sempre esteve e estará 
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umbelicalmente ligada a própria existência da Rússia, como um povo e uma 
nação, independentemente de governos, alguns impondo restrições (Pedro o 
Grande) outros realizando perseguições (como comunista de Lenin-Stalin e 
outros). Para convencer-se disto basta ler Kliuchevsky, Karamzin, Soloviov, 
Puschkarev e tantos outros historiadores russos, lamentavelmente 
desconhecidos no Ocidente por muitos dos palpiteiros. Saudaçôes Cordiais 
Prof. Znamensky, Dmitry Valerianovich.

 
DATE: 21 de outubro de 2009 at 23:29 

REMOTE USER: Fernando Mazer 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1269: Eu posso perguntar algo?! Os russos gostam de quem não é 
russo, ou sempre dão patada como acontece quando eu vou em algum evento 
religioso ou participo de algum fórum. Posso ser "palpiteiro" mesmo, pois nem 
tudo eu conheço sobre ortodoxia, mas quem não conhece e emite uma opinião 
é sempre maltratado? Fraternalmente.

 
DATE: 22 de outubro de 2009 at 00:29 

REMOTE USER: Fernando Mazer  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1270: Não estou querendo ser ofensivo e nem generalizar, me 
desculpem a sinceridade com que falei anteriormente, mas infelizmente é o 
que eu sinto. Tento respeitar todas as religiões, mas, as vezes sinto que tudo o 
que fazemos ou falamos para um ortodoxo russo soa como ofensa. Nisso eu 
não tenho esperança de nenhuma união, pois se os ortodoxos russos não 
gostam da gente do Ocidente, então que fiquem por lá e a gente aqui. Eu só 
queria saber se estou errado em pensar assim.

 
DATE: 24 de outubro de 2009 at 22:27 

REMOTE USER: Davi Lemos 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1271: Faço votos de que esta reunião entre as Santas Igrejas 
Católica e Ortodoxa apontem para a mais breve união. Sou católico e sonho 
com o dia em que poderei comungar licitamente em uma celebração 
eucarística ortodoxa. O mesmo Cristo habita e edifica nossas Igrejas. Façamo-
las uma só Igreja. Saudações a todos os irmãos ortodoxos. Davi Lemos 
Salvador-Bahia-Brasil.

 
DATE: 26 de outubro de 2009 at 00:20 

REMOTE USER: Davi Lemos 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1272: Parabenizo a todos os representantes das Santas Igrejas 
Católica e Ortodoxa pelos esforços pela unidade quista pelo Senhor Jesus 



311 
 

Cristo! Acredito que estamos vivendo momento de muita alegria também no 
Céu, onde Nosso Senhor, nossa Mãe Maria e todos os anjos e santos 
intercedem por nós. A nossa Igreja é Una! A nossa Igreja é Santa! A nossa 
Igreja é Apostólica! A nossa Igreja é Católica! A nossa Igreja é Ortodoxa! Amo 
vocês, meus irmãos, e manterei minhas orações diante do Senhor para que 
possa também comungar Seu Corpo e Seu Sangue, licitamente, em vossa 
Divina Liturgia! Davi Lemos Salvador-Bahia-Brasil vocacionado da 
Congregação da Paixão de Jesus Cristo.

 
DATE: Quarta-feira, 28 de outubro de 2009 às 22:58:30 

REMOTE USER: Viviane Domingues 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1273: Parabéns pelo site, ele é extremamente rico e importante. 
Para mim, particularmente, está contribuindo para fundamentar a minha fé, 
ampliando meus conhecimentos sobre o cristianismo que, a partir de agora, 
vou praticá-lo efetivamente. Obrigada, estou feliz por me encontrar, faltava 
apenas isso. 

 
DATE: 3 de novembro de 2009 at 20:02 

REMOTE USER: Laudivino Domingos Antunes 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1274: Estou começando a reunir copia da imagem da Virgem 
Santissima de todos os paises. Gostaria de saber como faço para receber uma 
copia da imagem de Nossa Senhora de Kazan.

 
DATE: Quarta-feira, 4 de novembro de 2009 às 11:19:53 

REMOTE USER: José Fernando Gemin 

CIDADE/ESTADO: Mococa / SP 

COMENTÁRIO 1275 Amados irmãos no Senhor Jesus, é sempre muito edificador 
visitar este site, é como se sentir em casa, muito rico em conteúdo. Que a 
proteção da Ss.ma. Theotokos seja sempre a vossa força. Obs.: Se possível 
gostaria de comunicar-me com um membro eclesiástico da comunidade. Sou 
membro da Igreja Ortodoxa Antioquina, porém, na cidade onde moro é muito 
difícil encontrar fiéis ortodoxos. A paróquia que participo está em Guaxupé-
MG. E sempre que posso participo da Divina Liturgia lá, contudo é difícil 
manter contato frequente com pessoas da paróquia, daí a razão do meu 
pedido. Desde já lhes agradeço imensamente no que puderem me atender. 
Que a graça e a bondade de nosso Deus estejam com todos vós. Abraço 
fraterno no Senhor. Fernando 

 
DATE: 6 de novembro de 2009 at 23:45 

REMOTE USER: Glauco 

CIDADE/ESTADO:  
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COMENTÁRIO 1276: Faço votos a opinião do irmão Davi e peço a Deus que 
ilumine a cada um de nós católicos e ortodoxos e principalmente aos irmãos 
que nos representam nesta reunião para que as suas conclusões sejam de fato 
apontadas para o desejo de Nosso Senhor: "que todos sejam um". Aguardamos 
o fruto concreto dessa reunião.

 
DATE: 7 de novembro de 2009 at 00:00 

REMOTE USER: Glauco 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1277: Compartilho e faço como minhas as palavras do irmão 
Davi. O que nos separa é pouco diante daquilo que nos une: o amor a Jesus 
Cristo, a fidelidade a Tradição, a Escritura e a Igreja como testemunharam os 
primeiros padres da Igreja. Oxalá o reestabelecimento pleno de nossa unidade 
e comunhão aconteçam brevemente. Oremos a Nosso Senhor pela intercessão 
da Santíssima Virgem para que na prática, é o que falta, sejamos um: 
pertencentes a Una, Santa e Católica Igreja de Cristo.

 
DATE: 7 de novembro de 2009 at 10:47 

REMOTE USER: Marina 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1278: Quanto à autorização que será requerida, poderíamos 
então apelidá-la de "novo método arrecadador de propina", sim? O excesso de 
regras sem sentido na Rússia só colabora para o sucateamento delas. Se 
alguém quer ser seguidor da Mãe de Deus do Futebol, então sorte! Liberdade!

 
DATE: Sexta-feira, 13 de novembro de 2009 às 10:21:12 

REMOTE USER: Ioseff Fábio 

CIDADE/ESTADO: Patos / PB 

COMENTÁRIO 1279: Adoro acessar esse site... Deus nos abençoe sempre! 

 
DATE: Domingo, 15 de novembro de 2009 às 18:29:39 

REMOTE USER: Marcelo Siqueira Guilherme 

CIDADE/ESTADO: Brasília / DF 

COMENTÁRIO 1280: Paz e bem a todos e rezemos pela unidade dos cristãos 
para que todos sejamos um. 

 
DATE: 17 de novembro de 2009 at 22:58 

REMOTE USER: José Fernando Gemin 

CIDADE/ESTADO:   

COMENTÁRIO 1281: Parabéns ao historiador Martin KUGLER. Suas 
argumentações são profundamente oportunas e bem fundamentadas. Chega 
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de hipocrisias históricas. Os países capitalistas, bem como os socialistas jamais 
dispensaram as efígies estampadas, como chefes de estado, figuras mitológicas 
ou heróis nas cédulas monetárias. O cifrão sempre foi o objeto de culto dentro 
de uma sociedade que banaliza o verdadeiro valor que norteia o ser humano, 
este sim é um símbolo permissivo, que fomenta a desigualdade, a 
desvalorização daqueles que não o possuem em grandes quantidades, financia 
guerras, narcotráficos e a corrupção daqueles que se dizem legítimos 
representantes do povo. Este é um milésimo daquilo que eu gostaria de expor 
quanto a este fato tão desproposital. Acho que seus autores deveriam olhar 
mais para a pobreza moral, material e intelectual de nossa sociedade, este 
sim, sinais que devem ser extinguidos com urgência do nosso convívio. Mais 
uma vez, congratulações ao autor e a todos os que se simpatizam e apoiam 
esta iniciativa de profundo caráter.

 
DATE: 19 de outubro de 2009 at 17:54 

REMOTE USER: Oscar 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1282: Completamente de acuerdo. Las minorias no pueden 
convertirse en seres especiales para que la mayoria siga y haga sus voluntades 
y respeten sus "derechos". ¿As mayorias tienen derechos tambien? La cruz es 
un simbolo que esta unido a la historia de Europa. 

 
DATE: 22 de novembro de 2009 at 15:03 

REMOTE USER: José Fernando Gemin  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1283: É consideralvelmente trágico que ainda hoje se mata por 
questões religiosas, visto que vivemos em uma sociedade supostamente 
desenvolvida no âmbito da liberdade de expressão. A intolerância em todos os 
sentidos tem imperado e contribuido para que os homens não se reconheçam 
como semelhantes. Se alguém expressar seu pensamento a respeito deste ou 
daquele assunto, e isto vier a desagradar a outrem, corre o risco de ser punido 
com as mais diversas formas de retalhação, chegando ao ponto de lhe ser 
ceifada a vida em nome de um idealismo particularista e extremista. Vivemos 
uma secularidade hipócrita, onde se fala tanto em adorar e servir à Deus, mas 
em Seu nome comete-se as mais terríveis formas de barbáries. É inadmissível 
que em pleno sec XXI ainda temos pendengas religiosas, e instigamos "as 
guerras santas", que tantas cicatrízes deixaram em nossa civilização. Mas o 
pior de tudo é matar em nome de um farisaico amor á Deus, e depois há quem 
diga que temos o mesmo Senhor e Deus, isto é uma mentira, pois o Deus dos 
cristãos é o Deus da vida, que por causa da ignorância dos seres humanos 
encarnou-se para ensiná-los como viver fraternalmente. E por conta disso 
muitos cristãos tem sofrido o martírio, porque são fiéis aos ensinamentos de 
seu Salvador, que não mandou matar ninguém, mas que pregasse a verdade, 
porque esta liberta o homem de toda a falsidade e forma de escravidão. 
Acredito que a nossa fé não deve se intimidar diante destes testemunhos, mas 
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elevar ao Senhor, Caminho, Verdade e Vida, os merecidos louvores porque 
ainda existem discípulos corajosos que não temem em anunciá-lo. Tomemos 
cuidado, porque já estamos vivendo um período de cristianismo "light", que 
aos poucos vai cedendo lugar ao relativismo, não só por parte dos laicos mas 
também pelos seus hierarcas, que fecham os olhos para as realidades 
inerentes à própria fé que professam. Jesus não prometeu facilidades e nem 
elogios aos seus seguidores, mas perseguiçoes e zombarias, este é o custo para 
se obter a coroa da glória. Ao nosso irmão padre, nossas orações e que o 
Senhor Justo Juiz o acolha em seu reino.

DATE: Domingo, 29 de novembro de 2009 às 22:05:44 

REMOTE USER: Matheos Paidusis 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 

COMENTÁRIO 1284: Parabéns pela iniciativa! 

 
DATE: Domingo, 29 de novembro de 2009 às 22:05:44 

REMOTE USER: Roberto de Almeida Gallego 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1285: Estudo em meu doutorado o pensamento e a vida de 
Gregório Palamàs, mas não consegui, até o momento, ter acesso a obra 
"Triades pour la defense de saints hesychastes", em dois volumes, com 
comentário e anotações do teólogo ortodoxo J. Meyendorff. Onde poderia eu 
adquiri-la ou mesmo consultá-la? Muito obrigado, Roberto Gallego 

 
DATE: 3 de dezembro de 2009 at 22:12 

REMOTE USER: José Fernando Gemin  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1286: É significativa a data em que a Santa Igreja Católica 
Ortodoxa celebra o Patrono da Sé Apostólica de Constantinopla, Santo André 
"Primeiro Chamado", que com sua vida testemunhou sua fidelidade à esta 
vocação através do matírio. E importante também salientar a importância e a 
função do Patriarca Ecumênico, nosso Pai e Patriarca Bartolomeu I, que 
cumpre com fidelidade e zêlo apostólico seu papel entre as demais Sés 
Patriarcais e as Igrejas Autocéfalas. Ele representa para a Ortodoxia o ponto 
visível da unidade e do diálogo, sem prerrogativas do status "Pontífice", visto 
que este título cabe apenas à Cristo - A quem Deus constituiu Senhor e cabeça 
de Sua Igreja. Os apóstolos e seus sucessores são os colaboradores desta obra 
salvífica, enquanto instituição divina, e contam com a assistência do Espírito 
Santo que endossa, em tudo, o desejo do Senhor para que todos sejam um. 
Acompanhando a trajetória do diálogo para a unidade dos cristãos, nota-se 
que o Ministério Petrino é um ponto sensível; talvez o mais complexo entre 
outros temas. O cristianismo ocidental católico tem no bispo de Roma sua 
liderança teocrática, o moderador universal para onde tudo converge. A isso 
acrescenta-se ainda o tema complexo da "infalibilidade papal", que dá 
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margem à reflexão sobre o papel do Espírito Santo e Sua ação na Igreja. A 
infalibilidade é atribuida à Deus, e se torna infalível aquele que se deixa 
conduzir pela Sua sabedoria, de modo que, de nenhum ser humano esta é 
emanada, porém apenas "emprestada" para que se cumpra uma missão na 
caridade em favor dos irmãos. Quanto a questão jurídica do Ministério 
Petrino, supondo que este seja superado como divergência e passe a exercer 
sua função universal tabém na Ortodoxia, imaginemos por exemplo as 
nomeações episcopais, que lugar estará reservado para o Patriarca 
Ecumênico? As questões acerca da Tradição, Doutrina e Teologia já em vigor 
há séculos, e aquelas conscernentes ao nosso tempo secularizado, que muitas 
vezes "exige" uma reconsideração para que a Igreja continue a desempenhar 
sua missão, enquanto não chega aquele derradeiro dia para o qual todos 
nascemos e morremos. Caríssimos irmãos, elevemos ao Senhor Nosso Deus 
Misericordioso nossas orações e adoração para que estas considerações e 
tantas outras, tenham seu desenrolar sob a ação do Espírito Santo, e não 
apenas através de conjecturas humanas. Que tudo concorra para a unidade e 
não para a "uniformidade" da Igreja desejada e amada por Deus, que é PAI, 
FILHO e ESPÍRITO SANTO, Tríade existente desde o princípio incriado e 
unidos pelos séculos sem fim.

 
DATE: 7 de dezembro de 2009 at 18:29 

REMOTE USER: Davi Lemos 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1287: Agradeço a Deus nosso Pai pelo derramamento do Espírito 
Santo, nosso Defensor, sobre nossas Santas Igrejas Católica e Ortodoxa, que 
caminham em direção à unidade pedida por Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso 
Sumo Bem! Minha alma se enche de esperança com tais notícias; ver os dois 
pulmões da Igreja de Cristo alimentando o ardor de um só coração sedento de 
Amor seria uma antecipação da realidade celeste. Busquemos então as coisas 
do alto, a vontade de nosso Sumo Bem Jesus Cristo. Amo-vos todos vocês, 
irmãos ortodoxos. Que a Santíssima Virgem nos conduza a fazer tudo o que 
nos manda o Senhor! Davi Lemos paroquiano de Nossa Senhora da Boa 
Viagem Salvador, Bahia, Brasil.

 
DATE: Terça-feira, 8 de dezembro de 2009 às 22:21:59 

REMOTE USER: José Fernando Gemin 

CIDADE/ESTADO: Mococa / SP 

COMENTÁRIO 1288: A paz de nosso Bom e Misericordioso Deus estejam com 
todas vós! Gostaria de obter uma informação sobre a inserção de um fiel 
católico romano para a fé católica ortodoxa, no caso sou eu; já participo há 
mais de dois anos da Divina Liturgia, estudo e procuro saber mais sobre a fé 
que estou professando, porém, me foi dito que para me tornar ortodoxo é 
necessário o sacramento da Crisma. Eis o ponto, tanto na Igreja Latina, 
quanto na igreja Ortodoxa os sacramentos são reconhecidamente válidos, 
então porque este procedimento é necessário? Fui aconselhado por um padre 
da Igreja Ortodoxa Antioquina para este procedimento, e conversei com outro 
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padre, também antioquino, e este me disse que não há necessidade alguma, 
visto que já recebi este santo Sacramento na Igreja latina (enquanto dela fui 
membro), e hoje diante desta questão me encontro em dúvida, por isso 
gostaria do parecer também de uma outra autoridade eclesiástica para 
esclarecer definitivamente sobre tal procedimento. Caríssimos irmãos, 
antecipadamente agradeço vossa atenção. Que a proteção da SS.ma Mãe de 
Deus os proteja a todo momento. Grato. 

 
DATE: 11 de dezembro de 2009 at 12:07 

REMOTE USER: Ulisses Zanin 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1289:  A notícia que, se Deus quizer, ainda ouvirei: As Igrejas 
Católica e ortodoxa celebram a reunificação! Amém! Amém! Amem! Glória ao 
Senhor Deus!

 
DATE: Segunda-feira, 14 de dezembro de 2009 às 16:38:25 

REMOTE USER: André Eduardo Lopes 

CIDADE/ESTADO: Piracicaba / SP 

COMENTÁRIO 1259: Parabéns pelo site. É de uma riqueza imensa. Gostaria de 
saber informações sobre a Igreja Grega da Diáspora, pois, aqui em minha 
cidade tem uma e gostaria de estar participando, mas queria saber a 
procedência. Agradecido e paz para todos! 

 
DATE: Quinta-feira, 17 de dezembro de 2009 às 09:22:34 

REMOTE USER: Nathan Thomas 

CIDADE/ESTADO: Israel 

COMENTÁRIO 1290: Hello, I just got a quick internet access, it's great to share 
with you regards, Nathan from Israel  

 
DATE: Sexta-feira, 18 de dezembro de 2009 às 21:07:16 

REMOTE USER: Irmão Arbex 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1291: Fiquei muito contente ao saber que os senhores vendem os 
CDS do grande maestro cristão oriental Urbano Medeiros. São simplesmente 
lindos e santos. Beijo de irmão ortodoxo, Iussef Arbex. 

 
DATE: Quinta-feira, 24 de dezembro de 2009 às 07:25:42 

REMOTE USER: Douglas Evangelista 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 

http://israel.social2.ephillips.net/
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COMENTÁRIO 1292: Muito obrigado por este portal e toda a Luz de 
conhecimento contida nos textos dos Santos Padres e da biblioteca. Feliz 
Natal! 

 
DATE: Sábado, 26 de dezembro de 2009 às 09:34:56 

REMOTE USER: Roberto Gomes 

CIDADE/ESTADO: Serra / ES 

COMENTÁRIO 1293: Sem dúvida, um site com ótimas informações. Tenho 
muito interesse neste assunto, obrigado. 

 
DATE: Sábado, 26 de dezembro de 2009 às 20:04:45 

REMOTE USER: Marcos 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 

COMENTÁRIO 1294: Gostei muito deste site, está bem detalhado as informações 
sobre a liturgia, de São João de Crisóstomo. Vocês estão de parabéns, 
continuem assim. 

 
DATE: Sábado, 26 de dezembro de 2009 às 20:07:15 

REMOTE USER: Marcos 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 

COMENTÁRIO 1295: Gostaria de saber como faço para conhecê-los, para um 
acompanhamento vocacional convosco. Agradeço a sua resposta. 

 
DATE: Quinta-feira, 31 de dezembro de 2009 às 14:12:24 

REMOTE USER: Elder Henrique 

CIDADE/ESTADO: Maceió / AL 

COMENTÁRIO 1296: Amo visitar este site. Gostaria que o Pe. André ou alguém 
outro me informasse sobre a ICOSB (Igreja Católica Ortodoxa Siriana do 
Brasil) Agradeço de coração. Meu e-mail é: pre_sdb@yahoo.com.br  

 
DATE: Terça-feira, 5 de janeiro de 2010 às 21:48:28 

REMOTE USER: Reinilson dos Anjos 

CIDADE/ESTADO: Montes Claros / MG 

COMENTÁRIO 1297: Gostei muito do site, por favor entre no meu site e deixe 
um comentário http://pedestaldoesporte.wordpress.com  

 
DATE: Quarta-feira, 6 de janeiro de 2010 às 22:32:01 

REMOTE USER: Máximo 

CIDADE/ESTADO: Caruaru / PE 

mailto:pre_sdb@yahoo.com.br
https://pedestaldoesporte.wordpress.com/


318 
 

COMENTÁRIO 1298: Parabéns pelo site! Muita gente aqui conhece a ortodoxia 
via este site! Deus o abençoe! PS.: a parte "teologia" se destaca pela 
excelência! Aqui, em Caruaru, temos a Igreja da Sérvia! 

 
DATE: 8 de fevereiro de 2010 at 21:05 

REMOTE USER: Daniel 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1299: Ao Kyrios Sabaoth toda honra e glória! É o próprio Pai 
atendendo a petição do Senhor JESUS. Glória para sempre ao Bom DEUS! A 
unidade vai acontecer e o Paráclito sopra em ambos os pulmões agora, 
completando os lugares onde o ar não entrava. Santa Theotokos seja guia e 
mestra neste momento em que os corações se abrem ao pedido de Vosso Filho! 
Amém. Doxa to Theós Kai Panaghia.

 
DATE: 11 de fevereiro de 2010 at 18:18 

REMOTE USER: Aloisio 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1300: É agradável ver alguém como o Patriarca Bartolomeu I se 
expressar como fez aqui. Que Deus dê cada dia mais discernimento e coragem 
para lutar por todos, por um mundo melhor.

 

Mensagens 1301 a 1400 (2010/11)  

DATE: 16 de fevereiro de 2010 at 22:20 

REMOTE USER: Fábio 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1301: Slava Bogu! Blagoslovi duzhe moiá Gospoda!
 

DATE: 16 de janeiro de 2010 at 00:07 

REMOTE USER: Fernando Mazer 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1302:  Pelas pessoas feridas e desabrigadas no Haiti, oremos ao 
Senhor: Kyrie Eleison Pelos que faleceram vitimas desse terremoto e pela 
salvação das suas almas, oremos ao Senhor: Gospodi Pomilui! Por todas as 
nações que se compadeceram e encaminharam ajuda material e espíritual aos 
feridos e desabrigados, oremos ao Senhor: Senhor Tende Piedade de Nós! Por 
todos os martires cristãos Católicos e Ortodoxos e os de boa vontade, 
especialmente Sra. Zilda Arns que derramaram o seu sangue em favor dos 
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irmãos mais necessitados oremos ao Senhor: Seigneur, ayez pitié de nous!
 

DATE: 16 de janeiro de 2010 at 13:02 

REMOTE USER: Ligia Maria 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1303:  Conservai o Exército Brasileiro em vossas orações...
 

DATE: 25 de janeiro de 2010 at 00:26 

REMOTE USER: José Fernando Gemin 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1304:  Deus suscita no coração dos homens os valores morais e 
espirituais, para que todos se reconheçam como irmãos. Porém, estas dádivas 
nem sempre afloram nos corações rancorosos e discriminadores de certos 
grupos que não gozam de paz e a desprezam. Mas O Senhor envia seus anjos 
na batalha do bem sobre o mal, e os injustiçados recebem a coroa da justiça. 
Que nosso Pai e Patriarca Bartolomeu, esteja sempre cercado por filhos fiéis á 
verdade e aos principios evangélicos. À Ele nossas orações e petições à Deus, 
pela sua saúde e vida longa. A proteção da SS.ma Theotokos jamais o deixará 
desamparado e temeroso.

 
DATE: 31 de janeiro de 2010 at 08:53 

REMOTE USER: Mary Jô Orfanidis 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1305:  Achei belíssimas as cúpulas das igrejas russas, fato é, que 
o caminho traçado pelo homem para encontrar Deus esteticamente é sempre 
belo.

 
DATE: 21 de fevereiro de 2010 at 15:04 

REMOTE USER: Mauricio Ragazzo 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1306: Também no meio católico romano há grupos que não 
toleram qualquer diálogo com os cristãos não católicos romanos por 
considerarem os que não estão unidos ao Bispo de Roma, o Papa, como como 
hereges e cismáticos. Eu rezo para que Jesus faça o milagre da Unidade dos 
Patriarcas com o Papa. Que juntos possam finalmente celebrar a Eucaristia 
num mesmo altar, erguendo juntos o Corpo e Sangue do Senhor. Peço que 
Jesus dê a todas as autoridades o Seu desejo de Unidade. E que Ele mesmo 
derrube, com a força de Seu braço poderoso, todo obstáculo à Unidade. O 
mundo precisa deste testemunho. Sobre as autoridades das Igrejas, católicas 
(Bispos, Cardeais e o Papa) ou Ortodoxas (Patriarcas e demais autoridades) 
pesa o grande pecado da divisão e terão que prestar contas diante de Deus.

 
DATE: 21 de fevereiro de 2010 at 22:00 
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REMOTE USER: Constantino Comninos 

CIDADE/ESTADO: Curitiba, PR 

COMENTÁRIO 1307: Desejo parabenizar nosso Arcebispo Tarasios pela homilia 
do Início da Quaresma com vistas à Semana Santa. Obrigado. Abraços 
fraternos com respeito. Maria e Constantino Comninos.

 
DATE: 26 de fevereiro de 2010 at 16:33 

REMOTE USER: Davi Lemos 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1308: Sou católico e muito me alegram estas notícias! Sou jovem, 
mas espero ainda ver a plena união das nossas Igrejas, como éramos no 
primeiro milênio. Sei que não é questão para meses nem para alguns anos! 
Mas rezo por isto. A plena união entre católicos e ortodoxos.

 
DATE: 28 de fevereiro de 2010 at 09:13 

REMOTE USER: Fernão Gomes 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1309: Sim eu creio na Igreja UNA Santa Católica e Apostólica da 
qual a Romana é parte integrante. Por uma questão didática e sobretudo de 
VERDADE INQUESTIONÁVEL antes da palavra Ortodoxa deveria escrever-se 
obrigatoriamente Católica e Apostólica. Muita gente pensa q a Ortodoxia são 
assim uma especie de protestantes q usam vestes eclesiásticas e se 
paramentam. Muitos ignoram que as Igrejas Católicas do Oriente existem 
desde a Igreja Primitva, dela fazem parte e Roma sendo tb das primeiras, em 
relação a elas é mais nova (pouco mais, mas é). É bom recordar aos fiéis leigos 
que no Cânon Romano está escrrito «...Ortodoxos, os Guardiões da santa Fé 
Católica e Apostolica». Será um bom passo "ecuménico" para criar uma 
consciência colectiva da verdadeira dimensão do Corpo Místico cuja cabeça é 
Cristo Nosso Senhor.

 
DATE: 28 de fevereiro de 2010 at 17:59 

REMOTE USER: Leandro 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1310: Olá, gostaria de sugerir que este site disponilizasse um link 
com a lista sucessória dos patriarcas ecumênicos e sua biografia (ex. nome 
civil, tempo de pontificado etc.), desde Santo André até os dias atuais.

 
DATE: 4 de março de 2010 at 21:34 

REMOTE USER: Mary Jô Orfanidis 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1311: Que Deus ilumine e proteja todos os que sofrem.
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DATE: Sexta-feira, 9 de abril de 2010 às 15:38:51 

REMOTE USER: Flavio 

CIDADE/ESTADO: Brasília - DF 

COMENTÁRIO 1312: Parabenizo-os pelo site, que é excelente. Principalmente a 
biblioteca, com tantos textos traduzidos, nos ajudam bastante a compreender 
melhor a teologia ortodoxa. 

 
DATE: 9 de abril de 2010 at 17:23 

REMOTE USER: Eflavia 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1313: Gostaria de saber por que aqui no Nordeste não temos o 
mesmo direito de ter as condições de ter aulas de grego e nem uma 
coletividade. Eu sou filha de grego e tenho uma filha grega e não posso colocar 
a minha filha para estudar a língua de seus pais e dela. Gostaria de saber como 
posso ou com quem devo falar para poder organizar uma coletividade, pelo 
menos uma reunião com os filhos de gregos. Somos poucos mais existimos. 
Para qualquer informação, o meu endereço é este. Obrigado.

 
DATE: 11 de abril de 2010 at 20:36 

REMOTE USER: José Fernando Gemin 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1314: Cristo ressuscitou! Sim, verdadeiramente ressuscitou!! 
Estas são as mais belas de todas as palavras já pronunciadas pela boca 
humana. Ainda que algumas exitem à pronunciá-las, mas se renderão a 
tamanha alegria. Visto que o inexplicável se entende diante do amor 
desmedido de um Deus Triuno; que apaga toda a culpa de sua criatura em um 
sacrificio cruento cujo desfecho é a Morte pisando a morte. Sim, a morte foi 
tragada pela morte, onde está a tua vitória ó reino sinistro? A Santa e única 
igreja será sempre a perpetuadora desta grande notícia, até que ELE volte. 
Paz á todos.

 
DATE: 12 de abril de 2010 at 11:52 

REMOTE USER: Ricardo 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1315: Linda a Celebração Litúrgica! Pena que isso não existe em 
todo Brasil. Os líderes da Igreja Ortodoxa no Brasil deveriam olhar com mais 
amor para o povo brasileiro. Fomos nós que os acolhemos em nossa pátria e 
não temos a oportunidade de vivermos a ortodoxia aqui. Comunidades étnicas 
estão fadadas ao fracasso. Comunidade totalitária é o caminho para a 
continuação e propagação da Ortodoxia nessa Terra de Santa Cruz. Deus nos 
abençoe! Feliz Páscoa!

 
DATE: Quarta-feira, 21 de abril de 2010 às 17:52:55 
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REMOTE USER: Fúlvio Aurélio Vilaça 

CIDADE/ESTADO: Carmópolis de Minas - MG 

COMENTÁRIO 1316: Há um bom tempo acompanho o site. Sinto-me feliz por 
poder conhecer melhor a Santa Fé Ortodoxa através das suas publicações. 
Louvado seja Deus por esta fé Cristã tão pura!  Parabéns a todos os seus 
idealizadores e organizadores! 

 
DATE: Terça-feira, 27 de abril de 2010 às 16:16:06 

REMOTE USER: João Cândido 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro - RJ 

COMENTÁRIO 1317: Foi uma bênção achar este site tão excelente! Estava 
pesquisando sobre a Igreja Grega Ortodoxa e achei esta pérola. Gostaria de 
mantermos contato. Sou bibliotecário da Fundação Biblioteca Nacional (RJ). 
Disponho-me. João Cândido. 

 
DATE: Sábado, 1 de maio de 2010 às 22:13:44 

REMOTE USER: Beatriz Hofer 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1318: Boa noite! Estou fazendo faculdade de História e um dos 
assuntos que está sendo abordado é o Império bizantino e a Igreja Ortodoxa. 
Por curiosidade, procurei imagens de Constantinopla e de Igrejas Ortodoxas 
no Brasil, e me deparei com esse maravilhoso site! As imagens são muito 
lindas e a forma que vocês publicam os textos está claro para quem é leigo no 
assunto. Pela beleza das Igrejas de vocês fiquei com vontade de visitar a Igreja 
que fica na região do Paraiso. Parabéns por essa beleza que vocês 
construíram! É magnifico! 

 
DATE: Terça-feira, 4 de maio de 2010 às 10:42:43 

REMOTE USER: Ivan R. Augusto 

CIDADE/ESTADO: Pouso Alegre - MG 

COMENTÁRIO 1319: O site é excelente! Tem muita informação de ótima 
qualidade. Gostaria que pudessem me responder duas coisas. Quantos templos 
ortodoxos há no Brasil e no mundo? E quantos cristãs ortodoxos há no Brasil e 
no mundo? 

 
DATE: Quarta-feira, 5 de maio de 2010 às 14:04:39 

REMOTE USER: Alan Brizola 

CIDADE/ESTADO: Americana - SP 

COMENTÁRIO 1320: Achei muito bonito este sítio, e só mostra que a web, 
apesar das "trevas" que não raro se espalham nela, há LUZ sendo igualmente 
espalhada! Parabéns por esta divulgação da mensagem do Cristo! 
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DATE: Quinta-feira, 6 de maio de 2010 às 13:29:26 

REMOTE USER: Alexis Benedictus 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro - RJ 

COMENTÁRIO 1321: Gostaria de parabenizar o site pela imensa informação que 
nos dá sobre nossa fé, contribuindo para Glória de Deus e o Triunfo da 
Ortodoxia. 

 
DATE: Quinta-feira, 13 de maio de 2010 às 00:15:21 

REMOTE USER: José Fernando Gemin 

CIDADE/ESTADO: Mococa - SP 

COMENTÁRIO 1322: Caros irmãos no Senhor Jesus, a paz! Gostaria de uma 
informação, se há referência de grupos via internet que se comunicam 
fraternalmente trocando informações sobre suas experiências de fé e práticas 
quotidianas na ortodoxia.  Antecipadamente, Deus lhes abençoe agora e 
sempre. 

 
DATE: Quarta-feira, 19 de maio de 2010 às 14:46:04 

REMOTE USER: Heloisa Pereira Ramos 

CIDADE/ESTADO: Sorocaba - SP 

COMENTÁRIO 1323: Tenho um pôster de Nossa Senhora da Anunciação que 
ganhei de um religioso. Esse pôster é de N. S. da Anunciação e da Igreja 
Maronita. Eu gostaria de presenteá-lo a um sacerdote cuja origem seja 
libanesa. Como faço para conhecer melhor e história dessa imagem? Estou 
tentando encontrar uma igual na internet, na página da Igreja Maronita, mas 
não encontrei nada até agora. Peço ajuda. Deus os abençoe! 

 
DATE: Segunda-feira, 24 de maio de 2010 às 09:38:47 

REMOTE USER: Girlene Sousa 

CIDADE/ESTADO: Belém - PA 

COMENTÁRIO 1324: Estou indo a Brasilia (DF) e gostaria de saber os endereços 
das Igrejas Ortodoxas que existem lá. Meses atrás, encontrei aqui no site 
Ecclesia, mas infelizmente não estou conseguindo achar novamente. Aqui em 
Belém do Pará, não há, e quando vou às cidades que as encontro, frequento 
em todas as oportunidades que tenho. Saudações. 

 
DATE: Quarta-feira, 2 de junho de 2010 às 09:16:11 

REMOTE USER: Tiago Viana 

CIDADE/ESTADO: Fortaleza - CE 
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COMENTÁRIO 1325: Gostaria que os santos bispos responsáveis pela Eparquia 
do Brasil trouxessem a Santa Igreja Ortodoxa Canônica para Fortaleza - CE. 
Sou Crismado na Igreja Sérvia, em Recife, Canônica, no Vicariato, e realmente 
vejo que todo o empenho da Igreja em acolher as almas de Deus é muito 
importante. Gostaria muito que os Santos vissem um modo de trazer a Santa 
Ortodoxia canônica para Fortaleza - CE. Esperando resposta, agradeço. 
Esperando em Deus não serei decepcionado. 

 
DATE: Sexta-feira, 4 de junho de 2010 às 04:06:54 

REMOTE USER: Roberto Caetano de Lima Júnior 

CIDADE/ESTADO: São Paulo - SP 

COMENTÁRIO 1326: Paz e luz! Eu sou Roberto, sou cristão, porém protestante 
histórico calvinista e tenho um imeso carinho e respeito pelos meus irmãos 
ortodoxos, gosto bastante de acessar esse site e me inteirar sobre o mundo 
ortodoxo. Tenho gostado do carisma do Patriarca Bartolomeu I e seu zelo pela 
ortodoxia. Abraços irmãos, oro sempre pela Igreja Ortodoxa e peço que orem 
por mim e pela Igreja Protestante, Romana, enfim, por toda a cristandade que 
pertence ao nosso Salvador Jesus. Abraços. Roberto 

 
DATE: Sexta-feira, 4 de junho de 2010 às 19:30:42 

REMOTE USER: Danielle 

CIDADE/ESTADO: Fortaleza - CE 

COMENTÁRIO 1327: Gostaria de receber imagens dos ícones em tamanho 
maior, com as suas respectivas interpretações. Deus abençoe! Muito obrigada. 

 
DATE: Domingo, 6 de junho de 2010 às 21:39:42 

REMOTE USER: Joana D'arc Rodrigues de Lucena 

CIDADE/ESTADO: João Pessoa - PB 

COMENTÁRIO 1328: Louvo a Deus por este site. Quantas vezes entrei no 
oratório em aflição pedindo orações aos irmãos por várias situações difíceis e 
alcancei milagres, e não tenho dúvidas da dedicação e entrega de cada um; 
Deus tem sido muito generoso, derramando em minha vida, em minha casa, 
abundantes bênçãos através deste site. Deus os abençoe por tanta dedicação e 
amor fraterno... 

 
DATE: Sexta-feira, 11 de junho de 2010 às 09:58:26 

REMOTE USER: Romeu Muniz 

CIDADE/ESTADO: Curitiba - PR 

COMENTÁRIO 1229: Lamentamos o assassinato do Bispo católico na Turquia. É 
mais uma prova da barbárie muçulmana naquele país. Que Deus os ilumine. 
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DATE: Segunda-feira, 21 de junho de 2010 às 19:25:28 

REMOTE USER: Antônio Carlos Pereira Claudino 

CIDADE/ESTADO: Tremembé - SP 

COMENTÁRIO 1330: PAX! Um grande instrumento de divulgação da Igreja 
Ortodoxa Grega. Estou me servindo dos assuntos sobre Monaquismo, para 
ampliar meus conhecimentos de Oblato Secular Beneditino. Grato. Em XP. 
Irmão Cassiano, Obl OSB - Mosteiro de São João Batista - Campos do Jordão - 
SP - Brasil 

 
DATE: Terça-feira, 22 de junho de 2010 às 11:46:22 

REMOTE USER: Fúlvio Aurélio Vilaça 

CIDADE/ESTADO: Carmópolis de Minas - MG 

COMENTÁRIO 1331: Tenho a cada dia acompanhado o site e a cada dia tenho 
mais vontade de aprofundar-me na fé ortodoxa. Como posso fazer isso se 
infelizmente não temos nenhuma igreja ortodoxa aqui em Carmópolis e 
região? Parabéns Ecclesia! Vocês são Luz em meio as trevas de nosso mundo! 

 
DATE: Domingo, 27 de junho de 2010 às 18:42:13 

REMOTE USER: Miguel Carneiro Pinto 

CIDADE/ESTADO: Santa Terezinha de Itaipu / PR 

COMENTÁRIO 1332: Resumo numa palavra este site: «Ótimo!» Deus os proteja! 

 
DATE: Quinta-feira, 1 de julho de 2010 às 14:48:03 

REMOTE USER: Fabio Papalardo 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1333: Importante manter este site, com as tradições e 
ensinamentos da Santa Igreja. Senhor tende piedade de nós. 

 
DATE: Domingo, 4 de julho de 2010 às 20:20:01 

REMOTE USER: Maria da Graça de Medeiros Ivo 

CIDADE/ESTADO: 

COMENTÁRIO 1334: Obrigada por esse site tão útil e esclarecedor. Aprendo 
sempre que visito vocês! Que Deus os abençoe grandemente! Maria da Graça. 

 
DATE: Domingo, 4 de julho de 2010 às 22:46:51 

REMOTE USER: José Fernando Gemin 

CIDADE/ESTADO: Mococa / SP 

COMENTÁRIO 1335: A paz, queridos irmãos! Aproveito este espaço para um 
comentário: observo através dos meios de comunicação, atualmente a 
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internet, de como as pessoas não tem informação e formação religiosa. 
Existem certos depoimentos e conceitos inconcebíveis, até mesmo por parte 
de autoridades religiosas. Não sei o que se ensina hoje nos seminários aos 
futuros padres e responsáveis pela observância da fé e da Palavra de Deus. 
Questões como sacramentos, verdades e dogmas de fé, e o compromisso de 
viver a espiritualidade cristã ilesa de impurezas. Alguns artigos que 
comparam a fé Ortodoxa e a fé Católica Romana, totalmente sem fundamente 
e relações. Inverdades e ataques à nossa Santa Igreja Ortodoxa, sempre 
carregando o fardo da terminologia «cismática». Isto me deixa desconsertado 
e indignado. É como disse o Senhor Jesus aos seus discípulos: «-Até quando 
terei que vos aturar?» Dois mil anos de anúncio, e a ignorância ainda 
predomina. Caros irmãos, rezemos por nós e pelos outros, para que nosso 
Bom e Misericordioso Deus nos conceda seu perdão. Amém. 

 
DATE: Domingo, 4 de julho de 2010 às 23:34:42 

REMOTE USER: José Fernando Gemin 

CIDADE/ESTADO: Mococa / SP 

COMENTÁRIO 1336: Sua bênção, Pe. André! É sempre uma alegria poder 
acessar este site e também encontrar tantos depoimentos de outros irmãos 
que admiram, respeitam e procuram saber mais sobre nossa Santa Igreja 
Ortodoxa. Acredito ser esta página um veículo bem formulado para a 
divulgação e informação que atende com objetividade e clareza os 
interessados. Deus sempre inspire e abençoe cada vez mais o esforço aqui 
dispensado. 

 
DATE: Terça-feira, 6 de julho de 2010 às 01:28:41 

REMOTE USER: Álvaro Lima 

CIDADE/ESTADO: Ipiá - BA 

COMENTÁRIO 1337: Gostaria de parabenizá-los por tão importante meio de 
propagação da Fé Ortodoxa elaborado por vós. Gostaria que me esclarecessem 
uma questão: Os livros deuterocanônicos aceitos pela Igreja Ortodoxa fazem 
parte da formação de alguma doutrina da Igreja (se fizerem, em qual doutrina 
se utiliza eles?), ou só estão no Cânon como ferramenta histórica, cultural 
(apenas edificastes)? Muito obrigado pela atenção, um abraço. E-mail: 
alvarobarros_09@hotmail.com  

 
DATE: Quarta-feira, 21 de julho de 2010 às 09:15:16 

REMOTE USER: Edmar Lino de Almeida 

CIDADE/ESTADO: Estrela do Norte / GO 

COMENTÁRIO 1338: «O nível mais profundo de comunicação não é 
comunicação, é comunhão. É sem palavras. Está além das palavras, além do 
discurso, além do conceito. Não que descubramos uma nova unidade. 
Descobrimos uma unidade antiga. Caros irmãos, já somos um. Mas 

mailto:alvarobarros_09@hotmail.com
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imaginamos que não o somos. O que precisamos é recuperarmos a nossa 
unidade original». Thomas Merton. Sou Católico Apostólico Romano, o site é 
uma preciosidade! Fraterno Abraço! 

 
DATE: Quinta-feira, 29 de julho de 2010 às 13:51:57 

REMOTE USER: Rafael Oliveira 

CIDADE/ESTADO: Belo Jardim / PE 

COMENTÁRIO 1339: Gostei muito do Ecclesia, pois é um portal muito completo 
sobre a Igreja Ortodoxa Grega e demais Patriarcados. Explica de forma 
detalhada todos os ritos e os mandamentos da Igreja. Sempre estou acessando 
esse portal para ler e também estudar sobre a Igreja Ortodoxa. 

 
DATE: Quinta-feira, 29 de julho de 2010 às 17:19:44 

REMOTE USER: Luis Figueiredo Fernandes 

CIDADE/ESTADO: Uberlândia / MG 

COMENTÁRIO 1340: Prezados, gostaria do vosso obséquio de me informar onde 
comprar uma réplica do Ícone da Trindade de Rublev. Sou admirador dele e 
gostaria de montar um quadro para ter em minha casa. Obrigado. 

 
DATE: Sábado, 31 de julho de 2010 às 17:09:18 

REMOTE USER: Cristiliane Polachini 

CIDADE/ESTADO: Bento Gonçalves / RS 

COMENTÁRIO 1341: Parabéns! Um crescimento para minha espiritualidade. 

 
DATE: Sexta-feira, 13 de agosto de 2010 às 14:45:11 

REMOTE USER: Adilson Batista 

CIDADE/ESTADO: Campinas / SP 

COMENTÁRIO 1342: Muito bom site. Gostaria de ficar informado sobre textos 
teológicos publicados. 

 
DATE: Terça-feira, 17 de agosto de 2010 às 09:49:04 

REMOTE USER: Wagner Ziviani Toledo 

CIDADE/ESTADO: Belo Horizonte / MG 

COMENTÁRIO 1343: Comecei a estudar e praticar a Meditação Hesicasta. É 
maravilhosa esta Tradição. 

 
DATE: Quinta-feira, 19 de agosto de 2010 às 10:33:23 

REMOTE USER: Vitas Kiausas 

CIDADE/ESTADO: Porto Velho / RO 
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COMENTÁRIO 1344: Minha mãe, Elena Sawoskin, estudou Medicina em 
Dnepropetrovsk, mais por causa da 2a. Guerra Mundial faltou um ano para 
terminar a Faculdade. Ela falava 7 idiomas! Eu estou achando este site muito 
útil. Deus lhes abençoe! 

 
DATE: Quarta-feira, 29 de setembro de 2010 às 17:02:43 

REMOTE USER: Moisés Estacheski 

CIDADE/ESTADO: Guarapuava / PR 

COMENTÁRIO 1345: Gostei do site, muito bom, muita informação, muitas 
coisas que nos instruem mais e mais, a cada dia. 

 
DATE: Sábado, 2 de outubro de 2010 às 13:52:38 

REMOTE USER: Marcos Magagnatto 

CIDADE/ESTADO: Piracicaba / SP 

COMENTÁRIO 1346: Boa tarde! Eu gosto muito da Igreja Ortodoxa. Tanto que 
gostaria que fosse instalada uma paróquia em Piracicaba - SP. Boa tarde! E 
muito obrigado. 

 
DATE: Sábado, 2 de outubro de 2010 às 15:38:40 

REMOTE USER: César 

CIDADE/ESTADO: São Bento do Sul / SC 

COMENTÁRIO 1347: Boa tarde! Sou estudante de teologia e estou 
desenvolvendo um trabalho sobre a Igreja Ortodoxa. Além do site, gostaria de 
saber se é possível receber mais informações sobre a Igreja Ortodoxa, detalhes 
históricos e de tudo como é a Igreja. Fico no aguardo de um retorno. Grato, 
César 

 
DATE: Segunda-feira, 4 de outubro de 2010 às 01:32:06 

REMOTE USER: Antônio Carlos Souza Sena 

CIDADE/ESTADO: Salvador / BA 

COMENTÁRIO 1348: Quero que vocês me mandem Informações, todas que 
puderem, para o meu e-mail. Grato pela atenção e que a felicidade lhes 
abençoe! 

 
DATE: Quinta-feira, 7 de outubro de 2010 às 08:55:54 

REMOTE USER: Romeu Muniz 

CIDADE/ESTADO: Curitiba / PR 

COMENTÁRIO 1349: Nas últimas eleições, vemos a derrota dos institutos de 
pesquisa, com suas previsões tendenciosas e equivocadas, bem pagas a peso de 
ouro, a derrota da candidata do atual e agonizante governo, com sua postura 
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ambígua a favor do aborto, com seu passado de crimes hediondos, com sua 
atuação 171 na casa civil, culminando com novo crime através da Receita 
Federal, que nos deixa perplexos. 

 
DATE: Quinta-feira, 14 de outubro de 2010 às 08:41:07 

REMOTE USER: Pedro Vergueiro Ceron 

CIDADE/ESTADO: São José dos Campos / SP 

COMENTÁRIO 1350: Na verdade não quero dar uma "opinião" sobre o site... É 
que eu só tenho uma dúvida por que eu estou fazendo um trabalho sobre o 
Império Bizantino e me surgiu uma curiosidade: enquanto na igreja "irmã" de 
vocês (a Católica Romana) sofreu uma série de problemas (reforma, 
contrarreforma, perseguição àqueles com ideias diferentes e outras coisas) a 
igreja de vocês sofreu algum grande problema? 

 
DATE: Sábado, 30 de outubro de 2010 às 00:05:26 

REMOTE USER: André Abreu 

CIDADE/ESTADO: Petrópolis / RJ 

COMENTÁRIO 1351: Gostaria de saber se há uma igreja ortodoxa grega em 
Petrópolis - RJ. Meu nome é André e peço ajuda para achá-la. Gostaria 
também de saber se católicos romanos podem frequentá-la. Agradeço! 

 
DATE: Domingo, 31 de outubro de 2010 às 13:11:45 

REMOTE USER: Sandra Regina dos Santos 

CIDADE/ESTADO: Curitiba - PR 

COMENTÁRIO 1352: O site da Ecclesia é maravilhoso, muito completo, gosto 
muito das homilias e sou apaixonada opor ícones. Parabéns, desejo de coração 
que sempre possam melhorar. Paz e Bem! 

 
DATE: Segunda-feira, 8 de novembro de 2010 às 10:10:03 

REMOTE USER: Romeu Muniz 

CIDADE/ESTADO: Curitiba / PR 

COMENTÁRIO 1353: A publicação de toda a documentação do Simpósio sobre o 
Credo de Niceia-Constantinopla, em forma talvez de livro, seria uma 
contribuição importantíssima para a divulgação de um evento de tal 
magnitude. 

 
DATE: Segunda-feira, 8 de novembro de 2010 às 10:02:58 

REMOTE USER: Romeu Muniz 

CIDADE/ESTADO: Curitiba / PR 
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COMENTÁRIO 1354: A imprensa ocidental, que não é livre nem independente, 
procura sempre ocultar ou deturpar as notícias. É o caso da notícia sobre o 
«dia da unidade popular e movimento 'nosso’», que são classificados como 
fascistas. Ora, comunismo, socialismo e fascismo é a mesma coisa. Trata-se, 
aqui de uma contradição. A extrema-direita jamais será fascista... 

 
DATE: Quinta-feira, 20 de janeiro de 2011 às 10:17:51 

REMOTE USER: Jordana 

CIDADE/ESTADO: Lisboa / Portugal 

COMENTÁRIO 1355: Site com informação muito objectiva e detalhada. Foi um 
prazer ler os textos! 

 
DATE: Quinta-feira, 20 de janeiro de 2011 às 22:36:24 

REMOTE USER: Daniela Gonzalez Macedo 

CIDADE/ESTADO: Porto Alegre / RS 

COMENTÁRIO 1356: Sou católica (romana). Parabenizo pelo site, muito bonito e 
também muito valioso como fonte de informação doutrinal, espiritual e 
litúrgica. É maravilhoso ver o quanto temos em comum. Peço que rezem por 
mim e tenham a certeza das minhas orações. 

 
DATE: Domingo, 23 de janeiro de 2011 às 17:20:55 

REMOTE USER: Dario Gabriel de Faria 

CIDADE/ESTADO: São José dos Campos / SP 

COMENTÁRIO 1357: Não sou grego, mas sou fascinado pela Grécia que até criei 
um site da Grécia. [www.philosophiagrega.no.comunidades.net] para 
apresentar aos brasileiros um pouco desse fascinante país do outro lado do 
mundo chamado ELLADA. Acessem meu site e me ajudem a melhorar ainda 
mais. 

 
DATE: Quinta-feira, 27 de janeiro de 2011 às 13:28:11 

REMOTE USER: Luciana Amud 

CIDADE/ESTADO: Manaus / AM 

COMENTÁRIO 1358: Gostei muito do site de vocês, principalmente porque 
busco orientações mais detalhadas sobre a oração de invocação do Nome de 
Jesus. Por favor, preciso da ajuda de vocês. Obrigada. 

 
DATE: Sexta-feira, 18 de março de 2011 às 22:08:41 

REMOTE USER: Claudemar Silva 

CIDADE/ESTADO: Belo Horizonte - MG 

http://www.philosophiagrega.no.comunidades.net/
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COMENTÁRIO 1359: Irmãos, sou seminarista católico e utilizo o site de vocês 
para estudar Patrologia. Parabéns pela beleza e disponibilidade de tanta 
riqueza. Continuem em vossa missão. No Senhor, que nos uniu, Claudemar 
Silva 

 
DATE: Quinta-feira, 17 de março de 2011 às 19:59:32 

REMOTE USER: Jerônimo Sales 

CIDADE/ESTADO: Natal / RN 

COMENTÁRIO 1360: Não resta dúvida, este expressivo site é de suma 
importância cultural pois, além de suscitar curiosidade, elucida fatos 
históricos que vêm se perpetuando e ainda continuará através de séculos. 
Parabéns a todos! 

 
DATE: Sábado, 19 de março de 2011 às 00:34:40 

REMOTE USER: Tobias Gonçalves 

CIDADE/ESTADO: Vila Velha - ES 

COMENTÁRIO 1361: Gostaria de saber se vocês têm alguns livros de teologia 
ortodoxa em português. 

 
DATE: Data: Sexta-feira, 15 de abril de 2011 às 09:05:53 

REMOTE USER: Wagner Silva dos Santos 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 

COMENTÁRIO 1362: Gostei muito do site e estou a procura de uma religião 
gostaria se possível me enviasse o endereço da Igreja Ortodoxa no Rio de 
Janeiro desde já fico grato pela atenção. 

 
DATE: Sábado, 23 de abril de 2011 às 18:46:01 

REMOTE USER: Simone Aparecida de S.P. Magaldi 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1363: Com respeito e admiração estou conhecendo a Igreja 
Cristã Ortodoxa. Quão profunda, verdadeira e sábia é a Santa Doutrina do 
Senhor Jesus aqui exposta. Muito obrigada pela Luz Verdadeira. Amém.

 
DATE: Terça-feira, 19 de abril de 2011 às 14:09:17 

REMOTE USER: Pedro Erisson 

CIDADE/ESTADO: João Pessoa / PB 

COMENTÁRIO 1364: O site é maravilhoso! Muito fascinante e enriquecedor o 
conteúdo da patrística, nos faz viajar no tempo de maneira impressionante, ao 
passo que também aviva nossa Fé cravando em nossa alma uma certeza 
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inabalável sobre a Santa Igreja de Deus. Continuem a enriquecer este 
conteúdo da Patrística. 

 
DATE: Quarta-feira, 27 de abril de 2011 às 21:28:35 

REMOTE USER: Valter Volochen 

CIDADE/ESTADO: Roma / Itália 

COMENTÁRIO 1365: Meus parabéns pelo site... esse e o site Bizantino mais 
completo em lingua portuguesa. 

DATE: Quarta-feira, 11 de maio de 2011 às 14:59:14 

REMOTE USER: Michel 

CIDADE/ESTADO: Iconha / ES 

COMENTÁRIO 1366: Por favor onde posso comprar um terço ortodoxo ou 
Komboskini? Poderia me explicar como posso calcular a Páscoa Ortodoxa? Eu 
gostaria de seguir o catolicismo ortodoxo só que na minha cidade não há uma 
Igreja Ortodoxa. Eu poderia frequentar a Católica Romana? 

 
DATE: Quinta-feira, 12 de maio de 2011 às 20:06:04 

REMOTE USER: Vera Maria Natália Saadi Gonçalves 

CIDADE/ESTADO: Ribeirão Preto / SP 

COMENTÁRIO 1367: Boa noite! Hoje tomei conhecimento deste site. Sou 
católica praticante e achei magnífico! Sou neta de libaneses e fiquei 
emocionada. Vou entrar mais vezes. Continuem com este trabalho, é 
importante! Obrigada, Vera. 

 
DATE: Quarta-feira, 25 de maio de 2011 às 21:39:58 

REMOTE USER: Adaylson Sousa 

CIDADE/ESTADO: Joao Pessoa / PB 

COMENTÁRIO 1368: Boa noite a todos os componentes do Ecclesia. Gostaria de 
saber qual a relação do Papa Bento XVI com os Patriarcas das Igrejas 
Ortodoxas, se existe grau de subordinação, nem que seja administrativa? Os 
acordos celebrados por S.S. Bartolomeu I com João Paulo II e com Bento XVI 
representam o que, quanto ao relacionamento entre as duas Igrejas? Agradeço 
a atenção, Adaylson Sousa. 

 
DATE: Domingo, 29 de maio de 2011 às 08:02:00 

REMOTE USER: Leandro Júnio 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1369: Sou graduado em Filosofia. Amo a cultura grega antiga. 
Muito me alegrou a visita a esta página. Neste momento estou a enviar um e-
mail contando dessas novas a uma amiga. Ela também amante da filosofia e 
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cultura grega em geral. Acredito que a amiga também venha a se interessar e 
participar dos concursos oferecidos. Seria uma grande oportunidade de 
aprendermos ainda mais sobre a Grécia. Felicidades! Leandro Júnio 

 
DATE: Domingo, 29 de maio de 2011 às 23:48:20 

REMOTE USER: Jorge Ioannis Tsilfidis 

CIDADE/ESTADO: Sinop / MT 

COMENTÁRIO 1370: Muito bom o site. Sou filho de grego, batizado na Igreja 
Ortodoxa de Curitiba, Igreja São Jorge. Gostaria de saber mais informações 
sobre como ser ministro da igreja, ou seja, para realizar batismos, casamentos, 
funerais e outras ações, assim como os ministros da católica, se há alguma 
coisa parecida, ou se são somente os padres mesmos. 

 
DATE: Segunda-feira, 30 de maio de 2011 às 00:31:09 

REMOTE USER: Jorge Ioannis Tsilfidis 

CIDADE/ESTADO: Sinop / MT 

COMENTÁRIO 1371: Boa noite. Como disse antes, meu pai é grego, e muito 
estudioso da ortodoxia. Ele tem alguns livros traduzidos, que ele mesmo 
traduziu, do grego para o português. Fez algumas viagens para a Grécia, e 
gosta muito do assunto, tem uma boa biblioteca. Gostaria de saber se vocês 
têm interesse em ver estas traduções e colocar no site para outras pessoas 
poderem ter acesso. Ex: Traduzido do livro “Teose, objetivo da vida do 
homem”, do Superior Jorge do Mosteiro Santo Gregório do Monte Atos; 
Palavras do padre Frank Scheaffer, do seu livro “Procurando a Fé Ortodoxa no 
século das religiões mentirosas”. Tradução para o português por João Grego, o 
pecador e miserável. SINOP 15-03-07. Este trabalho é tirado do livro “Cartas 
Floridas” do santo Teofanio, o Eglisto. Nome real é Jorge Vassilief Govorof, 
filho de padre nascido em 10 de Janeiro de 1815 na Tsernafska, província de 
Orlof. Morreu em 1894 escrevendo e traduzindo livros. Traduzido por João 
Grego, fevereiro de 2008; traduzido do livro “Seleção de Cartas” do santo 
Teofanio do Eglisto, nascido em Tsernafska, província de Orlof. Seu nome 
Jorge Vassilief Govorof, nasceu em 10 de janeiro de 1815. Deu baixa de 
Epíscopo e por vinte oito anos viveu no deserto de Vicenski. Triste foi quando 
se despediu para ir ao deserto: “Não me entendam mal que estou me 
separando. O vosso amor não ia me deixar ir embora, se não tivesse dentro de 
mim a irresistível vontade para uma vida melhor. É, portanto, suficiente 
lembrar-vos o conselho do apóstolo Paulo para o Timóteo: “Conservam a 
tradição, se cuidem dos falsos mestres”. Morreu no ano 1894, e um século 
depois com o século a santa Igreja da Rússia o proclamou Santo. Traduzido 
por João Grego, fevereiro de 2008. Traduzido por Ioannis Tsilfidis (João 
Grego) do livro “O Exercício na Nossa Vida”, SINOP 07-04-07. Trabalho 
próprio, Sobre a Filosofia Grega como pedagoga dos Gregos para o 
Cristianismo. Quais os erros e os desvios dos protestantes e dos católicos; 
Provem e vejam Eucaristia. Gostaria de saber se podem ser úteis. Abraços. 
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DATE: Segunda-feira, 30 de maio de 2011 às 19:06:57 

REMOTE USER: Viviane 

CIDADE/ESTADO: Garibaldi / RS 

COMENTÁRIO 1372: Gostaria apenas de parabenizá-los pelo site e pelo 
conteúdo do mesmo; e dizer também que, depois de uma longa caminhada, 
finalmente meu coração e minha alma encontraram o caminho para a paz e a 
serenidade no Cristianismo Ortodoxo. Mais uma vez parabéns pelo site e que 
ele continue sendo uma ferramenta para transmitir a mensagem da paz e da 
serenidade que o cristão encontra somente no Senhor! 

 
DATE: Segunda-feira, 30 de maio de 2011 às 23:43:37 

REMOTE USER: Luís Santos de Sousa 

CIDADE/ESTADO: Samambaia / DF 

COMENTÁRIO 1373: Caros amigos em Cristo, sempre leio esse site. Eu gostei 
bastante das matérias publicadas com um conteúdo bastante variado. 
Parabéns por vocês estarem difundindo a fé católica ao estilo ortodoxa, 
diferente da romana, que sempre atuou no meio de nós. Contudo, entendo que 
essa divisão seja passageira e logo todos serão uma irmandade só, pois esse era 
e é o sentimento maior de Cristo, que todos sejam uma só fé, sem divisão, sem 
cisma. Infelizmente, nós ainda não temos o verdadeiro entendimento da 
revelação divina, e caímos em separação. No mais, continuem divulgando o 
nome de Jesus Cristo para todos os homens. Minha cordial saudação a todos. 
Luís 

 
DATE: Quinta-feira, 2 de junho de 2011 às 18:08:45 

REMOTE USER: Henrique Francisco Furlaneto 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1374: Quem sou eu para tecer opiniões e comentário sobre o São 
Longino. Já encontrei por várias vezes objetos, sendo atendido por Ele. Peço 
sua proteção e bênçãos diuturnamente, a mim e aos meus familiares e àqueles 
que me são caros. Abençoai-nos. 

 
DATE: Terça-feira, 7 de junho de 2011 às 11:15:47 

REMOTE USER: Antonio Gimenes 

CIDADE/ESTADO: Vitória / ES 

COMENTÁRIO 1375: Graças ao Deus dos céus, Criador de tudo e de todos, que o 
Pai nos abençoe com Luz, Vida e Amor. 

 
DATE: Sexta-feira, 24 de junho de 2011 às 21:15:20 

REMOTE USER: Gabriel Rodrigues 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 



335 
 

COMENTÁRIO 1376: Gostaria de pedir a lista das paróquias gregas no Rio de 
Janeiro. Mandem anexo em meu e-mail. Desde já, muito obrigado! Que Deus 
os abençoe! 

 
DATE: Sábado, 25 de junho de 2011 às 09:37:04 

REMOTE USER: Pr. Ângelo Medrado 

CIDADE/ESTADO: Brasília / DF 

COMENTÁRIO 1377: A comunhão entre as denominações religiosas é, sem 
dúvidas, algo que precisa ser apressado. Abraços a todos. 

 
DATE: Domingo, 26 de junho de 2011 às 12:00:27 

REMOTE USER: Luiz Antônio Araújo da Silva 

CIDADE/ESTADO: Feira de Santana / Ba 

COMENTÁRIO 1378: O site é muito bom e rico. Aguçou minha curiosidade sobre 
a liturgia da Igreja Ortodoxa. E me alegrou pela forma responsável, solene 
respeitosa como Deus é tratado. Acho que o trabalho deva ser intensificado, 
no sentido de atingir os sedentos; entretanto, sem cair na pieguice da mídia 
televisa e suas múltiplas denominações tele-evangelicistas que, infelizmente 
contagiam alguns setores da Igreja Católica Romana. Entretanto o amor 
prevalecerá¡ mas temos que travar o bom combate, ser humilde e tolerante 
não significa ser covarde e omisso. Que a Paz do Senhor Deus nos proteja de 
todos os males. 

 
DATE: Segunda-feira, 27 de junho de 2011 às 16:46:35 

REMOTE USER: José Oscar Suher 

CIDADE/ESTADO: São Bernardo do Campo / SP 

COMENTÁRIO 1379: Acho ótimo o site Ecclesia. Sempre o visito. Foi por meio 
desse site que eu me aprofundei na Ortodoxia sem ser ortodoxo (prefiro dizer 
que sou do patriarcado romano). Continuem divulgando a Santa Igreja 
Ortodoxa e que o Espírito de Deus sempre os iluminem. Amém 

 
DATE: Sexta-feira, 15 de julho de 2011 às 23:20:35 

REMOTE USER: Fabio Lopes 

CIDADE/ESTADO: Janaúba / MG 

COMENTÁRIO 1380: Excelente site, naveguei sem perceber as horas passando, 
a mim me pareceu de uma qualidade ímpar. Vou visitá-lo sempre, pois gosto 
de uma leitura mais séria e interessante como nos textos aqui depositados. 
Parabéns. Fábio Lopes. 

 
DATE: Sábado, 23 de julho de 2011 às 19:24:46 

REMOTE USER: Sheila Gomes 
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CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1381: Este é um ótimo site, muito informativo, e o conteúdo nele 
expresso é de total confiança. Parabéns, e que Deus continue abençoando. 

 
DATE: Quarta-feira, 27 de julho de 2011 às 13:09:12 

REMOTE USER: Ana 

CIDADE/ESTADO: Uberlândia / MG 

COMENTÁRIO 1382: Boa Tarde! Gostaria de saber se encontro a Igreja Católica 
Ortodoxa em Uberlândia. Tenho alguns amigos que estão morando na cidade 
e queriam participar das Celebrações. Aguardo. 

 
DATE: Terça-feira, 9 de agosto de 2011 às 22:38:01 

REMOTE USER: José Borges Reis 

CIDADE/ESTADO: Floriano / PI 

COMENTÁRIO 1383: É um prazer grande visitar o site da ECCLESIA. Nos faz 
aprimorar nos conhecimentos e andar no mundo da Imaginação Divina. Tio 
Borges | Floriano-PI. 

 
DATE: 13 de agosto de 2011 às 19:59:51 

REMOTE USER: Rogério Anjos 

CIDADE/ESTADO: Salvador / BA 

COMENTÁRIO 1384: Na realidade quero fazer uma pergunta. Quanto ao culto 
ortodoxo, há algum ordinário como, no culto romano. Sou católico romano e 
gostaria de saber. 

 
DATE: Domingo, 21 de agosto de 2011 às 09:33:40 

REMOTE USER: Alex Cristian Melo 

CIDADE/ESTADO: Palhoça / SC 

COMENTÁRIO 1385: Muito bom o site. Que DEUS abençoe sempre. 

 
DATE: Domingo, 28 de agosto de 2011 às 16:03:24 

REMOTE USER: Luiz E. F. Alves 

CIDADE/ESTADO: Porto Alegre / RS 

COMENTÁRIO 1386: Olá, em primeiro lugar meus parabéns pelo site! Trata-se 
de uma excelente referência sobre a ortodoxia para os falantes da língua 
portuguesa. Tenho 22 anos, sou católico romano e estou interessado em 
conhecer a ortodoxia. Tenho lido sobre a fé ortodoxa faz alguns meses e quero 
saber se posso assistir a uma missa na igreja ortodoxa russa daqui de Porto 
Alegre e quais são os horários das missas. Muito obrigado. 
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DATE: Data: Quinta-feira, 1 de setembro de 2011 às 09:40:05 

REMOTE USER: Magno Fonzar 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1387: Este é um veículo extremamente necessário de 
transmissão da Tradição Ortodoxa. Belo e singelo, valoroso pelo comunicar do 
Cristo em sua Igreja. 

 
DATE: Domingo, 11 de setembro de 2011 às 20:58:01 

REMOTE USER: Pedro Damianovic 

CIDADE/ESTADO: São Carlos / SP 

COMENTÁRIO 1388: Olá, boa noite. Sou de São Carlos, tenho lido sobre a Igreja 
cristã primitiva e, pelo pouco que sei sobre a Igreja Ortodoxa, é a que mais se 
aproxima. Tenho lido sobre os Padres do Deserto e sobre alguns Santos. 
Pergunto: Há alguma Igreja Ortodoxa em São Carlos? Se não, gostaria de 
poder conhecer mais sobre esta Igreja. Sua versão da Bíblia, seus Santos, suas 
orações, e tradições. Vou visitar a catedral ortodoxa em São Paulo em breve. 
Minha mãe mora bem perto. Qual é o horário das missas nos finais de 
semana? Muito obrigado. Pedro Damianovic. 16 3411 1014 | 16 8180 7725 

 
DATE: Sexta-feira, 23 de setembro de 2011 às 00:02:48 

REMOTE USER: Frei Clemilson dos santos Araújo 

CIDADE/ESTADO: Teresina / PI 

COMENTÁRIO 1389: Sou estudante de teologia e estou estudando sobre as 
famílias litúrgicas e o rito Melkita e preciso fazer uma apresentação. Gostaria 
de pedir a vocês que mandem algum material sobre este rito, como são 
celebradas as missas, batizados as orações etc. Estou muito contente por este 
site que é ótimo, muito legal. Um forte abraço. Estou com uma certa urgência 
se não for pedir muito. Desde já, agradeço. Um forte abraço, meu caro irmão. 

 
DATE: Terça-feira, 27 de setembro de 2011 às 10:09:24 

REMOTE USER: Darlei 

CIDADE/ESTADO: Porto Alegre / RS 

COMENTÁRIO 1390: Parabéns! A estrutura e forma de consulta deste site é 
muito boa. Mas como sugestão, poderia ser divulgado o e-mail ou endereço 
para correspondência das igrejas. 

 
DATE: Domingo, 2 de outubro de 2011 às 22:34:54 

REMOTE USER: Dandara Mara 

CIDADE/ESTADO: Nova Iguaçú / RJ 
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COMENTÁRIO 1391: Nossa, estava fazendo um seminário na escola sobre a arte 
bizantina e este site foi de grande importância. Não poderia deixar de 
agradecer! Parabéns pelo trabalho. aee pessoal e vlw!! 

 
DATE: Sexta-feira, 14 de outubro de 2011 às 08:38:36 

REMOTE USER: Fabricio 

CIDADE/ESTADO: Juiz de Fora / MG 

COMENTÁRIO 1392: Gostei muito das informações adquiridas no site, 
informações enriquecedoras do ponto de vista dos estudos. Gostaria muito que 
estivesse disponível alguma bibliografia acerca da Igreja.... Sou estudante de 
História e trabalho com patrimônios culturais e atualmente trabalho no 
processo de tombamento de um templo Greco-Melquita. Aprendi muito no 
site. Mas minhas ambições de conhecer são ainda maiores... 

 
DATE: Sábado, 15 de outubro de 2011 às 07:43:26 

REMOTE USER: David Silva 

CIDADE/ESTADO: Fortaleza / CE 

COMENTÁRIO 1393: Gostaria de entrar em contato com alguém da igreja para 
saber como se faz encontro vocacional para ser padre na Igreja Ortodoxa. 
Moro em Fortaleza - CE. Obrigado, David 

 
DATE: Quinta-feira, 20 de outubro de 2011 às 06:45:04 

REMOTE USER: Maria Leitão 

CIDADE/ESTADO: Porto - PT 

COMENTÁRIO 1394: Gostei muito, apreciei tudo, está muito bem explicado, 
boas palavras, fundamentos fortes. Vou voltar outras vezes para estudar 
melhor. Obrigado. 

 
DATE: Quinta-feira, 27 de outubro de 2011 às 11:00:41 

REMOTE USER: Tiago 

CIDADE/ESTADO: Fortaleza / CE 

COMENTÁRIO 1395: O site é muito útil. Gostaria de pedir que desenvolvessem 
papéis de parede para ilustrar com devoção e piedade dadas por Deus em 
Verdade, nessa área de trabalho no computador. 

 
DATE: Terça-feira, 8 de novembro de 2011 às 20:35:29 

REMOTE USER: Antônio Carlos Pereira Claudino 

CIDADE/ESTADO: Tremembé / SP 

COMENTÁRIO 1396: Sou grato pelas notícias sobre meus Irmãos Ortodoxos, que 
me são enviadas, pelo site ECCLESIA. 
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DATE: Quarta-feira, 9 de novembro de 2011 às 15:27:46 

REMOTE USER: Isabel Cristina Vanin 

CIDADE/ESTADO: Ribeirão Preto / SP 

COMENTÁRIO 1397: Riquíssimo, maravilhoso... principalmente para quem se 
encanta com a arte sacra. Parabéns! 

 
DATE: Quarta-feira, 9 de novembro de 2011 às 15:27:46 

REMOTE USER: Isabel Cristina Vanin 

CIDADE/ESTADO: Ribeirão Preto / SP 

COMENTÁRIO 1398: Riquíssimo, maravilhoso... principalmente para quem se 
encanta com a arte sacra. Parabéns!  

 
DATE: Domingo, 11 de dezembro de 2011 às 20:55:31 

REMOTE USER: Marcelo Bezerra de Paiva 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 

COMENTÁRIO 1399: Parabéns pelo site: lindo, enriquecedor, uma bela forma de 
evangelização. A minha Igreja Romana ainda tem muito a aprender com 
vocês. 

 
DATE: Segunda-feira, 12 de dezembro de 2011 às 00:29:32 

REMOTE USER: Ir. Adalberto Nascimento da Silva-ofs 

CIDADE/ESTADO: Recife / PE 

COMENTÁRIO 1400: Onde posso comprar um cordão de oração ortodoxo? 
Enviar para o meu e-mail: irmaoadalberto1979@hotmail.com   

 

Mensagens 1401 a 1500 (2011/18)   

DATE: Sexta-feira, 23 de dezembro de 2011 às 15:58:59 

REMOTE USER: Leonardo Vinicius 

CIDADE/ESTADO: Goiás / GO 

COMENTÁRIO 1401: Parabéns por esse santo site!  

 
DATE: Sexta-feira, 30 de dezembro de 2011 às 14:15:03 

REMOTE USER: João Edilberto Lovato 

CIDADE/ESTADO: Cachoeira do Sul / RS 

mailto:irmaoadalberto1979@hotmail.com
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COMENTÁRIO 1402: Entrei pela primeira vez nesse site e gostei muito. Sou 
Ministro da Eucaristia e leio muito como forma de cada vez conhecer mais 
sobre Jesus Cristo.  

 
DATE: Quinta-feira, 5 de janeiro de 2012 às 21:49:23 

REMOTE USER: Patrícia 

CIDADE/ESTADO: Portugal 

COMENTÁRIO 1403: Tenho uma tradução de um texto de João de Apameia, que 
talvez quisesse publicar no seu site. Se me der o seu e-mail posso enviá-la. 
Trata-se uma tradução a partir do inglês e é sobre a oração. Obrigada! Um 
abraço  

 
DATE: Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012 às 21:46:34 

REMOTE USER: Jairo Roberto 

CIDADE/ESTADO: Recife / PE 

COMENTÁRIO 1404: Sou um apaixonado pela Igreja Grega. Meu desejo é me 
tornar membro, se Deus permitir. Quanto ao site, nota10, ele é um livro 
aberto sobre as coisas da ortodoxia, completo, impar, inigualável. Parabéns!  

 
DATE: Quarta-feira, 7 de março de 2012 às 07:57:21 

REMOTE USER: Luiz Carlos Kemp 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1405: Bom dia! Gostaria de ter acesso aos cantos (músicas 
sacras) que tinham no antigo site. Elas eram muito bonitas e inspiradoras. 
Seria possível consegui-las? Agradeço muito. Fiquem na Paz!  

 
DATE: Segunda-feira, 19 de março de 2012 às 11:48:41 

REMOTE USER: Cláudio Coelho Luiz 

CIDADE/ESTADO: Santos / SP 

COMENTÁRIO 1406: Espero conseguir visitar este Santo local e desfrutar do 
conhecimento aí encerrado. Sou grande apreciador da História.  

 
DATE: Sexta-feira, 20 de abril de 2012 às 10:58:17 

REMOTE USER: Lilia Albino 

CIDADE/ESTADO: Lisboa / Portugal 

COMENTÁRIO 1407: Trata-se de um site muito bem concebido. Vale a pena 
visitar. Lília Albino  

 
DATE: Terça-feira, 24 de abril de 2012 às 13:09:51 
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REMOTE USER: Ricardo Vidal 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 

COMENTÁRIO 1408: Excelente site.  

 
DATE: Segunda-feira, 30 de abril de 2012 às 12:46:26 

REMOTE USER: Alberto 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1409: Maravilhosas as publicações.  

 
DATE: Segunda-feira, 7 de maio de 2012 às 03:24:13 

REMOTE USER: Gabriel 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 

COMENTÁRIO 1410: Eu sou ortodoxo não-calcedoniano, mas infelizmente não 
existem igrejas dessa denominação aqui no Rio de Janeiro. Eu posso continuar 
frequentando a igreja católica romana? O que eu faço?  

 
DATE: Quinta-feira, 24 de maio de 2012 às 00:22:25 

REMOTE USER: Nazaré 

CIDADE/ESTADO: Brasília / DF 

COMENTÁRIO 1411: Gostei muito de aprender a oração do nome de Jesus e 
estou procurando praticá-la, pois acho que é uma boa maneira de vencer os 
pensamentos desordenados e repetitivos. Obrigada.  

 
DATE: Quinta-feira, 5 de julho de 2012 às 00:22:28 

REMOTE USER: Elias 

CIDADE/ESTADO: São Paulo / SP 

COMENTÁRIO 1412: Sonhei com São Tiago dos Martírios e, apesar de estudar a 
bíblia nunca ouvi falar. Aqui achei. 

 
DATE: Quarta-feira, 29 de agosto de 2012 às 10:09:18 

REMOTE USER: Elivaldo Alves Rocha 

CIDADE/ESTADO: Matynha / BA 

COMENTÁRIO 1413: Adorei! Como é lindo saber que temos pessoas que segue os 
conselhos do Pai que se entregou-se na cruz por nossos pecados. É muito bom. 
Fico obrigado e agradecido. Obrigado Senhor!!  

 
DATE: Sexta-feira, 31 de agosto de 2012 às 20:55:47 

REMOTE USER: Maria da Graça Ivo 
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CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro / RJ 

COMENTÁRIO 1414: Boa noite, visito vocês com muita alegria e gratidão. 
Sempre aprendendo, informações preciosas. Muito obrigada! Maria da Graça. 

 
DATE: Terça-feira, 4 de setembro de 2012 às 21:31:42 

REMOTE USER: Tony Marly de Sousa Lima 

CIDADE/ESTADO: Timon / MA 

COMENTÁRIO 1415: Sou católico romano, mas tenho um carinho muito grande 
pela Igreja Ortodoxa. Gostaria de receber informações sobre a ortodoxia e 
saber também se existe alguma missão ortodoxa em Teresina-PI. Em relação 
ao site, gostei muito e divulguem mais sobre a ortodoxia. Deus permita que 
todos possamos um dia estar unidos numa só igreja. A paz de Cristo pra 
vocês!!  

 
DATE: 3 de setembro de 2015 at 21:47 

REMOTE USER: Fernando Borgomoni 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1416: Usar uma basílica como moeda de troca para atingir 
objetivos eleitorais?!?! Definitivamente o nosso apego à quantidade chegou às 
raias do absurdo. Um punhado de votos vale mais do que milhares de anos de 
tradição religiosa.

 
DATE: 4 de setembro de 2015 at 07:02 

REMOTE USER: Pe. Inácio Do Vale 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1417: Paz a Igreja de Santa Sofia é um patrimônio histórico 
ortodoxo. O certo seria voltar o esplendor da Divina Liturgia! 

 
DATE: 4 de setembro de 2015 at 16:57 

REMOTE USER: Cristina 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1418: A Hagia Sofia já é usada atualmente para culto muçulmano 
a partir das 17 horas, todo dia. 

 
DATE: 4 de setembro de 2015 at 17:08 

REMOTE USER: Osvaldo 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1419: Acredito que Deus colocou o homem no mundo para tomar 
conta dos animais e da natureza, como se fosse um jardineiro cuidando do 
jardim. Infelizmente a maioria se esquece que somos apenas peregrinos pela 
terra, e o maior bem que podemos levar são as lições e as boas experiências. I 
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believe that God put man in the world to take care of animals and nature, like 
a gardener tending the garden. Unfortunately, most forget that we are only 
pilgrims on the earth, and the greatest good we can take are the lessons and 
good experiences.

 
DATE: 5 de setembro de 2015 at 10:28 

REMOTE USER: Leandro 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1420: O certo seria nunca ter sido transformada em mesquita, e 
sim sempre ser catedral ortodoxa. Porém, acho que mais importante do que a 
discussão sobre a Hagia Sophia é a questão que envolve os direitos dos cristãos 
ortodoxos na Turquia, lembrando que a atual sede do Patriarca é a Igreja de 
São Jorge em Fanar, de onde irradia o esplendor do Patriarcado Ecumênico, a 
abertura da Escola de Halki e outras questões.

 
DATE: 27 de outubro de 2015 at 08:32 

REMOTE USER: Sidnei Campos 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1421: Pertenço a Una Santa Igreja Católica Apostólica (Romana. 
Um dia nosso Senhor JESUS CRISTO vai unir a sua Una Santa Igreja Católica 
Apostólica de novo para a gloria de nosso Senhor JESUS CRISTO. Que DEUS 
abençoe o nosso querido e amado Patriarca Ecumênico Bartolomeu I e nosso 
querido e amado Papa Francisco.

 
DATE: 12 de novembro de 2015 at 18:10 

REMOTE USER: Romeu Muniz 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1422: A retirada das santas relíquias de seus locais de veneração 
foi um ato impensado de um tempo ainda recente. O sr. Presidente da 
Bulgária deveria restitui-las, caso queira ser considerado uma pessoa digna do 
cargo que ocupa e seria então julgado uma pessoa merecedora do respeito do 
mundo ortodoxo.

 
DATE: 14 de novembro de 2015 at 20:02 

REMOTE USER: Romeu Muniz 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1423: Finalmente, vejo que alguém reconhece ATOS 
BARBAROS, na ação do Islam. Parece que DEUS está abrindo os olhos da 
Ortodoxia! Gloria a DEUS!

 
DATE: 15 de novembro de 2015 at 19:44 

REMOTE USER: Pe. Inácio José Do Vale 
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CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1424: Paz e Unidade! Chega de divisão, de cisma, de anti-
comunhão! É agora, é hoje e para sempre a nossa união, comunhão e fraternal 
unidade no amor e na graça do cristianismo de paz universal. Unidos fazemos 
tudo para o bem da humanidade. 

 
DATE: 18 de novembro de 2015 at 08:46 

REMOTE USER: Washington Ferreira 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1425: Parabéns, e muito sucesso!
 

DATE: 25 de novembro de 2015 at 19:28 

REMOTE USER: Leandro C. de Souza 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1426: Por que não fazem um estacionamento no lugar da 
Mesquita Azul? Não é uma área central da cidade? Penso que ficaria bem 
prático e é uma construção antiga também.

 
DATE: 29 de novembro de 2015 at 21:10 

REMOTE USER: Pe. Henrique 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1427: Querido irmão, Pe. André, parabéns pelo lindo trabalho! 
Aproveito para informar que o site de nossa paróquia é http://www.paroquia-
ortodoxa-grega-rj.org.

 
DATE: 5 de dezembro de 2015 at 07:04 

REMOTE USER: Sílvia 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1428: Pe. Henrique, Bom dia! Frequentei esta igreja por muito 
tempo, me casei e batizei minha filha aí. Lembro muito do Padre, mas naquela 
época ainda (o senhor) não era padre. Mande-me notícias de Pe. Dimitrios! 
Assim que estiver pelo Rio irei na liturgia. Abraços fraternos.

 
DATE: 10 de dezembro de 2015 at 11:36 

REMOTE USER: Irmão Cassiano, Oblato OSB 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1429: + PAX! Aleluia, Aleluia, Aleluia! "Para que, em tudo, seja 
Deus Glorificado" (1Pd 4, 11).

 
DATE: 29 de janeiro de 2016 at 08:36 

REMOTE USER: Jefferson 
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CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1430: ORAÇÃO E JEJUM pelo crescimento da Igreja Ortodoxa e 
fé do povo de Deus. Dom Tarasios; Grande é a sua fé.

 
DATE: 11 de fevereiro de 2016 at 20:13 

REMOTE USER: Alessandro Zardo 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1431: O Metropolita ISIDORO de Moscou, de acordo com 
registros históricos, não só se encontrou com o Papa EUGENIO IV, mas 
participou no Concílio de FERRARA-FLORENCIA com despesas cobertas pelo 
Czar Basílio II. Foi um dos que deu grande impulso à união entre as Igrejas 
Ortodoxas e Católico-Romana, tendo assinado a ata deste concílio. 
Retornando à Moscou, Isidoro foi destituído. Fugiu logo e voltou à Roma 
tendo sido foi nomeado Cardeal (...). O Patriarcado de Moscou tem sua origem 
histórica em 1589: o primeiro Patriarca foi Job. Antes disso, em Moscou residia 
o Metropolita de Kiev e Moscou e de todas as Rússias, nomeado pelo Patriarca 
de Constantinopla. Por essa razão, é um equívoco afirmar que em 1000 anos 
um Patriarca de Moscou não tenha se encontrado com um Papa, porque o 
Patriarcado de Moscou existe há apenas 400 anos, mas a Igreja Russa sim, 
tem 1000 anos. (cf. Otets Aleksandr Burgos). Alguns dados a mais no 
wikepedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Isidore_of_Kiev

 
DATE: 13 de fevereiro de 2016 at 06:21 

REMOTE USER: Pe. Inácio José Do Vale 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1432: Bom dia! Esse encontro é profético, muito mais que 
histórico e rumo ao ecumenismo e a comunhão profunda. 

 
DATE: 16 de fevereiro de 2016 at 16:53 

REMOTE USER: Fabio Sillva 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1433: Gostaria de parabenizar Dom Iosif por essa maravilhosa 
explanação sobre o assunto. Apesar de ser Católico Apostólico Romano, sou 
um grande admirador da fé Ortodoxa na qual vejo a pureza do Cristianismo 
na sua forma mais primitiva e original. Gostaria muito de poder um dia 
conhecer melhor essa doutrina, principalmente no que se refere a Igreja 
Antioquiana. Infelizmente não tenho perto de mim nenhum Igreja Ortodoxa 
que eu possa profundar meus desejos de conhecimento. Que Deus esteja com 
todos nós.

 
DATE: 16 de fevereiro de 2016 at 16:59 

REMOTE USER: Fabio Sillva 

CIDADE/ESTADO:  
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COMENTÁRIO 1434: Parabéns pela explanação. Gostaria muito de receber 
material sobre a Igreja primitiva toda sua evolução pois sou um entusiasta da 
fé cristã. O que mais me falta material é sobre o desenrolar das Igrejas 
Ortodoxa. Sobre a Igreja de Antioquia pouco tenho para estudo.

 
DATE: Segunda-feira, 14 de março de 2016 às 15:32:31 

REMOTE USER: José Antônio 

CIDADE/ESTADO: Cubatão / SP 

COMENTÁRIO 1435: PAX! Sou católico romano, nasci, fui criado na Igreja 
Romana. Sou catequista, já servi como ministro extraordinário da sagrada 
comunhão em minha paróquia, cursei 4 anos de teologia pastoral na minha 
Diocese católica romana, fiz 3 anos de Licenciatura em filosofia e fiz 3 anos de 
experiência monástica num mosteiro beneditino. Hoje, sou acompanhado por 
um Padre Ortodoxo e confesso que tenho feito a experiência da ortodoxia com 
grande alegria! Tomei a decisão de tornar-me cristão ortodoxo porque 
reconheço que esta Igreja guarda fielmente e verdadeira Doutrina e Tradição 
vinda dos apóstolos. Foi com esta convicção que me tornei ortodoxo. Pax 

 
DATE: 2 de maio de 2016 at 18:53 

REMOTE USER: Romeu Muniz 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1436: Magnifico trabalho do nosso caro Padre PAULO, que vem 
enriquecer a cultura religiosa ortodoxa com sua brilhande dedicação em prol 
da Ortodoxia. Muito obrigado! 

 
DATE: 18 de maio de 2016 at 23:18 

REMOTE USER: Kerbage Elias Hachem 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1437: Gostaria de conhecer mais sobre os ritos Ortodoxos, pois 
aqui na cidade de Fortaleza-Ce não temos nada a esse respeito; apenas me 
congrego na Igreja Greco-Melquita de minha cidade e aproveito quando vou a 
São Paulo para me deliciar com a espiritualidade ortodoxa. Paz em Cristo 
Jesus.

 
DATE: 19 de maio de 2016 at 10:00 

REMOTE USER: Olga Teixeira 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1438: Rezemos pelo santo Concílio! Paz no Senhor. +
 

DATE: 20 de fevereiro de 2018 14:28 

REMOTE USER: Luiz Gustavo Mota 

CIDADE/ESTADO: São Paulo, SP 
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COMENTÁRIO 1439: Sempre me interessei pela Igreja Ortodoxa e achei o site 
muito rico em detalhes. Gostaria de poder fazer uma visita a uma igreja. 
Muito obrigado! 

 
DATE: 24 de fevereiro de 2018 23:02 

REMOTE USER: Jean Carlos Baldo 

CIDADE/ESTADO: Santa Bárbara d'Oeste, SP 

COMENTÁRIO 1440: Amo este site! Que Deus me ilumine para aprender cada 
vez mais sobre a beleza e a riqueza da Ortodoxia. 

 
DATE: 2 de março de 2016 at 18:40 

REMOTE USER: Júlio Ricardo 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1441: Caríssimo Padre André Sua bênção. Tenho interesse em 
imprimir uma cópia do Ieratikon aqui presente para guardar de lembrança. 
Gostaria de pedir ao senhor autorização, com o compromisso de colocar a 
fonte. Agradeço pela atenção e aguardo um retorno. Sua bênção. Ricardo 
Júlio.

 
DATE: 5 de março de 2018 13:43 

REMOTE USER: Antônio Garcia 

CIDADE/ESTADO: Fortaleza, CE 

COMENTÁRIO 1442: Pax! Pergunto: O livro disponibilizado neste site é o 
mesmo que: Deificação: participantes da Natureza Divina de um Monge 
Contemplativo. (Editora Vozes, março 1995)? Com orações, Antônio - 
Fortaleza - Ceará  

Resposta: Caro Antônio, ver "fonte", ao final do texto que diz: Capítulo IV da obra 
“Deificação: participantes da Natureza Divina” de um Monge Contemplativo. (Editora 
Vozes, março 1995) (Webmaster). 

 
DATE: 5 de março de 2018 13:50 

REMOTE USER: Willian Corrêa Sibien 

CIDADE/ESTADO: Vila Velha, ES 

COMENTÁRIO 1443: Me interesso muito em conhecer a Igreja Ortodoxa, mas 
infelizmente na minha cidade não há nada dos Ortodoxos.... Muito difícil de 
aprender e até se converter se não há ninguém que possa nos guiar e ensinar. 

 
DATE: 7 de abril de 2016 at 11:21 

REMOTE USER: Angela 

CIDADE/ESTADO:  
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COMENTÁRIO 1444: El terrorismo y su utilización para cometer atentados de 
falsa bandera esta a la orden del día. Y esto es lo que esta pasando en Europa. 
Los "autores estratégicos" están utilizando a los "autores materiales" 
mediante atentados de falsa bandera para enfrentar a unos con otros. Quieren 
sumir al continente en un caos social y económico, enfrentándonos a unos con 
o otros para que nos autodestruyamos. Siempre utilizan la misma estrategia, 
enfrentando a las dos partes a eliminar, mediante atentados de falsa bandera. 
con este sitio alucine www.caesaremnostradamus.com

 
DATE: 8 de abril de 2016 at 01:24 

REMOTE USER: Roberto Belmonte Jr 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1445: Deus, sem demora, traga a plena comunhão entre as Suas 
Igrejas.

 
DATE: 9 de abril de 2018 22:07 

REMOTE USER: Fr. Diego Bezerra da Silva, OFMCap 

CIDADE/ESTADO: Recife, PE 

COMENTÁRIO 1446: Quero desejar a todos os irmãos ortodoxos, uma feliz 
Páscoa do Senhor Jesus! 

 
DATE: 12 de abril de 2018 05:59 

REMOTE USER: Nadja Sena 

CIDADE/ESTADO: Mossoró, RN, Brasil 

COMENTÁRIO 1447: Procurando pela Oração do Coração encontrei vocês. É um 
mundo todo novo que se abre para mim, que olho com olhar maravilhado 
essas novas e ao mesmo tempo tão antigas realidades, mas eternamente 
presentes e vívidas a chamar à humanidade a conhecê-las, no sentido bíblico 
do termo. É uma alegria encontrá-los! 

 
DATE: 12 de abril de 2018 21:34 

REMOTE USER: Andréa Carneiro Machado Ribeiro 

CIDADE/ESTADO: Tatuí, SP 

COMENTÁRIO 1448: Informações de muita sabedoria! 

 
DATE: 29 de abril de 2016 at 20:06 

REMOTE USER: Romeu Muniz 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1449: Usurpar propriedades de minorias religiosas por parte do 
governo turco torna ainda mais remota uma pretensa entrada da Turquia na 
Comunidade Europeia. É uma atitude impensável num estado democrático de 
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direito, como a atual Turquia se declara.
 

DATE: 9 de junho de 2016 at 13:21 

REMOTE USER: José Oscar Suher 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1450: Que o Espírito Santo ilumine Suas Santidades e Suas 
Beatitudes e todos os que fizerem parte do Grande Concílio.

 
DATE: 14 de junho de 2016 at 20:32 

REMOTE USER: Pe. Inácio José Do Vale 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1451: Paz de cristo! Amado padre, eu queria saber as Igrejas 
Ortodoxas que participam do Concilio. Estou rezando pelo Concilio. Muito 
obrigado.

 
DATE: 26 de junho de 2016 at 19:18 

REMOTE USER: Arnaldo Salles 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1452: Congratulations! God bless the Orthodox world!
 

DATE: 27 de junho de 2016 at 13:53 

REMOTE USER: Teresa C. C. Leal 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1453: Sou católica apostólica romana, mas, sinto-me muito 
encantada por nossa Igreja Ortodoxa! Meu carinhoso abraço a todos os 
membros representantes da igreja de christo, neste dia de muita festa aos 
santos que também os veneramos e acolhemos!!! Congratulações! 'Viva Jesus! 
Salve Maria!'

 
DATE: 31 de agosto de 2016 at 14:44 

REMOTE USER: Alberto Costa 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1454: É hora das Igrejas cristãs se unirem, não em doutrina, mas 
em amor fraterno.

 
DATE: 8 de dezembro de 2016 at 14:33 

REMOTE USER: Dom Ambrósio 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1455: Louvável a atitude dos Patriarcas em solicitar o 
levantamento das sanções contra a Síria. O povo é o maior atingido pelos 
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bloqueios. É preciso devolver, urgentemente, ao povo sírio a possibilidade de 
viver dignamente e conseguir sobreviver a essa guerra que assola o País.

 
DATE: 18 de dezembro de 2016 at 10:21 

REMOTE USER: Romeu Muniz  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1456: Desejo sucesso aos novos membros da Direção da 
Comunidade Grega de Brasília. Peço que o Espírito Santo sempre os guie 
nessa jornada. Parabéns. Romeu Muniz.

 
DATE: 4 de abril de 2018 at 17:48 

REMOTE USER: José Fernandes 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1457: Estou fazendo uma pesquisa sobre as igrejas ortodoxas 
autocéfalas modernas, porém estou com dificuldades para encontrar conteúdo 
dela. Poderia me dar uma resposta passando para mim alguma informação 
sobre as igrejas autocéfalas modernas.

 
DATE: 4 de abril de 2018 at 17:48 

REMOTE USER: Ecclesia  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1458: Restabelecidos os links. Novas versões já estão aqui: 
http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/liturgia/.

 
DATE: 27 de abril de 2018 at 20:13 

REMOTE USER: Leonardo Céspedes Londoño 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1459: He leido mucho acerca de la bella fe y doctrina de la iglesia 
ortodoxa, la cual es tan católica como la iglesia de roma. Les escribo porque 
amo la vida religiosa y ahora en mi vida ha ciertas realidades que deseo 
comentarles con el fin de que ustedes por favor me orienten y me digan si es 
posible realizar o no lo que mi corazón y mi alma anhelan. Soy un hombre de 
57 años de edad, casado pero separado sin hijos, vivo plena y totalmente solo y 
célibe; Deseo saber si con estas realidades en mi vida pudiera albergar la 
posibilidad de llegar a ser aceptado entre ustedes con el fin primeramente que 
todo hacerme ortodoxo y despues si es la voluntad de Dios para mi vida y si a 
ustedes les pareciere y me dieren la oportunidad, abrazar la vida monástica 
ortodoxa. Les ruego por mi sus oraciones y espero pronto se puedan ustedes 
comunicar conmigo. Leonardo.

 
DATE: 27 de abril de 2018 at 20:41 

REMOTE USER: Ecclesia 
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CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1460: Estimado irmão, este é um assunto a ser tratado 
pessoalmente com um sacerdote da Igreja. Estando na Argentina, não creio 
que seja difícil. Mas, não deixe de buscar realizar seu anseio. Não penso que as 
condições postas acima possam ser obstáculos definitivos à vida monástica. 
Mas é preciso tratar disso pessoalmente. No amor de Cristo, Pe. André (São 
José, SC - Brasil).

 
DATE: 10 de maio de 2018 at 19:21 

REMOTE USER: Fábio Eduardo de Souza Mena 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1461: Muito impressionante as palavras do Papa Francisco sobre 
o fórum "Velhos problemas no novo mundo" e as palavras do Patriarca 
Ortodoxo Ecumênico de da cidade de Nova Roma e Constantinopla sobre o 
processo de união entre as Igrejas Católica Apostólica Romana e as Igrejas 
Católicas Ortodoxas, de rito Bizantino, Antioqueno, Armênio, Caldeu, Copta. 
Que o Espírito Santo ilumine o Papa Francisco Bispo de Roma e o Patriarca 
Ecumênico Sua Santidade Bartolomeu I. Paz e Bem as Igrejas Ortodoxas e as 
Igrejas Orientais Católicas. Uma só Igreja Católica Romana e Igreja Ortodoxa. 
Axios, axios, axios... 

 
DATE: 19 de maio de 2018 23:00 

REMOTE USER: Antonio Vieira Filho 

CIDADE/ESTADO: Salvador, BA 

COMENTÁRIO 1462: Boa-Noite à todas as pessoas interessadas na Fé Ortodoxa 
em: Salvador e no Estado da Bahia! Nossa Missão aqui na Bahia já existe há 
pouco mais de dois anos. Buscando os fiéis, que: estão desgarrados, em 
transito por Salvador ou por qualquer cidade do estado que queiram se reunir 
conosco nas ocasiões das Missas que são oficiadas com a presença de um padre 
que vem de São Paulo ou, do Rio de Janeiro para nos atender e atender à 
Comunidade de Recife. Mais Contato pode ser obtido com o nosso Confrário 
em: Salvador: Doulos, (71) 9 8174-4000, e-mail: allinuse7@gmail.com Que a 
Paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante para todas as Pessoas! 

 
DATE: 24 de maio de 2018 14:28 

REMOTE USER: IRIS SOUZA 

CIDADE/ESTADO: Catalão, GO 

COMENTÁRIO 1463: Gostaria muito de conhecer melhor a doutrina, história, 
administração da Igreja Ortodoxa e seguir a vocação sacerdotal. Pelo que já li, 
vi e ouvi a respeito, é uma riqueza imensa, tanto espiritual quanto histórica e 
teológica. 

 
DATE: 24 de maio de 2018 at 17:36 

mailto:allinuse7@gmail.com
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REMOTE USER: José Carlos Baraldi Ribeiro 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1464: Pontes sendo lançadas no caminho da reunificação! Que o 
Espírito Santo atue no coração dos homens para colocarem de lado o orgulho, 
a vaidade para fortalecer o caminho da reunificação da Igreja de Cristo

 
DATE: 26 de maio de 2018 14:05 

REMOTE USER: Ricardo Júlio 

CIDADE/ESTADO: Sorocaba, SP 

COMENTÁRIO 1465: Por que o ícone de Pentecostes tem 12 apóstolos e a 
Virgem Maria, se Judas Iscariotes já havia se enforcado e Matias não havia 
sido escolhido? 

 
DATE: 27 de maio de 2018 at 13:03 

REMOTE USER: Urbano Medeiros - Maestro 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1466: Muito lindo este encontro. Meu coração se regozija! Muito 
grato pela publicação.

 
DATE: 11 de junho de 2018 14:20 

REMOTE USER: Fabiano Marques de Paula 

CIDADE/ESTADO: São Paulo, SP 

COMENTÁRIO 1467: Parabenizo pelo ótimo conteúdo do site! Muita 
informação, muita história, muita doutrina! Tudo com seriedade, sobriedade e 
inteligência!  Deus abençoe este belo trabalho! 

 
DATE: 11 de junho de 2018 15:11 

REMOTE USER: Leopoldo Ladeira 

CIDADE/ESTADO: Belo Horizonte, MG 

COMENTÁRIO 1468: Paz a todos! Gostei muito. 

 
DATE: 14 de junho de 2018 at 21:33 

REMOTE USER: Antonio Marcos Araujo Ribeiro 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1469: Boa noite, Graça e Paz. Para todos os irmãos em Cristo 
Jesus. Realmente, chega de divisões entre ortodoxos e católicos-romanos. 
Vamos nos corrigir para que o cristianismo volte a crescer, pois o islamismo 
está crescendo. Boa noite e fiquem todos com Deus.

 
DATE: 17 de junho de 2018 at 11:33 
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REMOTE USER: Osvaldo 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1470: A abertura para diálogo é interessante meio diplomático, 
mas os cristãos ortodoxos não devem, em hipótese alguma, alterar os aspectos 
doutrinários da fé ortodoxa em nome de uma suposta "aproximação" "união" 
ortodoxa com a Igreja romana.

 
DATE: 17 de junho de 2018 20:18 

REMOTE USER: Antônio José Pereira Bessa Bessa 

CIDADE/ESTADO: Maracanaú, CE 

COMENTÁRIO 1471: Irmãos, Graça e paz! Sou muito grato pelo vosso site! Todas 
as informações são relevantes para nosso crescimento e aperfeiçoamento na 
fé. E os conteúdos são informativos e nos preparam para possíveis desventuras 
daqueles que não se simpatizam com a ortodoxia. Parabéns! 

 
DATE: 17 de junho de 2018 20:37 

REMOTE USER: Antônio José Pereira Bessa Bessa 

CIDADE/ESTADO: Maracanaú, CE 

COMENTÁRIO 1472: Olá! Respondendo à pergunta do amigo Ricardo, de 
Sorocaba, São Paulo: Ricardo, primeiro, sua pergunta é relevante. Pois 
sabemos que o Pentecostes (descida do Espírito Santo sobre os apóstolos) se 
deu após a morte e ressurreição de Cristo. Então, ´por que o ícone é 
representado pelos os doze apóstolos, inclusive Judas Iscariotes, pois este já 
havia morrido? Sua pergunta! Vou pesquisar para responder com segurança 
para você. Eu estava para responder de forma sofista. Mas acho melhor 
responder de forma ortodoxa. Um abraço! 

 
DATE: 4 de julho de 2018 22:03 

REMOTE USER: Fernanda Silva Lemos 

CIDADE/ESTADO: Resende, RJ 

COMENTÁRIO 1473: A Paz de Cristo! Para mim foi muito bom conhecer as 
igrejas ortodoxas. Aprendi muito até agora. As igrejas ortodoxas têm a mesma 
fé católica apostólica. Legal, aprendi muitas coisas novas sobre a Igrejas 
ortodoxas. Continuem divulgando a fé católica apostólica ortodoxa... Deus 
abençoe vocês. 

 
DATE: 5 de julho de 2018 09:30 

REMOTE USER: Roque Inácio Konzen 

CIDADE/ESTADO: Toledo, PR 

COMENTÁRIO 1474: Gostei muito de vosso site. Parabéns. 
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DATE: 6 de julho de 2018 at 12:56 

REMOTE USER: Norbério do Vale 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1475: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e 
eu em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu 
me enviaste (João 17:21). Divisão é um pecado tão horrendo que, nem o reino 
do inferno o comete entre si.

 
DATE: 7 de julho de 2018 at 22:33 

REMOTE USER: Romeu Muniz 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1476: Apresentamos ao caro padre e amigo nossos cumprimentos 
pela honrosa nomeação e desejamos uma profícua gestão na condução do 
importante cargo que agora ocupa. Que Deus o ilume e proteja sempre. 
Romeu Muniz e família.

 
DATE: 9 de julho de 2018 at 16:48 

REMOTE USER: Maria Atherino Neves 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1477: Prezado Padre André Sperandio, desejamos que Cristo lhe 
bençoe na saude e na Sua Luz, para que lhe conduzir na sua missão frente à 
Igreja Otdodoxa Grega São Nicolau, em Florianópolis, SC, Maria Atherino 
Neves e Alceu Neves.

 
DATE: 13 de julho de 2018 01:14 

REMOTE USER: Icaro Oliveira 

CIDADE/ESTADO: Salvador, BA 

COMENTÁRIO 1478: Estou fascinado com a liturgia e o poder espiritual da 
Igreja Ortodoxa, gostaria muito de poder caminhar nessa Verdade, achar um 
pai espiritual e encontrar a Cristo em seu Verdadeiro Corpo, mas infelizmente 
não existem pesquisas em minha cidade. 

 
DATE: 20 de julho de 2018 at 12:40 

REMOTE USER: Eustáquio Andréa Patounas 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1479: Caríssimo Pe. André Desejo-lhe sucesso na condução da 
paróquia de São Nicolau. Fraterno abraço.

 
DATE: 22 de julho de 2018 at 13:45 

REMOTE USER: Romeu Muniz 

CIDADE/ESTADO:  
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COMENTÁRIO 1480: Estamos felizes com a comunidade de Porto Alegre, RS, 
que agora conta com um pastor. Lamentavelmente, aqui em Curitiba 
sentimos a falta de um pároco - Igreja São Savas.

 
DATE: 24 de julho de 2018 09:48 

REMOTE USER: Giancarlo Nogueira 

CIDADE/ESTADO: Poços de Caldas, MG 

COMENTÁRIO 1481: Muito bom e reconfortante. Amém. 

 
DATE: 27 de julho de 2018 at 13:58 

REMOTE USER: Eustaquio Patounas 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1482: Parabéns à comunidade helênica de Porto Alegre. Padre 
Pavlos vai somar muito. Fraterno abraço a todos.

 
DATE: 27 de julho de 2018 at 14:01 

REMOTE USER: Eustaquio Patounas 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1483: Parabéns à comunidade helênica de Curitiba. Padre Pavlos 
vai somar. Fraterno abraço.

 
DATE: 27 de julho de 2018 at 14:31 

REMOTE USER: Eustaquio Patounas 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1484: 

Felicitações à comunidade helênica de Curitiba. Pe. Pavlos é uma grande 
pessoa.

 
DATE: 29 de julho de 2018 16:54 

REMOTE USER: Laura Valtorta 

CIDADE/ESTADO: Manaus. AM (Brasil) 

COMENTÁRIO 1485: Muito bom, gostei. Ajuda na vida espiritual e na oração. 
Obrigada 

 
DATE: 30 de julho de 2018 18:31 

REMOTE USER: Eduardo Mauro Gonçalves 

CIDADE/ESTADO: São Bernardo do Campo, SP 

COMENTÁRIO 1486: Gostaria de agradecer muito a todos pelo grande 
instrumento de ensinamento para que aqueles não nascidos no meio ortodoxo 
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possam obter informações sobre a Igreja Ortodoxa e verificarem o quanto a Fé 
Ortodoxa é linda e nos aproxima de Jesus. Grato. 

 
DATE: 8 de agosto de 2018 15:02 

REMOTE USER: Pe. Eustácio Freire 

CIDADE/ESTADO: Caucaia, CE 

COMENTÁRIO 1487: Sempre uso o Calendário Litúrgico 

 
DATE: 1 de agosto de 2018 at 18:58 

REMOTE USER: Romeu Muniz 

CIDADE/ESTADO: 

COMENTÁRIO 1488: Esperamos que continuem melhorando as relações entre o 
Patriarcado Ecumênico e a Ucrânia.

 
DATE: 1 de agosto de 2018 at 16:50 

REMOTE USER: Antonio Marcos Araujo Ribeiro 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1489: Saudações em cristo jesus! Ótimas notícias. Sei o quanto é 
importante o crescimento da ortodoxia no mundo bom, mantermos a unidade 
por exemplo: Sou seminarista de uma igreja ortodoxa missionaria aqui no. 
Brasil no estado do Pernambuco, somos uma igreja autocéfala e minhas 
famílias super feliz. Obrigado fiquem com Deus.

 
DATE: 15 de agosto de 2018 19:21 

REMOTE USER: Tiago Nascimento 

CIDADE/ESTADO: São Gonçalo, RJ 

COMENTÁRIO 1490: Olá, aprendi bastante lendo quase tudo sobre Ortodoxia 
aqui. Sou protestante desde nascido e queria visitar uma igreja ortodoxa na 
minha cidade de São Gonçalo, mas não tem uma, mas não tem como eu 
frequentar, pois a mais próxima fica na outra cidade, muito longe daqui onde 
moro. Infelizmente, a igreja mais parecida com igreja primitiva eu não tenho 
como conhecer pessoalmente, mas obrigado por todas as informações aqui. 
Acho linda a ortodoxia de vocês! Paz do Senhor. 

 
DATE: 26 de agosto de 2018 23:10 

REMOTE USER: André Emmerick Solyom 

CIDADE/ESTADO: São Paulo, SP 

COMENTÁRIO 1491: Amigos e amigas, irmãos e irmãs, que a Paz esteja com 
todos! 
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DATE: 6 de set de 2018 08:42 

REMOTE USER: Jussara Amâncio 

CIDADE/ESTADO: 

COMENTÁRIO 1492: Queria conhecer, saber um pouco mais de vocês e de suas 
orações. Queria que orassem por mim e por minha família. 

 
DATE: 26 de set de 2018 17:08 

REMOTE USER: Cleonice Ferreira Dos Santos 

CIDADE/ESTADO: São Paulo, SP 

COMENTÁRIO 1493: Boa Tarde! 

 
DATE: 29 de set de 2018 03:35 

REMOTE USER: Jário de Rocha 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1494: Gostei muito da página. 

 
DATE: 14 de out de 2018 23:58 

REMOTE USER: Tiago Ferreira 

CIDADE/ESTADO: Belém, PA 

COMENTÁRIO 1495: Gostaria de saber se em minha cidade tem alguma igreja 
ortodoxa, e se eu posso frequentar normalmente. Desde já agradeço pela 
atenção. 

 
DATE: 18 de out de 2018 18:28 

REMOTE USER: Fabio Eduardo de Souza Mena 

CIDADE/ESTADO: Botucatu, SP 

COMENTÁRIO 1496: Gostei muito de ver o link de fotos deste site ecclesia 

 
DATE: 3 de dez de 2018 20:54 

REMOTE USER: Luis Henrique Rodrigues Barbosa 

CIDADE/ESTADO: Rondonópolis, MT 

COMENTÁRIO 1497: A vida é um espírito que fica dentro do corpo humano 
fazendo funcionar o organismo, em nome de Jesus. 

 
DATE: 11 de dez de 2018 21:55 

REMOTE USER: Henry Tanaka  

CIDADE/ESTADO: Campo Grande, MS 
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COMENTÁRIO 1498: Muito bom o site! Procuro pessoas interessadas na 
Ortodoxia em Campo Grande/MS. (henrytnk@hotmail.com) 

 
DATE: 17 de dezembro de 2018 at 21:20 

REMOTE USER: Dan Sylvhard 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1499: Parabéns aos ucranianos que merecem ter uma igreja 
autocéfala e ao patriarca Bartolomeu pela coragem de enfrentar o 
imperialismo da igreja russa. Como pode a pequena igreja polonesa ser 
autocéfala e a grande igreja ucraniana não ser? poderia ainda citar as 
pequenas igrejas da Finlândia, dos tchecos... Não faz sentido um povo cuja 
história religiosa é mais antiga que a dos russos vivessem subordinados a 
estes.

 
DATE: 19 de dezembro de 2018 at 00:33 

REMOTE USER: Dan Sylvhard 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1500: Parabéns ao patriarca Bartolomeu pela coragem e firmeza 
diante do imperialismo da igreja russa.

 

Mensagens 1501 a 1600 (2018/21)   

DATE: 22 de dezembro de 2018 at 22:43 

REMOTE USER: Roberto Belmonte Jr 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1501: Que nossos líderes deixem-se mover pela ação do Espírito 
Santo.

 
DATE: 24 de dez de 2018 18:30 

REMOTE USER: Edilberto Pereira 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1502: Graça e Paz. Sou evangélico, mas quero conhecer mais 
sobre a Igreja Ortodoxa. Já fui católico romano, tenho vontade de voltar a ser 
católico, mas não mais romano. Atenciosamente, Edilberto Pereira 

 
DATE: 30 de dez de 2018 10:12 

REMOTE USER: Romeu Muniz 

CIDADE/ESTADO: Curitiba, PR 
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COMENTÁRIO 1503: Gostaria de saber o documento que formaliza o 
reconhecimento da reciprocidade entre Ortodoxos e Católicos Romanos 
quanto aos sacramentos. 

 
DATE: 30 de jan de 2019 10:34 

REMOTE USER: Frei José Roberto Garcia Lima 

CIDADE/ESTADO: Betim, MG 

COMENTÁRIO 1504: Bom dia. Paz e Bem! Eu hoje, visitando um padre amigo, vi 
alguns livros de meditação de Santo Tomás de Aquino. Gostaria de ver quais 
os livros dessa temática para adquirir alguns, pois achei o conteúdo dos 
mesmos muito bom para retiros, meditação etc.. Se for possível me retornem 
com orientações de como adquirir esse material e sobre onde, no site, consigo 
ver esses livros e outros. Muito obrigado pela sua atenção. Frei José Roberto 
Garcia Lima, ofm 

 
DATE: 13 de fev de 2019 13:29 

REMOTE USER: Carlos Magno Silva 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1505: Parabéns pelo site. Nele pude tirar algumas dúvidas sobre 
São Cipriano de Cartago, prejudicado em sua divulgação da fé por causa do 
"bruxo". Tem como fazer uma matéria sobre esse tema? 

 
DATE: 13 de fevereiro de 2019 at 13:35 

REMOTE USER: Urbano Medeiros 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1506: Fico muito contente e feliz com esta linda notícia!!! Beijo 
da paz.

 
DATE: 21 de fevereiro de 2019 at 14:26 

REMOTE USER: Clayton Silva 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1507: Graça e Paz! Maranatha!
 

DATE: 23 de fev de 2019 09:16 

REMOTE USER: Flávio Pereira e Silva 

CIDADE/ESTADO: Teresina, PI 

COMENTÁRIO 1508: Quero saber mais sobre vocês e a fé. 

 
DATE: 24 de fev de 2019 14:28 

REMOTE USER: Marco Aurélio Leite da Silva 
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CIDADE/ESTADO: São José dos Campos, SP 

COMENTÁRIO 1509: Iniciando com a Igreja Ortodoxa, surpreso com o enlevo 
que me está trazendo. 

 
DATE: 27 de fevereiro de 2019 at 12:00 

REMOTE USER: Wallace Silva 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1510: Adorei o texto, uma ótima reflexão. Parabéns.
 

DATE: 2 de mar de 2019 21:20 

REMOTE USER: Alberto Gutierrez Gutierrez 

CIDADE/ESTADO: Apiaí, SP 

COMENTÁRIO 1511: Que a querida igreja esteja sempre no coração de todos. 
Este o meu desejo. Alberto Gutierrez 

 
DATE: 4 de mar de 2019 22:04 

REMOTE USER: Rafael Rech 

CIDADE/ESTADO: Lages, SC 

COMENTÁRIO 1512: Minha primeira visita e já vejo um excelente artigo sobre a 
Simbologia do Ícone Bizantino. Espero logo voltar com tempo para estudos do 
vasto material aqui disponível. 

 
DATE: 6 de mar de 2019 01:09 

REMOTE USER: Marcos Francisco Silva 

CIDADE/ESTADO: Rio Verde, GO 

COMENTÁRIO 1513: Gostaria de saber mais sobre a Igreja (Ortodoxa) porque eu 
sou cristão, mas estou muito triste com a minha Igreja! 

 
DATE: 11 de mar de 2019 00:09 

REMOTE USER: Daniel Andrade 

CIDADE/ESTADO: Brasília, DF 

COMENTÁRIO 1514: Site de grande relevância para esclarecimentos acerca da 
Igreja Ortodoxa. Deus os abençoe. 

 
DATE: 16 de mar de 2019 19:06 

REMOTE USER: Gerson Vianna Aristides 

CIDADE/ESTADO: Pará de Minas, MG 
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COMENTÁRIO 1515: Gostei muito de visitar o site de vocês. Gosto muito das 
celebrações das igrejas ortodoxas. Quero conhecer e aprender mais sobre as 
celebrações e doutrina. Quero saber onde posso aprender mais sobre a Igreja 
Oriental. Quero me engajar, apesar da distância. Sou da Igreja Católica 
Rmana. Mas quero me aprofundar mais no conhecimento da Igreja Oriental. 
Obrigado. 

 
DATE: 19 de mar de 2019 08:14 

REMOTE USER: José Antonio Assis 

CIDADE/ESTADO: Porto União, SC 

COMENTÁRIO 1516: Ótimo - estou começando as leituras, a princípio: textos 
esclarecedores. 

 
DATE: 26 de mar de 2019 09:46 

REMOTE USER: Valberto Silva 

CIDADE/ESTADO: Picos, PI 

COMENTÁRIO 1517: Passo grande parte de meu tempo livre nesse website, e 
digo, tenho aprendido muito sobre a ortodoxia, a página é um verdadeiro 
compêndio. Bom trabalho. 

 
DATE: 28 de mar de 2019 10:05 

REMOTE USER: Francisco Marcos Lima 

CIDADE/ESTADO: Caxias, MA 

COMENTÁRIO 1518: Gosto muito do site de vocês. É muito formativo. 

 
DATE: 9 de abr de 2019 14:34 

REMOTE USER: Thales celso Pimenta 

CIDADE/ESTADO: São Paulo, SP 

COMENTÁRIO 1519: Jesus esteja com todos nós. THALES 

 
DATE: 22 de abr de 2019 23:41 

REMOTE USER: Silvana Teixeira 

CIDADE/ESTADO: Cuiabá, MT 

COMENTÁRIO 1520: Buscando conhecer algo sobre o ícone A Trindade de Sergé 
Rublev foi que cheguei a esta preciosidade de sítio eletrônico. Nada conhecia 
sobre a Igreja Ortodoxa e estou deveras fascinada ante as possibilidades de 
leitura e aprofundamento. Estou católica em busca de real e profunda 
conversão e entrega. Parabéns! 
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DATE: 29 de abr de 2019 00:01 

REMOTE USER: Jean Panayotis Skiadas 

CIDADE/ESTADO: Montes Claros, MG 

COMENTÁRIO 1521: Fui batizado nessa catedral ortodoxa grega da Rua Bresser 
no Brás, mas fiz poucas visitas até hoje devido a distância da minha cidade, 
mas sempre tive muito interesse pela nossa religião. 

 
DATE: 1 de mai de 2019 20:51 

REMOTE USER: Helbert Alves 

CIDADE/ESTADO: Teresina, PI 

COMENTÁRIO 1522: Boa noite, parabéns pelo site muito rico em informações 
sobre a verdadeira fé. 

 
DATE: 9 de mai de 2019 21:33 

REMOTE USER: André Emmerick Solyom 

CIDADE/ESTADO: São Paulo, SP 

COMENTÁRIO 1523: Minha saudação aos irmãos da Igreja Ortodoxa. 

 
DATE: 12 de mai de 2019 12:47 

REMOTE USER: Wagner Pedroso 

CIDADE/ESTADO: Ibiúna, SP 

COMENTÁRIO 1524: Boa tarde. Tenho admiração pela religião ortodoxa. 
Gostaria de saber se, sendo católico romano, posso participar de uma Divina 
Liturgia e, se participar, não serei hostilizado. 

 
DATE: 19 de mai de 2019 12:48 

REMOTE USER: Leonardo Miranda dos Santos 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro, RJ 

COMENTÁRIO 1525: Boa tarde. Eu gostei muito de saber mais a respeito sobre a 
Igreja Ortodoxa. Primeiramente, eu gostaria de saber onde encontrar os 
endereços das Igrejas aqui no Rio de Janeiro. Também gostaria de saber quais 
caminhos devo seguir para servir a Deus, pois tenho sentido esse chamado há 
alguns anos. Aguado uma resposta. Grato. Leonardo Miranda dos Santos. 

 
DATE: 21 de mai de 2019 00:14 

REMOTE USER: Wagner Ferreira Pereira 

CIDADE/ESTADO: Jundiaí, SP 

COMENTÁRIO 1526: Muito bom este site, me ajuda a rezar. Pe. Wagner. 

 



363 
 

DATE: 27 de maio de 2019 at 17:56 

REMOTE USER: Leandro 

CIDADE/ESTADO: Brasília, DF 

COMENTÁRIO 1527: Olá, bom dia, esta novela de Halki não tem razão de 
continuar. Ser um Estado Laico não significa ser anti-confessional. Deixe as 
religiões trabalhar livremente sem interferência sobre elas, inclusive no que 
se refere ao ensino. O Estado turco deveria demonstrar que sabe a diferença 
entre laicismo e anticlericalismo. É gigantesca. 

 
DATE: 29 de mai de 2019 22:36 

REMOTE USER: Ana Paula Costa 

CIDADE/ESTADO: Minas Gerais, Brasil 

COMENTÁRIO 1528: Olá, boa noite! Sou Ana Costa e gostaria de conhecer mais 
a respeito da Igreja Ortodoxa. 

 
DATE: 4 de junho de 2019 at 23:15 

REMOTE USER: Marcos Tavares Oliveira 

CIDADE/ESTADO: Brasília, DF 

COMENTÁRIO 1529: Boa noite, caros irmãos. Li esse belo trabalho sobre Maria 
na Liturgia Oriental. Vocês teriam como me enviar esse arquivo, tendo em 
vista que não conseguimos baixar? Desde já, agradeço!

 
DATE: 6 de junho de 2019 at 00:43 

REMOTE USER: Ecclesia 

CIDADE/ESTADO: Brasília, DF 

COMENTÁRIO 1530: Boa noite, Marcos. Envie-nos, por favor, sua solicitação 
para info@ecclesia.org.br e providenciaremos o envio. Fique com Deus.

 
DATE: 17 de jun de 2019 18:42 

REMOTE USER: Djalson Albuquerque 

CIDADE/ESTADO: Natal, RN 

COMENTÁRIO 1531: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, esse site é 
maravilhoso nos mostrar de uma maneira clara e direta a historiografia 
antiga e atual Igreja santa e verdadeira. Já venho acompanhando e 
pesquisando sobre a Igreja Ortodoxa e gostaria de ingressar nas suas fileiras... 
Sou Pastor Protestante, e gostaria de saber quais passos eu devo tomar para 
fazer partir da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa? 

 
DATE: 16 de jul de 2019 13:54 

REMOTE USER: Alexandre Martinez 
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CIDADE/ESTADO: Diadema SP 

COMENTÁRIO 1532: Muito bom o site, sempre tive curiosidade sobre a Igreja 
Ortodoxa e estou adorando conhecer mais. Obrigado. 

 
DATE: 2 de ago de 2019 22:09 

REMOTE USER: Manoel Gomes Barbosa 

CIDADE/ESTADO: Orobó, PE 

COMENTÁRIO 1533: Boa Noite! A todos, saúdo, em Cristo! Pela primeira vez, 
acesso um Portão Cristão de tão vasto conteúdo doutrinal, e cuja erudição dos 
textos postados dispensa maiores anotações. É um deleite, para quem busca 
aprofundar a fé em Cristo, encontrar textos, ícones e uma gama 
extraordinária de material que nos enriquece a fé, muito embora sua liturgia 
não seja de rito latino. Louvado seja Deus por nos cumular de tantas bênçãos, 
como esta que hoje me propiciou, qual seja, acessar esse Portal Cristão. 
Recebam o meu fraternal abraço, em cristo. 

 
DATE: 10 de ago de 2019 21:11 

REMOTE USER: Israel Fernandes 

CIDADE/ESTADO: Belo Horizonte, MG 

COMENTÁRIO 1534: Paz a todos! Boa noite! Gostaria de parabenizar o site pelo 
conteúdo que é de grande importância. Achei-os muito complexos. A fé não 
possui nenhum limite. 

 
DATE: 20 de ago de 2019 19:16 

REMOTE USER: Lineumar Silveira 

CIDADE/ESTADO: Curitiba, PR 

COMENTÁRIO 1535: Que site maravilhoso, clareza nos assuntos, praticidade em 
navegar e muita, mas muita informação gratificante. Estou muito feliz em 
estar conhecendo a Ortodoxia, onde a descobri, através de literaturas sobre o 
Monte Atos. Paz Profunda. 

 
DATE: 29 de ago de 2019 11:31 

REMOTE USER: Lucas Soares 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro - RJ 

COMENTÁRIO 1536: A paz de Nosso Senhor Jesus Cristo! O site Ecclesia tem 
sido um canal de bênçãos para o povo de Deus, atuando como fiel difusor da 
Ortodoxia em todos os aspectos. Sou grato a Deus pelo trabalho de vocês que 
muito tem me ajudado a compreender a Ortodoxia. Sou ex-pastor protestante 
convertido a Igreja Ortodoxa, 

 
DATE: 19 de set de 2019 16:06 
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REMOTE USER: Gabriel Lopes 

CIDADE/ESTADO: Brasília - DF 

COMENTÁRIO 1537: Ótimo e bem organizado site, principalmente a parte 
histórica! Bom para quem, assim como eu, mesmo sendo protestante, quer 
estudar e conhecer mais da Igreja Ortodoxa. Agradeço o brilhante serviço e 
que fé e a graça possa reinar no coração de cada um por trás disso! 

 
DATE: 20 de set de 2019 22:38 

REMOTE USER: Teresa Martins 

CIDADE/ESTADO: Caxias do Sul - RS 

COMENTÁRIO 1538: Estou encantada com este site. Não tinha a menor ideia 
sobre a Fé e a Teologia Ortodoxas. Ainda estou visitando e tentando entender, 
mas estou gostando muito. Só não entendi ainda por que a Igreja Ortodoxa 
não se sente compelida a difundir-se pelo mundo. Não considera que todas as 
religiões são boas e salvadoras, pelo contrário, sabe que nela está Cristo, a 
Verdade Salvadora. Mas, no entanto, não procura se dar a conhecer, como por 
exemplo a Igreja Católica Romana. Isso ainda não entendi. 

 
DATE: 21 de set de 2019 20:14 

REMOTE USER: Elival Alves Nunes Nunes 

CIDADE/ESTADO: Pindamonhangaba - SP 

COMENTÁRIO 1539: Ícones janelas para o infinito, que nos revela a beleza de 
Deus, sendo para nós, mais uma das inúmeras maneiras que o nosso Senhor 
nos revela o seu imenso amor por nós e por toda a Criação. 

 
DATE: 16 de nov de 2019 23:16 

REMOTE USER: Edilberto Pereira 

CIDADE/ESTADO: Lorena -, SP 

COMENTÁRIO 1540: Boa noite, sou simpatizante da Igreja Ortodoxa, mesmo 
sendo Evangélico Pentecostal. São bem edificantes os ensinamentos dessa 
admirável Igreja. Aproveitando essa visita, gostaria de saber se há algum 
registro de que mulheres foram líderes em igrejas antigas, ou seja, pastoras. 
Se há, por favor, peço que me indiquem o livro ou o site que fala a respeito. 
Atenciosamente, Edilberto Pereira 

 
DATE: 4 de dez de 2019 15:33 

REMOTE USER: Eric Wallace Romualdo de Almeida 

CIDADE/ESTADO: Americana, SP 

COMENTÁRIO 1541: Gostaria de saber locais da Santa Igreja. Sou de Campinas - 
SP. 
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DATE: 17 de dez de 2019 17:42 

REMOTE USER: WILLIAM GURZONI 

CIDADE/ESTADO: São Paulo, SP 

COMENTÁRIO 1542: Parabenizo pelo trabalho expendido no ensino Religioso 
Ortodoxo e oriental, na América do Sul, de grande valia Religiosa e da Moral 
Ética e Filosófica, que a todos contribui uma Nação mais sólida e prospera no 
ensino moderno. Frequento a Catedral Metropolitana Ortodoxa da 
Arquidiocese de São Paulo e de todo o Brasil.  Obrigado. Dr. William Gurzoni. 
Advogado-OAB/SP n. 96.983 - tel. 55 11 964747465 - São Paulo - Brasil. 

 
DATE: 19 de dez de 2019 14:10 

REMOTE USER: Itallo Freitas 

CIDADE/ESTADO: Pombal, PB 

COMENTÁRIO 1543: Gostei muito. Gostaria de sugerir uma compilação mais 
organizada para os cantos (letras, partituras e áudios), facilitando propagação 
das belezas espirituais contidas em cada letra. 

 
DATE: 27 de dez de 2019 18:46 

REMOTE USER: Joseph Winícius Costa de Araújo 

CIDADE/ESTADO: Caruaru, PE 

COMENTÁRIO 1544: Este site me mostra que a vida da comunidade cristã do 
tempo dos apóstolos não é distante nem impossível, mas possível de conseguir. 
A vida que N. S. Jesus Cristo ensinou como prática a nós não é simplesmente 
uma ideia, mas uma realidade. Este site está me aproximando da vida cristã 
em santidade, da theosis. Agradeço a deus por me conceder o conhecimento 
desse site e da vida cristã dos cristãos primitivos. 

 
DATE: 30 de dez de 2019 22:07 

REMOTE USER: Anderson Francisco 

CIDADE/ESTADO: Vitória de Santo Antão, PE 

COMENTÁRIO 1545: Parabéns pelo site. 

 
DATE: 3 de jan de 2020 20:53 

REMOTE USER: Joender Luiz Goulart 

CIDADE/ESTADO: Morrinhos, GO 

COMENTÁRIO 1546: Por favor os sacramentos das igrejas Monofisitas são 
validos? 

 
DATE: 1 de fev de 2020 09:25 

REMOTE USER: Jorge Tsilfidis 
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CIDADE/ESTADO: Ponta Grossa, PR 

COMENTÁRIO 1447: Bom dia. Sou filho de grego, ortodoxo, mas sinto falta de 
mais material no site. Poderia por online: rituais ortodoxos; como batismo de 
crianças; rito do casamento; liturgia dos dons pré-santificados; BÍBLIA 
TRADUZIDA ON LINE; uma boa edição ortodoxa da bíblia; rituais da missa, 
sacramento batismo; sacramento crisma. 

 
DATE: 3 de fevereiro de 2020 at 13:08 

REMOTE USER: Elias Hachem Kergage 

CIDADE/ESTADO: Brasília, DF 

COMENTÁRIO 1548: Material fantástico, contribui bastante nas minhas 
reflexões e crescimento espiritual mesmo a distância espiritual, que Deus 
abençoe a todos com a graça da longevidade em paz e saúde 

 
DATE: 4 de mar de 2020 09:58 

REMOTE USER: Shirlei Ribeiro 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro, RJ 

COMENTÁRIO 1549: Bom dia! Haverá mais igrejas no estado do Rio de Janeiro? 

 
DATE: 7 de março de 2020 at 15:46 

REMOTE USER: Francisco Alves Pereira 

CIDADE/ESTADO: Brasília, DF 

COMENTÁRIO 1550: Tenho a Fe Cristã Ortodoxa como a mais e a Verdadeira do 
Cristianismo. Tenho testemunho disto na minha caminhada nesta Vida. Rogo 
aos Irmãos Orações e Intercessão pelos momentos difíceis que atravessamos 
agora na humanidade. Amém.

 
DATE: 29 de mar de 2020 15:42 

REMOTE USER: Luis Carlos 

CIDADE/ESTADO: Pereira - Colombia 

COMENTÁRIO 1551: Me gustaria recibir correos e informacion. Soy laico 
comprometido y misionero permanente.

 
DATE: 30 de março de 2020 at 13:27 

REMOTE USER: Diamantino P. de Carvalho 

CIDADE/ESTADO: Brasília, DF 

COMENTÁRIO 1552: Muito oportunas e sábias as orientações do Metropolita de 
Pérgamo, Joannis Zizioulas. Deus o cubra de bênçãos. E a todos nós, que 
sofremos com esse isolamento social, devido à pandemia do covid-19. 
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DATE: 31 de março de 2020 at 00:34 

REMOTE USER: Lucas T. Correa 

CIDADE/ESTADO: Brasília, DF 

COMENTÁRIO 1553: Desnecessário comentar tal discurso; alegria de saber que 
meu filho está na linha de frente combatendo esta doença. Alegria de saber 
que autoridade de Constantinopla, irmão em Cristo, preocupa-se com todos, 
com os fiéis em geral e com toda a humanidade. Que o Senhor abençoe seu 
trabalho, Patriarca.

 
DATE: 5 de abril de 2020 at 18:35 

REMOTE USER: Maria Vassiliadis 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1554: Felizmente, o bom senso impera. Desejo a todos muita 
paciência e perseverança, que Deus os proteja e mantenha em Sua Graça, 
preservando sua comunidade para um feliz reencontro após o término dessa 
tragédia coletiva. Boa Quaresma.

 
DATE: 8 de abril de 2020 at 05:17 

REMOTE USER: Pedro  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1555: Parabéns pela divulgação das palavras do patriarca russo.
 

DATE: 8 de abril de 2020 at 05:17 

REMOTE USER: Pedro  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1556: Parabéns pela divulgação das palavras do patriarca russo.

DATE: 10 de abr de 2020 15:44 

REMOTE USER: Marcos Antônio Lenes De Araújo 

CIDADE/ESTADO: Maceió, AL 

COMENTÁRIO 1557: Boa tarde a todos do site Ecclesia! Tudo bem? Meu nome é 
Marcos, sou católico, mas um grande admirador da Igreja Ortodoxa Copta de 
Alexandria. Talvez seja pelo fato de gostar muito do Evangelho de São Marcos, 
que retrata de forma bem abrangente o ministério, a morte e a ressureição de 
Jesus Cristo. Admiro também a cultura egípcia que é muita influenciada pela 
religião. Sei que a igreja Copta é uma igreja cristã oriental baseada no Egito, 
África e Oriente Médio... E que segue o rito alexandrino. O fundador dessa 
Igreja foi Marcos, o evangelista, e é uma das igrejas mais antigas do mundo. A 
minha curiosidade em conhecer a religião ortodoxa oriental surge justamente 
pelo interesse no Evangelho de São Marcos. E aqui no site Ecclesia encontrei 
um vasto conteúdo e informações sobre a ortodoxia oriental. Gostaria de 
parabenizar o site e confirmar a importância dele para o conhecimento das 
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diversas doutrinas religiosas, bem como para compreensão do atual cenário 
religioso no mundo. Muito obrigado a todos que fazem o Ecclesia. Marcos 
Antônio Lenes de Araújo. Em 10/04/2020. (Sexta-feira da Paixão). 

 
DATE: 11 de abr. de 2020 09:19 

REMOTE USER: Marcos Antônio Lenes De Araújo 

CIDADE/ESTADO: Maceió, AL 

COMENTÁRIO 1558: Bom dia Ecclesia! Bom dia Patriarcado Ecumênico! 
Gostaria de agradecer a publicação do comentário. Corrigir o erro de 
ortografia: onde dizia que o Evangelho de São Marcos retrata de forma 
abrangente o ministério, a morte e a "Ressurreição" de Jesus Cristo. 
Reafirmar a admiração pela Igreja Ortodoxa Oriental Copta e desejar neste 
sábado de Aleluia que todos possam refletir sobre a Ressurreição de nosso 
senhor Jesus Cristo e enxergar a Páscoa como grande oportunidade para 
renovação, sendo o ponto de partida para novas atitudes, mudanças e 
crescimento espiritual. Desejar a todos saúde e paz e em especial ao papa 
Ortodoxo Copta "Tawadros II" para que ele possa conduzir com sabedoria a 
Igreja Oriental Copta de Alexandria, enfrentando com sua serenidade e 
racionalidade os inúmeros desafios do mundo atual. Muito obrigado. Marcos 
Antônio Lenes de Araújo. Em 11/04/2020. (Sábado de Aleluia). 

 
DATE: 16/04/2020 22:14 

REMOTE USER: Gustavo Silva 

CIDADE/ESTADO: Rio de janeiro, RJ 

COMENTÁRIO 1559: Visitei aqui o site Ecclesia. Sou novo na ortodoxia. 
Durantes anos, desde infância, criado sobre o protestantismo e por algum 
tempo longe da luz nosso Senhor Jesus Cristo, fui atraído pela fé e na busca de 
um sinal, encontrei por acidente um vídeo de uma liturgia ortodoxa. Visitei 
uma paróquia aqui perto do meu bairro no Rio e desde de o início deste ano 
venho frequentando o caminho ortodoxo e cada vez mais me sentido parte 
desta fé. Aqui, neste site iluminado, busquei mais livros para estudo e 
esclarecimento. Que Deus o Todo Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo e o 
Santíssimo Espírito Santo, nos abençoe. Sempre. Amém. 

 
DATE: 23 de abr de 2020 03:55 

REMOTE USER: Steve Matheus Santos 

CIDADE/ESTADO: São Paulo, SP 

COMENTÁRIO 1560: Ótimo trabalho de vocês. Rezo pela reunificação de todo 
povo de Deus! Rezem por mim! 

 
DATE: 13 de mai de 2020 19:19 

REMOTE USER: Fernando Taques 
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CIDADE/ESTADO: Ponta Grossa, PR 

COMENTÁRIO 1561: Muito bom esse canal para quem quer entender a 
ortodoxia aqui e muito construtivo. Espero absolver o máximo de 
conhecimento para melhor seguir minha caminhada ortodoxa. Deixo aqui o 
meu muito obrigado. 

 
DATE: 4 de junho de 2020 at 16:57 

REMOTE USER: Antonio Frederico Ribeiro de Cesaro  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1562: Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Há planos de 
tornar este curso disponível pela modalidade a distância? (EAD) Agradeço 
desde já sua resposta. 

 
DATE: 7 de junho de 2020 at 17:01 

REMOTE USER: Ausli Ausli 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1563: Muito lindo!
 

DATE: 8 de junho de 2020 at 15:44 

REMOTE USER: Kleber Hudson Amaral  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1564: Vinde Espírito Santo! e renova todas as coisas. Dá-nos os 
dons que precisamos para servir e adorar ao Senhor. Obrigado.

 
DATE: 8 de junho de 2020 at 16:30 

REMOTE USER: Edilberto Pereira  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1565: Boa tarde! Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus.
 

DATE: 8 de junho de 2020 at 19:05 

REMOTE USER: Marcos Antônio Lenes De Araújo 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1566: Boa tarde ECCLESIA BRASIL! Brilhante texto... Palavras 
abençoadas que nos conduzem a reflexão... Levando em consideração que o 
"Dom do Espírito Santo" é o privilégio dado às pessoas que colocaram sua fé 
em Jesus Cristo e foram batizadas e confirmadas membros da Igreja de 
receber a orientação e inspiração contínuas do Espírito Santo.... Torna-se 
importante que todos os cristãos reflitam sobre os mandamentos, renovando a 
cada dia a sua fé para adorar o senhor com alegria, esperança e respeito aos 
ensinamentos de Cristo... Nessa perspectiva cristã, é essencial também que 
todos os cristãos possam conhecer os dons do espírito santo e vivenciá-los.... 
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São sete os dons do espírito santo: Sabedoria, ciência, inteligência, conselho, 
fortaleza, piedade e temor de Deus. Diante de uma sociedade cada vez mais 
carente de valores humanos... É inquestionável que os dons do Espírito santo 
sejam as ferramentas mais adequadas para atuar com humanização dentro 
desse mundo cheio de desafios, problemas e dificuldades. Muito obrigado pela 
atenção... E que o Espírito Santo nos conduza pelos melhores caminhos. 
Marcos Antônio Lenes de Araújo.

 
DATE: 9 de junho de 2020 at 14:36 

REMOTE USER: Mario Itaparica  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1567 Preciso de ter mais fé e pensamentos elevados a Deus
 

DATE: 14 de junho de 2020 at 16:46 

REMOTE USER: Tiago 

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1568: Deus proteja Sua Igreja!
 

DATE: 17 de junho de 2020 at 03:58 

REMOTE USER: Helio Gasini 

CIDADE/ESTADO: 

COMENTÁRIO 1569: O Papa tem um importantes missões na igreja é uma delas 
é ser claro e ter posições de acolhimento aos pequenos mas também de refutar 
com veemência ideologias desumanas, como por exemplo a ideologia de 
Gênero, a ideologia que coloca a ecologia acima da salvação e outras 
ideologias relativistas, um exemplo disso são as parcerias do Vaticano com a 
Unesco, basta ver o que a Unesco faz sobre ideologia de gênero... 
modestamente me manifestando e com todo respeito não creio que a 
ortodoxia possa crescer ou ser bem vista em sua rica e séria tradição, quando 
se coloca junto com este papa.

 
DATE: 18 de junho de 2020 at 22:41 

REMOTE USER: Elias Hachem Kerbage  

CIDADE/ESTADO:  

COMENTÁRIO 1570: Sou Católico Greco-Melkita de Fortaleza, mas fico na 
torcida pelas mensagens da ECCLESIA pois me enriquecem bastante. São 
reflexões riquíssimas que algumas imprimo para periodicamente ler. Já baixei 
alguns livros de modo que, peço a Deus que ilumine a todos agraciando com 
uma longevidade pacífica, saudável e amorosa.

 
DATE: 19 de junho de 2020 at 05:48 

REMOTE USER: Lineumar Lineumar 
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CIDADE/ESTADO: São Bernardo do Campo, SP 

COMENTÁRIO 1571: Diante de tantas perdas, sofrimento e notícias ruins, que 
alento receber essas palavras tão abençoadas. GLÓRIA a DEUS!

 
DATE: 19 de junho de 2021 at 15:52 

REMOTE USER: Bruno Oliveira Lopes 

CIDADE/ESTADO: São Bernardo do Campo, SP 

COMENTÁRIO 1572: Que alegria estar aqui. Estou conhecendo ainda e espero 
me aprofundar. Conheci a história de São José Hesicasta e me senti muito 
tocado com a espiritualidade.

DATE: 5 de jul de 2020 18:07 

REMOTE USER: João Carlos Alves De Souza 

CIDADE/ESTADO: Jequitinhonha, MG. 

COMENTÁRIO 1573: Graças a Deus dispomos de um site como o Ecclesia para 
nos orientar em nossa fé ortodoxa, sobretudo para prosélitos como eu, 
conhecendo, descobrindo e cada dia mais amando a minha Venerável Igreja 
Ortodoxa. Uma bênção de Deus 

 
DATE: 14 de jul de 2020 19:36 

REMOTE USER: Marcelo Moraes 

CIDADE/ESTADO: Rio de Janeiro, RJ 

COMENTÁRIO 1574: Como católico romano, me uno em profunda oração ao 
Patriarca Bartolomeu e aos nossos Irmãos Ortodoxos. Infelizmente vivemos 
numa época de cristãos mornos que não tem conhecimento de sua fé e tão 
pouco são audaciosos em defendê-la. Que a Santíssima Mãe de Deus, olhe 
pelos cristãos do Oriente. 

 
DATE: 17 de janeiro de 2021 at 16:14 

REMOTE USER: Hudson Araújo 

CIDADE/ESTADO: Brasília, DF 

COMENTÁRIO 1575: À Paz a todos!! Que site maravilhoso!! Sou Latino, mas 
apaixonado pela Ortodoxia. Gostaria de receber algo tipo uma "news letter" 
das homilias, notícias etc. Deus abençoe a todos e um dia seremos um só, 
assim faço minhas orações diárias. A paz!! Hudson.
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