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Eminentíssimo Irmão e Concelebrante  
Arcebispo Metropolitano de Buenos Aires, Dom Iosif, 
 

 
Em meio às promoções e mudanças na hierarquia do nosso mui venerando 

Trono Ecumênico dos últimos dias, ocorreu a tua digna promoção como pastor 
da Sacra Metrópole de Buenos Aires, sucedendo o Metropolita Tarásios que foi 
transferido para outra Metrópole e designado ao serviço da Igreja, na Califórnia. 

Expressamos a sincera alegria de nossa Santa Sede pelo que ora acontece 
contigo, porque conhecemos teu caráter, tua rica erudição, teu conhecimento 
idiomático e tua dedicação e lealdade à Santa Mãe a Grande Igreja de Cristo que, 
desde a tua mais tenra idade, te adotou, te abraçou e dignificou tuas qualidades, 
de sorte a seres escolhido hoje, em tempo adequado e com as melhores 
esperanças, como o Arcebispo Metropolitano para as paróquias ortodoxas na 
América do Sul, sob a nossa jurisdição. 

Estamos convencidos de que farás um brilhante pastoreio e de que 
honrarás o venerável voto dos santos hierarcas do Santo Sínodo, que aceitaram 
unanimemente e com presteza a proposição da nossa Modéstia, para que o Bispo 
Iosif de Pátara se tornasse o sucessor daquele que antes fora seu superior 
hierárquico.  

Exortamos V. Eminência a centrar-se especialmente nos problemas de 
nossos jovens e a tentar trazê-los para mais perto de Cristo e da Igreja e, em geral, 
a reunir com firmeza, apesar das grandes distâncias, teu rebanho em torno do 
nosso Patriarcado Ecumênico, muitas vezes ignorado pelos cristãos desses 
países, já que raramente aqui os recebemos como peregrinos. 

Sê também cuidadoso, irmão, na escolha dos membros de teu clero, para 
que haja uma reconstrução e uma revitalização geral das Comunidades 
paroquiais de tua sacra jurisdição e se produza um testemunho vivo da ortodoxia 
em todos países que constituem a Sacra Metrópole de Buenos Aires.  



 
Enviamos-te com amor e honra, e rogamos e oramos para que tenhas pleno 

êxito. Não tens outra alternativa! As Eparquias de nossa Igreja, Primeiro dentre os 
Tronos da Ortodoxia, devem atuar em todo mundo de maneira exemplar, e a luz 
do Fanar deve brilhar e resplandecer a todos, em todo o mundo.  

É digno! Áxios! 

 


