
DISCURSO DA VISITA FRATERNA DE SUA EMINÊNCIA DOM TITO 

PAULO GEORGE HANNA, ARCEBISPO E NÚNCIO APOSTÓLICO DA 

IGREJA SIRIAN ORTODOXA DE ANTIOQUIA NO BRASIL À SUA 

EXCELENCIA REVERENDÍSSIMA DOM JOSÉ BELISÁRIO, ARCEBISPO DE 

SÃO LUÍS DO MARANHÃO 

 

 

 

À Vossa Excelência Reverendíssima Dom José Belisário da Silva, 

Arcebispo de São Luís do Maranhão, 

 

 

De Vossa Eminência Dom Tito Paulo George Hanna, 

Arcebispo e Núncio Apostólico da Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia no Brasil, 

 

 

Prezado irmão no episcopado, 

Prezados irmãos e irmãs em Cristo presentes, 

 

 

Rendemos a Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, infinitas graças por 

nos permitir este fraterno encontro na Cúria Arquidiocesana de São Luís, sob a proteção 

de Nossa Senhora da Vitória, a quem a Catedral Metropolitana de São Luís é dedicada, 

fazendo ainda eco as palavras do Papa Francisco, dirigidas ao Patriarca da Igreja Sirian 

Ortodoxa Mor Ignatius Aphrem II, em junho de 2015, no Vaticano: “fortaleçamos ainda 

mais os vínculos de amizade e de fraternidade entre a Igreja Católica e a Igreja Sirian 

Ortodoxa [...] Troquemos reciprocamente os tesouros das nossas tradições como dons 

espirituais, porque aquilo que nos une é muito superior àquilo que nos separa”. 

 

Desde o Concílio Vaticano II, as relações já anteriormente fraternas entre nossas Igrejas, 

tornaram-se oficialmente um caminho comum de diálogo, respeito, valorização e 

aceitação. O parágrafo 18 do capítulo I do Decreto Unitatis Redintegratio do Concílio 

Vaticano II, ao tratar das Igrejas Orientais Ortodoxas, afirma: “Do mesmo modo 

recomenda aos pastores e fiéis da Igreja católica as boas relações com aqueles que já 

não vivem no Oriente, mas longe da pátria, para que cresça a colaboração fraterna com 

eles no espírito da caridade, excluído todo o espírito de contenda e rivalidade”. 

 

Desde então, Papas e Patriarcas têm exortado fiéis de ambas Igrejas a trilharem um 

caminho conjunto de cooperação mútua, conhecendo e se reconhecendo cada dia mais 

como irmãos, nas mais diversas instâncias eclesiais. A exemplo disso, foram assinadas as 

Declarações Comuns de 1971, pelo Papa São Paulo VI e o Patriarca Ignatius Jacob III, 

ambos de saudosa memória, e em 1984 pelo Papa São João Paulo II e o Patriarca Ignatius 

Zakka I, ambos de saudosa memória. 

 

Nossa Igreja chegou ao Brasil com a imigração de nossas famílias oriundas da Síria, 

Líbano, Palestina e Turquia, no começo do século XX, encontrando aqui paz e 

perspectivas de prosperidade, perdidas naquele tempo por conta de guerras e perseguições 

aos cristãos. Aqui mesmo no estado do Maranhão, há registros de mais de 65 famílias 

diferentes de origem sírio-libanesa, com membros ainda vivos batizados ou casados em 



Igrejas Ortodoxas no Oriente, mas que aqui encontraram acolhimento espiritual pela 

Igreja Católica na ausência de uma comunidade ortodoxa. 

 

Nossa Igreja no Brasil, estabelecida em suas comunidades de imigrantes, gradativamente 

começou a receber fiéis brasileiros sem origem oriental em suas paróquias, que se 

identificavam com nossa forma de rezar e viver o Evangelho. Foi desse movimento que 

surgiu a missão da Igreja Sirian Ortodoxa no Maranhão que, para além disso, também 

pode restabelecer a espiritualidade de seus fiéis de origem ortodoxa, que até então, não 

possuíam uma comunidade de rito oriental em São Luís. 

 

Neste fraterna visita, queremos agradecer a Arquidiocese de São Luís, na pessoa do 

senhor Arcebispo Dom José Belisário da Silva, o acolhimento e o respeito por nossa Igreja 

em tantas ocasiões, especialmente em ações como a Campanha da Fraternidade 

Ecumênica de 2016, a qual celebramos juntos, fazendo vivas e vivificantes as palavras do 

Papa São João Paulo II ao então Patriarca da Igreja Sirian Ortodoxa: “É um desejo solene 

de Sua Santidade João Paulo II e Sua Santidade Zakka I, para ampliar o horizonte de 

sua irmandade e afirmar, com isso, os métodos de profunda comunhão espiritual que os 

une e os reúne como bispos, todo o clero e os fiéis de ambas suas igrejas, para fortalecer 

esses laços de fé, esperança e caridade e fazer progressos na busca por uma vida 

abrangente e comum da Igreja”. 

 

Citamos, por fim, um trecho de uma das orações de nossa Igreja Sirian Ortodoxa: “Que 

a memória da Virgem Maria seja bênção para nós; que as suas orações sejam fortaleza 

para as nossas almas. Apóstolos, mártires, discípulos e santos, orai por nós, a fim de que 

o Senhor nos conceda a sua misericórdia. Amém”. 

 

 

São Luís, 20 de setembro de 2019. 


