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Cosme e Damião
Por Laís Lucas Moreira
Comida em abundância, balas e doces são os principais elementos que
caracterizam o dia de São Cosme e São Damião. Comemorado no dia 27 de
setembro, com exceção da Igreja Católica, que o faz no dia 26 do mesmo mês em
função do dia de São Vicente de Paulo, o Você Sabia traz um pouco da história dos
“santos gêmeos”.
Ainda que não existam muitos registros da história desses santos, o que costuma
se dizer é que os santos são originários da Arábia e viveram na Ásia Menor. Filhos de
uma família nobre de pais cristãos, no século III, seus nomes verdadeiros seriam Acta e
Passio.
Devido à vocação para medicina, foram estudar na Síria e praticá-la em Egéia e na
Ásia Menor, sempre curando sem pedir nada em troca, apenas pelo poder e pela fé que
tinham em Jesus Cristo, o que ajudava não apenas a curar pessoas, mas a acreditar na
fé cristã também. Por isso, eram chamados de “anargiros”, ou seja, inimigos do
dinheiro, e seus tratamentos e curas a doentes, muitas vezes eram vistos como
milagres.
Na Síria, Cosme e Damião foram perseguidos, presos acusados de feitiçaria e de
usarem meios diabólicos em suas curas. Forçados a negarem a fé, posteriormente
foram decapitados. Tudo a mando do Imperador Diocleciano, perseguidor do povo
cristão, por volta de 300 d.C.
Os santos tiveram seus corpos sepultados em um grande templo dedicado a eles
localizado na Basílica no Fórum de Roma e que contém as iniciais de Cosme e Damião.
Isso ocorreu em 26 de setembro, por isso, essa passou a ser a data oficial de
comemoração aos santos. O referido templo foi construído por ordem do imperador da
época, Justiniano, e a pedido do Papa Félix IV (526-530).
Algumas crenças dizem que os santos apareceram materializados depois de
mortos, ajudando crianças que sofriam violências. Diz-se que ao gêmeo Acta é atribuído
o milagre da levitação e ao gêmeo Passio a tranqüilidade da aceitação do seu martírio.
O costume do festejo com doces vem do fato de a data ser celebrada também pelo
Candomblé e pelos centros de Umbanda onde são associados aos “ibejis”, gêmeos
amigos das crianças. Contudo, a celebração nesse caso acontece em 25 de outubro. Os
“ibejis” teriam a capacidade de agilizar qualquer pedido que lhes fosse feito em troca de
doces e guloseimas, por isso a tradição.
Cosme e Damião ainda são adorados como padroeiros dos médicos, dos
farmacêuticos e das faculdades de medicina.
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Orações a Cosme e Damião
“Ó Deus menino, que crescestes em sabedoria e graça com Maria e José. Pela
intercessão de São Cosme e São Damião, abençoa os meus filhos, irmãos, parentes e
vizinhos. (lembre o nome da criança que está precisando de orações)
Que o sangue destes Mártires, servos da Santíssima Trindade lave os meus
pecados e purifique todo o meu ser.
Ajudai-me a crescer em solidariedade, compaixão e misericórdia para com o
meu próximo, a exemplo de São Cosme e Damião, Missionários e defensores da vida
em plenitude.
Por Cristo Senhor Nosso. Amém.”
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