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Um ano de Trabalho
Completou seu primeiro ano de trabalho a Diretoria Executiva da Administração presidida
pelo Sr. Bürhan Arslan. Essa diretoria se propôs a recuperar o patrimônio da Igreja Siríaca Ortodoxa
de Santa Maria e promover uma aproximação maior entre os fiéis, tanto no nível espiritual quanto no
social e cultural.
Depois de um levantamento do estado do patrimônio, foram iniciadas as obras, sem alarde de
todos os níveis. Na parte material, foram realizadas obras de reforma nos jardins da Igreja, foram
eliminados vazamentos de água, foram realizados reparos no portão principal que havia cedido, nas
grades externas que estavam sendo corroídas pela ferrugem, o salão paroquial foi pintado, foi refeita a
vedação da marquise (beiral externo), foi feita limpeza e manutenção nos lustres da igreja e todas as
dependências (igreja, casa paroquial e salão paroquial) foram dedetizadas. Além disso, através do
trabalho do grupo encabeçado pelo secretário Anis Sowmy, foi deferida a isenção de impostos
municipais sobre a propriedade da igreja e suas dependências, retroativa a 2003, 2004, 2005 e
atingindo 2006.
Na área cultural, aproveitando a viagem que a deputada holandesa Attiye Bet Gamri fez ao
Brasil em novembro de 2005, foi promovida uma palestra sobre a situação das nossas comunidades na
Europa e no mundo e depois houve uma sessão de debates sobre esse tema; além disso, foram
iniciadas as aulas de aramaico (hoje com 10 alunos), a re-edição do jornal Suryoye e a formação do
grupo que cuidará da Biblioteca da Igreja, grupo esse formado por Aline Assis, Elizabete Feitoza dos
Santos (biblioteconomista) e Marcelo Aziz Issahak.
No nível social, a diretoria social, através da Liga das Senhoras Ortodoxas promoveu diversas
reuniões sociais, com especial destaque aos almoços e jantares beneficentes, bem como ao bingo
beneficente e à Noite Oriental animada por Elias Almazi e conjunto. Também merece destaque o
almoço que antecedeu a viagem do Padre Raban Gabriel que foi abrilhantado pelo som de
instrumentos orientais de Cláudio Queiroz e Sami ......
Diretoria Executiva:
Presidente................Bürhan Arslan
Vice-Presidente.......Elias Almazi
Tesoureiro...............Elie Werdo
Vice-Tesoureiro......Luis Touma
Diretora Social........ Jaqueline W. Bustamante
Diretor Cultural.......Tony Chammo
Secretário................Anis Ibrahim G. Sowmy

SURYOYE é órgão de divulgação interna da Igreja Siríaca Ortodoxa de Santa Maria.
Visite o nosso site: www.siriacaort-santamaria.org.br
Padre Gabriel está à disposição no telefone (11) 5581.6250
Missas aos domingos às 11:00 horas - Rua Padre Musa Tuma, 3 - Vila Clementino - São Paulo

