SURYOYE
1915 - 1995
Comemora-se em todo o mundo o
massacre das coletividades cristãs
assírio-aramaicas, ou siríacas, ocorrido
no início deste século e que agora faz
oitenta anos. Nesse período a
comunidade Sirian Ortodoxa (Suryoye)
desceu das montanhas de TurAbdin para
o Iraque, a Síria, o Líbano, a Jordania,
Palestina, e teve neste período o grande
processo de imigração para o Ocidente.
Apesar de já existir um contingente
razoável de famílias nos Estados Unidos
a imigração para a América Latina só se
firmou após o grande massacre.
Órfãos e viúvas, famílias inteiras
dilaceradas foram lançadas para fora das
suas propriedades e após caminhadas
intermináveis
acomodadas
em
acampamentos precários abandonadas à
própria sorte, enquanto as grandes
potencias discutiam a divisão do Oriente
em protetorados e colônias.
É dessa semente que ressurgiu a
comunidade revigorada e reforçada,
abraçando mais do que nunca seus
ideais de luta pela sobrevivência
cultural e religiosa.
A Cátedra de Antioquia da Igreja Sirian
Ortodoxa no século V após um grande
terremoto seguido de incêndio, foi
mudada para Malátia na Síria, onde
ficou até 1250, quando foi transferida
para Mardin, Tur Abdin (montanhas
dos adoradores ou abades), ficando

radicada no Mosteiro de Zaafaran
(Dairo de Kurkmo).
Com a perseguição do império otomano
de 1913 a 1917 aproximadamente, o
Patriarcado como a comunidade
enfraqueceu-se até a nomeação do novo
Patriarca Mar Elias III que exigiu das
autoridades otomanas a cessação das
hostilidades, em 1927 Mar Elias III
tornou a cátedra itinerante, instalando-se
em Jerusalem, e com elementos doutos
como o Bispo Mar Youhanon Dolabani,
organizou e reestruturou a Igreja,
ensinando novos seminaristas, diáconos
e professores, no mosteiro de São
Marcos do qual ordenaram-se quatro
bispos entre eles o recém falecido Mar
Athanasius Yeshu Samuel, primeiro
Bispo das Américas.
É dessa leva de imigrantes que constam
o falecido Padre Mussa Tuma Hakim, e
os Professores Ghattaz Makdassi Elias
(Denho), Ibrahim G. Sowmy, e várias
famílias como dos irmãos Salomão e
Jacob Abdala e outros.
Em 1929 o sínodo em Moussul, Iraque,
exige a ida do Patriarca Elias III, já
doente para a Índia a fim de solucionar
problemas comunitários: vindo a falecer
na viagem, em 1932, é enterrado na
India e é eleito o Patriarca Mar Afrem I,
bispo da Síria e do Líbano com sede em
Homs para sucedê-lo
Permanece a cátedra em caráter
itinerante até a morte do Patriarca

Afrem I que sucedido por Mar Igantius
Yacoub III, primeiro Patriarca a visitar
as Américas, instala definitivamente em
1959 a Cátedra em Damasco, capital da
Síria.
O povo espalhado pelos quatro cantos
do mundo, se reorganizou e hoje conta
com dioceses e paróquias em todos os
continentes, com sociedades culturais,
beneficentes e esportivas, tem revistas e
jornais próprios editados em vários
idiomas atendendo desta forma aos
anseios locais e universais, além de pelo
menos duas BBS na Internet.
Este grande povo desenvolveu e
desenvolve todo um trabalho pujante e
valoroso alicerçado na força da fé
daqueles que não se deixaram sucumbir
pelo momento de perseguição daquele
período obscuro e tenebroso dos idos de
1915.
Pedimos neste nosso primeiro contato
que os jovens da nossa comunidade
busquem conhecer suas raízes e
valorizem suas origens pois, só assim
encontrarão seu verdadeiro valor no
contexto social.
Imensos são os tesouros do saber a
serem desvendados por suas mãos, mas
de nada valerão se este baú ficar
fechado.
Participe!
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CICLO NATALINO
O calendário religioso da nossa Igreja
está divido em seis ciclos básicos
principais de oito semanas cada.
Desta feita relacionaremos o Ciclo atual
que é o Natalino: -.
05. 11. 95 - Santificação da Igreja.
12. 11. 95 - Renovação da Igreja.
19. 11. 95 - Revelação de Zacarias.
26. 11. 95 - Anunciação de Nossa
Senhora.
03. 12. 95 - Visitação de Nossa Senhora,
a Sta Isabel
10. 12. 95 - Nascimento de São João
Batista.
17. 12. 95 - Revelação de São José.
24. 12. 95 - Domingo anterior ao Natal e
Vespera de Natal.
25. 12. 95 - Natal.
CADASTRAMENTO FAMILIAR
Registre-se e Participe das atividades
em organização na sua comunidade!

AULAS DE ARAMAICO
( SIRÍACO )
LEITURA,
ESCRITA
CONVERSAÇÃO.

E

Inscreva-se para uma aula semanal de
uma hora as quintas feiras das 8:30 as
9:30 - totalmente gratuito! (Só para
maiores de 11 anos para início em 1. de
fevereiro de 1996)
Turmas infantis em Março de 1996.

