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O papel da mulher na Igreja Siríaca de Antióquia
Por toda a história da humanidade, sempre a mulher teve um papel preponderante, em especial

no Oriente anterior ao islamismo. Entre as mulhers que se sobressairam, podemos citar En-Heduana,
que viveu na Mesopotâmia, era poetisa e sacerdotisa (2250 a. C.), Semíramis (Xami-Ram), rainha da
Assíria (808 a.C.), Zenobia (208 d.C.), rainha da província de Tedmor (ou Palmíria para os gregos e
romanos) hoje na Síria (próxima da cidade de Homs), que saiu em defesa de seu povo contra os
opressores romanos, enfrentando o exército dos romanos e obrigando-os a fazer um acordo. Assim
também, nos tempos do cristianismo primitivo, as mulheres que seguiam Jesus Cristo e seus
discípulos, além de ouvirem as pregações, usavam seu tempo para manter o asseio das casas e dos
filhos e preparavam os alimentos que seriam servidos aos que iam escutar as pregações e com o passar
do tempo, também ensinavam as crianças.
Sem dúvida, contudo, a mulher mais famosa de todo o cristianismo foi Maria, mãe de Jesus. A
Virgem Santa conhecida em aramaico como Virgem Mãe de Deus. Ela foi o exemplo de mulher e
mãe. Não se apavorou quando o anjo Gabriel lhe anunciou a concepção. Criou seu filho, Jesus, com
amor materno e respeito Divino. Não relutou quando seu Filho saiu de casa para iniciar seu trabalho
ministerial, nem fraquejou quando viu seu filho ser levado pelos guardas do templo judeu para ser
sacrificado pela salvação de todos nós.
A nossa Igreja de Antioquia, reserva à Virgem Mãe de Deus três datas para festejar a sua
memória: 15 de janeiro, 25 de março e 15 de agosto.
No mês de agosto, comemoramos a assunção da Virgem Mãe de Deus, a sua subida aos céus.
Maria deu o Fruto doce à humanidade
No lugar do fruto amargo
que colhera Eva,
Pelo Fruto de Maria
Toda humanidade se delicia.
A árvore da vida
Escondida no Paraíso,
Dentro da Virgem Maria
Foi semeada e dela nasceu,
E sob sua sombra a humanidade se sentou
E aos distantes e aos próximos
Seus frutos espalhou.
( Poema de Santo Efrem sobre a Virgem Maria – 373 d.C.)

___________________________________________________________________________

Retorno do Padre Gabriel
Retornou ao Brasil, em 20 de agosto, o Padre Raban Gabriel. Era seu plano viajar para a Síria ao
encontro anual com o Patriarca da Igreja Siríaca Ortodóxa de Antioquia, SS Mor Ignatios Zakkai I,
porém, devido ao estado de guerra no Oriente Próximo, ficou retido na Alemanha. Lá ele aproveitou
para rever sua mãe e irmãos e vistar algumas das nossas igrejas. Na Alemanha há 55 igrejas, todas
com párocos e um bispo. To baxlom Padre Gabriel.
__________________________________________________________________________________
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Um pouco de História.
- Quem foi o fundador da Igreja de Antioquia?
O fundador da Igreja de Antioquia foi S. Pedro. Ele chefiou a Igreja durante 16 anos, do ano 37 depois
de Cristo até 53 depois de Cristo. Depois ele deixou uma pessoa responsável pela comunidade (Igreja)
e viajou por diversos anos, sendo martirizado em Roma, onde fundou a Igreja Romana.
-Como é conhecida hoje a Igreja de Antioquia?
A Igreja de Antioquia hoje é conhecida pelo nome de Igreja Siríaca Ortodoxa de Antioquia.
- Qual o nome que se dá ao chefe da Igreja de Antioquia?
O chefe da Igreja de Antioquia é o Patriarca da Igreja Siríaca Ortodoxa de Antioquia e de todo o
Oriente.
- Quem foi o primeiro Patriarca de Antioquia?
O primeiro Patriarca da Igreja de Antioquia foi Santo Evódius. Evódius foi discípulo de S. Pedro. Era
um pregador do cristianismo e exemplo de vida. Seu nome, em siríaco (‘avodo) significa "o adorador"
ou "o trabalhador". Ele liderou a Igreja de Antioquia de 53 até 68 d.C, quando foi martirizado pelos
governantes romanos.
- Onde fica a sede do Patriarcado de Antioquia?
Atualmente a sede do Patrircado da Igreja Siríaca Ortodoxa de Antioquia fica em Damasco, capital da
Síria.
__________________________________________________________________________________

Jubileu de Prata da Consagração da Igreja
Em novembro de 2006 teremos uma comemoração especial. Trata-se dos 25 anos de consagração da
Igreja Siríaca Ortodoxa de Santa Maria. Fique em contato com a Igreja para saber a data.
__________________________________________________________________________________

Festas Beneficentes
A Liga das Senhoras da Comunidade Siríaca Ortodoxa de Santa Maria promoverá duas festas com
cunho beneficente até o final de 2006. Programe-se para elas.
- 10 de novembro – Festa Árabe com petiscos (maza) e jantar. Será animado pelo internacional Said
Ázzar e seu conjunto de instrumentistas e bailarinas.
- 6 de dezembro – Chá Beneficente à tarde.
Os convites poderão ser obtidos com: Jaqueline (11-9963.5542) ou Vilma (11-3641.4776)
__________________________________________________________________________________

A Igreja precisa de Trabalho Voluntário
A Igreja Siríaca Ortodoxa de Santa Maria conclama todos os fiéis ao trabalho comunitário.
Sem o trabalho voluntário a Igreja não terá futuro.

Faça algo pela tua comunidade e teus filhos não te esquecerão.
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 - SP.
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Um ano de Trabalho
Completou seu primeiro ano de trabalho a Diretoria Executiva da Administração presidida
pelo Sr. Birhan 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, sem alarde, as obras 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 chá
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.
Diretoria Executiva:
Presidente................Birhan Arslan
Vice-Presidente.......Elias Almazi
Tesoureiro...............Elie Werdo
Vice-Tesoureiro......Fernando Touma
Diretora Social........Jaqueline W. Bustamante
Diretor Cultural.......Tony Shammo
Secretário................Anis Ibrahim G. Sowmy
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