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Quão pequena é a passagem e estreito o caminho que leva ao Reino (de Deus) e aquele que nele quer trilhar a 

ele é preciso firmeza; E quem um pouco esmorecer sua trilha à perdição o levará e terá destruido a própria 
alma. (Do Livro de Orações Simples – “Xehímo”) 

 
 

 
 

Os Ícones na Igreja Siríaca de Antioquia 
 
A arte da iconografia é parte da tradição da Igreja, 
desde o início do cristianismo. A iconografia é a 
arte de expressar os sentimentos religiosos através 
das linhas e cores, dos relevos altos e baixos de 
uma figura.  
A Igreja de Antioquia sempre protegeu a tradição 
da iconografia dos desvios e distorções que 
apareceram pelos séculos, desde filosofias 
estranhas como a iconoclastia até idiossincrasias 
dos artistas para que os fiéis não caíssem na 
tentação da idolatria. 
Os ícones assim como as velas, o incenso e a 
música sacra são instrumentos que propiciam ao 
fiel um ambiente de meditação e o conduzem à 
oração; eles dão uma dimensão real à presença de 
Cristo, da Mãe de Cristo e dos santos.  
A pintura de um ícone exige além do talento 
artístico também e principalmente a vivência diária 
de uma vida espiritual intensa na Igreja, assim é 
que um pintor autêntico deve viver a verdadeira fé 
pois a iconografia é a linguagem da fé através da 
imagem.  
De acordo com os ensinamentos da Igreja, os ícones 
não devem ser adorados, mas respeitados. As 
igrejas, em geral, pintam os ícones de seus santos 
patronos. Um santo é  simplesmente uma pessoa 
que viveu sua vida com uma fé inabalável em 
Cristo e a nós é um exemplo a seguir.   
O ícone é uma lembrança visual que nos leva a 
pensar na vida e fé em Cristo que devem ser 
perseguidas a todo momento. Por tudo isso, os 
ícones são muito valiosos à Igreja e merecem nosso 
respeito e a forma de mostrar esse respeito é muito 
importante na Igreja. A tradição popular consagrou 
o beijo como uma forma de respeito e na Igreja é 
comum beijar a parte inferor do ícone, em 
demonstração de respeito.  

 
 
 
A recomendação é não beijar diretamente o ícone, 
porém, depositar um beijo de forma indireta; 
beijamos a ponta dos dedos e depois colocamos 
essas pontas sobre o ícone. 
Os ícones antigos, muitas vezes já corroídos pelo 
tempo ou que atravessaram guerras, são 
depositados no relicário da igreja com respeito, 
pois é um objeto que foi santificado pela oração. 
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Coincidindo com a comemoração religiosa de Intercessão da Virgem Maria sobre as Colheitas, a Igreja 
Santa Maria também comemorou o Dia das Mães, em 15 de maio último. Representando todas as mães da 
comunidade, foram homenageadas as Sras. Júlia Chamoun Haido e Meri Kalaili Werdo. O diácono Samir 
entregou uma cesta de flores à Sra. Meri K. Werdo, sua mãe e a sobrinha de Sra. Julia Chamoun, proferiu 
algumas palavras de enaltecimento a todas às mães. 
 

  DIA DAS MÃES 

 

Debates Bíblicos e Religiosos 

Já se iniciaram os debates bíblicos e religiosos. O 
primeiro debate ocorreu em 19 de abril e teve por 
tema a história da Igreja de Antioquia. Havia 12 
presentes e após a preleção do Rev. Pe. Gabriel 
Dahho, a sessão foi aberta às perguntas. A palestra 
versou sobre a história desde os primórdios do 
cristianismo passando pelos primeiros séculos 
desde a fundação das Igrejas Apostólicas 
(fundadas pelos discípulos e apóstolos de Cristo), 
quais sejam a Igreja de Jerusalém (fundada pelos 
discípulos logo após a Ascenção de N.S. Jesus 
Cristo), a Igreja de Antioquia (fundada por S. 
Pedro), a Igreja de Roma (fundada por S. Pedro e S. 
Paulo) e a Igreja Copta de Alexandria (fundada por 
S. Marcos) e avançou até nossos dias. Como o tema 
é muito extenso, os presentes pediram que o 
palestrante, Rev. Pe. Gabriel Dahho, aprofundasse 
a dissertação nas palestras seguintes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Na segunda palestra, ocorrida em 17 de maio, Rev. 
Pe. Gabriel Dahho discorreu sobre os primeiros 
dias após a Ascençaõ de Cristo (coincidentemente 
foi comemorado nesse dia 17 de maio) até o 
Pentecostes, falou sobre o dom especial que o 
Espirito Santo deu aos discípulos de Cristo de 
falarem nas mais diversas línguas e como isso 
influenciou a formação da Igreja de Cristo. Foi 
questionado quanto à diferença entre “discípulos 
de Cristo” e “Apóstolos”. Explicou então que 
discípulos eram todos aqueles que ouviam as 
palavras de Jesus e seguiam sua filosofia de vida 
enquanto os apóstolos eram os que divulgavam a 
palavra de Cristo. 
A próxima palestra deverá ocorrer em 21 de junho 
às 20:00 horas no Salão Anexo da Igreja Siríaca 
Ortodoxa Santa Maria. A entrada é livre e a idade 
mínima sugerida é de 12 anos. 
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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 

 

 
 

Reunião Beneficiente 
 
Outro sucesso colhido pela Liga das Senhoras da Comunidade Siríaca Ortodoxa de Santa Maria foi a Reunião 
Beneficente de 25 de abril, à qual compareceram 164 pessoas. Parte da arrecadação foi passada à Diretoria 
Financeira da Igreja para completar as obras de reforma pela qual passam as instalações da Igreja. 
 
A comunidade dos fiéis da Igreja Siríaca Ortodoxa Santa Maira agredece a todas as senhoras, lideradas pela 
Sras. Jaqueline Werdo Bustamante e Leila Abdalla que trabalharam para que o evento tivesse o sucesso 
apresentado. 

 
 
 
 

Comemoração: 26 Anos de Consagração 

Em 14 de junho  a nossa Igreja Siríaca Ortodoxa 
Santa Maria completará 26 anos desde sua 
consagração feita por S. Ba. Mor  Zakkai I, Patriarca 
de Antioquia.  
A missa de comemoração será oficiada no domingo 
dia 17 de junho às 11:00 horas. Todos estão 
convidados. 

 
Campanha do Agasalho 2007 
 
A Comunidade Beneficente Sirian Ortodoxa Santa 
Maria, através da Liga das Senhoras, dará início à 
Campanha do Agasalho.   
Serão arrecadadas roupas de qualquer espécie e 
cobertores para serem distribuídos aos pobres. 
Qulaquer peça boa e utilizável poderá ser doada, 
para tanto, basta levá-la à Igreja Santa Maria aos 
domingos entre 11 e 13 horas. 

 
 
Jovens, participem! 
 
O Sr. Malke Hatine apresentou-se como 
colaborador da Igreja para reunir os jovens fiéis da 
Igreja com o intúito de promover atividades de 
interesse aos jovens. Ainda não foram definidas 
essas atividades, pois isso será feito durante a 
primeira reunião. A Diretoria Executiva, na pessoa 
de seu presidente, Sr. Birhan Arslan, colocou à 
disposição as instalações anexas da Igreja, quais 
sejam o Salão Anexo e o Salão Inferior. Os jovens 
que desejarem participar, poderão entrar em 
contato com o Sr. Malke (tel: 11- 9493.8611 ) ou com 
o Rev. Pe. Gabriel Dahho.  

 
Jovens, participem! Vós sois o futuro da 

comunidade. 
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Visite o nosso site: www.siriacort-santamaria.org.br. Lá estão disponíveis os números anteriores de 
SURYOYE . A partir desse mês, também poderão ser ouvidos hinos e súplicas da Igreja de Antioquia, 
desde os primeiros séculos do Cristianismo, em aramaico, idioma de N.S. Jesus Cristo.  

SITE NA INTERNET 


