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Editorial

A vitória da fé !
Acreditar na juventude é
vencer sempre!
O próprio Cristo confirmou
“ se não vos tornares
como estas crianças não
entrareis no reino dos
céus”.
São João, Evangelista, o
mais jovem dos apóstolos,
não tinha mais de catorze
ou
dezesseis
anos
quando seguiu
seu
Mestre e tornou-se no
Apóstolo do Amor.
O que dizer de São Paulo,
soldado, que no vigor da
sua força, na plenitude,
portanto, da sua juventude
converteu-se
ao
Cristianismo e tornou-se o
maior filósofo desta nossa
doutrina.
E agora, graças a Deus, e
à persistência do Padre
Gabriel, assistimos uma
reunião de mais de vinte
jovens das nossas Igrejas
de São Paulo reunidos
alegres e festivos na Casa
Paroquial a fim de traçar

os rumos do movimento
comunitário.
Muitos dirão que são
poucos para começar mas
nós acreditamos, ainda na
premissa de Cristo de que
“onde
houver
dois
reunidos em meu nome,
Eu estarei entre eles”, e,
nós temos no mínimo dez
vezes mais do que o
mínimo proposto pelo
nosso Mestre e Senhor.
Parabéns, brava gente!
Parabéns,
“Gabore
Suryoye!”

Trabalhos da
Primeira Reunião da
Juventude Sirian
Ortodoxa de São
Paulo
Reunida sob a orientação espiritual e o
entusiasmo do Padre Gabriel, que
ressaltou
a
importância
do
desenvolvimento dos trabalhos junto a
ala infantil e jovem da coletividade,
com o objetivo de estabilizar a
comunidade por mais no mínimo
cinqüenta anos no Brasil, ressaltou na
oportunidade o reverendo padre que tal
trabalho não deve ser encarado como
uma vitória particular ou pessoal mas
sempre almejando maior entrosamento
entre as famílias da coletividade, a
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Juventude Sirian Ortodoxa de São
Paulo decidiu formar um grupo de
trabalho distribuindo basicamente as
atividades iniciais entre uma assessoria
de imprensa e duas comissões de
trabalho, objetivando a divulgação, a
conscientização, o contato e a
arregimentação
de
pessoas
da
comunidade que ora se encontram
distanciadas
do
movimento
comunitário quer por perda de contato,
quer por afazeres pessoais, ou, ainda,
simples desinteresse, alem, do trabalho
beneficente.
Formou-se desta feita:
1- A Assessoria de Imprensa e
Divulgação, com o objetivo inicial
de
publicar
um
periódico
informativo das atividades da
comunidade como um todo, de
artigos de fundo cultural e
religiosos.
Participam como coordenadores
desta assessoria:
Tony Shammo - tel. 5589.5985
Malek Hattina - tel. 276.7792
Reem Issa
- tel. 289.0151
Youssef Issa - tel. 289.0151
Convem ressaltar que o colaborador
Malek Hattina, colocou à disposição da
Juventude e da Igreja Sirian Ortodoxa,
o seu programa de rádio para fins de
divulgação de matérias atinentes ao
movimento, através da FM 91.7 Rádio
Vitória.
2- Comissão de Trabalhos Sociais objetivando
inicialmente
a
confraternização
social
da
comunidade e o trabalho social no
campo da Assistência Social,
serviços de benemerência, etc.
juntam seus esforços apoiados pela
juventude de forma unanime as
seguintes colaboradoras:
Alessandra Abdalla - tel. 887.0691
Flávia Abdalla
- tel. 885.0814
Lena Chammou
- tel. 5584.9604

3- Comissão de Esportes - como
jovens, é preciso buscar a correta
preservação do corpo humano, pois,
o próprio Cristo ensinou que cada
ser humano é o altar espiritual de
Deus, pois, ele é o portador último
do Cristo Vivo, através da Santa
Eucaristia. Como instrumentos e
altares de Cristo, temos a obrigação
de buscar o equilíbrio físico e
emocional, e para ajudar desta feita
juntaram seus esforços os seguinte
colaboradores:
Munir Elias
- tel. 887.2915
Maykel Hatina - tel. 276.0792
Jorge Suleiman - tel. 5589.2734
4- As colaboradoras Michelle e
Graziela
Chammou,
querem
desenvolver uma atividade voltada
especificamente para as crianças e
como todas as demais comissões
esperam colaboradores - tel.
5584.9604
Compareceram alem dos participantes
das comissões muitos outros membros
da nossa juventude e outros que não
puderam por razões escolares mas que
deram o seu apoio incondicional, e que
a seguir listamos os seus nomes:
Samir Almazi, Victória Hattina, Leila
Moussa Setrak, Carlos Abdalla, Talita
Abdalla, Tiago Abrão Setrak Sowmy,
Daniel Setrak Sowmy, Karina Elias,
May Issa, Sergio Abdalla, Hueida
Daho Jano, Jorge Hanasi.
Supervisionaram os trabalhos a convite
do Diretor Cultural da entidade
promotora do evento, Aniss Ibrahim
Sowmy, os seguintes membros da
coletividade
participantes
das
diretorias da Igreja e da Liga das
Senhoras Sirian Ortodoxas de Santa
Maria, Towmy Makdassi Elias e sua
esposa Siham, e Marie Rose Setrak
Sowmy.
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Agora, você que nos lê, venha ser um
dos nossos, participe da nossa-sua
vida, ligue agora porque nós te
amamos e queremos partilhar nossas
alegrias com você!.
Dentro do meu modo de encarar
a
vida,
acredito
que
a
beneficência é um dos atos de fé
que mais recompensam o nosso
íntimo.
Toda ajuda é benvinda a quem
precisa:
material,
apoio
emocional ou apenas um pouco
da nossa atenção ao próximo.
Estas ações de ajuda, inclusive,
fazem bem às nossas mentes e
corações, tomando o lugar de
bobagens e inseguranças a que
nos apegamos com freqüência.
Foi com esta idéia que me
engajei no grupo de jovens da
Igreja Sirian Ortodoxa e convido
a
quem
partilhe
deste
pensamento vir bater um papo
com a gente.
Alexandra
Elias
Abdalla

EVENTOS SOCIAIS
A Liga das Senhoras Ortodoxas
promoverá um BINGO beneficente no
próximo dia 28 de novembro, às
14:00hs no salão da Igreja Santa
Maria. Tal evento visa proporcionar
uma maior integração entre toda a
Comunidade Sirian Ortodoxa de São
Paulo. Compareça e boa sorte !
O Padre Gabriel viaja para a
Síria no próximo dia 26 de novembro,
devendo retornar em 14 de dezembro.
A viagem tem como objetivo, tratar de
assuntos de interesse da Igreja junto ao
Patriarcado. Desejamos uma boa
viagem ao Padre Gabriel.

O curso de Aramaico está em
andamento aos domingos às 18:00hs,
na Igreja Santa Maria. Além de
aprender a ler, escrever e dialogar em
Aramaico, são abordados temas de
nossa Cultura, tais como :
. nossas origens,
. a história de nossa evolução pelo
mundo,
. explicações detalhadas sobre a
liturgia Sirian Ortodoxa.
Uma nova turma terá início
após o Carnaval. Aguarde a
confirmação da data e do horário em
futura edição deste informativo.

EVENTOS ESPORTIVOS
A Comissão de Esportes
promoverá no próximo dia 30 de
novembro às 14:00hs, a primeira
partida de futebol de salão entre os
componentes da Juventude Sirian
Orto-doxa. A quadra situa-se na Av.
Prof. Abraão de Moraes 2233, próximo
ao Shopping Plaza Sul (tel. 55853557). Adesões com os integrantes da
Comissão de Esportes. Traga seus
amigos. Participe e mostre seu talento !

Queremos sua
mensagem
i!

Espaço reservado
para sua
publicidade
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Deus, criação e
existência.
Deus na sua essência é o amor, pois, só
o amor pode criar - e o amor é a
vontade de Deus em ação. A própria
natureza de Deus é o amor.
Deus provou seu amor para com os
homens quando enviou seu próprio
Filho para efetuar a redenção da
humanidade pela sua paixão e morte.
O ideal do homem por conseguinte
deve ser amar a Deus com todo o seu
ser e por seu amor amar, também, ao
próximo.
A relação de amor do Criador para
com a criatura é uma conseqüência de
dedução fruto da nossa racionalidade.
Quando
falamos
em
criação
essencialmente
limitamo-nos
à
necessidade de criar algo com estima e
na busca da perfeição. O Criador é na
verdade sempre racional; busca
objetivos, dedica sua afeição, estima e
esforço para concretizar sua criação.
Seus estímulos são sempre positivos
para criar e gerar.
Deus como Criador é cognoscível
através da razão pela sua criatura
humana graças à racionalidade desta
última; mas pode ser incompreensível
nos seus objetivos últimos. Não pode a
criatura ser maior que o Criador, nem
pode a criatura determinar no seu

desconhecimento os desígnios do seu
Criador. A razão é a fonte da prova da
existência do Criador e a nós cabe
buscar maiores provas e conhecimento
da existência e natureza de Deus.
Aos romanos (1,20) São Paulo,
apóstolo, afirma que independente da
revelação, pode-se provar que Deus
existe usando-se tão só a razão
humana, o que se consegue mediante a
consideração das coisas criadas.
O conjunto dos seres criados tem sinais
evidentes de que são o produto de um
ser inteligente. Um homem mesmo não
entendendo
um
determinado
mecanismo
pode
legitimamente
concluir que este mecanismo procede
de uma inteligência superior à sua, e,
seria
um absurdo
atribuir
o
funcionamento do mecanismo ao
simples acaso.
Nenhum grande sábio deixou de
aceitar a existência da Força Criadora a
que chamamos de Deus. Os que agiram
de forma diversa caíram no niilismo,
no desespero e na adversidade.
Qualquer religião busca a explicação
da s origens da nossa existência, mas a
lógica revela que as provas da
existência de Deus explicam a nossa
existência.
Somos partes e instrumentos da sua
criação, e a nossa criação é fruto do
seu amor, e seus desejos nos foram
revelados de forma bastante explícita
por seu Enviado, Seu filho Único,
Gerado e não criado, Nosso Senhor
Jesus Cristo.
A continuidade dos fatos, das
ocorrências, o futuro só nos foi
revelado até certo ponto. O livre
arbítrio nos foi outorgado, mas como
Criador reservou-se Deus, o direito de
intervir na sua obra; estes limites entre
o livre arbítrio e o determinismo
religioso é a constante da nossa busca
de conhecimento..
Qual artesão ou artista não determina o
rumo da sua obra?
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Pode as vezes o artesão deixar correr
solto o fio da sua imaginação, mas
quando quiser poderá interferir e aí a
matéria prima qual argila na mão do
oleiro, ou pedra do escultor ou ainda o
pincel do pintor, poderão dar um cunho
diferenciado à sua obra.
Não podemos confundir o artista com
o Criador, pois, o exemplo aí só tende
a elucidar a interferência na obra; o
artista não cria, só modifica o estado
da matéria, assim como o físico pode
gerar energia da matéria.
O Criador cria do nada, neste sentido o
único Criador possível é Deus. A
criação consequentemente é ato
próprio de Deus pelo qual deu
existência a todos os seres. Por isto,
chama-se, também, Criação ao
conjunto de todos os seres
que
existiram, existem e existirão. É artigo
de fé que Deus criou todo o universo
do nada. Mas isto não se opõe à
evolução, pois, apenas ensina que
todas as coisas foram em última
instância criadas por Deus sem a
contribuição de algo preexistente, o
que não impede que este ato criativo
de Deus tenha dado existência à
primeira matéria, dando-lhe ao mesmo
tempo poder de evoluir até as formas
existentes atualmente. Finalmente no
âmbito da criação evolutiva, o homem
é o aperfeiçoamento último da criação.

Não existe um limite específico entre o
Criador e a criatura, pois, a interação
diferenciada pela vida, pelo sopro
divino, entre nós e o barro - matéria é a
imanência que permite o livre-arbítrio
do ser humano.
Falamos aqui de forma dogmática e
lógica. Não pode o dogma ser isento de
toda a lógica, é preciso um mínimo de
conceito e razão, o que podemos
chamar de concorrência da ciência
para existir uma base de verdade na
explanação religiosa, caso contrário a
crença religiosa cai no desuso. Ainda,
o conceito de heresia na análise e
compreensão de Deus caiu no
obsoletismo em função do progresso
da ciência. A interação da ciência e
religião
tem
levado
grandes
pensadores, cientistas e filósofos a
conclusão de que Deus realmente
existe.
Cinco pelo menos são as provas
tradicionais da existência de Deus já
debatidas pelos sábios e que aqui só as
citaremos para não nos prolongarmos
mais: o movimento, sua origem e
causas; a atividade suas causas e
efeitos; a contingência das coisa, os
graus de perfeição das criaturas e
finalmente a consciência que todo
homem tem por natureza do bem e do
mal.
A.I.S.

CALENDÁRIO NATALINO DAS MISSAS DA IGREJA SIRIAN ORTODOXA
SANTA MARIA
Data

Evento

15.12.96
22.12.96
25.12.96
29.12.96
01.01.97
05.01.97

Revelação de São José
Domingo do Advento
NATAL
Morte dos Inocentes
Ano Novo (Santos Padres)
Epifânia
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