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IGREJA SIRIACA ORTODOXA
Na Igreja Siríaca Ortodoxa de Santa Maria as missas são rezadas em aramaico e português, aos Domingos às 11h00 na Rua Padre Mussa Tuma, 3, bairro Vila Clementino, São
Paulo/SP.
Padre Gabriel está à disposição para atender os fiéis, telefone (11) 5581-6250.

ESTAMOS NA WEB
WWW.SIRIACORT-SANTAMARIA.ORG.BR
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HISTÓRIA DA IGREJA DO ORIENTE

Heron de Antioquia
As perseguições ordenadas pelo imperador romano Trajano não tinham fim; fizeram milhares de vítimas entre os
cristãos por diversos anos. Quando Trajano morreu (117 d.C.), subiu ao trono seu sobrinho e filho adotivo, Adriano .
Enquanto Santo Ignátios (Inácio), patriarca de Antioquia era levado para seu martírio em Roma, foi eleito em seu
lugar outro bispo de Antioquia, Heron.
Heron havia nascido em Antioquia e era discípulo de Ignátios e fora por ele ordenado. Dirigiu a cátedra de Antioquia
por 20 anos (107 d.C. a 127 d.C.). Com habilidade conseguiu levar a Igreja de Antioquia pelos difíceis anos do
governo de Trajano e de Adriano que adotara a mesma política de perseguição às idéias orientais. Tal como muitos
governantes e filósofos ocidentais, também Adriano confundia a devoção religiosa oriental com insubordinação ao
governo de Roma pois os cristãos não aceitavam a confusão das mitologias grego-romanas.
Além dos princípios espirituais, ainda havia alguns problemas de ordem moral, principalmente sodomia e homossexualismo que eram práticas abominadas pelos orientais, ou seja: fenícios, sírios e mesopotâmicos porém, muito
usuais entre os ocidentais: gregos e romanos. O próprio São Paulo, condenava essa prática.
Era fato notório no entanto que Adriano tinha um amante chamado Antinous o qual exercia uma grande influência
sobre o imperador e como os cristãos condenavam essa prática, Adriano ordenou que esses fossem silenciados.
Finalmente, após 10 anos de críticas exaustivas ao modo de vida desregrado ocidental e ao governo de Adriano que
representava essa vida desvairada, o Patriarca Heron, foi preso e morto.
A morte de Heron no entanto não intimidou os cristãos do Oriente. Heron, com sua coragem, tal como o seu mestre,
Ignátios, mostrou-nos que o caminho da moral e verdade é estreito, porém devemos ter coragem e perseverança
para o trilharmos, sem nunca negarmos nossos valores de fé e moral.

Como morre uma comunidade.

Antes de entrarmos no tema principal, vamos deter-nos em uma pequena análise.
O que faz com que um aglomerado de pessoas seja uma comunidade ou não?
Com certeza não é o fato de residirem no mesmo bairro ou se quer no mesmo condomínio. Quantos de nós não residem em condomínios com mais de 20 famílias e nem sabemos os nomes das pessoas que lá moram. Então, isso é
comunidade?
Uma comunidade deve ter algo em comum. A fé, as tradições, a cultura lingüística, a cultura alimentar, a cultura
musical e artística, enfim, algo intangível que se torna realidade em cada momento que os indivíduos que se identificam com esse algo intangível se encontram ou se manifestam. Assim temos a comunidade que pratica artes marciais, o que os une é o respeito pelo conhecimento das lutas corporais provenientes do extremo oriente, também
temos a comunidade dos fãs de um time de futebol; o que os une é o conhecimento de tudo que aconteceu e acontece com aquele clube de prática de futebol. Finalmente, chegamos à nossa comunidade, a comunidade sírian (ou
siríaca) ortodoxa.
O que significa eu me declarar como membro da comunidade siríaca ortodoxa?
Significa que eu sou adepto da fé cristã que teve sua origem em Antioquia, ao tempo em que Jesus Cristo vivia aqui
na Terra e que se estabeleceu como Igreja fundada por S. Pedro, discípulo de Cristo e Apóstolo de Cristo. Significa
que eu tenho o costume de ir à Igreja Siríaca Ortodoxa, acompanho seus rituais religiosos, a missa, o batismo, o
casamento, conforme tradições da Igreja Siríaca Ortodoxa de Antioquia, que pratico seus costumes e tradições, que
pratico suas músicas e hinos sacros e por fim, tento manter vivas essas tradições e seu idioma que é a língua que
Jesus Cristo santificou utilizando-a em todos os seus ensinamentos e na pregação da salvação.
O que acontece se cada um de nós não se propuser a fazer isso?
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Simplesmente deixará de existir a comunidade Siríaca Ortodoxa de Antioquia em São Paulo.
Não posso pensar que o outro participante da comunidade salvará a comunidade ou que o outro é responsável
pela comunidade. Também não posso pensar que os diáconos ou o padre ou bispo ou maferiono ou patriarca
são responsáveis pela comunidade Siríaca Ortodoxa de Antioquia no Brasil, assim também que somente eles
são suficientes para a continuidade da existência da Comunidade Siríaca Ortodoxa de Antioquia no Brasil.
Eu sou o único responsável. Eu determino o destino de minha comunidade.

Aprendendo a rezar - II
A segunda principal oração da
Igreja Siríaca de Antioquia é : Tu
és santo ó Deus (qadíxat aloho).
Essa oração foi elaborada pelos
primeiros mestres da Igreja de
Cristo e foi uma declaração da fé
na ressurreição de Jesus e de
nossa adoração a Cristo.
Como todas as orações em nossa
Igreja Siríaca de Antioquia, essa
também é cantada em diversas
melodias, dependendo da ocasião.

Nosso Senhor aceita nossa oferenda e tem compaixão de nós!
Glória a ti ó Deus!
Glória a ti ó Criador!
Glória a ti ó Cristo Rei
Que vivificas os pecadores,
Teus servos.
Abençoa ó Senhor!

A seguir colocamos sua tradução e
na última página ela figura escrita
em aramaico bem como a forma
aproximada de sua pronúncia. .
Tu és Santo ó Deus!
Tu és Santo ó Onipotente!
Tu és Santo ó Imortal!
Tu que foste crucificado por nós.
Tem compaixão de nós!
(essa estrofe deve ser repetida
três vezes e quando cantamos.”Tu
que foste crucificado........de nós”,
fazemos o sinal da cruz).
Nosso Senhor tem compaixão de
nós
Nosso Senhor perdoa-nos e tem
compaixão de nós

Natal — preparação e missa.
15 de dezembro: início do jejum de Natal (10 dias de abstinência de alimentos provenientes
de animais).
25 de dezembro: missa de Natal.
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Pronúncia linha a linha
Slívo otho dexáino
Slívo nixo dzokhútho
Slívo dbe hú príqinan
Ube culan mextábehrinan.
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Qádixat aloho
Qádixat Haielthono
Qádixat lo moiútho
Deissetlebt ehlofáin
etraHam eálain.
Moran etraHam eálain
Moran Huss uraHem eálain
Moran qabel texmextan
etraHam eálain
xúbHo lokh áloho
xúbHo lokh boruío
xubHo lokh malko mxíHo
dHoient leHatoie Ábdaik
barekhmor.

