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“Ide pelo
mundo inteiro e
anunciai o
Evangelho”
(Marcos 16, 15)
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Patriarca Ignatius Aphrem II
previsto para outubro no Brasil

PALAVRAS DE
VIDA ETERNA

Sua Santidade visitará Brasília e Goiás, e se
encontrará com o clero e as comunidades de todos
Eu
o Brasil
O evento mais esperado no ano de 2016 para a Igreja Sirian
Ortodoxa de Antioquia no Brasil é, sem dúvida, a visita de Sua
Santidade Moran Mor Ignatius Aphrem II Karim, Patriarca de
Antioquia e Todo Oriente e Chefe Supremo da Igreja Sirian
Ortodoxa em Todo o mundo. A previsão é que o Patriarca
permaneça pelo menos duas semanas em nossas país,
juntamente com sua comitiva. Este foi um dos principais
assuntos debatidos durante o XX Sínodo Ortodoxo Nacional,
que reuniu o clero de todo Brasil entre os dias 20 e 22 de julho
na Casa de Retiro São Leopoldo, em Hidrolândia – GO. Sua
Santidade o Patriarca Ignatius Aphrem II Karim confirmou sua
vinda ao Brasil durante a última visita da comitiva brasileira ao
Patriarca, em junho deste ano. O Patriarca visitará tanto a
Arquidiocese do Distrito Federal, atualmente sob o pastoreio
do Arcebispo e Delegado (Núncio) Patriarcal Mor Titos Paulo
Tuza, quanto a Arquidiocese de Goiás (que estende-se aos
estados de Tocantins e Pará) sob o pastoreio de Mor José
Faustino. O clero e as comitivas de fiéis leigos representantes
dos estados fora do território canônico dessas duas dioceses
poderão encontrar com o Patriarca tanto em Brasília quanto em
Goiás.
Fique em dia com a programação da visita Patriarcal pelo
site da Igreja no Brasil: www.igrejasirianortodoxa.com

sou a videira Moran Mor Ignatius
verdadeira, e meu Pai é o
Aphrem II Karim
agricultor. Todo ramo
Patriarca de
Antioquia
e Todo
que não der fruto em
Oriente
mim, ele o cortará; e
podará todo o que der
fruto, para que produza
mais fruto. Vós já estais
puros pela palavra que
vos tenho anunciado.
Permanecei em mim e eu
permanecerei em vós. O
ramo não pode dar fruto Mor Titos Paulo Tuza
por si mesmo, se não Delegado (Núncio)
permanecer na videira. Patriarcal das Igrejas
Assim também vós: não em Missão no Brasil
podeis tampouco dar
fruto,
se
não
permanecerdes em mim.
Eu sou a videira; vós, os
ramos.
Quem
permanecer em mim e eu
nele, esse dá muito fruto;
porque sem mim nada
Mor José Faustino
podeis fazer. São João Arcebispo das Igrejas
15, 1-5
em Missão no Brasil

PADRE MESSIAS NUNES LANÇARÁ SEU
PRIMEIRO LIVRO EM AGOSTO DESTE ANO
O padre Messias, da Igreja em Itabuna na Bahia, lançará, no mês de agosto,
seu primeiro livro, com o tema: Enlace Espiritual- o encontro com Deus no
Deserto. Trata-se de uma obra que analisa as implicações da vivência da fé
na sociedade pós-moderna. O autor discute a experiência do Deserto como
manifestação de Deus e de amadurecimento do ser humano. De acordo com
a prof. Drª Débora Chaves, “o livro é um convite a entendermos o processo
do Deserto a partir de um breve estudo teológico, acompanhado de teorias
contemporâneas que nos apresentam, de forma singela e envolvente, o
caminho para o entendimento profundo da experiência com Deus. O que o
Pe. Messias nos oferece não é apenas uma forma de conduzir a vida cristã
de acordo com os preceitos bíblicos e espirituais, mas, sobretudo, um
mapeamento das escolhas que devemos fazer, quando, em meio aos apressamentos da vida contemporânea,
“pós-moderna” podemos parar, orar, buscar de Deus uma direção e ouvir a sua voz no silêncio do deserto.” O
padre Possui artigos publicados nas áreas de literatura, história e filosofia.

MAFERIONO? O QUE É?

CULTO ECUMÊNICO NO DISTRITO FEDERAL

Comemorando os 23 anos da cidade Recanto das Emas,
Nesta coluna, aprenderemos mais sobre a Igreja
no Distrito Federal, foi realizado um Culto Ecumênico
Sirian Ortodoxa de Antiquia, sua estrutura e mais
com a participação de diversas Igrejas. A Igreja Sirian
Ortodoxa foi representada pelo arcebispo Mor Titos
O Maferiono na Igreja Sirian
Paulo Tuza e pelo padre João Leite Neto, da paróquia
Ortodoxa de Antioquia, em
sirian ortodoxa São Judas Tadeu e São José.
verdade,
é
um
cargo
administrativo idêntico ao do
Patriarca e tem sob sua tutela
PADRE
CELSO
KALLARRARI
RECEBE
diversas
dioceses.
O
PRÊMIO DE EXCELÊNCIA
Maferiono deve submissão ao
O padre Celso Kallarrari recebeu o Prêmio Excelência e
Patriarca e, no caso de
Qualidade Brasil – 2015, no salão do Círculo Militar de
falecimento do Patriarca, ele é
São Paulo, com o título de comendador Professor Dr.
quem entroniza o novo
Celso Kallarrari, personalidade do ano, na categoria
Patriarca e não o decano da
Mérito Cultural, destaque literário pela “obra Romance
Igreja. Por sua vez, em caso de
O Ritual dos Chrysântemos.
morte do Maferiono, o
sucessor é escolhido pelos bispos submissos ao CAPELA SANTO EFRÉM, EM SÃO LUÍS – MA,
Maferianato em Sínodo específico sob a presidência PASSA POR REFORMAS
do Patriarca. Este Sínodo local não tem poder de A Comunidade Santo Efrém, de São Luís do Maranhão,
decisão sobre temas de fé, dogmas e é estritamente concluiu no início do mês de agosto a reforma de seu
regional, submisso ao Santo Sínodo do Igreja. templo. Dirigida pelo padre Pablo Neves, recentemente
Geograficamente o único Maferianato existente nomeado pároco para São Luís e região metropolitana, a
atualmente na nossa Igreja é o da Índia e restringe-se Comunidade já utilizava o templo há três anos, sem
a aproximadamente 20 bispos envolvendo uma nenhuma reforma. Agora, além de ampliada, a Capela
população estimada hoje de algo como 8 a 10 milhões teve piso e reboco trocados, nova instalação elétrica e
de fiéis, inclusive fora da Índia, devido a imigração novas janelas. O trabalho de iconografia ficará a cargo
do padre Pablo, especialista na área, e começará ainda
para outros países como os Estados Unidos.
nesse mês de agosto. A comunidade ainda abriu mais
Adaptado do texto original do diácono evangelista Aniss Sowmy dois pontos de missão na grande São Luís, buscando
– Igreja Sirian Santa Maria
estender seu trabalho missionário pelo Estado.

ADORMECIMENTO EM CRISTO DO 1º ALMOÇO BENEFICENTE DA
PADRE JOÃO MOURA - DF
COMUNIDADE SIRIAN ORTODOXA
Subiu para morada eterna o padre João DE OURUNHOS
Formiga de Moura, pai do padre
Wellington Pereira de Moura, do clero da
arquidiocese do Distrito Federal. O padre
formava a equipe religiosa administrada
pelo Monsenhor Ribamar Dias. Familiares,
amigos e toda comunidade lamentaram
profundamente a perda, rogando a Deus
pela acolhida do padre João nos braços
eternos do Pai. Seja sua memória eterna!

O evento foi realizado na Casa do
Expositor, pela Comunidade São Miguel
Arcanjo e Santa Mãe de Deus da
Apresentação, dirigida pelo padre Felipe
Willian, no interior de São Paulo, e contou
com a presença de toda comunidade,
imprensa e autoridades locais. Na ocasião,
o padre Felipe abençoou os presentes e
confraternizou com a comunidade.

RABAN
CRISTIANO
LOPES
FAZ
DISTRIBUIÇÃO
DE
COBERTORES
Beneficiando famílias carentes do município de
Aparecida de Goiânia – GO, setor Garavelo com o
Padre Ruberval, Village ll - Igreja São Jorge (Padre
Mikael Marcos) e nova Olinda - Igreja de São
Sebastião, com Raban Cristiano Lopes, pároco da
Igreja São Sebastião, foram distribuídos cobertores para as comunidades, recebidos pela
Ação Social Fraterno Amor Cristão (ASFAC), numa ação de caridade importante,
especialmente nesse período do ano, quando as temperaturas caem bastante e muitas
famílias sofrem sem poder se proteger do frio de maneira adequada. A Igreja agradece a
todos os envolvidos e benfeitores.

O jornal VOZ DO
ORIENTE
é
uma
publicação online e
gratuita da Igreja Sirian
Ortodoxa de Antioquia
no Brasil, produzido
pela
Comissão
de
Comunicação da Igreja
no Brasil, em parceria
com as comunidades.
Acesse o site:
igrejasirianortodoxa.com

