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“Deus tem um plano na vida de cada 
um de nós e não adianta querermos 
apressar ou retardar as coisas pois 
tudo acontecerá no seu devido tempo e 
esse tempo é o tempo Dele e não o 
nosso..."

Mosteiro Bizantino Panaghya Tsambika

Dom Irineu Danelon
O nosso Bispo Diocesano de Lins

Dom Irineu Danelon e Dom Fares Maakaroun
Arcebispo Greco-Melquita Católico do Brasil 
( Emérito em julho 2014)

Mosteiro “Panaghya Tsambika” 
(Igreja dos Gregos)
Regente Feijó 980 - Jd Campestre - 
CEP 16400-049 - Lins - SP
Telefone: (+55) 14-35221162



ESPAÇO DE NOSSA COMUNIDADE
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Dom Joseph Gebara
Nosso Bispo, Greco-Melquita Católico para todo Brasil
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Joseph Gébara (10 de junho de 
1965) é um bispo católico libanês do 
rito bizantino, atual eparca de Nossa 
Senhora do Paraíso em São Paulo.
D e p o i s  d e  s e u s  e s t u d o s 
institucionais, ele obteve uma 
licenciatura em filosofia no Instituto 
Teológico de São Paulo, em Harissa 
(1995) e um mestrado em teologia 
no Instituto Católico de Paris (1998) 
e um diploma de Estudos Avançados 
(DEA) em patrística (2000) e 
doutorado em história das religiões 
e da antropologia religiosa (2003) 
pela Universidade de Sorbonne, em 
Paris. Ele foi ordenado sacerdote 
para a Arquieparquia de Beirute e 
Jbeil dos greco-melquitas em 10 de 
julho de 1993. Tendo realizado o 

serviço pastoral na igreja de Saint Elie Dekwaneh (1993-1995), 
durante os estudos de pós-graduação em Paris, ele trabalhou nas 
paróquias Saint-Julien-le-Pauvre (1996-1998) e Notre-Dame des 
Champs, em Montparnasse (1998-2003). Ele voltou para o Líbano em 
2003, foi nomeado pároco da igreja de Notre-Dame da Libertação de 
Hadath. Ela foi Deão do terceiro distrito de Beirute (2006-2011). Foi 
nomeado bispo-coadjutor da Eparquia Greco-Melquita Nossa Senhora 
do Paraíso em 31 de outubro de 2013, sendo consagrado em 21 de 
dezembro, tendo como sagrante o Patriarca Greco-Melquita de 
Antioquia e de todo Oriente, Alexandria e Jerusalém Gregório III 
Laham.2 Sucedeu ao eparca Farès Maakaroun após a sua renúncia. Ele 
fala árabe e francês e conhece as línguas clássicas.

Visita a nossa Igreja por um grupo de 
alunos do 7º e 8º ano do Colégio Zeta 
Objetivo de Promissão, na tarde da 
segunda-feira 9/02/2015. Nossa "Igreja 
dos Gregos", como é conhecida na region, 
foi tombada pelo Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental em 2007, sendo o 
primeiro patrimônio tombado do município 
de Lins. Além de alunos e professores, 
es t i ve ram p resen tes  na  v i s i t a  o 
representante do Departamento de 
Turismo de Promissão, Sérgio Murilo Ross 
Salazar, e a gerente de Negócios do 
Turismo de Lins, Maria Carolina de 
Miranda Simões Pereira.  Além da 
restauração,preservação e atendimento 
da pequena comunidade religiosa que tem 
a sua missão, este é mais um serviço, que 
el Hieromonge Pe. Nectarios e lr. Makrina, 
prestam em favor da valorização do 
património histórico e cultural, tentando 

DONATIVOS

Contamos com o vosso apoio ao nosso mosteiro e 
nosso trabalho missionário: reconstrução do claustro, 
e terminar de restaurar a Igreja.  O pouco é muito 
quando realmente é necessário 

Ag. 3595
Conta poupança 60003948-6

«Tudo que deres em meu nome, mesmo que seja um copo de água, 
não ficará sem recompensa, porque Deus é justo e misericordioso.»



IGREJA MELQUITA Criada em Antioquia, é a mais antiga Igreja enquanto instituição do 
mundo e é a única entre as orientais que não é uma Igreja nacional, apesar de estar intimamente 
ligada à Síria. Seu Patriarcado envolve três sés apostólicas: Antioquia, Jerusalém e Alexandria, 
chamando-se Patriarcado Greco-Melquita de Antioquia e de todo Oriente, Alexandria e Jerusalém. 
O nome Melquita vem de mèlek que é a raiz siríaca para palavras como "rei", "real" e "reino". Todos 
aqueles que ficaram ao lado do imperador bizantino Marciano no Concílio de Calcedônia em 451, 
defendendo a realidade das duas naturezas de Cristo, foram pejorativamente apelidados de "reais" 
pelos monofisistas. Com o tempo, o nome foi usado para designar especificamente os cristãos 
bizantinos de Antioquia, Alexandria e Jerusalém, que passaram a humildemente aceitar a alcunha 
jocosa que lhes conferiram. Já a adjetivação de sua catolicidade - "greco" - vem do fato de os então 
futuros melquitas, assim como os outros cristãos que habitavam o Império Bizantino, antigo 
Império Romano, serem chamados pelos muçulmanos de rumi, "romanos", uma identidade que 
veio a ficar estreitamente ligada à lingua que falavam: o grego, tanto que ambos nomes se tornaram 
sinônimos. Tal ligação com o Império Bizantino veio acrescentar alguns elementos bizantinos ao 
seu rito antioquino de origem, tornando-o conhecido como rito bizantino. Assim, Igreja Melkita 
passou a ter, assim, a Divina Liturgia escrita por São João Crisóstomo e São Basílio de Cesareia. 
Ainda como elemento de identidade, a Igreja Melquita é árabe. Seu processo de arabização 
começou desde segunda metade do século VIII. Foi a primeira igreja a usar o árabe como língua 
litúrgica, e teve como um dos seus filhos o primeiro escritor cristão que escreveu regularmente em 
árabe, Teodoro Abuqurra (ca. 755 - ca.830). Depois do Grande Cisma que ocorreu em 1054, a Igreja 
Melquita não manifestou nenhuma posição unilateral entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, 
tentando preservar sua comunhão com ambas as igrejas. Mas, em 1724, dado às circunstâncias 
históricas, como a atuação de missionários europeus, grande parte dos melquitas declaram 
comunhão visível com a Igreja Católica, criando assim duas vertentes dos melquitas: os católicos 
(também chamados de uniatas) e os ortodoxos, os quais vieram a ser conhecidos como antioquenos. 
No entanto, os melquitas continuaram a se considerar ortodoxos, por sua fidelidade aos sete 
primeiros concílios ecumênicos e à tradição oriental, tendo apenas algo a mais que é a comunhão 
com Roma. E, com o tempo, adquiriram uma nova missão: testemunhar a fidelidade à tradição 
oriental junto ao resto da Igreja Católica.
                                                                                      Prof. Ivan Viveiros
                                                                                   (Católico Greco-Melkita)
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“Glória a Deus por tudo.” 

         São João Crisóstomo
            (Suas últimas palavras)

"Se Deus me quer ao seu serviço é necessário 
que eu ame antes de tudo a verdade e não seja 
condescendente a tal serviço por meio da 
mentira" -  Sinésio de Sirene 

*

*

Gregorio III Laham
O Patriarca dos Greco-Melquitas Católicos

Papa Francisco
A Igreja Católica Greco-Melquita é uma Igreja 
Católica Oriental, em plena comunhão com a Santa Sé



Evangelho
 Mt 25,14-30 - “O Reino dos Céus é também como um 
homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus 
servos e lhes confiou os seus bens: a um, cinco talentos, a 
outro, dois e ao terceiro, um – a cada qual de acordo com 
sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que havia 
recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e 
lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia 
recebido dois lucrou outros dois. Mas aquele que havia 
recebido um só, foi cavar um buraco na terra e escondeu o 
dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor 
voltou e foi ajustar contas com os servos. Aquele que havia 
recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo: 
‘Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais 
cinco que lucrei’. O senhor lhe disse: ‘Parabéns, servo bom 
e fiel! Como te mostraste fiel na administração de tão 
pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria 
do teu senhor!’ Chegou também o que havia recebido dois 
talentos e disse: ‘Senhor, tu me entregaste dois talentos. 
Aqui estão mais dois que lucrei’. O senhor lhe disse: 
‘Parabéns, servo bom e fiel! Como te mostraste fiel na 
administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. 
Vem participar da alegria do teu senhor!’ Por fim, chegou 
aquele que havia recebido um só talento, e disse: ‘Senhor, 
sei que és um homem severo, pois colhes onde não 
plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com 
medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te 
pertence’. O senhor lhe respondeu: ‘Servo mau e 
preguiçoso! Tu sabias que eu colho onde não plantei e que 
ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu 
dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com 
juros o que me pertence.' Em seguida, o patrão ordenou: 
`Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez! Porque a 
todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, 
mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. 
Quanto a este servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali 
haverá choro e ranger de dentes!’” 
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O ÍCONE DA CRUCIFIXÃO

N a s  p r e s e n t a ç õ e s 
iconográficas bizantinas, 
o Crucificado nunca 
aparececom o mesmo 
r e a l i s m o  d a  c a r n e 
enfraquecida. Embora 
morto, Cristo não perdeu, 
nem minimamente, sua 
real e divina nobreza. 
João Crisóstomo pôde 
escrever a este respeito: 
“ C o n t e m p l o - o 
crucificado e o chamo 
Rei.” -  De fato: “O 
Salvador na Cruz não é 
simplesmente un Cristo 

morto;  e Senhor de sua própria morte e Senhor de sua vida. 
Não sofreu efetivamente nenhuma alteração por causa de 
sua Paixão. Continua sendo o Verbo, a vida eterna que se 
abandona à morte e a sobrepuja e a vence. Quando foste 
crucuficado, ó Cristo, a criação inteira, diante deste 
espetáculo, estremeceu de horror e os fundamentos da terra 
tremeram diante de teu poder” - São Paulo, por seu lado, 
considerando a sabedoria de Deus, que falara ao mundo 
sobre a necesidade da cruz, conclui: “Sabedoria que 
nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois, se a 
houvessem conhecido, não teriam crucificado o Rei da 
Glória”
Diante desse mistério, notamos como nos ícones 
bizantinos não se produz na cruz a inscrição que motivou a 
condenação da forma como os evangelistas a registram: “O 
Rei dos Judeus”; a inscrição é: “O Rei da Gloria.”

Ó Cristo! Com tua crucifixão
Foi destruída a tirania

E abatido o poder do inimigo.
Porque não foi nem um anjo, nem um homem. (Is 63,9)

Foste tu mesmo Senhor,
Quem nos salvou.
Glória, pois, a ti!

***

***
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Santo Do Mes

São Bento de Núrsia

Nascimento  2 4  d e 
Março de 480 em Núrsia 
( Ú m b r i a ,  R e i n o 
Ostrogótico)
Morte  21 de Março de 547 
em Monte Cassino
Veneração por  I g r e j a 
Católica, Igreja Anglicana, 
Igreja Ortodoxa, Igreja 
Luterana
Canonização  1220
Principal templo  A 
Abadia do Monte Cassino,e 
também Saint-Benoît-sur-
Loire, perto de Orleães, 
França e Sacro Speco, em 
Subiaco
Festa    21 de marzo (Vetus 
ordo) 11 de julio (Novus 
o r d o )  1 4  d e  m a r z o 
Bizantino
Atribuições  Cruz, livro 
da  Regra ,  s ino ,  copo 
q u e b r a d o ,  s e r p e n t e 
representando veneno, uma 
vareta de disciplina, corvo e 
pão.
Padroeiro  E u r o p a , 
Alemanha, intercessores
(Irmão gêmeo de Santa 
Escolástica.)

Segundo São Gregório, São 
Bento foi filho de um nobre 
romano, tendo realizado os 
primeiros estudos na região de 
Núrsia (próximo à cidade italiana 
de Espoleto). Mais tarde, foi 
enviado a Roma para estudar 
retórica e filosofia, mas, tendo se 
decepcionado com a decadência 
moral da cidade, abandona logo a 
capital e se retira para Enfide 
(a tua l  Affile) ,no  ano  500 . 
Ajudado por um abade da região 
chamado Romano, instalou-se 
em uma gruta de difícil acesso, a 
fim de viver como eremita. 
Depois de três anos nesse lugar, 
dedicando-se à oração e ao 
sacrifício, foi descoberto por 
alguns pastores, que divulgaram 
a fama de santidade. A partir de 
e n t ã o ,  f o i  v i s i t a d o 
constantemente por pessoas que 
buscavam conselhos e direção 
espiritual.

PANAGHYA TSAMBIKA
Nossa Padroeira

Panaghya = (Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe)
Tsambika  = (a palavra “Tsamba” no dialeto local de Rhodes significa “faísca” ou 
“pequena chama”, a palavra é de origem turca.)
Nós poderíamos traduzir como "Nossa Senhora da Luz”

Atualmente temos quatro lugares de culto no mundo inteiro 
para "Nossa Senhora da pequenha Luz" .
Dois na Grecia: o mosteiro localizado no topo de uma 
Colina Sagrada onde seu icone se auto transportava, onde é 
venerada a Panaghia Tsambika de Cima, e outro mosteiro, 
que é também um centro de alegria religiosa e é chamado de 
Panaghia Tsambika de Baixo.
Um no Brasil, na cidade de Lins, Estado de São Paulo.
E último, na ilha de Chipre, em Pera Choria. O santo 
Mosteiro de Panaghia Tsambika comemora sua festa em 8 
de setembro, em honra à Natividade da Mãe de Deus.
A verdade é que esta presença iconográfica da Virgem 
Maria, extremamente milagrosa, tem uma especial ligação 
com aquelas mulheres que querem ter filhos e não 
conseguem alcançar a maternidade.- Pouco a poucos, 
vamos transcrever toda a história milagrosa e maravilhosa 
desta invocação de Maria, Mãe de Deus, Nossa Padroeira.



STEFANO VASSILIADIS 
(Parte 1)

“A vida é um mistério, e cada ser, outro 
mistério” (Stefano Vassiliadis)
Assim pensava esse homem quase 
lendário, chamado Stefano Vassiliadis. 
Esse homem que muitíssimas pessoas 
dizem haver conhecido, mas sobre quem 
poucos, ou ninguém, sabe alguma coisa.

E enquanto leio sua letra inclinada e alongada para a 
direita, digo a mim mesma, que a vida é realmente 
paradoxal, porque essa frase parece refletir sua própria 
existência e seu próprio ser, como se o próprio Stefano, a 
tivesse deduzido de si mesmo. A vida deste homem 
solitário e mítico, realmente é tão misteriosa como sua 
própria personalidade.
Stefano Vassiliadis, o homem que construiu uma igreja 
com recursos de suas próprias custas de imigrante recém-
chegado, o homem que transformou em arado um velho 
tanque de guerra, o homem que terminou seus dias 
construindo um barco, com o qual sonhava retornar à sua 
terra natal para morrer.
Stefano Vassiliadis, que nasceu numa ilha grega, e viveu a 
guerra no velho continente, o homem que viajou por 
muitos lugares, o Comendador que plantou arroz às 
margens do rio Tietê, no Brasil, o mesmo que morreu no 
Paraguai, deixando memórias indeléveis e um barco sem 
terminar.
Quem chega ao átrio do templo de “Panaghya Tsambika”, 
encontrará um cartaz que diz o seguinte:

“Templo edificado e 
d o a d o  à s  a l m a s 
cristãs”
Assim pensava este 
homem, sua visão foi de 
“almas cristãs”, sem 
sectarismos,sem 

divisões, sem segregações ou exclusões.
Stefano, deduzo, conheceu a verdadeira liberdade que 
vem do Espírito Santo, porque em cada espaço de sua 
existência (que encontro como fragmentos soltos de uma 
história desconhecida), descubro sua filosofia peculiar em 
cada ato de sua vida.
Assim, implícita, sem necessidade de explicações, sem 
estardalhaço ou marketing, como diríamos hoje em dia. 
Tenho ouvido muitas descrições sobre ele desde que 
cheguei ao Brasil. Adjetivos que tentam limitar sua pessoa: 
aventureiro, sonhador, idealista, boêmio. Mas nenhum 
adjetivo consegue definir e classificar sua personalidade.
Homem livre, o comendador viveu sua vida como poucos 
se atrevem a vivê-la: de acordo com sua própria filosofia de 
vida. Aí está o seu próprio limite.

Tenho ouvido muitas descrições sobre ele desde 
que cheguei ao Brasil. Adjetivos que tentam limitar 
sua pessoa: aventureiro, sonhador, idealista, 
boêmio. Mas nenhum adjetivo consegue definir e 
classificar sua personalidade.
Homem livre, o comendador viveu sua vida como poucos 
se atrevem a vivê-la: de acordo com sua própria filosofia 
de vida. Aí está o seu próprio limite.
Fundou uma família. Tenho certeza que amou essa 
família. Amou-a com esse estilo de liberdade que o 
caracterizava. Como um estrangeiro e, acima de tudo, 
como um grego, talvez nunca foi inteiramente 
compreendido por este ambiente desta jovem América do 
Sul. Era admirado sim, mas o homem não precisa só de 
admiração, necessita muito mais é de compreensão.
Mas como uma vez já escrevi, são poucos os que, tendo 
vivido na década de 1950 aqui em Lins, não me digam, 
como em uma confissão quase secreta, mas não isenta 
de orgulho, que conheceram Stefano Vassiliadis. Todos 
querem me contar a história, e eu não encontrei uma 
única versão igual à outra.
Alguns se lembram da maneira peculiar como se vestia, 
outros, sua força, sua vontade, seu porte físico, seus 
olhos, mas há partes inteiras de penumbras em sua 
história e suas ações. Partes que sei que existem pelo 
silêncio que as protege.
Lembram-se sim, de sua esposa, de seus filhos e da 
tragédia da morte de Nicolas.
Acima de tudo, lembram-se de sua esposa, que cuidou da 
igreja com esmero. Lembram-se dela como uma mulher 
abnegada, submissa, e como uma mãe sofrida e virtuosa. 
E as histórias sempre terminam abruptamente com 
palavras que conheço de memória: “E então eles a 
levaram para a Grécia — e esclarecem prontamente — 
todos os gregos se foram de Lins”.
(Continua na Parte II)                          Ir Makrina
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Por que na Igreja Católica Bizantina o 
padre celebra de costas para o povo? – 
Nas Igrejas Orientais a Divina Liturgia é 
celebrada estando o sacerdote, em alguns 
momentos, de costas para o povo, para 
enfatizar deste modo o conceito teológico de 
que o sacerdote e o povo oferecem o sacrifício 
e suas orações a Deus, olhando para Deus, 
não uns aos outros. Nas Igrejas Orientais, o 
altar deve estar orientado para o leste, 
para onde nasce o sol, símbolo de Cristo, 
o sol da Justiça (Mt 17,2 e Lc 1,78) e a luz 
do mundo (Jo 8,12).

Medalha de São Bento



Patrocinador PublicidadePatrocinador Publicidade

9 x 5,5 cm9 x 5,5 cm

Coste = R$ 50,00Coste = R$ 50,00

Março 2015 - Página 7www.panaghyatsambika.com.brMosteiro Bizantino Panaghya Tsambika

Características típicas da Igreja Oriental
Enumeremos algumas características típicas da Igreja Ortodoxa [e das Igrejas católicas orientais], que, apesar de sua 
diáspora pelo Ocidente, continua sendo essencialmente oriental, tanto na mentalidade quanto na tradição:
* É a forma menos normativa e menos conceitualizada do cristianismo. Como afirma Boulgakoff, para conhecê-la há que 
dizer: “Vinde e vede”.
* É a forma mais próxima às origens do cristianismo, e isto lhe dá um sabor um pouco arcaico, mas ao mesmo tempo 
certo frescor evangélico, por sua proximidade às fontes e por seu ar semítico, primitivo, inclusive um tanto 
veterotestamentário e, às vezes, conservador.
* É a forma mais escatológica do cristianismo, e com menos risco de secularização do que as denominações cristãs 
ocidentais; seu risco maior proviria de certo milenarismo e da união entre Igreja e Estado.
* Sua espiritualidade é monástica, e o monasticismo é essencial na sua Eclesiologia.
* É a forma mais contemplativa do cristianismo, mais inclinada à adoração que à ação, mais ao silêncio do que para à 
palavra, mais ao respeito ante o mistério que à sua racionalização.
* É o modo de vida e de espiritualidade mais litúrgico, apofático [significa a atitude de silêncio e de adoração ante o 
mistério. (Por mistério entende-se uma ignorância em termos de inteligência dedutiva e orientando-se mais a uma 
intuição ou uma revelação na qual não intervém a razão de forma alguma. Em outras palavras, a mente não intervém 
aqui.)] e monástico do cristianismo, sempre tendendo para a beleza e a veneração do ícone.
* É a forma de cristianismo mais fiel à tradição, que não passou pela crise da Reforma e da Contrarreforma, o 
modernismo, a secularização e a pós-modernidade, com o consequente perigo de imobilidade, o conservadorismo e, 
inclusive, o fundamentalismo (C. Yannaras).
* É a forma mais cósmica do cristianismo, a mais ligada à terra, ao corpo, à mulher, aos símbolos materiais, ao cosmos; 
sensível ao que hoje chamamos “ecologia” e “sentido holístico” [A holística alude à tendência que permite compreender 
os eventos do ponto de vista das múltiplas interações que os caracterizam; corresponde a uma atitude integradora, bem 
como a uma teoria explicativa que orienta no sentido de uma compreensão contextual dos processos, dos protagonistas 
e de seus contextos. A holística refere-se à maneira de ver as coisas de forma completa, na sua totalidade, em seu 
conjunto, em sua complexidade, porque desta forma se podem ver interações, particularidades e processos que 
normalmente não são percebidos, se se estudam os aspectos que compõem o todo, separadamente].
* É a forma de cristianismo mais pneumática, na qual a dimensão do Espírito ficou mais viva e na qual se destacam mais 
os diferentes carismas do Espírito: monasticismo, laicado, pluralismo teológico e espiritual, vida.
Talvez pudéssemos dizer, como resumo desta primeira abordagem, que a Ortodoxia parece ser a forma de cristianismo 
mais compenetrada e em sintonia com os escritos joaninos (Evangelho, cartas e Apocalipse). Os orientais, como (São) 
João, contemplam a glória do Verbo na carne de Jesus, permanecem nele, confiam no Paráclito; e com sua vida (e, 
muitas vezes, com o próprio sangue) dão testemunho da Ressurreição do Senhor, o Cordeiro imolado antes da 
fundação do mundo.

Fonte: “Os Caminhos do Oriente Cristão: Iniciação à Teologia Oriental”, de Víctor Codina.
Tradução do original em espanhol por João R. Antunes

“Mas que cada um se sinta libre para participar ao não. De vir, ou não, mergulhar. De vir 
partilhar o pão e o vinho, ou não vir. A comunhão que há entre nós está além dos sinais. 
Há entre nós pessoas que pertencem a outras tradições e que celebrarão a presença do 
ser sob outras formas. E, além das formas, podemos propor un ato profético, que en 
respeito a nossa diferenças, nós possamos degustar juntos um pouco de sabor da 
unidade. É um ato profético no sentido em que nós o vivenciamos em um mundo 
dilacerado, dilacerado pelas religiões, dilacerado pelas diferentes opiniões, dilacerado 
pelas injustiças. Nós dizemos e afirmamos que uma transformação é possível.Mas 
como dizem os Antigos, é preciso um minuto para trocar de roupa, para colocar uma 
roupa branca, e é preciso toda uma vida para trocar de coração. Obrigado”
                                                                   Jean-Yves Leloup
                                                             (Terapeutas Do Deserto)

Nossa Obra Missionária
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9 x 5,5 cm

Coste = R$ 50,00

celebrações

Divina Liturgia (Missa Rito Bizantino) Todos os sábados às 19:30hs  
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Editorial / Produção

Mosteiro Bizantino Panaghya Tsambika

Celebração Litúrgica da véspera da Páscoa Sábado 4 de Abril às 19:30hs 

 
Pastel  2

Igreja Panaghya Tsambika

Eu ajudo na restauração

R$ 5,00
x

Sábado 28 de Março

Sábado 18 de  Abril

20:00hs

Vigília da Ressurreição Sábado 4 de Abril às  22:30hs- 24:00hs 

Procesión a Epitaphion às 15: 00hs 

“Sois digno de toda a glória, ó Cristo nosso Deus, porque constituístes os nossos Padres como astros sobre a terra, e 
por eles nos guiastes a todos à fé verdadeira. Ó cheio de compaixão, glória a Vós”
                                                               Apolitíkion VII Concílio Ecumênico

Sexta-feira Santa 3 de Abril
(a igreja permanecerá aberta até 18: 30h)

* - Aguardamos a vinda de nosso Eparca Dom 
Joseph Gebara, para o mês de abril

* - Estamos precisando, materiais de construção para 
continuar a reconstrução do claustro da nossa Igreja. 
Comunique-se, telefone 35221162

* - Seminário sobre "Cristianismo dos primeiros três 
séculos." Nos dias sexta-feira, 08, 15, 22 e 29 de Maio, 
às 19: 30h. Registre-se com antecedência na nossa 
igreja.

*

*

TIPOGRAFIA  GALVÃO
CNPJ 43.005.099/0001-27   Insc.Est: 419.010.158.114
E-mail: tipografiagalvao@ig.com.br

Sábado 28 às 20:00hs, na 
Igreja.
venha à compartilhar com a 
gente!

Partic
ipar é ajudar

Pastelada

«O fruto do silêncio 
é a oração; 
o fruto da oração é 
a fé; 
o fruto da fé é o 
amor; 
o fruto do amor é o 
Trabalho»

  Madre tereza de Calcutá
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