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RESUMO

Pretendemos refletir sobre a importância do maior símbolo cultural da comunidade sírio-
libanesa na cidade de Juiz de Fora, a Igreja Católica Melquita de São Jorge. Para tanto, analisaremos 
aspectos históricos e arquitetônicos desse templo, vinculado sempre com a história dos imigrantes que 
a fundaram.
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The Syrians, Lebaneses and the Melkite Greek Catholic Church of Saint George in Juiz 
de Fora

ABSTRACT

This paper aims discussing about the importance of the greatest cultural symbol of the Syrian-
Lebanese community in the city of Juiz de Fora - MG/BR, the Melkite Catholic Church of São Jorge. For 
this purpose, it will be analyzed specially the architectural and historical aspects of this temple, always 
linked with the history of the immigrants who founded it.
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Introdução

É mister a importância dos povos que emigraram para o Brasil em finais do século XIX e 
início do XX. Portugueses, italianos, alemães, árabes, japoneses, etc. vieram para o Brasil por motivos 
diferentes e aqui se misturaram, ajudando a formar a identidade cultural brasileira. Nas palavras do 
antropólogo Gilberto Velho (1984, p. 38): “Uma sociedade moderna, complexa e heterogênea, como 
a brasileira, caracteriza-se pela coexistência. Mais ou menos harmoniosa, de diferentes tradições e 
visões de mundo”. 

A cidade mineira de Juiz de Fora não foge a essa regra. Muitos desses povos foram 
associados a determinadas profissões e bairros. Neste trabalho, analisaremos a contribuição dos sírios 
e libaneses que chegaram à cidade e tiveram papel fundamental na sua formação histórica, deixando 
marcas profundas como a Igreja Melquita de São Jorge, símbolo maior deste fluxo imigratório e sua 
organização comunitária3.

Poucas cidades no mundo, fora dos países árabes, têm o privilégio de contar com um templo 
cristão oriental. Juiz de Fora é uma das seis cidades no Brasil que possui um templo Melquita4, sendo 
a Igreja Melquita Católica de São Jorge única, tanto na sua arquitetura, quanto na sua história, que se 
confunde com o desenvolvimento de Juiz de Fora. Entender um pouco da história da Igreja Melquita 
e sua inserção dentro do corpo da Igreja Católica, portanto, se faz necessário.

Fundações de barro

A trajetória da Igreja Católica encontrou o momento de seu mais doloroso revés em 1054, tendo 
se dividido formalmente em duas partes: a oriental, ortodoxa, e a ocidental, romana. Não obstante, o Grande 
Cisma – como ficou conhecido o entrave – marcou o fim de um longo e tempestuoso percurso de divergências 
entre as duas porções em questão. Compreender todos os desdobramentos dessa complexa querela, aqui 
exposta de forma bastante sucinta, (e o conseqüente papel da Melquita naquele contexto) exige, pois, um 
retorno ao ponto de partida do afastamento, qual seja, a queda do Império Romano do Ocidente.

O findar dos conflitos mais intensos marcados pela tomada de Roma pelos Visigodos - 
mediante uma invasão que exerceu forte influência no imaginário dos romanos (CORASSIN, 2001, 
p. 123), uma vez que já se completavam cerca de 800 anos desde o último saque pelo qual passou 
aquela cidade em 390 a.C., da parte dos gauleses (CARDOSO, 1987, p. 59) - consolidou na sociedade 
romana em decadência o poder eclesiástico ali já constituído desde a adoção do Cristianismo como 
religião oficial. Sem um corpo central político e administrativo, coube à Igreja, que já se havia inserido 

3  Para que tal trabalho tenha se realizado, contamos com a colaboração do Pároco responsável pela Igreja Melquita, 
João Carlos Teodoro, bem como de toda a comunidade freqüentadora da Igreja, que se disponibilizou a responder 
perguntas e colaborar de alguma forma com as pesquisas. Também fomos recebidos pelo arquiteto Jorge Staico, 
que nos disponibilizou todos os desenhos e detalhes técnicos da construção do prédio em questão neste artigo.

4  Segundo Roberto Khatlab (1993, p. 41-42) as outras cidades são: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e 
Fortaleza (CE). Em Belo Horizonte (MG), Votorantim (SP) e Boa Esperança (MG), a Igreja Melquita celebra 
sua liturgia uma vez por semana em outras Igrejas, não-próprias.
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nos quadros romanos antes da derrota final, o papel de ordenar a reestruturação, em termos de uma 
simbiose de costumes entre vencedores e vencidos (ALFÖDY, 1989, p. 231), daquela nova – ou tardia 
– sociedade, inaugurando a Idade Média. As conseqüências disso no plano religioso pouco a pouco se 
revelaram, mormente quando se compara o dito processo com o enfrentado pelo oriente, que conservou 
a organização anterior – a união firme entre o imperador, seus senadores e o corpo eclesiástico.

A Igreja ocidental se hierarquizou cada vez mais ao longo da Primeira Idade Média. Era 
necessário consagrar todos os esforços à manutenção da unidade, dos preceitos cristãos e à expansão do 
Cristianismo. Imiscuído por completo na política, o Papa e seus asseclas desenvolveram o aspecto prático 
de suas pretensas funções, assumindo de forma plena o domínio e condução do rebanho. (FRANCO 
JÚNIOR, 2006, p. 68.) Por outro lado, os cristãos ortodoxos, embora contassem com participantes na 
vida política, freqüentemente tutelando o imperador nas mais diversas decisões, conservaram um caráter 
mais contemplativo, com importantes segmentos deslocando-se da vida pública com o propósito de 
adensar suas espiritualidades.5 Destarte, os filhos da Sé romana se posicionaram enquanto senhores da 
Igreja, em âmbito universal; pertencer-lhes-ia o desafio de guiar os cristãos pelas sendas da fé, da moral 
e da esperança. No entanto, os fiéis do patriarca, ainda que aceitassem o papa como o primeiro entre 
iguais, rejeitavam sua primazia e infalibilidade absolutas. 

Atravessando desde então um contínuo distanciamento, as relações entre o Papado e os 
ortodoxos se agravaram com o início da chamada Querela Iconoclasta. “O imperador Leão III, motivado 
por questões religiosas e políticas, decretou que a adoração das imagens era idolatria” (FRANCO 
JÚNIOR; ANDRADE FILHO, 1985, p. 27); começara uma verdadeira guerra civil, despertada pelo 
furor da população, indignada com a afronta a sua espiritualidade. Formaram-se, então, dois grupos: os 
iconoclastas, destruidores das imagens, e os iconófilos.

Bastante desgastado em virtude da derrota na questão da iconoclastia, o poder imperial viu seu 
raio de ação se reduzir consideravelmente. Os cristãos ocidentais, iconófilos, solicitaram o auxílio dos 
francos, opondo-se à demanda natural aos bizantinos, para enfrentar uma invasão lombarda. A partir 
desse momento, a escolha do papa era respaldada por aqueles, em detrimento desses. Ao tomar Carlos 
Magno, algumas décadas mais tarde, como “imperador dos romanos”, a Sé Católica aprofundava o já 
largo fosso entre seus outrora fiéis aliados orientais. 

O imperador dos francos aproveitou-se da ocasião para fomentar o crescimento de seu poder, 
golpeando os ortodoxos com o filioque. O credo original dizia que o espírito senhor e fonte de vida da fé 
cristã provinha do Pai. Os ocidentais acrescentaram o termo filioque à expressão, isto é, “e do filho”, o que 
os fazia incorrer em uma transgressão, posto que os concílios ecumênicos haviam proibido modificações 
de quaisquer ordens sem seu respaldo. Carlos Magno valeu-se dessas circunstâncias para afirmar que os 
orientais teriam removido o filioque de sua doutrina, o que causou protestos furiosos e um corte temporário 
nas relações entre as partes. (FRANCO JÚNIOR; ANDRADE FILHO, 1985, p. 30) Desse momento em 
diante, todo pretexto possível era usado de lado a lado para incentivar críticas recíprocas. 

Em 1054, o papa Leão IX decide enviar uma comitiva a Constantinopla – encabeçada pelo 

5  O prestígio dos monges no Império Bizantino era enorme, sobretudo em virtude da crescente descon- O prestígio dos monges no Império Bizantino era enorme, sobretudo em virtude da crescente descon-
fiança em relação ao clero secular, envolvido em atividades questionáveis – jogo, usura, entre outras. 
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cardeal Humberto de Silva Cândida – no 
afã de verificar se as reformas romanas 
já se encontravam em prática. Segundo 
o bispo Kallistos Ware, reza a lenda que, 
tendo concluído insatisfatoriamente sua 
inspeção, o cardeal dirigiu-se à igreja de 
Santa Sofia, na tarde do dia 16 de julho. 
Sem ouvir a missa que era ministrada, 
deixou a bula de excomunhão sobre o 
altar, se retirando em seguida, junto de 
seus asseclas. Fora do santuário, sacudiu 
a poeira de seus pés, dizendo: “que Deus 
veja e julgue” (WARE, [19--?]). Oito dias 
depois, Miguel Cerulário, ora patriarca, 
publicou um ato sinodal, condenando 
aqueles que blasfemaram contra a fé ortodoxa. Porém, a questão da validade da excomunhão romana 
permanece obscura aos estudiosos do tema. Afinal, o papa Leão IX faleceu em 19 de abril daquele ano. 
Não se sabe ao certo se os membros da comitiva foram informados do fato, mas, se assim foi, agiram por 
conta própria, tornando o processo ilegítimo. Por outro lado, é possível que tenham atuado sob a égide de 
seu sucessor, o papa Victor II. Outra possibilidade diz respeito ao fato de que Leão IX pode ter fornecido 
a bula a seus enviados como instrumento de ameaça ao poder do patriarcado. (VEGA, 1997, p. 52) Seja 
como for, seguro é que a contar daquele evento definitivamente ruíram as fundações de barro cristãs.

Breve história dos Melquitas

Em meio a esse contexto de conflitos, surgiram os Melquitas. Tiveram origem na antiga 
cidade de Antioquia da Síria e consideram a sua Igreja a mais antiga do mundo. Foi em Antioquia 
que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Lá também foi o primeiro 
refúgio de Pedro, sendo os Melquitas considerados seus sucessores. É a única igreja oriental que não 
é nacional, embora seja majoritariamente formada por sírios. (KHATLAB, 1993, p. 27) 

O nome deriva da palavra árabe Melk, que significa “rei”. O termo, inicialmente de caráter 
pejorativo, foi dado pelos cristãos que não seguiram o Concílio de Calcedônia em 4516. Estes dissidentes 
consideraram os cristãos de Antioquia como seguidores do imperador Marciano que, segundo eles, 
convocou o concílio para atender a interesses políticos, não para reconsiderar os dogmas da Igreja. 
Com o tempo, o nome Melk foi sendo utilizado apenas para tratar os cristãos sírios calcedonenses. 
(KHATLAB, 1997, p. 72-73)

Inicialmente, o rito professado era o Melquita. Mas com a expansão do Império Bizantino, 
muitas Igrejas Orientais tiveram seus ritos englobados pelo rito adotado em Constantinopla: o 

6  Entende-se por estes cristãos os armênios, os coptas e os sírios-jacobitas, chamados pejorativamente de monofisistas.

Foto 2: Etapa da construção da nave da Igreja. Destaque para o fato 
de a estrutura avançar sobre o terreno.
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Bizantino. Seus maiores doutores são os Basílio e João Crisóstomo. A Divina Liturgia Bizantina foi 
escrita por este, sendo altamente simbólica, com todos os gestos e atos contendo um significado. Ela 
sempre valoriza a idéia de Maria como Mãe de Deus, para reafirmar sua identidade calcedonense.

Em 1724, missionários europeus conseguiram levar para junto da Sé Romana, várias Igrejas 
Orientais, separadas pelo Grande Cisma. As Igrejas que se realinharam foram chamadas de Uniatistas7. 
A Melquita, como outras Igrejas orientais, ficou dividida entre a tutela romana ou manter-se fiel às suas 
idéias e autonomia. Nesse sentido, além dos debates teológicos, a discussão foi pautada por questões 
políticas que tornaram o cisma interno da igreja Melquita inevitável. Logo, a partir de 1724, a igreja 
passou a contar com dois patriarcas: um católico e outro ortodoxo. (KHATLAB, 1997, p. 85-88)

Mesmo como parte integrante da Igreja Católica, os Melquitas têm o status de católicos 
orientais, com permissão, segundo o Concílio Vaticano II, para continuar praticando o seu rito oriental 
de origem e se manterem fiéis as suas tradições. (Cf. DECRETO Orientalium Ecclesiarum, [1964]) 
Mantém também, seu patriarca, apesar de ser subordinado às decisões do Vaticano.

Dentre essas tradições, a mais visível, quando se adentra a um templo Melquita, são os ícones. 
A definição, usada pelos historiadores da arte, para ícone é: uma pintura, mais comumente portátil, de 
gênero sagrado, feito sobre madeira com técnica particular, segundo uma tradição transmitida pelos 
séculos. Outrossim, Carlo Ginzburg, recorrendo a Origines, define um ícone como sendo o que não 
existe, por representar algo metafísico, ou seja, “algo que os olhos não vêem, mas a mente imagina” 
(ORÍGENES apud GINZBURG, 2001, p. 124).

Seus temas são sempre religiosos, e retratam ou cenas bíblicas ou os próprios personagens, 
simbólicos, enfatizando suas características próprias. Assim, temos cenas do nascimento de Jesus 
(com o qual se tornou possível a representação divina, quando o verbo se fez carne, e sendo assim, sua 
natureza humana pode ser representada), sua crucificação, seu renascimento, e a assunção de Maria.

Apesar de os orientais não gostarem muito de definir, e serem a favor de uma descoberta 
pessoal do ícone, alguns aspectos comuns podem ser observados. O ícone é um sacramental, ou seja, 
auxilia o fiel na sua vida espiritual. Daí sua importância. É a apresentação dos dogmas de forma 
visível. Torna presente a pessoa representada, devido à semelhança com o protótipo. Assim o fiel pode 
se encontrar com a representação. Mas nesse ponto deve-se fazer uma distinção. O cristão ortodoxo e/
ou oriental não vê o ícone como um ídolo, não dedicando adoração a tal. A obra continua sendo uma 
pintura ou mosaico, no entanto dedica-se respeito e veneração ao que nela está representado. Segundo 
alguns nomes da Igreja ortodoxa: “O ortodoxo que reza [...] se transporta, em espírito, para aquele 
clima de piedade. [...] Ele sente que os santos estão com ele, e ele com os santos [...] [O] ortodoxo 
necessita dos ícones, tem necessidade de contemplar através deles, como através de uma janela, o 
mundo que se encontra além do tempo e do espaço” (DONADEO, 1996, p. 12). 

Assim como cada ícone tem seu significado próprio, também sua disposição na Igreja tem 
justificativa, que não é por questões meramente estéticas. Com a abside voltada para o oriente, há 
uma “parede” que separa o santuário destinado ao clero, da nave dos fiéis. Essa parede é revestida 
de ícones, daí o nome iconóstase. Sobre a porta principal deve estar a anunciação, (anjo e a virgem 

7   Termo também pejorativo.
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Maria), no entanto encontra-se atualmente apenas medalhões que os representam. Acima das portas 
ficam os apóstolos. À esquerda da porta central, Maria, em posição de “mãe de ternura”. À direita, 
Cristo, de corpo inteiro, segurando o evangelho aberto, no qual alguma inscrição de efeito está escrita. 
A cruz ortodoxa encontra-se geralmente também sobre as portas laterais. Ela, a cruz, possui os braços 
superiores alongados, e o apoio inclinado para os pés, símbolo de que Jesus se tornou a “balança de 
justiça”. A parte elevada representa a nova Jerusalém, enquanto a inclinada para baixo representa a 
velha Jerusalém. “Ergue-se o ladrão arrependido e cai aquele que não se arrependeu” (DONADEO, 
1996, p. 12). Nas laterais, encontram-se ícones do calendário litúrgico, tal como Batismo (Pentecostes), 
Natal, Ressurreição de Cristo, etc. Os mesmos ícones encontram-se dentro do santuário, e talvez 
alguns mais. Os ícones presentes no iconóstase variam de acordo com a igreja, devido a sua maior ou 
menor riqueza. 

Com toda essa carga cultural, a fuga dos sírios e libaneses de suas terras com o advento da I 
Guerra Mundial em 1914, fez com que eles levassem sua fé milenar para os países onde se refugiaram. 
E é assim que começa a história da Igreja Melquita no Brasil.

Os sírios e Libaneses em Juiz de Fora

Dos muitos povos que ajudaram a constituir Juiz de Fora, os sírios e os libaneses têm um papel 
de destaque. Economicamente, contribuíram para o desenvolvimento da cidade, principalmente devido 
a sua presença marcante no comércio local. Ajudaram, com suas comidas típicas, a moldar o paladar 
do juizforano, que acolheu em seu cotidiano as esfirras, os quibes, etc. Trouxeram à cidade marcas de 
suas culturas, com a criação do Clube Sírio-Libanês, e com a implantação de suas religiosidade por 
meio da Igreja Melquita. Conhecer, assim, a presença desses povos em Juiz de Fora é entender, um 
pouco, a história da cidade.

Antecedente histórico

Desde o século XVI até meados do século XX a região na qual hoje estão a Síria e o Líbano – 
conhecida como Grande Síria – esteve sob jugo de outros povos – inicialmente pelos turcos otomanos 
e, posteriormente, após o término da Primeira Guerra Mundial, pelos franceses – até a independência 
da Síria8 e do Líbano em 1943.

A partir do século XIX, o Império Otomano começou a mostrar seus primeiros sinais de 
fraqueza: com a formação dos movimentos nacionalistas nos Bálcãs, que culminaram com a formação 
de vários Estados nacionais, ou seja, constituíram-se como movimentos de independência da dominação 
turca; com a questão do Egito e da construção do canal de Suez; e com as disputas de territórios no 
norte da África causadas pela expansão do imperialismo europeu. Foi nesse período – de princípios 
do século XIX até a Primeira Guerra Mundial – que os interesses estratégicos de potências européias 
entraram em choque com os do Impero Otomano. Destaca-se a Grã-Bretanha, que queria garantir o 

8  Apesar de a Síria ter se tornado um país independente em 1943, tropas anglo-francesas se mantiveram presen- Apesar de a Síria ter se tornado um país independente em 1943, tropas anglo-francesas se mantiveram presen-
tes na região até dezembro de 1946.
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controle sobre as rotas de acesso à Índia, o Império Russo, que visava obter acesso ao Mediterrâneo 
e, portanto, incentivava os movimentos nacionalistas nos Bálcãs, e a França que, por causa de seus 
objetivos imperialistas, tinha interesses em territórios otomanos no norte da África. (LINHARES, 
1992, passim)

Com o advento da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano alinhou-se aos Impérios 
Centrais - Alemanha e Áustria-Hungria – entrando, assim, em guerra com a França, Grã-Bretanha 
e com o Império Russo. Com o fim da peleja, em 1918, saíram vitoriosas as forças da França, Grã-
Bretanha, Rússia, Itália e, principalmente, dos Estados Unidos. Esse resultado representou o golpe de 
misericórdia no já enfraquecido Império Otomano.

Com o fim do Império Otomano, iniciou-se o período de mandatos internacionais. Na ocasião, 
a região da Grande Síria ficou sob domínio francês. Apesar da mudança de controle, não houve uma 
alteração substancial no statu quo, ficando a região propensa aos mesmos mecanismos de governo e 
dominação9 que já eram empregados pelos Otomanos. 

A imigração para o Brasil

Tendo em vista os antecedentes históricos, passemos para uma questão fundamental: o que 
motivou sírios e libaneses a deixarem seus países em busca da construção de suas vidas em outros 
lugares? Algumas respostas podem ser dadas a essa pergunta: segundo Knowlton (apud KAWAI, 
Takao, 1980, p. 164), “[...] o banditismo, a extorsão fiscal, o desgoverno, as epidemias periódicas, 
as pragas nas videiras e a depressão econômica decorrente da abertura do Canal de Suez, em 1869”, 
representaram motivações para a imigração de sírio-libaneses. Além dessas, vale ressaltar um decreto 
do governo turco-otomano que, em 1909, passou a exigir o alistamento obrigatório de cristãos no 
exército otomano. Tal decreto constituiu uma forte motivação para a imigração de sírio-libaneses, 
que buscavam sair do país para se livrarem do serviço obrigatório no exército do Império. Esse fato 
elevou, e muito, o número de imigrantes, chegando a quase triplicar a cifra de sírio-libaneses que 
entraram no Brasil logo após 1909.

TABELA 1
Fluxo de imigrantes no Brasil (1820-1975)

Portugal Itália Espanha Japão Alemanha Turcos / Sírio-libaneses
1820-84 230.219 106.120 15.043 - 61.693  112
1885-89 57.632 222.829 18.783 - 8.794  43
1890-94 121.347 312.074 89.609 - 13.055  96
1895-99 98.006 378.291 74.084 - 4.029  4.459
1900-04 59.713 137.478 23.146 - 2.676  4.005
1905-09 135.773 83.916 90.249 861 11.192  12.841
1910-14 259.916 115.290 143.485 14.682 24.701  35.715
1915-19 58.965 22.878 38.166 13.150 1.201  2.693
1920-24 137.619 62.744 44.906 6.646 47.795  18.558
1925-29 164.296 45.094 37.025 51.638 28.306  22.032
1930-34 55.818 13.749 9.671 77.810 14.883  3.973
1935-39 47.925 8.421 3.175 21.412 12.614  1.564
1940-44 19.396 507 610 2.816 1.619 1940-43 93

9  Tanto turco-otomanos como franceses, no intuito de manter o controle/domínio sobre a região, in- Tanto turco-otomanos como franceses, no intuito de manter o controle/domínio sobre a região, in-
centivavam conflitos internos entre as populações de origens diversas (cultural, étnica e religiosa), 
pois, sem a existência de uma unidade entre os dominados, era mais fácil de manter o controle dos 
mesmos.
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1945-49 26.208 15.312 4.092 12 5.118 1944-57 10.047
1950-54 144.768 63.668 55.874 5.447 12.110
1955-59 96.811 31.263 38.819 28.819 4.753 1958-75

 
6.069

 1960-64 58.471 5.736 25.495 21.089 2.469
1965-69 15.658 3.247 2.902 4.003 2.539
1970-75 5.641 3.382 2.176 1.378 3.817
TOTAL 1.794.182 1.631.999 717.310 249.763 263.364 122.300

Fonte: Adaptada de KAWAI, Takao. Italianos e sírio-libaneses: uma visão comparativa com os 
japoneses. In: SAITO, Hiroshi (Org.). A presença japonesa no Brasil. São Paulo: Edusp, 1980. p. 169. 

Grifos nossos.

É importante destacar que, como a Síria e o Líbano só se tornaram países independentes em 1943, os 
emigrados daquelas regiões que chegavam ao Brasil até essa data vinham com o passaporte da Turquia. Isso 
fez com que os sírio-libaneses fossem conhecidos no país pela imputação de turcos. Takao Kawai (1980, p. 
165) em seu trabalho comparativo entre a imigração sírio-libanesa, italiana e japonesa, aponta que como entre 
1942 e 1957 somente 165 imigrantes de nacionalidade turca entraram no Brasil e levando-se em consideração 
à independência da Síria e do Líbano em 1943, pode-se chegar à conclusão que o grosso da cifra de imigrantes 
que entraram com passaporte turco no Brasil era, na verdade, de sírios ou libaneses.

O perfil do imigrante sírio-libanês é um pouco distinto do universo dos imigrantes de outros 
países. Primeiramente, ao contrário da maioria dos outros Estados, a emigração desses povos para o 
Brasil não ocorreu derivada de um acordo entre países, ou seja, não havia subsídios governamentais, 
nem um planejamento para tal deslocamento populacional. O imigrante sírio-libanês, no geral, adotava 
uma postura aventureira e partia por sua própria conta e risco. Normalmente, os primeiros imigrantes 
ao saírem dos portos para cruzar o Atlântico, tinham como destino a América, mas não um país em 
particular. Podiam ir para os Estados Unidos, Argentina, Brasil, etc.

Particularmente no Brasil, sírios e libaneses se fixaram preferencialmente nos estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Eram normalmente jovens de aproximadamente vinte anos e solteiros. 
Mesmo quando já casados, preferiam partir sozinhos para constituírem uma nova vida na América e, 
somente depois, voltavam para buscar suas esposas. Quando não casados, assim que estabeleciam uma vida 
no país, voltavam para constituir matrimônio. De uma forma geral, os primeiros imigrantes se ocupavam 
da mascatearia para sobreviver em seus primeiros anos no novo país, mas, logo que possível, abriam seu 
próprio comércio, principalmente de tecido ou armarinho. (ALMEIDA, 2000, p. 191 et seq)

Motivados pelas boas condições financeiras construídas no Novo Mundo pelas primeiras 
gerações de imigrantes, mais e mais sírios e libaneses partiam para o Brasil. Assim como as primeiras 
gerações, esse segundo fluxo era constituído, normalmente, por solteiros, mas que já não precisavam 
voltar para casar, podendo fazê-lo com filhas dos pioneiros já aqui radicados. Estes, normalmente, já 
não precisavam trabalhar como mascates, adentrando como empregados em comércios dos patrícios já 
estabelecidos e, mais tarde, tornando-se sócios ou abrindo seus próprios estabelecimentos.

Em suma, é possível organizar a imigração de sírios e libaneses para o Brasil em quatro fases, 
como propõe Jamil Safady (apud KAWAI, 1980, p. 165-166): 1ª) período de aventura (1871-1900), no 
qual os imigrantes começam a se fixar no país, substituindo os italianos da Calábria como mascates; 
2ª) período de fixação (1901-1918), caracterizado pela fixação e pelos avanços no campo econômico 
conseguidos por estes, com a abertura de estabelecimentos comerciais; 3ª) período de amadurecimento 
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(1919-1939), no qual os recém-chegados já encontravam uma bem estabelecida rede de conterrâneos em 
que podiam se apoiar na construção de suas vidas no país; 4ª) período atual, em que a comunidade já está 
bem ambientada e próspera no novo país.

Sírios e libaneses em Juiz de Fora

A chegada de sírios e libaneses em Juiz de Fora remonta, possivelmente, ao ano de 1884, 
com o desembarque de Salim Nicolau, imigrante libanês que se casou com uma juizforana legítima, 
proveniente de uma família tradicional da cidade. (BASTOS, 1988, p. 8) Desde então, libaneses foram, 
gradualmente, se estabelecendo na cidade. Os sírios surgiram em Juiz de Fora tardiamente, se comparados 
aos libaneses, remontando ao ano de 1913, com fixação de quatro imigrantes na cidade. 

Dados levantados pelo professor Wilson de Lima Bastos demonstram que a quase totalidade de 
sírios assentados em Juiz de Fora era proveniente de Yabroud, uma pequena cidade agrária localizada 
cerca de 80 quilômetros de Damasco. Os libaneses emigrados para Juiz de Fora, diferentemente, proviam 
de regiões diversas do Líbano e, destarte, não representaram um padrão fixo de imigração. Segundo 
o levantamento do professor Bastos, 69 imigrantes sírios radicaram-se em Juiz de Fora entre 1913 e 
1969. 

TABELA 2
Sírios em Juiz de Fora (1913-1969)

Ano da fixação na cidade Número de sírios radicados 
em Juiz de Fora Ano da fixação na cidade Número de sírios radicados 

em Juiz de Fora
1913-16 4 1941-44 3
1917-20 5 1945-48 12
1921-24 2 1949-52 6
1925-28 11 1953-56 2
1929-32 14 1957-60 2
1933-36 - 1961-64 1
1937-40 1 1965-69 4
Fonte: Dados organizados a partir de BASTOS, Wilson de Lima. Os sírios em Juiz de Fora. 

Juiz de Fora: Paraibuna, 1988. p. 23-25

Em uma análise dos dados levantados por Bastos, Ludmilla Savry Almeida (2000, p. 198), 
conseguiu identificar um total de 25 famílias de imigrantes sírios que se fixaram em Juiz de Fora.

Pode-se perceber que, assim como a tendência da imigração sírio-libanesa no Brasil, em Juiz de 
Fora, a imigração nos períodos entre guerras mundiais era muito inferior comparada a outros períodos. 
Contudo, esse não é o único fato que aproxima a tendência da imigração desses povos no Brasil e em 
Juiz de Fora. Assim com é observado no Brasil como um todo, o perfil do imigrante em Juiz de Fora era 
de jovens, de aproximadamente vinte anos, solteiros e que tinham como primeira atividade econômica a 
mascatearia. Posteriormente, abriam suas próprias lojas. Com uma atividade eminentemente comercial, 
sírios e libaneses instalaram seus estabelecimentos prioritariamente na rua Marechal Deodoro e em seus 
arredores, deixando suas marcas não só na economia da cidade, mas também em seu desenvolvimento 
urbanístico.

Entretanto, mesmo com a assimilação de sírios e libaneses pela sociedade brasileira no que 
tange o campo econômico, a comunidade criou mecanismos de reafirmação identitária, no intuito de 
preservar valores culturais e religiosos. Nesse filão, segundo Almeida (2000, p. 212-214), duas iniciativas 
se destacam em Juiz de fora: a criação do Clube Sírio-Libanês; e a construção da Igreja Melquita de 
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São Jorge, onde sírios podiam exercer sua 
religiosidade.

A igreja de São Jorge: Fortaleza e 
alicerce dos Melquitas 10

A busca de um local próprio, onde 
se possa proferir com liberdade seu culto 
religioso, é um sonho perseguido por qualquer 
povo. Com os sírios e libaneses em Juiz de 
Fora não foi diferente. Entretanto, nem sempre 
é fácil alcançar tais objetivos. Os sírios, 
majoritariamente Melquitas, conseguiram se 
organizar para a construção da sua Igreja na cidade. Os libaneses, em menor número do que seus co-irmãos, 
e de maioria Maronitas, não lograram de tal sorte, acabando por colaborar para a realização do sonho de 
seus irmãos de exílio, compartilhando, posteriormente, de uma mesma Igreja Oriental em Juiz de Fora.

A história da Igreja Católica Melquita de São Jorge remete à década de 1950. Naqueles anos, 
o Padre Pedro Arbex, integrante da colônia síria-libanesa de cidade, começou uma luta para conseguir 
construir o templo que abrigaria o Rito Bizantino da Igreja Melquita, até então era celebrado na Igreja 
do Rosário, no bairro Granbery. Mas uma Igreja Católica Romana não tem toda a estrutura física para 
professar adequadamente o Rito da Igreja Melquita – por exemplo, a não existência da iconóstase 
abordada anteriormente. Em 1956, os melquitas conseguiram, enfim, junto da prefeitura, um terreno 
para a construção da Igreja, localizado no bairro Santa Helena, antigo reduto da comunidade. O terreno 
era íngreme e pequeno, impróprio para uma construção deste porte.

Para realizar a difícil obra no 
terreno desfavorável, foi encomendando 
ao desenhista Eurípides de Castro Leite 
um projeto para o templo. A obra, contudo, 
não fruiu de sucesso devido ao seu grande 
custo e a sua inviabilidade técnica. Então, 
Pe. Arbex chamou o engenheiro Jorge 
Staico para fazer um novo projeto para a 
Igreja. Staico conheceu Arbex quando o 
aquele trabalhou na ampliação da Igreja do 
Rosário, onde o padre celebrava a missa 
Melquita. O engenheiro trabalhou com 
obras pesadas e de urbanismo, não atuando 

10  Baseado em dados levantados pelo prof. Wilson de Lima Bastos (1988. p. 28) e em informações dadas 
pelo arquiteto responsável pela construção da Igreja, Jorge Staico.

Foto 3: Maquete.

Foto 4: Lançamento da Pedra Fundamental em 25 de maio de 
1958. Padre Pedro Arbex ao centro.
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normalmente em construção de prédios, mas aceitou o desafio proposto.
Staico, com influências trazidas da Europa, pegou parte do projeto de seu colega Castro Leite e 

projetou um templo que fosse inovador e funcional. O prédio avançaria sobre o terreno, flutuando sobre 
as ruas, como um navio “flutua no mar”.

O projeto era ousado e de difícil concretização, por falta de verba e tecnologia. Mas com um 
grande esforço de toda a comunidade, ele foi saindo aos poucos. O lançamento da Pedra Fundamental se 
deu em 25 de maio de 1958 e em setembro do ano seguinte, as obras começaram. No dia 23 de abril de 
1960, dia de São Jorge, foi realizada a primeira missa no local, em frente ao canteiro de obras.

Sobre o edifício algumas peculiaridades saltam aos olhos. A sua estrutura é delicada e pouco 
tolerante a modificações, devido à grande preocupação com o peso, tendo em vista que ela se sustenta 
apenas em colunas fixas no solo. Suas vigas servem de “âncoras” para a estrutura, neutralizando o peso da 
base frontal, enquanto o próprio terreno sustenta o peso da base traseira. Os pilares internos são menores 
e curvos, visando assim diminuir o peso da cúpula, que inicialmente seria de vidro, deixando o céu à 
mostra. A Igreja é formada por três estruturas independentes: a cúpula, a torre e a nave. Uma passarela 
dotada de um vão, para aliviar o peso, circunda toda a nave. Os pilares que sustentam a cúpula possuem 
anéis que permitem a dilatação normal do material. A torre foi construída com um tipo de sustentação 
ímpar: possui um contraventamento em dois “vês” invertidos com suas bases voltadas para cima, como 
um cavalete. Todos esses artifícios técnicos demonstram uma extrema criatividade dos projetistas que, 
no afã de driblar as enormes limitações postas ao projeto, pensaram em soluções inovadoras que fogem 
aos padrões técnicos da época.

A justificativa do formato da Igreja é que ela representa o globo terrestre e a universalidade da 

Foto 5: Realização da primeira missa no local de construção do templo em 23 de abril de 1960.
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Igreja, graças a sua forma arredondada e sua cúpula. A passarela representa a fraternidade como um laço, que 
envolve a todos. A torre representa a fé sempre viva dos Melquitas, tendo o formato de uma vela acesa.

Conclusão

Tentamos mostrar em curtas linhas, 
como se deu a fixação dos sírios e libaneses 
em Juiz de Fora. Levamos em consideração, 
para tanto, a existência da Igreja Católica 
Melquita de São Jorge – baluarte da fé e cultura 
desses imigrantes –, um dos principais meios 
de reafirmação identitária desses povos, uma 
vez que esses, diferentemente de italianos, 
portugueses e outros que se dirigiram para a 
cidade, eram oriundos de uma civilização11 
diferente, tornando mais árdua a tarefa de 
inserção no novo país. A igreja é assim, para 
além de sua importância religiosa, uma forma 
de sociabilidade entre os patrícios sírios e 
libaneses, uma forma de preservar a cultura 
de origem desses.

Mesmo com a assimilação dos 
descendentes de imigrantes pela cultura 
brasileira, e com as conseqüentes e profundas 
alterações sofridas pela Igreja12, é forçoso 
admitir que na confecção da trama do tecido 
cultural que constitui a cidade de Juiz de Fora 
importantes fios tenham sido legados por 
esses povos – sírios e libaneses – que aqui 
chegaram. Entendermos a história de criação 
da Igreja Melquita de São Jorge em Juiz de 
Fora é, destarte, mais do que simplesmente compreendermos o valor que esta teve para seus criadores. 
É vislumbrarmos um pouco da própria história da cidade.

O estudo de um templo desse cariz – a única Igreja de rito não romano presente em Juiz 
de Fora e, uma das poucas existentes no Brasil –, todavia, extrapola as importâncias supracitadas. A 

11  Cf., para o conceito de civilização adotado, a obra A Cultura do Renascimento da Itália de 
Jacob Burckhardt (2003).

12  Entre as mudanças sofridas pela Igreja, destacamos duas: a missa que passou a ser celebrada 
em português; e o fato de a Igreja passar a ser freqüentada, mormente, por brasileiros sem ascendên-
cia sírio-libanesa

Foto 5: Realização da primeira missa no local de construção 
do templo em 23 de abril de 1960.

Foto 6: Construção da cúpula da Igreja.
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própria constituição arquitetônica do edifício erguido para abrigar a Igreja encerra um valor singular, 
por representar uma arquitetura arrojada e moderna, feita com inteligência e parcimônia, valendo-se 
mais do que só de técnicas da engenharia, mas também da criatividade e do gênio inventor de seus 
construtores.  
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