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Rubem Amorese


Durante a alta Idade Média, cem anos após o término das Cruzadas (1096 - 1270), viveu 
em Ayn-Halya, uma aldeia do distrito de Al-Zabadani , em Damasco (hoje Síria), um sheik 2

cristão, chamado Malek El-Qaissi Abu Nar, filho do califa Nar. Nascido por volta de 1360, 
o príncipe Malek é considerado o pai de todos os Helou.

	 A palavra Ayn-Halya está na antiga língua Siríaca. Atualmente, é traduzida para Ayn-
Helou. O uso da língua Siríaca se deve ao fato de que o povoado remonta aos tempos do reino 

Aramita, ou Arameu. Anterior, 
portanto à era Cristã. O sobre-
nome Helou (traduzido de Halya) 
se origina da aldeia onde o clã se 
desenvolveu. Uma aldeia em que 
as famílias adotaram a fé Cristã 
Ortodoxa, até o Século XV. Daí 
dizer-se que era uma das casas 
cristãs que viveram em Ayn-Halya.

	 Os arameus (veja “O Reino 
Arameu”, a seguir) foram um dos 
primeiros povos a se converter ao 
cristianismo. Eram tribos de 
pastores que habitavam Arã-
Nacaraim (hoje região de Haram), 
que fazia fronteira com Assur (hoje 
na Turquia), até 323 a.C., absor-
vida pelos gregos, que a chama-
ram de Selêucida (323-64 a.C.) e, 
posteriormente, pelos romanos, 
que a renomearam Síria (64 a.C.- 
636 d.C.). 

	 Malek El-Qaissi foi o ancestral 
das seguintes famílias: Helou, na 
Síria e no Líbano; Queiroz, Daher, 
Abi-Malheb, Ghuaieb Ba'Aqlini, 
Ghustin, Abu-Fadel, Khoury, Diab, 
Abu-Qaus, Abu-Safi, Jamury, 

 Baseada nos relatos de Halim Helou, Bourhan Helou e João Haikal Helou.1

 https://en.wikipedia.org/wiki/Mashta_al-Helu
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https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Zabadani_District



Ma'Atuq, Faiad, Jannhú, Habib Sáab, Dandan, Huneineh, Khalifeh, Lutfi, Abi-Shaqra, Adun, 
Rahmeh, Aqiqi, Yunis, Abi-Fadel, Nassar, Hasbani, Haliahi, Abu-hamad, Mnaier, Elian, Ain, Hakim, 
Hannush, Ghurrah, Kilal, Yazbek, Jurdaq, Sader, Saádi, Jauish e Shufani.

	 Helou, filho de Malek, gerou a Ibrahim, que gerou a Abdalla, que gerou a Jumaa (ou 
Jimha). Jumaa teve seis filhos e filhas em Ayn-Halya. Ocorreu que, em 1470, uma das suas filhas, 
muito bonita, apaixonou-se por um filho da terra, de outra religião. Este quis raptá-la, o que levou 
seus irmãos a matá-lo e emigrar para uma cidade do Líbano, hoje chamada Bechara. 


	 Em 1547, após sangrenta disputa entre famílias de Bechara, os Helou assumiram o 
governo da região. Izidim Helou casou-se com a filha do prefeito de Bechara e teve um filho de 
nome Hissen El-Din. Este teve 4 filhos: Mussa, Rizala, Aguer e Hachina. Assim foi que a família 
Helou governou Jubbet-Bechara por 83 anos, de 1530 a 1613. 

	 Em 1613, um dos filhos de Youssef, filho de Jumaa, mudou-se para Hisrail, no Líbano e, 
em 1711, um de seus descendentes, Youssef Nicola Helou, mudou-se com sua família para 
Machta Al-Helou, em consequência das lutas de Ayn-Darah (aldeia localizada a noroeste de 
Aleppo); e foi acompanhado por dois amigos e parentes: Gebrin e Dúna. Mais tarde ali chegou 
um primo descendente de Saádi Queiroz Jumaa Helou e radicou-se na aldeia de Kafroun, perto 
de Machta Al-Helou. 


O tronco da árvore Helou



	 A chegada em Machta de Youssef Nicola Helou e comitiva se deu a convite da família Aji, 
que tinha dificuldades com invasores nas montanhas. Ofereceram aos Helou espaço nas terras 
para que, juntos, lutassem e protegessem a região; e assim se firmaram e foram muito 
numerosos, a ponto de dar seu nome à cidade . 
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	 Os filhos de Nicola, neto de Jumaa, prosperaram nas vizinhanças de Machta, Kafroum e 
Safita, aldeias próximas, nas montanhas. Até hoje representam a fortaleza dos cristãos, naquela 
região. 

	 

	

A Língua Siríaca


O siríaco  é um dialeto do aramaico médio falado historicamente em boa parte do 4

Crescente Fértil (uma região compreendendo os atuais estados da Palestina, Israel, 
Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre, bem como partes da Síria, do Iraque, do Egito, do 

sudeste da Turquia e sudoeste do Irã). Surgido por volta do Século I d.C., o siríaco clássico se 
tornou um dos principais idiomas 
literários em todo o Oriente Médio, do 
Século IV ao VIII.

	 A língua siríaca tornou-se o 
principal veículo da cultura e do 
cristianismo ortodoxo oriental, espa-
lhando-se por toda a Ásia, chegando 
até Malabar e à China Oriental, e foi 
um importante meio de comunicação 
e disseminação cultural entre os 
árabes e, em menor escala, entre os 
persas. Primordialmente um meio de 
expressão cristão, o siríaco teve uma 
influência cultural e literária funda-
mental no desenvolvimento do árabe, 
que o substituiu na região no fim do 
século VIII. O siríaco continua a ser a 
língua litúrgica do cristianismo siríaco. 
Derivado do alfabeto aramaico, o 
siríaco pertence ao ramo ocidental da 
família linguística semita.


 Relato de memória, de Sérgio Helou.3

 https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_sir%C3%ADaca
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   https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescente_Fértil

 O Crescente Fértil



O Reino Arameu


Arameus, Aramitas ou Aramaicos  são um povo semita da Mesopotâmia, atualmente 5

situados a sudeste da Turquia, nordeste da Síria e norte do Iraque. Os arameus têm sua 
própria língua, o aramaico, que chegou a ser uma língua global e a língua franca do 

Oriente Médio, também falada por Jesus Cristo.


	 Os arameus foram um dos 
primeiros povos a se converter ao 
cristianismo, e pertencem a várias 
igrejas sírio-aramaicas. Devido à 
opressão e perseguição, com a 
chegada do Islã, os arameus 
passaram a viver na diáspora, desde 
o período Otomano até os dias 
atuais, principalmente na Europa 
Ocidental, América e Oceania. 

	 Eram tribos de pastores que 
hab i tavam a reg ião de Arã-
Nacaraim, que fazia fronteira com 
Assur (até 323 a.C.), inicialmente 
absorvida pelos gregos, que a 
nomearam Selêucida (323-64 a.C.) 
e, posteriormente, pelos romanos, 
que a renomearam Síria (64 a.C. - 
636 d.C.). A região encontra-se a 
oeste do rio Eufrates.

	 A primeira menção ao reino 
Arameu foi encontrada nos anais de 

Tiglate-Pileser I (r. 1114–1076 a.C.), supostamente uma coalizão entre tribos com capital em 
Damasco. Seu território se estendia desde a bacia Tigre-Eufrates até o Mar Morto, e prosperou 
por cerca de 500 anos, sendo sua maior contribuição a língua arameia (ou aramaica, ou, 
simplesmente, o Aramaico).

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Arameus5

O Reino Aramita


