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UMA VISITA ABENÇOADA
Dom Vartan W. Boghossian, sdb
Exarca Apostólico Armênio da América Latina
Bispo da Eparquia São Gregório de Narek de Buenos Aires

Este número do nosso boletim “Mensageiro” está dedicado à primeira visita
Pastoral do nosso Katolicós Patriarca, Sua Beatitude Nersés Bedrós XIX.
Foi uma grande bênção para as nossas Comunidades e para toda a Coletividade Armênia!
O primeiro país a ser visitado foi o Brasil. A acolhida foi grande, a preparação foi intensa e a
realização deixou a todos contentes.
A solene Celebração Eucarística no primeiro dia em que ele esteve entre nós, no Domingo, 23 de
outubro, foi o ato central da visita. O Pai e Cabeça da Igreja Armênia Católica, que chegava do Sínodo dos
Bispos sobre a Eucaristia, no Vaticano, celebrou a Santa Missa de Ação de Graças pelos 70 anos da
Comunidade Armênia Católica do Brasil.
No final do ato religioso, que contou com a presença de autoridades religiosas, civis e diplomáticas,
Sua Beatitude abençoou as maravilhosas telas artísticas do teto da Catedral, assim como os principais vitrais,
doações da família do Sr. João Behisnelian e obras do prendado artista armênio Gaguik Vardanyan.
A televisão “Canção Nova” transmitiu para todo o Brasil o importante ato religioso, com a
indispensável colaboração do estimado Padre Sebastião César Barbosa. Foi grande a repercussão dessa
transmissão, ao vivo, para numerosos telespectadores. Um muito obrigado a esse canal católico de televisão,
que realiza uma imensa obra de evangelização.
No mesmo Domingo teve lugar o solene banquete de honra, com numerosos participantes, o
lançamento do Carimbo Comemorativo da Empresa de Correios e Telégrafos e a entrega à Sua Beatitude de
uma lembrança da Comunidade, um Cálice dourado, pela Sra. Azniv Semerdjian Kalaigian, durante as
palavras do representante do Conselho Paroquial, o Sr. Elie Chadarevian.
Foram significativas as três visitas realizadas pelo Katolicós Patriarca no seu primeiro dia de
atividades: aos armênios idosos da Casa de Repouso da HOM, à Igreja Apostólica Armênia com a sua Escola
José Bonifácio e à Igreja Evangélica Armênia. A acolhida foi sempre muito fraterna, com expressões de
apreço e carinho.
Sua Beatitude realizou visitas oficiais às autoridades constituídas, ao Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa, Dep. Rodrigo Garcia e ao Sr. Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, assim
como ao Sr. Prefeito Municipal da Capital paulista, Dr. José Serra. De todos ouviu palavras de elogio pela
presença dinâmica da respeitada Coletividade armênia! Na Câmara Municipal, o Sr. Vereador Adilson
Amadeu presidiu uma Seção Solene em homenagem ao ilustre hóspede de São Paulo.
Tanto a União Geral Armênia de Beneficência (UGAB), quanto o Clube Armênio (SAMA), fizeram
questão de receber com muita solenidade e entusiasmo o Katólicós Patriarca da Igreja Armênia Católica. Em
ambas instituições foram descobertas importantes placas recordatórias. Na SAMA realizou-se também o
significativo encontro com os jovens armênios de São Paulo.
O Consulado Geral do Líbano e o Consulado Geral da Armênia ofereceram recepção diplomática ao
ilustre hóspede. O Sr. Cônsul armênio, Ministro Achot Yeghiazarian, muito se empenhou para o bom êxito
dessa histórica visita.
Sua Beatitude fez questão de visitar os doentes e as pessoas mais idosas da Comunidade, levando
uma palavra de conforto e sua bênção. Encontrou-se com os membros do Conselho da Paróquia, com a
Comissão de Damas, com a Equipe paroquial de alimento para os pobres, com as crianças da catequese para
a Primeira Eucaristia. Recebeu a visita, dentre outros, do Fundo Armênia e da Associação Cultural Armênia
de São Paulo (ACASP).
O encontro fraterno com os Líderes das Igrejas cristãs realizou-se na Sede do Exarcado Apostólico
Armênio e concluiu-se com um acolhedor almoço.
Ficará por muito tempo na memória dos participantes a peregrinação anual armênia, encabeçada por
Sua Beatitude, ao Santuário Nacional da Aparecida, em ocasião do 90º Aniversário do Genocídio Armênio.
Após o Brasil, nosso Katolicós Patriarca visitou o Uruguai e a Argentina. Em todos os lugares, a
mesma alegria e o mesmo entusiasmo!
Sua Beatitude Nersés Bedrós XIX impressionou a todos, pela sua simplicidade, pela sua simpatia e
pela sua mensagem cheia de Deus e de armenidade. Muitas pessoas elogiaram essas qualidades do líder da
Igreja Armênia Católica.
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Escrevi à Sua Beatitude agradecendo por ter realizado essa visita pastoral, não obstante a sua
apertada agenda de compromissos. Sua Beatitude, na resposta, manifestou sua alegria de ter podido cumprir
com sua missão de Pai na América Latina e envia seu agradecimento, sua saudação e bênção para todos.
Louvemos a Deus pela graça recebida, pedindo que os frutos dessa visita prolonguem-se no tempo.

2006- ANO DO 15º CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL
“Vinde e vede!” – “Ele está no meio de nós!”
Florianópolis, cidade escolhida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para sediar o 15º
Congresso Eucarístico Nacional (CEN), prepara-se para ser, de 18 a 21 de maio de 2006, o altar do Brasil!
O que significa o cartaz? A água, em tons azuis, tem múltipla
simbologia: de fertilidade, de batismo, de missão. Nela se criam os peixes,
comida do Ressuscitado, sinal da Eucaristia e símbolo do Cristão.
Florianópolis, cercada de água por todos os lados, é o lugar da
manifestação do Espírito Santo, o altar em que o Brasil adorará Jesus no
15º Congresso Eucarístico Nacional.
A ponte Hercílio Luz, símbolo da cidade, é o lugar de passagem
(Páscoa) para o grande acontecimento.
Na Terra de Santa Cruz, ergue-se a cruz de onde brota a Eucaristia
(hóstia partida), da qual vive a Igreja, o Corpo Místico do Senhor, enviada
a saciar a fome da humanidade.
Do lado direito de Cristo, ferido pela lança do soldado, brotam
sangue e água – isto é, a Igreja e os sacramentos, dons de Deus para
santidade do mundo.
Da cruz e do coração de Cristo nasce, pois, a Eucaristia, pão
partido e sangue derramado para a vida do mundo, sinal de partilha e de
unidade, de esperança, amor e fé.
Cláudio Pastro
O que é um Congresso Eucarístico? A Eucaristia constitui o
maior tesouro da Igreja Católica, porquanto é a presença do próprio Jesus
Cristo no meio do povo de Deus. Um Congresso Eucarístico quer
reafirmar esta certeza: “Ele está no meio de nós!” É um convite a todos
que crêem em tal verdade: “Vinde e vede!” Portanto, um Congresso
Eucarístico quer ser a convergência de todas as pessoas que professam a
fé católica na realidade da Santíssima Eucaristia e desejam dar um
testemunho público de sua fé na presença real do Senhor Jesus animando, consolando e convertendo os fiéis.
O primeiro Congresso Eucarístico internacional realizou-se em 1881, em Lille, na França, numa
iniciativa que partiu dos leigos daquela diocese, animados por São Pedro Julião Eymart, e envolveu outras
dioceses de países europeus, merecendo significativo apoio de inúmeros bispos e especial bênção e
aprovação do Papa Leão XIII.
Desde o início os Congressos Eucarísticos tiveram três características fundamentais: aprofundar a
doutrina cristã sobre a Eucaristia; prestar culto público e solene ao Santíssimo Sacramento, e manifestar a
universalidade e unidade da Igreja.
Para atingir seus objetivos, os Congressos Eucarísticos realizam atividades de reflexão teológicopastoral, grandes celebrações litúrgicas, programas catequéticos e missionários de educação da fé e projetos
sociais em favor dos mais pobres.
No Brasil, o 1º Congresso Eucarístico Nacional aconteceu em Salvador, Bahia, em 1933. Seguiramse outros quatorze, destacando-se sempre atividades como: seminários de estudo, celebrações solenes,
atividades dirigidas a públicos específicos, enfoque pastoral, social e missionário, bem como o progressivo
envolvimento dos meios de comunicação social. É interessante observar a preocupação dos Congressos
Eucarísticos Nacionais em irradiar o evento para as periferias urbanas das grandes cidades que sediavam o
Congresso, com celebrações e atividades específicas para os meios populares, através de missões populares.
Segundo João Paulo II, um Congresso Eucarístico é “um grande evento eclesial que deve envolver
cada Igreja particular, cada paróquia, cada comunidade religiosa e cada movimento eclesial. Todos devem
sentir-se chamados a tomar parte no Congresso mediante uma catequese mais intensa sobre a Eucaristia, uma
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participação mais consciente e ativa na Liturgia Eucarística e um sentido de adoração capaz de interiorizar a
celebração do Mistério Pascal, com uma oração que transforma a vida toda numa oferta pela vida do mundo,
segundo o exemplo de Cristo”.
Que todos nós, brasileiros, possamos no 15º CEN em Florianópolis, de 18 a 21 de maio de 2006,
reafirmar a todo o mundo: “Cremos na Eucaristia! Ele está no meio de nós! Vinde e vede! ”
Pe. Vilmar Adelino Vicente – Secretário Geral

Importante- No dia 20 de maio, sábado, às 12 horas, nossa Paróquia cantará em Florianópolis, no
Congresso Eucarístico, uma Santa Missa em rito armênio!
*****

UM POUCO DA HISTÓRIA DA PARÓQUIA
LEMBRANDO A VISITA DO CARDEAL GREGÓRIO AGAGIANIAN A SÃO PAULO
por ocasião da visita ao Brasil como Legado do Santo Padre, o Papa Pio XII,
no Congresso Eucarístico Internacional do Rio de Janeiro em 1955
Por Mons. Gabriel Chadarevian

No dia 28 de julho de 1955, chegava a São Paulo Sua
Eminência o Cardeal Agagianian, acompanhado do seu Vigário
Geral, Dom Iknadiós Batanian, sendo recebido festivamente no
pavilhão oficial do Aeroporto de Congonhas, por várias
autoridades eclesiásticas, civis e militares, e por uma imensa
multidão de armênios.
Durante a sua estada em São Paulo, de 28 de julho a 5
de agosto, foi hóspede de honra na residência do distinto
Comendador Vahram Keutenedjian, na Alameda Santos.
No domingo, 31 de julho, o Cardeal Agagianian
celebrou uma Missa Pontifical, na Catedral da Sé,
acompanhado pelo brilhante Coral da SAMA – Sociedade
Artística Melodias Armênias, regido pelo prestigiado e saudoso
Maestro Vahak Minassian.
No dia 3 de agosto, a Guarda Civil de São Paulo lhe
prestou uma grandiosa e muito especial homenagem, realizando
uma parada em traje de gala, na sua sede, no bairro Tremembé.
Ainda no dia 3, o Cardeal foi homenageado pela Colônia Armênia de São Paulo, com um suntuoso banquete
de despedida, no Salão Nobre do Centro Armênio Apostólico, local escolhido carinhosamente por ele.
No dia 4 de agosto, o Cardeal Agagianian celebrou uma Missa para a sua Comunidade armênia
católica, na Igreja São Cristóvão da Luz, sede e residência provisória da Capelania Armênia Católica. Na
parte da tarde recebeu a Sociedade das Damas Armênias Católicas na residência do Comendador Vahran
Keutenedjian, onde, às 19 horas, recebeu também, em audiência particular e carinhosa, todos os integrantes
do Coral da SAMA – Sociedade Artística Melodias Armênias.
Durante a sua estada, o Cardeal recebeu e retribuiu as visitas oficiais das autoridades eclesiásticas,
civis e militares. Foi homenageado também pelo Cônsul Geral do Líbano, com um jantar em sua residência.
No dia 5 de agosto, o Cardeal Agagianian despediu-se de São Paulo e da laboriosa Colônia Armênia,
no Aeroporto de Congonhas, onde um pelotão da Guarda Civil lhe prestou a última homenagem oficial.
A essas efemérides da passagem por São Paulo do Cardeal Agagianian, faltaria algo de relevante se
não se mencionasse que em todas as homenagens a ele prestadas, pelas autoridades civis e militares,
desempenhou papel preponderante o emérito patrício Carlos Kherlakian, que acabava de ser eleito Deputado
Estadual por São Paulo, tornando-se o mais jovem parlamentar do Brasil. Ele seria reeleito ainda por duas
vezes consecutivas, em 1958 e 1962, prestigiando e enobrecendo, assim, a Colônia Armênia.
Nesta exposição é importante lembrar também que o Sr. Clemente Kherlakian foi agraciado com a
Comenda da Ordem Eqüestre de São Gregório Magno Papa, outorgada pela Santa Sé, por instância do
Cardeal Agagianian, após sua volta para Roma.
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Em 2006, a Festa do Padroeiro, São Gregório Iluminador, será celebrada no Domingo,
11 de junho!

O SÉCULO DE OURO ARMÊNIO
O Século de Ouro da literatura armênia é o
período que se inicia com a criação do alfabeto e se
encerra na primeira metade do século V. Sahak e Merop,
com a colaboração de seus discípulos, realizaram a
tradução das Sagradas Escrituras, considerado por eles o
trabalho mais urgente, pois desejavam, antes de mais
nada, servir à fé. A tradução apenas oral, nas igrejas,
dificultava a obra da evangelização; era necessário
apresentar os textos aos fiéis e na língua materna. As
produções literárias foram, em primeiro lugar,
instrumentos de propaganda e de instrução.

Ŧ

Takavor Sistemas

Consultoria, Projeto e Implantação
de Sistemas de Informação (ERP, BI, EIS)
takavor@superig.com.br / (11) 9788-1952

Votos de um feliz 2006, com a proteção de Jesus e da sua e nossa Mãe!
AS VIRGENS “HRIPSIMIANTS”
Foram 37 virgens cristãs. A sua superiora chamava-se Gaiané. Escapando das perseguições do
imperador romano Diocleciano, chegaram à Armênia; aí foram perseguidas pelo rei armênio Tirídates. Ele,
maravilhado pela beleza da virgem Hripsimé, quis casar-se com ela. Tendo recebido uma resposta negativa,
mandou martirizá-la assim como a sua superiora e as companheiras. A festa litúrgica das virgens
“Hripsimiants” é celebrada anualmente na segunda-feira da primeira semana depois de Pentecostes.

Para o Natal, a Equipe paroquial de
alimentos para os necessitados preparou mais de
1.000 pratos quentes de comida para os pobres.
Parabéns e muito obrigado a todos os que, com o
seu trabalho, doação de mantimentos ou oferta
em dinheiro, tornaram possível essa caridade.

1ª VISITA PASTORAL de S. B. o KATOLICÓS PATRIARCA

Na Casa de Repouso da HOM

Peregrinação à Aparecida
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Recepção do Consulado Geral da Armênia

Na UGAB

Recepção do Consulado Geral do Líbano

Na SAMA
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MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS EM JANEIRO
Santa Missa do Domingo, dia 15
Abrikian, Hagop .......................................
Assal, Josephine Assalian .........................
Assalian, Essine Assalian .........................
Baboghluian, Gulenia Kodjaoglanian…...
Baboghluian, Krikor..................................
Behisnelian, George..................................
Bilemjian, Eduardo....................................
Boghossian, Antonia (Dica) Saleme…….
Chadarevian, Victoria Chadarevian……..
Chahestian Kullukian, Feride ..................
Darakjian, Alice .....................................
Darakjian, Sarkis .....................................
Ekizian, Chahan .......................................
Elmadjian, Martisa Saboudjian ................
Fernezlian, Minas .....................................
Fernezlian, Youssef .................................
Guluizian, Karekin ..................................
Hadikian, Azaduhi Elmadjian ................

16/1/1980
26/1/1993
15/1/1976
16/1/1979
03/1/1988
05/1/1986
23/1/1991
23/1/1994
07/1/1998
15/1/1996
30/1/1979
23/1/1982
19/1/1981
10/1/1968
18/1/1961
28/1/1982
20/1/1965
06/1/2004

Hadikian, Feride Haladjian ..................... 10/1/1960
Hagopian, Sarkis Mardiros..............……… 11/1/2003
Hassessian Deyrmendjian, Mary ………. 26/1/1996
Keebian, João
........................................ 19/1/1983
Kelekian, Baydzar ...................................... 11/1/1978
Kelekian, Mihran ........................................ 11/1/1977
Kherlakian, Georges Fouad………............ 25/1/1982
Kodjoghlanian, Minás ..........................
04/1/1953
Naccachian, Hovsep .............................
04/1/1974
Nalbandian, Maria ................................
30/1/1962
Oundjian, Avedis ...................................... 13/1/1973
Pajanian, Serkis ........................................ 05/1/1973
Santurian, Makruhi Seferian ………......... 04/1/2002
Sarafian, Hagop ........................................ 04/1/1958
Sismanian, Hamparsum Bedik .................. 12/1/1980
Tchakerian, Jorge ……………................. 10/1/2002
Terzian, Sarkis ........................................... 08/1/2000
Zeitunlian, Paulo ..................................... 09/1/1993

NOSSA GENTE
BATISMO – Tornaram-se filhos adotivos de Deus pelo Batismo e Crisma:
17/09/2005 – Paulo Gregório Guluzian Junior, filho de Paulo Gregório Guluzian e Érica Palermo
Gulluzian. Foram Padrinhos: Carlos Eduardo Gulluzian e Paula Palermo Domingos Santos.
18/12/2005 – Ana Helena de Freitas Boghossian Esperança, em Penápolis, filha de Juliano Boghossian
Esperança e Giuliana Lacal Pinheiro de Freitas Esperança. Foram Padrinhos: Marcus Vinicius Ferraz
Homem Xavier e Gabriel Lacal Pinheiro de Freitas Xavier.
***
CRISMA – Recebeu a confirmação das graças do Batismo:
11/12/2005 – Mauro César Anderlini, nascido em 22/11/1968, filho de Mário Casemiro Anderlini e Dirce
Lindoso Anderlini. Foi Padrinho o Sr. Mário Casemiro Anderlini.
***
CASAMENTO – Uniram-se, diante de Deus, pelo sacramento do Matrimônio:
17/12/2005 – Mauro César Anderlini e Carla Verônica Ekizian.
Ele: Filho de Mário Casemiro Anderlini e Dirce Lindoso Anderlini.
Ela: Filha de Garabed Ekizian e Cema Ekizian.
17/12/2005 – Rodrigo Marota Makassian e Luciana Tocunduva de Toledo Antenor. (em Penápolis)
Ele: Filho de Walter Gozma Makassian e Maria Terezinha Marota Makassian.
Ela: Filha de Nilson de Toledo Antenor e Vera Tocunduva de Toledo Antenor.
***
 FALECIMENTO – Voltou para a casa do Pai:
29/10/2005 – Parsegh (Pastelão) Sarafian, em São Paulo, aos 74 anos, filho de Hagop Sarafian e Ramela
Ghazarian. Sentimentos de pêsames à esposa, Sra. Dilma e aos filhos: Silvart, Hagop, Rubens e
Karla Cristina.

Com a festa da Epifania começa o primeiro período de Bênção das Casas!
Chame a Paróquia e peça que o Sacerdote abençoe o seu lar!
Pode ser no período da manhã, da tarde ou da noite.
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PROGRAMAÇÃO PASTORAL - Janeiro
Dia 1o – Domingo: Oitava do Santo Natal
Festa do Senhorio de Jesus (17)
Dia Mundial da Paz – Dia de Ação de Graças
11h: Santa Missa cantada na intenção da Paz no mundo.
Leituras bíblicas: Fil.2,5-11 e Lc. 2,21

Dia 6 – Sexta-feira: EPIFANIA – 1a Grande Festa (21)
20h: Santa Missa solene na intenção das Famílias da Comunidade.
Bênção do Pão, da Água e da Casa Paroquial.
Leituras bíblicas: Tit. 2,11-15 e Lc. 2,1-12

Dia 7 – Sábado: 2o Dia da Epifania (23)
Primeiro Dia de Finados – "Or Merelóts".
11h: Santa Missa dialogada na intenção de todos os Falecidos.
Será possível apresentar os nomes para o Réquiem.
Leituras bíblicas: At. 19,1-7 e Mt 3,1-17

Dia 8 – Domingo: 3º Dia da Epifania (25)
11h: Santa Missa cantada pelos que fazem aniversário em janeiro.
Leituras bíblicas: 1Cor. 10,1-4 e Mc 1.1-13

Dia 13 – 2ª Sexta-feira do mês - 8º Dia da Epifania (33)
8h: Devoção das Mil Ave-Marias.
10h: Santa Missa dialogada pelas Vocações religiosas e sacerdotais.
Leituras bíblicas: Tit. 2,11-15 e Mt. 2,1-12

Dia 15 – 1o Domingo depois da Epifania (35)
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos do mês.
Leituras bíblicas: 1 Tim. 1,1-11 e Jo 2,1-11

Dia 22 – 2o Domingo depois da Epifania (40)
11h: Santa Missa cantada pelos Casais aniversariantes.
Leituras bíblicas: 1 Tim. 4,12-5,16 e Jo 3,13-21

Dia 29 – 3o Domingo depois da Epifania (47)
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Idosos e Doentes.
Leituras bíblicas: 2 Tim. 1,1-9 e Jo 4,24-42

Você que faz aniversário no mês de janeiro
venha participar da Santa Missa de ação de graças do dia 8!
SECRETARIA
Horário: De segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h. Sábado: das 8h às 12h.
Tels: (11) 3227-6703 e 3228-4084 – Fax (11) 3228-3789 - Pároco (cel.): 8122-0914
Secretária: Sra. Neusa Regina
Av. Tiradentes, 718 – CEP: 01102-000
paroquiaarmenia@terra.com.br

