
 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo – Brasil - 6º Ano                                               No 22-Abr/Mai/Jun-2006 
  

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

 

CRISTO RESSUSCITOU, ALELUIA! 

 
Dom Vartan W. Boghossian, sdb 

Exarca Apostólico Armênio da América Latina 
Bispo da Eparquia São Gregório de Narek de Buenos Aires 

 
  

 Cristo ressuscitou dos mortos e com ele toda a natureza foi redimida. A morte foi vencida! 
  ....................................................................................................... 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 
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público e solene ao Santíssimo Sacramento, e manifestar a universalidade e unidade da Igreja.  

 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 

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  

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. 

 
 

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 ŦTakavor Sistemas 

Consultoria, Projeto e Implantação  

de Sistemas de Informação (ERP, BI, EIS) 

takavor@superig.com.br / (11) 9788-1952 
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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. 

  
 

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. 

 

Ria à vontade... 

 
 Para o que crê, nenhuma prova é necessária. Para o que não crê, toda prova é inútil! 

 

 Jacó está num trem, no vagão de primeira classe, quando chega o controlador de bilhetes. 

"Senhor, diz o inspetor, seu bilhete é de segunda e o senhor está num vagão de primeira. Além 

disso, o senhor deveria ter descido na última estação. O senhor terá que pagar a diferença para a 

próxima cidade, o suplemento de primeira classe e mais a multa de 10%." Jacó não concorda e entra 

numa forte discussão com o inspetor. As coisas esquentam e o inspetor pega a mala do Jacó e a joga 

pela janela. "O senhor está louco?", grita Jacó. "O senhor quis me cobrar uma multa e agora joga o 

meu filho pela janela?" 

 

 Não me lembro do que foi que ele morreu. Só lembro que não era nada sério. 

 

 Fui até uma loja e fiquei ali uns cinco minutos. Quando saí, ali estava um guarda, com uma 

motocicleta, preenchendo uma multa. Corri até ele e soltei o famoso: "Espera aí, amigão; não faça 

isso; dá uma chance!" Ele me ignorou e continuou escrevendo. Então eu o chamei de tonto. Ele deu 

uma olhada em um dos pneus e começou a escrever outra multa. Então eu o chamei de estúpido. 

Acabou escrevendo outra multa. Quanto mais eu o xingava mais multas ele escrevia. Vendo que 

minha atitude não ajudava, fui buscar meu carro, estacionado na outra quadra, e fui para casa. 

 

 

 

MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS EM ABRIL 
Santa Missa do Domingo, dia 23 

 

Davidian, Pe. Vicente (1º Pároco) ............. 29/4/1965 

Baboghlian, Bedros ................................... 19/4/1968 

Balian, Victória ........................................ 12/4/1969 

Kazanji, Bulos O. (Paulo) …...................... 02/4/2000 

Khatchadourian, Levon .................………  01/4/1961 

Kherlakian, Hagop ………………………. 07/4/1968 
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Bedoghlian, Miguel ...........................…... 28/4/1995 

Behisnelian, Olga Kherlakian ………….. 14/4/1979 

Boghossian, Ricardo Gabriel .................... 07/4/2002 

Chadarevian, Munir Krikor ...................... 16/4/1962 

Cherian, Augusto ………………….……. 11/4/1979 

Danielian, Maria Bodourian …………….. 22/4/1975 

Daracdjian, Jorge …………….................. 14/4/1962 

Der Hagopian, João  ................................ 14/4/1980 

Djaburian, Artin ….................................... 24/4/1981 

Ekizian, Mariam Kotchian ........................ 09/4/1952 
Ekizian, Vitória Arakelian ......................... 13/4/1989 

Ghazarian, Meyrum Tchakerian ............... 30/4/1981 

Indjaian, Artur …….................................. 21/4/2000 

Kalaidjian, Katchik ……........................... 19/4/1994 

Kalaidjian, Satenik .................................... 27/4/1965 

Karamanian, Olga  ……………................. 02/4/1997 

Kassabian, Pedro .. ……………................. 04/4/1996 

Kherlakian, Maria Der Hagopian .............. 27/4/2004 

Kurkdjian, Jorge ........................................ 12/4/1984 

Kurkdjubancian, Jacques ........................... 17/4/1971 

Kuyumdjian, Annavart Chamlian .............. 08/4/1987 

Kuyumdjian, Nichan …….......................... 23/4/1977 

Momdjian, Garabed …............................... 28/4/1963 

Moumdjian, Ghemes ................................. 19/4/1979 

Mouradian, Mardiros ................................ 01/4/1972 

Nessimian, Lucik ........................................ 01/4/1983 

Pamboukian, Jacob …………..……......... 20/4/1986 
Parseghian, Parsegh ................................... 26/4/1988 

Partamian, Ohannes Sarkis ….................... 17/4/1953 

Soukiassian, Evkiné Krikorian ................... 11/4/1963 

Terzian, Hovsep .......................................... 22/4/1986 

Tilkian,  Ana Cristina do Vale …………… 27/4/1989 

Tutundjian, Olga Karamanlian ................... 02/4/1997 

Zeitounlian, Ferirdé Tchaloghlian .............. 27/4/1963 
 

 

NOSSA GENTE 
 

 

 FALECIMENTO – Voltou para a casa do Pai: 
 

 20/2/2006 – Garabed Ekizian, em São Paulo, aos 74 anos, filho de Chahan 

Ekisian e Vartanouch Kassabian E.. Sentimentos de pêsames a toda a família, 
especialmente à esposa, Sra. Cema Distchekenian Ekizian e aos filhos: Carla Verônica, 

Renata, e Charles Garabed; aos irmãos: Sarkis, Florinda e Maria. 

 O Sr. Garabed foi assíduo e dedicado cantor de todas as liturgias da nossa 

Catedral. A nossa Comunidade, assim como o Clube Armênio, SAMA, souberam 
despedir-se solenemente desse querido irmão 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

PROGRAMAÇÃO PASTORAL - Abril  
 

 

Dia 2 – SEXTO DOMINGO DA QUARESMA (2??????????) 

  (Domingo da chegada) 

 11h: Santa Missa na intenção dos Idosos e Doentes. 
 Leituras bíblicas: Col. 2,8-23 e Mt. 22,34-23,12 

 

Dia 9 – DDOOMMIINNGGOO  DDEE  RRAAMMOOSS (Início da Semana Santa) (209) 

 19o Dia Mundial da Juventude - Coleta da Campanha da Fraternidade 

 

Com a festa da Páscoa começa o segundo 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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11h:  Bênção dos Ramos, Abertura das Portas, Bênção do Universo e 

        Santa Missa cantada por intenção dos Jovens. 
 Leituras bíblicas: Fil 4,4-7 e Mt 20,29-21,17 
 

--  TTRRÍÍDDUUOO  PPAASSCCAALL  ––  

Dia 13 – Quinta-feira Santa (215) 
20h: Santa Missa cantada com Lava-pés. 

Leituras bíblicas: 1Cor. 11,23-32 e Mt. 26,17-30 

 

Dia 14 – Sexta-feira Santa 
 Dia de Jejum e Abstinência de carne. 

15h: Via Sacra – Celebração Penitencial (Confissão comunitária) 

         Adoração da Cruz. 
 

Dia 15 – Sábado Santo – Vigília Pascal (217) 
20h: Leitura das Profecias – Santa Missa 

Leituras bíblicas: 1Cor. 15,1-11 e Mt. 28,1-20 

 

Dia 16 – PPÁÁSSCCOOAA  DDEE  NN..  SS..  JJEESSUUSS  CCRRIISSTTOO  ––  22ªª    ggrraannddee  ffeessttaa  aannuuaall  ((222200))  
11h: Santa Missa solene por intenção das Famílias, especialmente  

 das que fazem Aniversário de Casamento no mês de abril. 

Bênção do Pão (“Mas”), Bênção da casa paroquial e bênção dos ovos. 

Início do segundo período de bênçãos das casas dos paroquianos. 
 Leituras bíblicas: At 1,15-26 e 16,2-8 

 

Dia 17 – Segunda-feira – Segundo Dia de Finados (“Or Merelóts”) (222) 

20h:  Santa Missa dialogada por intenção dos Fiéis falecidos. 

NB. Os participantes poderão apresentar os nomes dos falecidos. 
 Leituras bíblicas: At. 2,22-41 e Lc. 24,1-12 

 

Dia 23 – DOMINGO NOVO – 8o Dia da Páscoa (237) 

 Memória do 91º Aniversário do Genocídio Armênio. 
 41º aniversário do falecimento do Pe. Vicente Davidian, 1º Pároco. 

 11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos do mês. 
 Leituras bíblicas: At 5,34-6,7 e Jo 1,1-17 

 

Dia 30 – 3º DOMINGO DE PÁSCOA (Domingo Verde) (254) 

 11h: Santa Missa cantada pelos Aniversariantes do mês. 
 Leituras bíblicas: At . 10,1-24 e Jo. 2,23-3,12 

 

Você que faz aniversário no mês de abril 

venha participar da Santa Missa de ação de graças do dia 30! 
 

 

 

SECRETARIA 
 

Horário: De segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h. Sábado: das 8h às 12h. 

   Tels: (11) 3227-Srta. ............................... 
 

 

 

Av. Tiradentes, 718 – CEP: 01102-000 

paroquiaarmenia@terra.com.br 

 

 


