São Paulo – Brasil - 6º Ano

No 24-Out/Nov/Dez-2006

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR

NATAL OU EPIFANIA?
Começa um Novo Ano Litúrgico!
Dom Vartan W. Boghossian, sdb
Bispo dos Armênios Católicos da América Latina

O Ano Social e o Ano Litúrgico não começam no mesmo dia!
No dia 1º de janeiro iniciaremos mais um ano, 2007, tendo essa contagem iniciado com o nascimento de
Jesus Cristo, acontecimento central da História da Salvação, ou seja, da história que conta a preocupação e o plano
de Deus em oferecer a todos os seres humanos a salvação, desejando que todos tenham vida e vida em
abundância.
O Ano Litúrgico começa, para a Igreja Armênia, no Domingo mais próximo do
dia 18 de novembro.
Neste ano cairá no dia 19 de novembro, quando têm início os sete Domingos que
preparam a primeira grande festa litúrgica, no dia 6 de janeiro. Como se trata de um
período de 50 dias criamos uma palavra, “Quinquésima”, período chama-se “Hisnagats”,
em cuja raiz está também o conceito dos 50 dias que é a sua duração.
Na Igreja Católica Latina, o Ano Litúrgico começa com o período de preparação
para o Santo Natal. Como se trata de um período que prepara a chegada do Salvador,
recebeu o nome de Advento (em cuja raiz latina está o conceito de chegada), formado por
quatro Domingos. Começará no dia 3 de dezembro.
Epifania significa manifestação. Os armênios celebram nesta grande festa todas
as três manifestações de Jesus antes de sua vida pública: Manifestação ao povo judeu,
através dos pastores; manifestação aos pagãos, nas pessoas dos Reis Magos e
manifestação aos que estavam presente no Batismo de Jesus.
Os armênios não celebram propriamente o Natal. Celebram-no não como
nascimento mas como uma das manifestações de Jesus e junto com as demais, no dia 6
de janeiro! É por isso que na Epifania benzemos solenemente a água, recordando o
Batismo de Jesus, com a presença de uma criança vestida a rigor, representando São João
Batista, o precursor de Jesus, que o batizou no rio Jordão. Jesus foi batizado adulto, mas celebramos no mesmo
Domingo, com o seu nascimento e com a chegada dos Reis Magos porque todos esses acontecimentos históricos
são manifestações, “Epifania”, da divindade de Jesus: No nascimento: “Eu vos anuncio uma grande alegria, que
será também a de todo o povo: hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é
o Cristo Senhor! (Lc 2,100-11)”. Na visita dos Reis Magos: “Onde está o rei dos judeus
que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo (Mt 2,2)”. No
Batismo: “Tu és o meu Filho amado; em ti está o meu agrado (Mc 1,11)”.
Nós, armênios católicos, no dia 25 de dezembro, fazemos uma pausa no período
litúrgico da “Quinquésima” e celebramos com toda a Igreja Católica, o Nascimento de
Jesus, embora sem fazer nenhuma preparação. Continuamos, em seguida, o nosso tempo
litúrgico para, no dia 6 de janeiro, celebrar novamente o nascimento de Jesus, agora como
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uma das três manifestações antes de sua vida pública, juntamente com a chegada dos Reis Magos e a celebração
do Batismo do Salvador.
O Natal, como festa isolada do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, é uma festa da Igreja
Católica. Nasceu em Roma onde no ano 274 o imperador pagão Aureliano instituiu o dia 25 de dezembro como o
“Dia do Nascimento do Sol inconquistável”. Adora-se o Sol como deus e o 25 de dezembro passou a ser o dia do
nascimento do deus Sol.
Não muitos anos depois, o Papa Júlio I, tendo presente que Jesus é a luz verdadeira que ilumina o mundo
(“Esta era a luz verdadeira, que vindo mundo a todos ilumina”-Jo 1,9), verdadeiro sol, para santificar essa festa
pagã, instituiu o dia 25 de dezembro como o “Dia do Nascimento de Jesus”, sol verdadeiro que, com sua Páscoa,
ilumina o mundo colocado nas trevas do pecado.
Como desejamos um “Feliz Ano Novo!” com relação ao Ano Social, queremos desejar a todos um “Feliz
e santo Ano Novo Litúrgico!” Será mais um ano de graça, onde a celebração, durante o Ano Litúrgico, dos
principais mistérios da nossa fé tornará presente os acontecimentos da nossa salvação, oferecendo-nos novamente
as graças que elas nos alcançaram. Feliz Ano Novo!

UM POUCO DA HISTÓRIA DA PARÓQUIA
Por Mons. Gabriel Chadarevian

“A Paróquia Armênia Católica, originalmente chamada “Capelania da
Missão Armênia Católica”, teve sua origem em 1935, com a chegada a São
Paulo do Padre Vicente Davidian, proveniente do Egito e enviado por Sua
Beatitude o Catolicós Patriarca Avedis Arpiarian, outrora Arcebispo de
Marach. Ele atendeu aos reiterados apelos feitos pelos fiéis armênios radicados
desde1923 em nossa cidade, provenientes, na maioria, de Marach.
A este desfecho feliz contribuíram eficientemente as diversas
iniciativas tomadas pelos saudosos Serop Efendi Kherlakian junto ao Cardeal
Vasconcelos Motta, então Arcebispo de São Paulo. Numa de suas visitas, ele
chegou a dizer a Sua Eminência, gracejando: “Os armênios estão a tal ponto
apegados ao seu rito e liturgia, que consideram inválida toda Missa assistida
em outro rito”.
Durante mais de trinta anos, de 1935 a 1966, a Paróquia Armênia
Católica de São Paulo teve como Sede provisória a
Igreja São Cristóvão da Luz, à Av. Tiradentes, 84,
passando, a partir de 1971, para a sua Sede definitiva, à Av. Tiradentes, 718.
O Pe. Vicente Davidian serviu com amor, dedicação e abnegação a sua
Comunidade de São Paulo durante 14 anos, estendendo tamém o seu zelo a todos os
integrantes da Colônia Armênia, sem distinção de credo. No ano 1951, após um ano
de permanência em Roma, ele foi transferido par o Rio de janeiro, onde, depois de
intenso apostolado de mais de 15 anos, faleceu no dia 29 de março de 1965, sendo
sepultado o Cemitério Pechincha (Jacarepaguá), num túmulo de granito mandado
construir por seus amigos de São Paulo, entre os quais é preciso destacar o Sr.
Marcos Keutenedjian.
Quem sucedeu ao Pe. Vicente em São Paulo foi o Pe. Gabriel Chadarevian,
chegado de Alepo em 17 de setembro de 1950, instalando-se na mesma Igreja São
Cristóvão onde oficiara o seu predecessor.”

Saiu nos jornais
No dia 13 de outubro os jornais noticiaram que o Prêmio Nobel da Literatura foi concedido ao
escritor turco Pamuk, que vem sendo perseguido em seu país por citar o Genocídio Armênio em suas
declarações. Na Turquia é considerado crime fazer referência ao Genocídio dos Armênios!
No mesmo dia noticiaram que a França, país que abriga a maior coletividade armênia da Europa,
punirá quem nega o Genocídio Armênio. O projeto prevê pena de até um ano de prisão e uma multa de 45
mil euros.
Não somente aos armênios coube a desgraça de uma grande perseguição do Império Otomano, a
partir de 1915, mas também a outras minorias como aos curdos.
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PATRINHO TEM QUE SER CATÓLICO?
Batizamos as crianças porque esse sacramento é
indispensável para salvação de todos. Jesus disse no diálogo com
Nicodemos: “Em verdade, em verdade te digo: se alguém não nascer
da água e do Espírito, não poderá entrar no Reino de Deus.” (Jo 3,5)
É Deus que atua nos Sacramentos não sendo, pois, necessário
que a criança entenda e participe, assim como não é necessário que
entenda para que a vacina que recebe faça efeito; fará efeito por si
mesmo, sem que a criança participe.
A criança nasce no parto, na maternidade, para a família de
sangue, e levará o sobrenome da família; nasce na pia batismal para a família de fé, família de Deus
e será cristã, católica.
A graça de ser acolhida como filha adotiva de Deus, recebendo os dons do Espírito Santo,
fazendo parte do Corpo Místico de Cristo, sendo introduzida na Igreja, necessita de muito cuidado e
responsabilidade! É como uma preciosa e maravilhosa semente que necessita de muito cuidado e
atenção para que germine, cresça e seja uma árvore frondosa, cheio de bons frutos.
Eis, então que a Igreja exige um Padrinho e uma Madrinha para o Batismo e para a Crisma.
São como avalistas, que garantem a educação na fé do afilhado ou afilhada. São como um pequeno
pais (padre + inho) e uma pequena mãe (madre + inha) na fé. Estabelece-se, assim, uma verdadeira
paternidade e maternidade espirituais.
É indispensável, pois, que os padrinhos sejam católicos e vivam como católicos. Como
podem assumir esse compromisso, diante de Deus, de ensinar a fé, com a palavra e o exemplo, ao
afilhado/a, se não são católicos. Pode alguém que não sabe inglês ensinar inglês a outra pessoa? É,
pois, por respeito às pessoas que exigimos que os padrinhos sejam católicos.
Para ser Padrinho ou Madrinha é necessária a idade mínima de 14 anos. Padrinhos casados,
deverão estar casados diante de Deus, no religioso, caso contrário estarão dando um contra
testemunho para o afilhado/a.
Mais: um dos Padrinhos pode ser armênio apostólico, desde que tenha a idade exigida e viva
a sua fé.
No caso dos Padrinhos de Casamento, recebem esse nome mas, na verdade, são apenas
testemunhas da realização do Matrimônio. Não interessa, pois, que religião possuam. São chamados
de Padrinhos mas não o são!
Nos sacramentos do Batismo e Crisma são realmente Padrinhos e sua missão não é dar
presente, é ajudar os pais a educar a criança na fé! Que missão grande e meritória! Parabéns!

Mais um vitral da nossa Catedral
SÃO GREGORIO DE NAREK (Séc. X)
Além de São Gregório Iluminador, que viveu no século IV e foi o apóstolo da
Armênia, a Igreja Armênia venera
como santo um outro Gregório que
viveu no século X. Como era o superior
do mosteiro da cidade de Narek, ficou
conhecido como São Gregório de
Narek. No passado as pessoas, em lugar
de sobrenome acrescentavam ao
Takavor Sistemas
próprio nome a cidade onde tinham
nascido ou vivido.
Consultoria, Projeto e Implantação
Colocamos a sua figura em um
de Sistemas de Informação (ERP, BI, EIS)
dos vitrais das seis janelas da Catedral
takavor@superig.com.br / (11) 9788-1952
Armênia Católica de São Paulo porque
foi um grande místico, um Doutor da
Igreja, um santo muito conhecido pelo povo armênio.
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Ele escreveu uma importante obra: “Lamentações”, mais conhecida pelo nome de “Narek”. Essa
obra era tão conhecida como o Santo Evangelho. As pessoas a sabiam de cor.

UM CENTRO DE APOSTOLADO
Eis uma grande notícia!
Vamos iniciar em nossa querida Paróquia um CENTRO DE
APOSTOLADO DA ORAÇÃO. Está aberto para homens e mulheres, para
crianças, jovens e adultos!
A oração está na base da vida cristã e de toda atividade apostólica. Jesus
nos deu o preceito de rezar sempre, sem nunca desfalecer (Lc 18,1). O Apostolado
da Oração leva a sério quanto disse o Mestre.
O Apostolado da Oração está apoiado em três pilares: na Santa Missa, na
devoção ao Sagrado Coração de Jesus e na devoção a Nossa Senhora. Algo que
alegra o coração de todo católico e que traz tanta felicidade espiritual e material.
Busquemos a felicidade onde ela se encontra, em Deus, no amor de Jesus
por cada um de nós. Entrar em contacto com o Mestre através da oração
contínua, que alimenta as boas obras. É muito simples e nos ajuda a crescer!
Desde já um muito obrigado ao Padre Florentino, responsável pelo Apostolado da Oração e toda a
Arquidiocese de São Paulo, que prontificou para oferecer-nos sua generosa colaboração.
Dentro deste Boletim há uma filha para inscrição. Preencha agora mesmo e leve para a Paróquia no
Domingo. Se preferir, inscreva-se por telefone na Secretaria da Paróquia ou através do correio eletrônico.
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Um anjo
Duas mulheres casadas se encontram e uma diz para a outra:
Meu marido é um anjo!
O meu não, responde a outra; ainda está vivo.
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Basta
Morre a viúva e sai à procura do esposo no Paraíso.
Quando o encontra grita entusiasmada: - Oi! Querido!
Mas o marido responde:
- Um momento! Era até que a morte nos separasse!
Definições
Dentista é o único profissional que come com a boca dos outros...
Jurado é um grupo de pessoas que decide qual dos advogados é o melhor...

Herança é aquilo que os mortos deixam para os vivos para se matem....

CÁLICE LITURGICO E NÃO LITURGICO!
O Santo Sínodo da Igreja Armênia Católica, no ano de 1992 decidiu que,
durante a celebração da Santa Missa, a Hóstia consagrada deve ser imergida no Santo
Sangue de Jesus pelo Celebrante enquanto diz uma oração especial, antes da
Comunhão.
Isso significa que o cálice usado na celebração deve permitir introduzir a
Hóstia inteira.
Como muitos cálices possuem um boca estreita não servem mais para a
celebração da Divina Liturgia na Igreja Armênia. Os cálices encontrados nas lojas de
material religioso e mesmo na sacristia das igrejas passaram a ser classificados de “litúrgicos” e “não
litúrgicos” quando se referem à nossa liturgia armênia!

VOCÊ SABIA?
Que Padrinho e Madrinha de Batismo e Crisma são um verdadeiro Pai e Mãe na fé?
Que Padrinho e Madrinha de Casamento é apenas Testemunha do Casamento e não Padrinhos?
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Que para se Padrinho ou Madrinha precisa ser católico?
Que um dos Padrinhos pode ser Armênio apostólico?
Que precisam ter a idade mínima de 14 anos?
Que, se casados, devem estar casados no religioso?
Que o cálice da Missa deve permitir introduzir a Hóstia inteira dentro dele?

JUBILEU DE PRATA DO EXARCADO
No mês de dezembro de 1981 tiveram início as atividades do Exarcado Apostólico Armênio da
América Latina. Há muito tempo as Comunidades armênias católicas do Brasil, Argentina e Uruguai,
desejavam ter um Bispo próprio. Vários pedidos foram apresentados a Sua Beatitude o Catolicós Patriarca
que enviou dois visitadores patriarcais, S. E. Dom Cirilo Zorabian e Dom Krikor Laekian.
Finalmente no dia 3 de julho de 1981 SS. João Paulo II criou o Exarcado e nomeou primeiro Bispo
Exarca Dom Vartan Waldir Boghossian, até então Sacerdote salesiano que, naquele período, trabalha à frente
da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade Salesiana de Campo Grande no Mato Grosso do
Sul.
A Ordenação episcopal Dom Vartan a recebeu na catedral armênia de Buenos Aires, sede
internacional do Exarcado, com a presença de Mons. Nechan Karakehayan, então Pároco de São Paulo e
vários representantes da Comunidade.
Dom Vartan nasceu aos 27 de fevereiro de 1940 na cidade paulista de Penápolis onde fez seus
estudos primários. Filho de Ardaches Boghossian, falecido em 1988 e de dona Olga Scudeller Boghossian,
hoje com 91 anos de idade. Nosso Bispo é o segundo de seis irmãos: Arly Carlos, Mirtes Terezinha, Marina,
Marly e Eduardo.
Os estudos secundários e filosóficos foram feitos na cidade de Campo Grande. Para os quatro anos
de teologia o Padre Waldir foi enviado para a Europa, sendo ordenado Sacerdote, em Roma, no dia 26 de
dezembro de 1966, no Instituto Internacional Salesiano.
Neste ano Dom Vartan comemora assim 25 anos de Episcopado (Jubileu de Prata), 40 de Sacerdócio
(Jubileu de Esmeralda) e 50 de Vida Religiosa salesiana (Bodas de Ouro). Parabéns por todos esses três
importantes Jubileus!
Para recordar o Jubileu de Prata publicamos o texto em latim das duas bulas papais de criação do
Exarcado e de nomeação do nosso Bispo, com as respectivas traduções:
“João Paulo, Bispo, Servidor dos Servidores de
Deus para perpétua memória deste instrumento.
Recebemos com boa vontade a comunidade de todos
os fiéis armênios, residentes em todas as partes da
América Latina e do México, e que, no decorrer do
tempo, por diversas circunstâncias, deixaram as
suas regiões próprias para buscar novo domicílio e
atividade, estabelecendo-se na América Latina.
Pareceu-nos oportuno atender as solicitações de
todos aqueles que, pediram que a Sé Apostólica
instituísse um Exarcado Apostólico especial.
Portanto, conforme o parecer tanto de nossos
veneráveis irmãos, Cardeais da Santa Igreja
Romana, que dirigem a Sagrada Congregação para
as Igrejas Orientais, como do venerável irmão
Hemaiag Pedro XVII, Patriarca de Cilícia dos
Armênios, e do seu Sínodo, bem como, ainda, de
quaisquer interessados, Nós, após a devida ponderação, com o supremo poder que nos compete, instituímos o
Exarcado Apostólico para os fiéis de rito armênio, residentes em todas as partes da América Latina e dos Estados
Unidos Mexicanos. Aconselhamos que sejam eleitos como Consultores Exarcais aqueles que, juntamente com o
Conselheiro, possam prestar assistência ao Prelado, na administração dos negócios. Constituirão a mesa exarcal as
contribuições espontâneas dos fiéis ou os tributos das paróquias ou das rendas que, com o tempo, foram adquiridas
pelo Exarcado além dos subsídios concedidos pela Congregação para as Igrejas Orientais e pela Administração do
Patriarcado, no início. Quanto aos adolescentes que por desígnio de Deus sentirem vocação para o sacerdócio,
determinamos que sejam enviados ao Seminário Menor armênio a ser erigido pra receberem a devida formação e para
serem iniciados no sacerdócio. Desejamos que a presente Constituição tenha vigor no presente e no futuro, nada
obstando em contrário. Dado em Roma, junto de São Pedro, em 3 de julho de 1981, terceiro ano do nosso Pontificado.
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(Assinado) Cardeal Agostinho Casaroli, de Relações Públicas da Igreja, Marcello Rossetti, Protonotário Apostólico e a
chancela do Papa João Paulo II.”
João Paulo II, Bispo, Servido dos
Servidores de Deus, ao dileto filho Waldir
Boghossian, membro da Congregação de
São Francisco de Sales, eleito Bispo
Titular de Mardim dos Armênios e Exarca
Apostólico para os fiéis residentes em
todas as partes da América Latina e do
México, estendemos a nossa saudação e
bênção apostólica. É nosso dever
apostólico zelar adequadamente por todos
os fiéis cristãos da cada uma das Igrejas;
pareceu-nos ser de grande utilidade para
as almas confiar a Vossa Excelência
Reverendíssima, dileto filho, o dever de
cuidar dos fiéis de rito armênios,
residentes na América Latina e no
México. Vossa Exelência possui notável
talento e dotes de virtude, bem como
conhecimento e experiência nos assuntos
pastorais, necessários para o governo do povo de Deus. Assim, pois, atendendo os pareceres da Sagrada Congregação
para as Igrejas Orientais, nomeamos Vossa Excelência Exarca Apostólico dos fies armênios e para que não lhe falte a
devida autoridade, nomeamos Vossa Excelência Bispo Titular de Mardim dos Armênios, com os direitos e obrigações
pertinentes à dignidade e função de Vossa Excelência. Quanto à sagração episcopal, permitimos que possa ser
celebrada fora da Cidade de Roma por qualquer bispo católico, de conformidade com as leis da Liturgia de Vossa
Excelência, depois de prestados os juramentos de costume, conforme o Direito Oriental. Enfim, desejamos e com
paterna dedicação aconselhamos, dileto filho, que uma vez aleito bispo ou guia, mestre e pai do povo de Deus, dedique
todo seu pensamento e suas ações, de acordo com o exemplo do Apóstolo das gentes consagrando tudo de si mesmo em
busca do bem das almas sob os seus cuidados (Cor. 12-15). Dado em Roma, junto de São Pedro, aos 3 de julho de
1981, terceiro ano do nosso Pontificado. (Assinado) Cardeal Agostinho Casaroli, de Relações Públicas da Igreja;
Marcello Rossetti, Protonotário Apostólico (Chancela do Papa João Paulo II.

MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS EM NOVEMBRO
Santa Missa do Domingo, dia 12
Abrikian, Garabed ...................................
Alapanian, Krikor ....................................
Arslanian, Hagop ……………………….
Bojikian, Ricardo .......……………….…..
Cascanlian, Garaped ................................
Chahestian, Artur ……............................
Chahestian, Lutfia ……………….….….
Dermendjian, Aghop ……..………….....
Djanikian, Clemente ……….....................
Hassessian, Boghos ………………...…...
Hossepian, Ricardo ……………...............
Kahtalian, Agob ………............................
Kalaidgian, Vartouhi Sahatdjian ..............
Kalenderian, Baghdassar ..........................
Kalenderian, Pryapion ..............................
Kassabian, Jeannette Assalian ..................
Kassabian, Dudu Harmandaian ................
Kassabkodjian, Anna Santurian................
Kechichian, Setrak ………….……………
Keutenedjian, Anna Silva ….….................

03/11/1989
20/11/1998
23/11/1965
09/11/1987
07/11/1983
18/11/2000
05/11/1971
16/11/2001
01/11/1948
05/11/1967
29/11/1981
23/11/1990
16/11/2001
09/11/1947
05/11/1981
20/11/2000
16/11/1996
11/11/1989
05/11/1966
23/11/2002

Keutenedjian, Claudina Gasparian ........... 17/11/1946
Keutenedjian, Vaham .........……………… 15/11/1959
Khatchadourian, Luci ………………..…. 11/11/1992
Khatchadourian Oettinger, Marie …..…. 19/11/1999
Khatchadourian, Yenovk ………..…..…. 16/11/1984
Kherlakian, Evandro ……………………. 05/11/1984
Kherlakian, Serop ………………………. 22/11/1961
Kirchanian, Nicola ………….................... 01/11/1962
Maldjian, Krikor Minas …………............. 20/11/1962
Ovahessian, Dieran Jorge .………............. 20/11/1962
Sarafian, Ramela Ghazarian …….............. 11/11/1962
Sislian, Leandro ……………...................... 27/11/1986
Sivzatian, Artin …………........................... 23/11/1958
Sivzatian, Krikor ..….................................. 21/11/1984
Sivzatian, Mikaiel .….................................. 15/11/1959
Tarakdjian, Bachir …………...................... 16/11/1975
Tchakerian, Eliza Belerenian ………......... 30/11/1981
Tcherkezian, Gregoire ..….......................... 07/11/1962
Torossian, Toros ……………..................... 20/11/1975
Vassilian, Makrouhi Kherlakian ……….... 22/11/1973

NOSSA GENTE
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Pai do Ano!
O Sr. Hovnan Ustabachian foi escolhido como Pai do Ano – 2006.
No Dia dos Pais, 13 de agosto, foi celebrada a Santa Missa cantada por
intenção de todos os Pais da nossa Comunidade e foi-lhes prestado uma bonita
homenagem.
No final da solene celebração dominical foi anunciado o Pai do Ano que
recebeu, com sua família uma bênção especial e um diploma com os seguintes dizeres:
“DIPLOMA DO PAI DO ANO – A Paróquia Armênia Católica São Gregório
Iluminador confere esse título ao senhor HOVNAN USTABACHIAN por seu
exemplo e mérito de Pai dedicado”.
O Sr. Hovnan é esposo da Sra. Rose Marie, casaram-se em 1976, e pai dos
jovens Pedro e Henri. Parabéns por esse significativo e merecido Diploma!
Um bolo e outras saborosas iguarias completaram a festa dos Pais no salão paroquial.

50 Anos de Serviço ao Altar!
Um Jubileu de Ouro muito especial!
Há cinqüenta anos o Sr. MANOUG ARABIAN serve como Diácono a Santa
Missa Cantada em armênio.
“Servir a Deus é reinar!”, diz o provérbio. Isso, naturalmente, não tira o mérito
de todos esses longos anos de fidelidade, fazendo que a nossa Divina Liturgia fosse
sempre bonita e solene.
Nascido em, no ano de 1933 em Alepo, Síria, veio para o Brasil em 1956.
Desde março desse ano começou a servir no Altar na igreja São Cristóvão, usada pela
nossa Comunidade.
O Sr. Manug é pai dos jovens Mário e Rita, que, em 1980 perderam a mãe, a saudosa Sra. Anahid.
A Paróquia celebrará esse Jubileu de Ouro no Domingo, dia 19 de novembro, durante a Santa Missa.
Dom Vartan trouxe de Roma uma bênção do Santo Padre que diz: “Sua Santidade Bento XVI
concede de todo o coração a desejada Bênção apostólica a MANOUG ARABIAN por ocasião do Jubileu de
Ouro de Serviço ao Altar e invoca, por intercessão de Maria Santíssima, a abundância das graças divinas.”
Todos estão convidados a prestigiar! Parabéns Sr. Manoug Arabian!
BATISMO – Toraram-se filhos de Deus pelo Batismo e Crisma:
Caio Behisnelian - no dia 7/10/2006. Filho de Sérgio Behisnelian e de Simone Atchabaiam Behisnelian.
Foram Padrinhos: Os jovens João Jorge Behisnelian e Pâmella Behisnelian.
Participamos da alegria da família!
Bruno Haleblian Yaroussalian - no dia 8/10/2006. Filho de Fábio Yaroussalian e de Renata Haleblian
Yararoussalian.
Foram Padrinhos: O Sr. Fernando Yaroussalian e a Sra. Carla Casari Yaroussalian.
Participamos da alegrai da família!
Aline Haleblian Yaroussalian - no dia 8/10/2006. Filho de Fábio Yaroussalian e de Renata Haleblian
Yararoussalian.
Foram Padrinhos: O Sr. Felipe Kevork Yaroussalian e a Sra. Marisa Hakimian Yaroussalian.
Parabéns pelo Batismo e Crisma desses dois gêmeos!
MATRIMÔNIO – Consagraram o próprio amor diante de Deus:
Christian Corte Real Castanho e Gabriela Bugano Kherlakian – No dia 5 de agosto de 2006.
Ele, filho de César Prates Castanho Jr. e de Suely Corte Real Castanho.
Ela, filha de Manoel Kherlakian Neto e de Lúcia Maria Bugano Kherlakian.
Foram testemunhas: o Sr. Jorge Roberto Pagura e a Sra. Milah Saad Kherlakian.
Parabéns.
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Continuam as matrículas para o
Curso de Preparação para a Primeira Comunhão
para crianças com idade mínima de 9 anos.
Os Pais já podem e devem ligar para a Secretaria da Paróquia,
pois necessitamos saber se há, e quantas crianças, para organizar a preparação.
A intenção é oferecer também catequese apropriada para crianças menores.
Todas as catequeses seriam aos Domingos,
enquanto os pais participam da Santa Missa dominical das 11 horas.
 FALECIMENTOS – Voltaram para a casa do Pai:
15/8/2006 – Jorge Terzian, em São José do Rio Preto, aos 84 anos. Filho do
saudoso Hovsep Terzian e de Zekia Nahabedian Terzian.
Sentimentos de pêsames a toda a família, especialmente à esposa, Sra.
Henazant Topgian Terzian e aos filhos: José Neto, Paulo, Sônia e Sandra.
Que descanse em paz!
7/10/2006 – Fernando Gasparian, em São Paulo, aos 76 anos. Filho de Gaspar
Gasparian e de Zélia Figueiredo Gasparian.
Sentimentos de pêsames a toda a família, especialmente à esposa, Sra. Dalva
Funaro Gasparian e aos filhos: Helena Maria, Laura Maria, Eduardo Fernando e Marcus.
Deus o acolha em sua glória!

PROGRAMAÇÃO PASTORAL - NOVEMBRO
2006- 25º ANIVERSÁRIO DO EXARCADO – JUBILEU DE PRATA

05 – 8o Domingo depois da Santa Cruz
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Casais Aniversariantes.
Leituras Bíblicas : Ef. 1, 1-14 e Lc 8, 17-21

10 – 2o Sexta-feira do mês
08h: Devoção das MIL AVE-MARIAS pelas Vocações religiosas e Sacerdotais.

12 – 9o e último Domingo depois da Santa Cruz (649)
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Fiéis falecidos do mês.
Leituras: Ef 5,15-33 e Lc 8,49-57

19 – 1o Domingo da Quinqüésima (675)
(50 dias de preparação para a Epifania)
11h: Santa Missa cantada com homenagem ao Sr. Manoug Arabian, por seu Jubileu de Ouro de
serviço ao Altar.
Leituras: Fil. 4,8-24 e Lc. 11,1-13

26 – 2o Domingo da Quinqüésima (688)
(Período de preparação para a Epifania)
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Aniversariantes do mês.
Leituras: 1Tes 1,1-10 e Lc 12,13-31

SECRETARIA
Horário: De segunda a sexta: das 8h às 13h e das 14h às 17h. Sábado: das 8h às 12h.. Secretária: Srta. Liliane
Tels: (11) 3227-6703 e 3228-4084 - Celular do Pároco: 8122-0914 - Fax: 3228-3789
Av. Tiradentes, 718 – CEP: 01102-000 – paroquiaarmenia@terra.com.br

