
 

 

 

 

 

 

 

 
 

São Paulo – Brasil - 7º Ano                                               No 25-Jan/Fev/Mar-2007 
  

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

25 ANOS DE EPISCOPADO – JUBILEU DE PRATA 
 

     Dom Vartan Waldir Boghossian, nosso pai/bispo comemorou, 

no passado dia 12 de dezembro de 2006, vinte e cinco anos de 

Episcopado. 

     Em 2006 Dom Vartan completou também 40 anos de 

Sacerdócio (Jubileu de Esmeralda) e 50 de Vida Religiosa, como 

Salesiano (Jubileu de Ouro). 

     Seu Jubileu de Prata Episcopal foi comemorado tanto nas 

Paróquias Armênias Católicas de Buenos Aires e de Montevidéu, 

como na nossa, de São Paulo. Na sua cidade natal, Penápolis, 

noroeste do estado de São Paulo, ocorreu no passado dia 14 de 

janeiro, na igreja matriz da cidade, onde foi batizado. 

     Em São Paulo a Comunidade quis fazer uma surpresa após a 

santa Missa do Domingo, dia 17 de dezembro. Foi-lhe prestada 

uma homenagem na igreja catedral e oferecido a todos os presentes 

um coquetel no salão paroquial. 

     Dom Vartan agradece todos os gestos de carinho e as 

felicitações recebidas. 

Publicamos a carta que o Santo Padre Bento XVI enviou a Dom Vartan por ocasião do seu 

Jubileu, com a bênção apostólica para todos os fiéis. 

O texto original está escrito em latim com assinatura, de próprio punho, do Papa: 
 

Venerável irmão 

VARTAN WALDIR BOGHOSSIAN, SDB 

Bispo da Eparquia São Gregório de Narek de Buenos Aires dos Armênios e 

Exarca Apostólico para os fiéis de rito armênio da América Latina e do México 

 

 Tivemos a grata notícia que o senhor, Venerável Irmão, no próximo mês de 

dezembro, por bondade de Deus, celebrará festivamente seu Jubileu de Prata 

Episcopal. 

 Desejando ser partícipe, de algum modo, dessa celebração lhe enviamos esta 

carta, expressando nossas felicitações e reafirmando nossa união na caridade e no episcopado. 

 Ainda jovem, chamado ao serviço de Deus e dos homens, o senhor ingressou na Sociedade 

Salesiana de São Francisco de Sales. Tendo completado seus estudos em Roma, recebeu o Sacerdócio, 

começando imediatamente a exercer seu ministério, trabalhando especialmente em favor da juventude. 

 No ano de 1981, SS. o Papa João Paulo II, nosso Predecessor de venerável memória, o nomeou 

Bispo, com o título de Mardin dos Armênios, Exarca Apostólico para os fiéis de rito armênio, residentes 
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na América Latina e no México e, posteriormente e simultaneamente, Bispo da Eparquia São Gregório 

de Narek de Buenos Aires dos Armênios. 

 Exercendo o gravíssimo ministério episcopal, o senhor seguiu o exemplo do divino Mestre e se 

empenhou com todas as suas forças, em governar e santificar os fiéis que lhe foram confiados. Com 

novas e adequadas metodologias lhes entregou o Evangelho que, como peculiar escola da verdade, da 

sabedoria e das virtudes, mostra o caminho para a salvação eterna e produz os melhores frutos de 

convivência civil. 

 Além disso, temos conhecimento da sua piedade, humanidade, doutrina e consciência dos 

deveres pastorais, como também da sua diligente atuação no Sínodo Permanente do Patriarcado 

Armênio e na Conferência Episcopal Argentina, como membro da Comissão Episcopal das Igrejas 

Orientais. 

 Venerável Irmão, na presente alegria por todo o bem realizado no cumprimento da vontade de 

Deus, que o há adornado com inumeráveis dons, o senhor é levado a louvá-Lo: “Bendirei o Senhor em 

todo tempo, seu louvor estará sempre na minha boca.” (Salmo 34,2) 

 Por este solene acontecimento da sua vida, receba nosso reconhecimento, juntamente com 

nossas orações. Que Jesus, o bom Pastor das almas, com a intercessão da Virgem Maria, alegria do 

gênero humano, o proteja com sua providência e clemência e conceda abundantes bênçãos ao senhor, 

que é ministro da sua graça e misericórdia. 

 Com estes sentimentos e com nosso beneplácito, lhe outorgamos, desta Sede de Pedro, nossa 

bênção apostólica, ao senhor, Venerável Irmão, e a todos os fiéis confiados ao seu ministério episcopal. 
 

 Da Cidade do Vaticano, aos onze dias do mês de novembro do ano 2006, segundo do nosso 

Pontificado. 
        
 

 

  

 

COMO FICOU LINDA NOSSA IGREJA CATEDRAL! 

 

  

Todas as pessoas que visitam a Catedral Armênia Católica São Gregório Iluminador situada 

no bairro da Luz, em São Paulo, ficam admiradas da sua beleza! 

 Certamente é a única igreja no Brasil com vinte e uma artísticas telas adornando o magnífico 

teto. E todas do mesmo capacitado artista armênio, Gagik Vardanian.  

 Para completar a beleza do belo presbitério e do teto, foram realizados artísticos vitrais com 

a imagem de seis santos e santas armênios. 

Recentemente a instalação de trinta e dois holofotes do lado externo permite contemplar 

também de noite a beleza multicolorida desses vitrais. 

 

 

Sua Beatitude Nersés Bedrós XIX 
Catolicós Patriarca de todos os Armênios Católicos, com sede no Líbano, 

telefonou de Beirute para o nosso Bispo, 

desejando a todos um Feliz Ano Novo e enviando a todas as famílias sua bênção! 
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Renovados agradecimentos à família do sr. João Behisnelian pelos maravilhosos teto e 

vitrais e à família do Sr. Manoel Kherlakian Neto pela tão oportuna iluminação externa realizada! 

 
VELÓRIO NA IGREJA? 

 

 O lugar sagrado da igreja não é o lugar certo para realizar um velório! 

 O correto é velar o corpo do falecido ou falecida em um lugar apropriado e preparado para 

isso, chamado justamente de Velório, e levá-lo depois à igreja para uma santa Missa de corpo 

presente ou para a singela cerimônia armênia para essa circunstância. 

 A realidade mostra que durante um velório, muitas pessoas necessitam conversar, atender 

telefones, fazer chamadas.... Cria-se, assim, no templo sagrado, um ambiente que nada tem a ver 

com o ambiente próprio de uma Igreja. 

 Solicitar fazer o velório na Igreja é como solicitar o aluguel do salão paroquial, com a 

diferença de que o salão é um ambiente apropriado para uma festa, mas a Igreja não o é para um 

velório. 

 São três os momentos de orações previstos na liturgia armênia para um falecido: o primeiro 

é no Velório, o segundo, na Igreja ou na capela do cemitério; o terceiro, diante do túmulo, na hora 

do sepultamento. 

 Quando a família preferir a liturgia realizada na Igreja pode também ser realizada no 

Velório, deixando, assim, de fazer uma pausa na capela do cemitério. 

 

PEREGRINAÇÃO À APARECIDA 
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 No dia 28 de outubro realizou-se a Peregrinação Anual Armênia ao Santuário Nacional da 

Mãe Aparecida. A Santa Missa cantada em rito armênio foi celebrada por S. E. Dom Vartan W. 

Boghossian, com a presença de membros de toda a coletividade armênia de São Paulo, na sugestiva 

capela ao lado do rio, próximo ao lugar da pesca milagrosa da estátua.  

 Em seguida os peregrinos fizeram a visita ao Santuário Nacional da Padroeira do Brasil e 

demais lugares significativos da cidade de Aparecida. A alegria foi grande e o contentamento, 

unânime! 

 Além de rezar pela Armênia e pelo Brasil, foi uma peregrinação de Ação de Graças pelo 

Jubileu de Prata do Exarcado Apostólico Armênio da América Latina. 

  

Mais um vitral da nossa Catedral 

SÃO BRÁS (séc. III e IV) 
 

     O grande Protetor das gargantas, São Brás, era um Bispo armênio! 

     Nasceu na cidade de Sebaste, atual Sivas, na Armênia, aonde sofreu o 

martírio no dia 3 de fevereiro de 316. Após atrozes sofrimentos, foi 

decapitado. 

     Era um médico e de coração nobre e generoso; um verdadeiro cristão que 

gozava da estima de todos. Suas virtudes o colocaram em tal evidência na 

comunidade cristã que, ao morrer o Bispo da cidade de Sebaste, ele foi 

nomeado seu sucessor. 

     Por sua intercessão Deus realizou muitos milagres; o mais conhecido é o 

da cura de uma criança que tinha um espinho na garganta. É, assim, invocado 

como o protetor dos males da garganta. 

     A relíquia do tórax de São Brás, é conservada e venerada na cidade 

italiana de Maratea, no litoral sul da Itália. Está colocada em uma artística 

capela do Santuário de São 

Brás, padroeiro da cidade. 

     Em nossa catedral São 

Gregório Iluminador de São 

Paulo, é conservada uma 

relíquia que contem alguns 

fragmentos dos ossos do tórax, 

provenientes de Maratea. Foi 

recebida solenemente naquele 

santuário pessoalmente por 

nosso Catolicós Patriarca, acompanhado de nosso 

Pai/Bispo. 

 

“ATÉ LOGO”  e  “BOAS-VINDAS”  
 

Despedimo-nos, com profundo agradecimento, do Ministro Pleni-

potenciário ACHOT YEGHIAZARIAN, que em 1º de dezembro de 

2006 encerrou suas atividades como Cônsul Geral da Armênia no Brasil. 

Sua atividade foi ampla e a ele, de modo especial, se devem os êxitos 

das comemorações do 90º aniversário do Genocídio Armênio e dos 15 

anos de Independência da República da Armênia. 

Sempre teve grande atenção para com a Comunidade Armênia 

Católica e se fez presente em diversas ocasiões. Foi admirável sua 

disponibilidade para as iniciativas realizadas durante a primeira visita de 

nosso Catolicós Patriarca ao Brasil, S. B. Nersés Bedrós XIX. 

Somos-lhe gratos por tudo, o felicitamos e pedimos a Deus que o 

abençoe e assista na nova missão diplomática que lhe será confiada pelo Governo da Mãe-Pátria. 

ŦTakavor Sistemas 

Consultoria, Projeto e Implantação  

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

 

 

 

 

 

 

mailto:takavor@superig.com.br
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Damos as boas-vindas ao novo Cônsul Geral, Sr. VALÉRY 

MKRTOUMIAN, nomeado recentemente pelo Governo da Armênia. 

Valéry Mkrtoumian nasceu na Alemanha em 1948. Graduou-se 

no Instituto de Línguas Estrangeiras e cursou dois anos de pós-

graduação no Instituto Morís Terés de Moscou. 

Iniciou seu trabalho no Ministério de Relações Exteriores em 

1992. Ocupou diversas funções, entre as quais, Encarregado de 

Negócios da Armênia no Canadá (1999-2000) e Cônsul Geral da 

Armênia em Los Ângeles (2000-2003). 

Em 2001, foi-lhe outorgado o título diplomático de Enviado 

Extraordinário e Ministro Plenipotenciário. Bem-vindo entre nós! 

 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 

(Bento XVI) 
 

Ó Pai, fazei com que surjam, entre os cristãos, 

numerosas e santas vocações ao Sacerdócio; que mantenham 

viva a fé e conservem a grata memória do vosso Filho Jesus pela 

pregação da sua palavra e pela administração dos sacramentos 

com os quais renovais continuamente os vossos fiéis. Dai-nos 

santos ministros do vosso altar, que sejam atentos e fervorosos 

guardiães da Eucaristia, o sacramento do supremo dom de 

Cristo para a redenção do mundo. Chamai ministros da vossa 

misericórdia, os quais, através do sacramento da Reconciliação, 

difundam a alegria do vosso perdão. Fazei, ó Pai, que a Igreja acolha com alegria as numerosas 

inspirações do Espírito do vosso Filho e, dóceis aos seus ensinamentos, cuide das vocações ao 

ministério sacerdotal e à vida consagrada. Ajudai os Bispos, os Sacerdotes, os Diáconos, as 

pessoas consagradas e todos os batizados em Cristo para que cumpram fielmente a sua missão no 

serviço do Evangelho. Nós Vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Maria, Rainha dos 

Apóstolos, rogai por nós.    

RIR FAZ BEM 
 Advogado 
 - Então, senhor advogado, o senhor aceita a minha defesa? 

 - E o senhor tem dinheiro para me pagar? 

 - Dinheiro não! Mas tenho esse carrão importado, zero km! 

 - Então está bem; aceito! De que o senhor é acusado? 
 - De ter roubado esse carro... 
 

Saúde 
- Meu caro, diz o médico, para sarar completamente deverá viver ao menos 

       dois meses perto do mar. 
- O senhor tem certeza, doutor? 

- Naturalmente! Tenho 40 anos de experiência como médico! 

- É que eu, doutor, já sou há 20 anos marinheiro... 
 

 Vida longa 

 - Doutor, tenho 60 anos. Chegarei aos 80? 
 - Vejamos! Fuma muito? 

 - Não, doutor. Nunca fumei! 

 - Bebe muito? 
 - Nada! Nunca bebi! 

 - Sai muito à noite? 

 - Não, doutor. Sou caseiro! 

 - Mas, então, se não tem vício nenhum, para que quer viver tanto?!  
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VOCÊ SABIA? 
 

  Que a Igreja Armênia celebra, anualmente, três festas de São Gregório Iluminador: 1ª) quando ele 

foi lançado na fossa profunda; 2ª) quando foi retirado para curar o rei da Armênia no ano 301, marcando a 

conversão do país e 3ª) quando foram descobertas as relíquias dele? 

 Que os templos armênios têm três partes: 1ª ) o “Pem” ou palco, lugar sagrado onde se localiza o 

Altar e separado por uma cortina; 2ª) O “Tas”, lugar onde se realizam os Sacramentos e 3ª) A Nave, onde 

ficam os fiéis?  

 Que a Igreja Armênia não utiliza nas suas igrejas estátuas, mas somente quadros, chamados 
Ícones? 

 Que o quadro ou ícone de Nossa Senhora está sempre presente no altar principal de todas as 

igrejas armênias, indicando a encarnação de Jesus. O quadro do Padroeiro ou Padroeira da igreja fica em 
outro lugar? 

ATIVIDADES PAROQUIAIS 
 

       O casal Vicente e Íris Pamboukian, concluíram o Curso de 

formação para a Pastoral dos Doentes, com duração de um ano, com 

aulas aos sábados. Parabéns! 

       No dia 25 de novembro passado, na catedral da Sé, receberam das 

mãos de Dom Vartan e do celebrante, o Pe. Júlio Munaro, 

Coordenador da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de São Paulo, o 

Diploma de Ministros não ordenados da Pastoral dos Doentes.  
*** 

 A Paróquia se fez representar em várias atividades da Coletividade, através da presença de 

um dos seus Diretores, o Sr. Elie Chadarevian, representando também Dom Vartan, quando ausente 

de São Paulo: 

  Participou das reuniões do Fundo Nacional de Ajuda à Nação Armênia – “Himnadram” 

  Nos encontros das diversas Entidades armênias de São Paulo para tratar do tema da 

situação surgida com a nova Sede do Consulado da Armênia no Brasil. 

  No velório do Sr. Varujan Burmaian.  

 Na recepção oferecida na UGAB, pela Sra. Ilda Burmaian, em homenagem à memória do 

Deputado Fernando Gasparian. 

 
 DOM NERSES DER-NERSESSIAN (1920–2006) 

 

 No dia 24 de dezembro passado faleceu na Armênia, aos 86 anos, 

o Arcebispo emérito dos armênios católicos da Mãe-Pátria. 

 Nascera em Berlim. Em 1946 foi ordenado Sacerdote da 

benemérita Congregação Armênia Mekhitarista de Veneza. Em 1991 o 

Santo Padre João Paulo II o nomeou Ordinário dos armênios católicos de 

toda a ex-União Soviética. O próprio Papa presidiu a celebração armênia 

da ordenação episcopal realizada na Basílica de São Pedro. 

 Possuidor de vasta cultura, foi um grande estudioso de temas 

armênios e um especialista em liturgia. Assumiu, por vários anos, também 

a responsabilidade de Superior do mosteiro de Veneza. 

 
MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS EM FEVEREIRO 

Santa Missa do Domingo, dia 11 
 
 

Abrikian, Jorge …. ............................... 18/2/1976 

Beujukian, Marta ................................. 03/2/1964 

Boudjikian, Agop .......……………….. 27/2/1977 
Chahestian, João ….............................. 29/2/1996 

Dermargossian, Vartouhi ……............ 17/2/1969 

Kalaydgian, Artin ...........................   03/2/1971 

Kechichian, Paulo ...........................   26/2/2000 

Kherlakian, Eduardo ……...............   17/2/1984 
Kherlakian, Selim …………..........   26/2/1967 

Marzbanian,, Daniel Varujan..........   09/2/2003 
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Elmadjian, Moyses ………..….….…. 09/2/2002 

Ekizian, Garabed …………..….….…. 20/2/2006 

Ekizian, Zaruhi Manuchakian  ……..... 23/2/1991 
Hadikian, Harouthum ……….............. 05/2/2006 

Harmandaian, Boghos Sarkis ……..... 24/2/1954 

Harmandaian, Yepros ……………..... 02/2/1968 
Haroutyounian, Henriette ………….... 15/2/1990 

Janikian, Lucia Chadarevian ..………. ??/2/1950 

Janikian, Paulo ………………..….…. 07/2/1982 

Kalaidjian, Marco Antonio ….............. 15/2/1997 
Kalaigian, Nobar ................................. 15/2/2004 

Nakashian, Paulo ………….……...   24/2/2003 

Nessimian, Felippe …………….....   19/2/1966 

Ohannessian, Mayranouche .......…   25/2/1980 
Ounjian,  Marie Louise ……….….    25/2/1982 

Seferian,  Artin ……………….….. 24/2/1990 

Seferian,  Nour Nalbandian ..….…. 05/2/1991 
Terzian, Mikael …….…………….. 22/2/1953 

Terzian, Tatiane …………................ 18/2/1993 

Terzian, Zekia Nahabedian …........... 17/2/1985 

Tilkian, Rosinha .………................... 04/2/1955 
Yaroussalian, Kevork ……............... 09/2/1977 

 

NOSSA GENTE 
 

BATISMO – Tornaram-se filhos de Deus pelo Batismo e Crisma: 
 

Nicolás Machado Sirota - no dia 29/10/2006. Nascido em 29/10/2005. Filho de Sérgio Luis L. Sirota e de 
Ana Paula Machado Sirota (Karagulian). 

 Foram Padrinhos: O Sr. Guilherme Furlan Germano e a Sra. Adriane Machado da Silva. 

 Participamos da alegria da família! 
 

Giovanna Mattos Bechara - no dia 2/12/2006. Nascida aos 3/5/2005. Filha de Max William Sant´Ana e de 
Geliane Mattos Bechara. 

 Foram Padrinhos: O Sr. Victor Gallo Albuquerque e a Sra. Alessandra Silva Franciscone. 

 Parabéns à família! 
 

MATRIMÔNIO – Consagraram o próprio amor diante de Deus: 
 

Rogério Yapudjian e Ana Sabina Merenda – No dia 25 de novembro de 2006. 

 Ele, filho de João Yapudjian e de Marie Habib Assal Yapudjian. 
 Ela, filha de Walter Merenda e de Theresinha Antonia Malaguetta Merenda. 

 Foram testemunhas: o Sr. Sérgio Minas Yapudjian e a Sra. Sandra Beatriz Merenda. 

 Parabéns! 
 

Marcos Abrão Hakim e Natália Picosse Silva  – No dia 16 de dezembro de 2006. 

 Ele, filho de Manoel Hakim e de Luiza Hakim. 
 Ela, filha de Fernando José Arbulu Silva e de Beatriz Maria Picosse Silva 

 Foram testemunhas: o Sr. Gerabed Hakim e a Sra. Regina Hakim. 

 Parabéns! 

 

 FALECIMENTOS – Voltaram para a casa do Pai: 
 

 

 14/10/2006 – Ricardo Stroppa, em Penápolis, aos 37 anos. Filho de Ernesto 
Stroppa, falecido, e de Maria Aparecida Makassian Stroppa, prima de Dom Vartan. 

 Sentimentos de pêsames à família enlutada, especialmente à senhora mãe e aos 

irmãos: Renata e Fernando. 
 Deus o acolha em sua glória! 

 

 
 25/10/2006 – Durvalino Esperança, em Penápolis, aos 63 anos. Era esposo da 

Sra. Marina Boghossian Esperança, irmã de Dom Vartan. 

 Sentimentos de pêsames a toda a família, especialmente à esposa, e aos quatro 

filhos: Julien, Juliano, Fernando e Fabiano. 
 Que descanse em paz! 

 

 

Sintonize aos Domingos: “ARMÊNIA ETERNA” – Programa radiofônico armênio 

às 21h30 – Rádio Mundial – 95.7 FM – Pela internet: www.radiomundial.com.br 
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 13/12/2006 – Josephina Kurdoglian Tarakdjian, em São Paulo, aos 76 anos. 

Filha de Manoel Kurdoglian e Gulênia Mikaelian Kurdoglian. Era viúva do sr. Bachir 

Tarakdjian. 
 Sentimentos de pêsames, especialmente aos filhos: Lucy, Manoel e Margaret. 

 Deus a acolha em sua casa! 

  
 

 6/1/2007 – Michel Habib Assal, em São Paulo, aos 68 anos. Filho de Habib 

Assal e Josephine Assalian. 

 Sentimentos de pêsames a toda a família, especialmente à esposa, Sra. Maria 
Ohanessian Assal e aos filhos: Mônica, Gisel, Johny e Jenifer. 

 Deus o acolha em sua glória! 

 

PROGRAMAÇÃO PASTORAL – FEVEREIRO 
  

 

04 – 2o Domingo de preparação para a Quaresma (96) 

Memória de São Brás, bispo armênio e mártir 

 Bênção das velas e das gargantas 
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Idosos e Doentes. 

Leituras: 2Tim. 3,1-15 e Jo. 6,22-38 
 

09 – 2a Sexta-feira do mês (104) 
08h: Devoção das MIL AVE-MARIAS pelas Vocações Religiosas e Sacerdotais. 

10h: Santa Missa dialogada. 

Leituras: 2Tim. 4,9-22 e Jo. 6,45-58 
 

11 – 3o Domingo de preparação para a Quaresma (649) 

Memória de São Vartan, militar e mártir. 
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Fiéis falecidos  do mês.                                             

Leituras: Tit. 1,11 e Jo. 6,59-72 
 

18 – 1o Domingo da Quaresma (120) 
          Preparação para o grande jejum da Quaresma.   

Início da Campanha da Fraternidade: 

Tema: “Fraternidade e Amazônia” – Lema: “Vida e Missão neste chão”. 
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Casais  que aniversariam em fevereiro. 

Leituras: Rom. 13,110-14,9 e Mt. 6,10-21 
 

21 – 4a Feira de Cinzas 
Dia de jejum e abstinência. 

 

Dia 23 e em todas as 6as Feiras da Quaresma: Abstinência de carne! 
 

25 – 2o Domingo da Quaresma (120) 
Imposição das cinzas. 
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Aniversariantes  do mês. 

Leituras: Rom. 12,1-21 e Mt. 5,17-30 
 

 

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 – SÃO PAULO – SP – BRASIL - paroquiaarmenia@terra.com.br 
exarmal@pcn.net (do Bispado-Dom Vartan) 
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