
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

São Paulo – Brasil - 8º Ano                                             No 31 - Jul/Ago/Set - 2008 
  

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 
RECEBEMOS UM GRANDE PRESENTE 

Dom Vartan W. Boghossian 
 

 É com muita alegria que damos as boas-vindas ao Padre 

Willames Nascimento Fernandes, um jovem sacerdote, que há meses 

se encontra na nossa Paróquia de Buenos Aires, aprendendo a nossa 

língua e a nossa liturgia. 

Há três anos estamos à procura de um Sacerdote para cuidar da 

Paróquia Armênia Católica São Gregório Iluminador de São Paulo. 

Após 72 anos de existência, a Comunidade ainda não conseguiu 

oferecer a Deus um de seus filhos para, como Sacerdote, servi-la nas 

coisas que são de Deus! 

 Do Oriente fica sempre mais difícil obter um Sacerdote, diante 

das enormes necessidades da mãe pátria, a Armênia, onde a carência é 

bem maior que a nossa e é prioritária. Além disso, que obrigação têm 

as outras Comunidades de cuidar da nossa, não é verdade? 

 Graças a Deus há pessoas que, mesmo não sendo armênias, se prontificam, generosa e 

desinteressadamente, para ajudar-nos. 

 Assim foi a resposta ao meu convite por parte do Pe. Willames Nascimento Fernandes, feito 

através do Arcebispo de Brasília. Ele era responsável de uma grande Paróquia daquela arquidiocese. 

 Repete-se a história da fé do povo armênio, recebida através de São Gregório Iluminador, 

que não era armênio, como recorda o próprio hino da festa desse nosso grande santo; ele nascera no 

Ponto, às margens do mar Negro. 

 Agora, novamente, Sacerdotes que não são armênios, vêm nos servir, vêm nos ajudar! 

Devemos acolhê-los com muito carinho e gratidão, ajudá-los a adquirir a nossa cultura, aprender  a 

nossa língua, quando a grande maioria de nós já não a conhece e não se preocupa em aprendê-la. 

Além do Pe. Willames, o Pe. Antonio Francisco Lelo nos ajuda aos sábados e Domingos e 

está estudando a nossa liturgia e a língua armênia. Deus nos enviou, também, dois jovens 

seminaristas, o Leandro, paulista, para o Brasil e o Sebastián, argentino, para a nossa missão de 

atender toda a América Latina. 

Padre Willames Nascimento Fernandes, a partir de agosto, continuará seus estudos armênios 

no Brasil, com a colaboração do Pe. Sebastião César Barbosa, que esteve missionário na Armênia 

durante vários anos e que, por um período, rezará as santas Missas dominicais. 

Louvemos a Deus por essas vocações que estão no meio de nós! Rezemos pelas vocações 

sacerdotais e religiosas! Esses ótimos Sacerdotes também querem nos ajudar a conseguir vocações 

na nossa própria Comunidade. Bem-vindo, Pe. Willames, e bom trabalho sacerdotal! 
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CURRÍCULO DO PADRE WILLAMES NASCIMENTO FERNANDES 
 

Padre Willames do Nascimento Fernandes, nasceu no dia 22 de dezembro de 

1972, em Manaus. É filho de Walter Sotto Maior Fernandes, falecido, e de Maria 

das Dores do Nascimento Fernandes. Tem dois irmãos e duas irmãs; ele é o caçula. 

Sua vocação surgiu após participar da iniciação cristã para adultos, o Neo-

catecumenato, na sua paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Manaus. Fez nela os 

encontros vocacionais, começando, em seguida, os estudos de filosofia e teologia 

no Seminário Arquidiocesano Missionário “Redemptoris Mater” em Brasília. 

Durante esse período de formação foi enviado por três meses, como missionário 

itinerante, à cidade do Rio de Janeiro.  

Foi ordenado presbítero no dia 7 de dezembro de 2002, na catedral Nossa Senhora 

Aparecida de Brasília. Foi Pároco da Paróquia Santa Mãe de Deus, em Santa Maria, no Distrito 

Federal e responsável, no setor sete, pela pastoral vocacional.  

 

FOI NOVAMENTE UMA GRANDE FESTA 
 

        No passado dia 15 de junho, um 

belo Domingo, a Paróquia Armênia 

Católica de São Paulo celebrou a festa 

do seu Padroeiro, o Apóstolo da 

Armênia, São Gregório Iluminador. 

        Foi uma grande festa! 

        A Comunidade veio se preparando 

durante um “Tríduo” de Domingos, nos 

quais, as famílias, convocadas em três 

grupos, prestou sua homenagem ao 

Padroeiro na santa Missa dominical. 

        A solene Divina liturgia da festa, 

em língua e em rito armênio, foi algo 

comovente:Celebrada por nosso bispo, 

D. Vartan Boghossian, e concelebrada 

por três Sacerdotes. 

        A celebração contou com a honrosa presença 

de Dom Datev Karibian, Prelado da Diocese da 

Igreja Apostólica Armênia do Brasil, do 

Representante do Sr. Cardeal Arcebispo de São 

Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, Sacerdotes das 

Igrejas Orientais Católicas, o excelentíssimo 

Cônsul Geral da Armênia, Sr. Valéry Mkrtoumian 

e comitiva, e Representantes das Instituições 

armênias de São Paulo. 

  Além dos cantores da nossa Catedral, houve 

a bela participação do Coral do Clube Armênio. 

Nosso regente, o Prof. Yuri Jaruskevicius, convidou 

a eminente soprano Efigênia Côrtes e seu esposo, o 

regente Edmundo Villani-Côrtes, que deram ainda 

maior destaque às belíssimas melodias religiosas 

armênias. Foram inauguradas as vestimentas 

orientais do coral, doação da Sra. Azniv Kalaigian, 

as dos ministros, gentileza da Sra. Maria Gebenlian 

Kherlakian e foi utilizado o novo Evangelho, com 

 

 

 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5W72QWRIG7wAKywPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12mpbtts7/EXP=1214616438/**http%3a/www.portaldasartesgraficas.com/mailings/mailing_2q_maio.htm
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artística e preciosa capa metálica, proveniente da Grécia, doação dos 

irmãos Artur e Claudio Nubar Kalaigian. 

         A partir do meio dia teve início a festa grandiosa nos amplos 

pátios da Paróquia: com diversas barracas com bazar de ótimas 

roupas, loja de tênis, de calçados, de roupas de marca a preço de 

custo, um suculento e saboroso churrasco, alimentos diversos, 

brinquedos infantis e música ao vivo... Parabéns a todos! 

 

GREGÓRIO, O ILUMINADOR DOS ARMÊNIOS 
 

 O grande apóstolo da Armênia teve uma infância atribulada. Seu pai assassinou o rei dos 

armênios e ele, criança, teve que fugir com a mãe para a cidade de Cesaréia da Capadócia, onde foi 

educado na fé cristã.      

Também o filho do rei assassinado teve que fugir para 

Roma, seguindo a carreira militar. Participou da reconquista da 

Armênia e reinou com o nome de Tirídate III. 

        Foi então que Gregório voltou à Armênia e se pôs, 

anonimamente, a serviço do rei, para reparar o pecado de seu pai.  

        Reconhecido como cristão, durante um culto à deusa Diana, 

do qual negou participar, e como filho do assassino do pai do rei, 

foi condenado a morrer num calabouço profundo. Ali ficou por 

treze anos. Foi retirado para curar o rei, acometido por uma grave 

e estranha doença. A irmã do soberano, sonhara que somente 

aquele Gregório, se ainda vivo, poderia salvar o seu irmão... 

        De fato, Gregório estava vivo e curou o rei, que, em seguida 

pediu o Batismo (veja quadro ao lado). Era o ano 301, ano da 

conversão da Armênia ao Cristianismo! 

        Gregório voltou, então, a Cesaréia, foi ordenado Sacerdote e Bispo, evangelizou a Armênia e 

foi, por longos anos, o Catolicós Patriarca de todos os armênios. 

 

VOCAÇÃO – UM CHAMADO ESPECIAL 
 

      A Igreja Católica Aposto-

lica Romana Armênia convi-

da você para se aprofundar no 

seguimento de Cristo e a co-

laborar na Comunidade se-

gundo a tradição da espiritua-

lidade armênia!  

      O evangelho precisa ser 

levado a todas as culturas!  

      Seja um/a jovem atuante na Comunidade. A Igreja precisa de novos evangelizadores para 

continuar a missão de Cristo entre os armênios na América Latina! 
 

Oração Vocacional 
 

Senhor da messe e Pastor do rebanho! Suscitai, entre os jovens, corações generosos que 

sintam a urgência do Reino e sejam anunciadores da Boa Nova. Vossa palavra é vida e transforma 

a violência em paz e cidadania.  Enviai-nos, pela força do vosso Espírito, jovens dispostos a vos 

seguir e a vos servir na missão armênia da América Latina, pois a messe é grande e os operários 

são poucos. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. 
 

Se você deseja iniciar um caminho vocacional entre em contato conosco! 

 

   

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5W.uWGRI6XwBllAPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11j6eqlkk/EXP=1214622254/**http%3a/www.cce.com.br/img%3fS=A
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5W5CWGRIntAAiCUPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12k2qco7i/EXP=1214622146/**http%3a/www.christiananswers.net/portuguese/q-eden/edn-t008p.html
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 “äðúêÊàôØ¾” - “BROSKHUMÉ” – ATENÇÃO! 
 

Reflexão sobre a palavra grega, usada pelo Diácono, durante a Divina Liturgia 
 

Pe. Willames Nascimento Fernandes 
 

A tradição cristã definiu “Broskhumé” como “atenção”, 

“concentração”, “fixação da mente em Deus”. A origem desse sentido se 

origina da doutrina hebréia “kawwanah”, ou seja, da atitude interior de 

atenção e vigilância¹ do coração e dos sentidos em relação a Deus; adesão 

de todo o ser (corpo e espírito) às palavras da oração litúrgica e, sobretudo, 

a todas os sinais sacramentais da presença de Deus.   

No latim, “attentio” e “attendere” têm uma conotação dinâmica, isto 

é, implica fazer alguma coisa com muita atenção. Em sentido mais 

profundo, não é somente um ato concreto através de uma faculdade 

determinada do homem, mas o movimento de todo o ser humano, corpo e espírito. Assim, vai se 

descobrindo o sentido, o centro, a finalidade da própria existência. O homem, pois, que cresce na 

capacidade de atenção, cresce na unificação pessoal com a luz da sabedoria.  

As disciplinas ascéticas e as técnicas de meditações orientais conhecem bem a palavra 

“broskhumé”- atenção. Os santos Padres do deserto e a tradição cristã a denominaram “Diorásis” 

(visão profunda, além da aparência e exterioridade). “Broskhumé” – é atenção sobre si mesmo, 

atitude fundamental dos filósofos e também dos monges. Neste sentido, Santo Atanásio, escrevendo 

a vida de Santo Antão, no ano 357, relata a sua conversão à vida 

monástica como uma busca constante de atenção sobre si mesmo; que no 

momento da morte ele disse aos seus discípulos: “Vivam como se tivessem 

que morrer cada dia, fazendo atenção sobre si mesmos”.  
 

ATENÇÃO SOBRE SI MESMO 
 

No século VI, Dorotheus de Gaza, em suas exortações, faz notar: 

“Somos tão negligentes que não sabemos porque saímos do mundo... É 

por isto que não progredimos... Isto vem do fato que não temos 

“broskhumé” em nossos corações”. Portanto, a atenção, a vigilância 

(“nepsis”), supõem uma contínua concentração sobre o momento presente, 

que deve ser vivido ao mesmo tempo como se fosse o primeiro e o 

derradeiro.  

Este esforço se renova sem cessar durante a escuta da Palavra de Deus na celebração da 

Santa Missa (Patarag). Por isso, no rito da Missa, antes da proclamação do Santo Evangelho, o 

diácono nos convida a “estarmos atentos”, vigilantes, sobre o momento presente (kairós)², porque 

Deus está renovando a aliança, através da escuta da Palavra com atenção – “Broskhumé”.  

Poderíamos nos perguntar: como estamos vivendo essa atenção sobre nós mesmos? Estamos 

presentes na Missa para “escutar com atenção” o que Deus fala através da sua Palavra, ou estamos 

ausentes no momento desse “kairós” em que Deus nos chama a viver nossa vida espiritual? 
 

1. Vigilância: Vulg.: “a que hora”.  Grego: “gregoréo”: Vigilância , despertado, acordado. Significa “abstenção do 

sono”;  é a atitude que Jesus recomenda aos que esperam  sua vinda  -  (Cfr. Mt 4, 4 ). 

2 Kairós- Do grego: tempo oportuno; momento propício (Dic. grego do Novo Testamento; autor Rusconi Caros; Ed. 

Paulus; 2003).  . 

 

 

 

 

 

Armênia: República localizada numa região montanhosa da Eurásia, entre 

o mar Negro e o Mar Cáspio, no sul do Cáucaso. Faz limite com a Turquia, 

Geórgia, Azerbaijão e Irã. Ocupa uma área de 29.800 Km2. 
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SS. KAREKIN II VISITA O PAPA BENTO XVI 
 

 O Católicos e Patriarca Supremo da 

Igreja Armênia Apostólica, SS. Karekin II, 

com seu séqüito, realizou mais uma histórica 

visita ecumênica ao Santo Padre Bento XVI. 

 Teve início no dia 7 de maio. O Papa 

convidou o Catolicós a participar, na Praça 

de São Pedro, da audiência geral, com a 

presença de 20.000 pessoas. 

 SS. Karekin II, em sua locução, falou 

do caminho ecumênico e das perseguições 

sofridas pelos cristãos armênios no início do 

séc. XX. 

 O Papa, após saudar o hóspede 

ilustre, referiu-se à estátua de S. Gregório, fundador da Igreja Armênia, colocada no topônimo 

pátio, no Vaticano, e manifestou o desejo de aproveitar do período de preparação para a festa de 

Pentecostes para progredir no caminho do ecumenismo. 

 “Hoje, disse o SS. Padre, tenho a grande alegria de 

saudar Sua Santidade, o Catolicós Karekin II, Patriarca Supremo 

de todos os armênios e a nobre delegação que o acompanha. 

Santidade, rezo para que a luz do Espírito Santo ilumine sua 

peregrinação às tumbas dos apóstolos Pedro e Paulo, as 

importantes reuniões que de que participará e, em particular, 

nossos encontros pessoais. Peço a todos os presentes que rezem 

para que Deus bendiga esta visita.” 

 “Agradeço a Vossa Santidade, continuou Bento XVI, o compromisso pessoal no 

crescimento da amizade entre a Igreja Apostólica Armênia e a Igreja Católica. No ano 2000, pouco 

depois de sua eleição, Vossa Santidade veio a Roma reunir-se com o Papa João Paulo II e, um ano 

depois, quis recebê-lo na santa Etchmiadzin. Vossa Santidade veio novamente a Roma, junto com 

numerosos líderes eclesiásticos do Oriente e do Ocidente por ocasião do funeral do Papa João Paulo 

II. Estou seguro de que este espírito de 

amizade se aprofundará ainda mais 

nos próximos dias.” 

       No dia 9, ao receber o Catolicós 

Patriarca, o Papa sublinhou que, no 

diálogo ecumênico, “se realizaram 

importantes progressos para esclarecer 

as controvérsias doutrinais que 

tradicionalmente nos dividiram, em 

particular, as questões sobre a 

Cristologia. Durante os últimos cinco 

anos, avançou-se muito, graças à 

Comissão Conjunta para o diálogo 

teológico entre a Igreja Católica e as Igrejas Ortodoxas Orientais, da qual o Catolicosado de todos 

os armênios é membro, de pleno direito.” 

 SS. Karkin II, fez também uma visita ao Seminário maior da Igreja Armênia Católica em 

Roma e, na Pontifícia Universidade Salesiana de Roma, recebeu o Doutorado “honoris causa” em 

Teologia da Pastoral Juvenil. Nessa solene ocasião disse que “ao longo da história o povo armênio 

sofreu indescritíveis crimes e perseguições, mas nunca abandonou sua fé em Jesus Cristo, fonte de 

força e esperança” Percorreu os anos do regime soviético que “causaram enormes danos à vida da 

Igreja”. Recordou o Genocídio dos armênios nos anos 1915-1921 e disse que hoje assistimos, na 
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república da Turquia, à continuação do aniquilamento cultural: o que não foi destruído no 

Genocídio está sendo agora destruído.”  

 “A Armênia de hoje, continuou o Catolicós Patriarca, tem que enfrentar uma profunda crise 

econômica, com um crescente número de desocupados e a conseqüente emigração. Uma das 

prioridades é a formação dos sacerdotes jovens. A Igreja da Armênia, disse, necessita, antes de mais 

nada, preparar uma nova geração de sacerdotes e formá-los no espírito ecumênico.” 

 

VIVA A ALEGRIA! 
            Quem vale mais 
 

Marido e mulher discutiam quem valia mais. 

- É a mulher, grita a esposa. – É o homem, diz o esposo. 

- Prove! desafia a mulher. 

E o marido: - Táxi?! quando me cobra para ir até o correio? 

- Quinze reais, responde o taxista. 

- E se levo minha mulher comigo? 

- O mesmo preço!    E o marido para a mulher: - Viu? 

   

                                   O casamento não é fácil 
 

No manicômio havia duas moças jovens e loucas. 

- Coitadas! Que aconteceu com elas? perguntou o visitante ao Diretor. 

- Ah, aquela ali, estava apaixonada por um rapaz que a abandonou e casou-se com outra. Ela não 

suportou a dor e aí está; ficou louca! 

- Puxa! E a outra? 

- Ah! A outra? Coitada! foi ela que se casou com o rapaz! 

 

A MÃE DO ANO 
 

        No segundo Domingo de maio, Dia das Mães, a Comunidade 

paroquial homenageou as Mamães presentes na da Santa Missa celebrada 

por intenção delas. 

        Recebeu o diploma de “Mãe do Ano” a estimada Sra. Marina 

Kherlakian Tchakerian, esposa do Sr. Leão Tchakerian e mãe de Elisa 

Vera, Rita de Cássia, Claudete e Andréa. É também avó de dez netos. 

        Parabéns por essa merecida distinção! 

      Após a Divina Liturgia e a homenagem recebida de um grupo de 

crianças, as Mamães cortaram o bolo no salão paroquial. 

 
O ENCONTRO COM JESUS NA EUCARISTIA 

 

Iniciação à Eucaristia 
 

            No dia 22 de junho, seis crianças da Comunidade aproximaram-se pela primeira vez da 

Mesa Eucarística dominical em nossa paróquia-catedral: Amanda Dermendjian, Beatriz e Marcelo 

Contreras Baboghluian, Bruna Monico Hadikian, Mariana Papazian e Thiago Zeronhian. 

            Por quase um ano e meio, quinzenalmente, vinham se reunindo o grupo das crianças com a 

catequista, Sra. Dikranoui Ekizian (Zazá) e, ao mesmo tempo, o grupo dos pais, com o Padre 

Antonio. O fato dos pais se reunirem se justifica por dois motivos: De um lado, eles valorizam a 

preparação sacramental dos filhos e, com sua presença, mostram que a educação da fé não é coisa 

de criança, mas um fato sério, uma tarefa que levamos por toda a vida, pois sempre devemos dar 

razões da nossa fé. De outro lado, eles puderam acompanhar melhor a educação das crianças e, 

antes de tudo, serem eles mesmos os verdadeiros catequistas dos filhos. Nos encontros com os pais, 

foram aprofundados os temas principais do itinerário eucarístico com algumas particularidades da 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XpDkGVIvrMAsjwPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11noln62a/EXP=1214702019/**http%3a/karolkarente.blogger.com.br/
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liturgia e do calendário armênios. Sempre foram ressaltadas as dicas pedagógicas mais adequadas 

para esta fase do desenvolvimento das crianças. A Sra 

Zazá, com seu bom entrosamento com as crianças, 

obteve sempre muita assiduidade por parte de todas. 

           Aos pais foi vivamente recomendada a 

participação dominical na Eucaristia, inclusive o 

compromisso de, pelo menos uma vez por mês, 

privilegiar a Comunidade armênia com a presença na 

Missa cantada do Domingo. 

 Em agosto terá início um novo grupo de 

Iniciação à Eucaristia. As inscrições já podem ser feitas 

na secretaria da Paróquia. A catequese para os pais e as 

crianças continuará quinzenalmente. 

 

 
 

Estão abertas, na secretaria da Paróquia, as inscrições para a Iniciação à 

Eucarística de crianças. Terá início em agosto, aos sábados, das 8h30 às 9h30. 
 

Falecidos da 1a quinzena do mês de julho (S. Missa no dia 13) 
 
 
 

Ananian, George Onig  …..............  12/07/77 

Arakelian, Hampartsum Nazar........ 11/07/00 

Baboghlian, Anna Hovsep..............  04/07/54 

Baboghluian, Alsina da Conceição 14/07/91 

Bernardes Lima, João Batista......... 06/07/66 

Boghossian, Farha...........................  09/07/65 

Boghossian, Sempat........................ 04/07/93 

Borsali, Michel Albert ....................  08/07/63 

Dichtchekenian, Arminé................ 01/07/98 

Ghougassian, Georges Asdour...... 08/07/97 

Hadikian, Bedrós........................... 08/07/83 

Hajjar, Fadel Naoum ..................... 01/07/04 

Hassesian, Haroutiune...................    13/07/80 

Hassessian, Zaruhi Zeitunlian…… 05/07/97 

Indjeian, Hovannes ……………… 07/07/74 

Kherlakian, Cynthia……………… 06/07/83  

Kherlakian, Hatuna Semerdjian…. 01/07/00 

Kherlakian, Veronika……………. 05/07/59 

Kodjaian, Hovsanna……………… 12/07/88  

Kurdoglian, Arminé Distchekenian 12/07/88  

Maldjian, Antonio ………………. 05/07/04 

Maldjian, Haroutium ……………. 06/07/06 

Mirzeyan, Anna………………….. 02/07/80 

Ohannesian, Artin ………………. 05/07/81 

Tarakdjian, Arminda Moraes…….  14/07/85 

Tomassian, Armenag …………….  02/07/67 

Tchakerian, Nazareth ……………  07/07/99 

Tchakerian, Peniamin…………… 08/07/77 

Tilkian, Rupen……………………  11/07/85 

Ustabachian, Mariam Dermendjian 04/07/74 

Yapudjian, Minás………………… 07/07/90 

Zeytounlian, Setrak......................... 03/07/71 
  

Falecidos da 2a quinzena do mês de julho (S. Missa no dia 20) 
 
 

Boghossian, Ardaches .................... 30/07/88 

Boghossian, Gosma........................   27/07/41 

Elmadjian, Minas........................... 15/07/93 

Fetulahian Ambrosio, Adelina…..   17/07/85 

Gasparian, Sérgio……………….. 23/07/60 

Grosby, Donald………………….. 19/07/00 

Hadikian, Techegun Tossunian…. 24/07/04 

Janoian, Artin …………………..    25/07/80 

Kassabian, Selim……………….. 26/07/85 

Kherlakian, Robert……………… 23/07/02 

Kurkdjian, Gadariné ……………. 29/07/02 

Kurkdjibachian, Alfonso………… 23/07/88 

Maldjian, Simon Minás………….. 27/07/57 

Mikaelian, Mariam………………. 22/07/64 

Pajanian, Haygowi Kazandjian…. 23/07/95 

Santurian, Lucia Augusto……….. 20/07/93 

Sarafian, Alexandre…(1o An.)…. 24/07/07 

Semerdjian, Anisia Tchakerian …      17/07/99 

Semerdjian, Vincent Sarkis……... 24/07/95 

Spanpinato, Salvatore…………… 25/07/95 

Tchakerian, Siranuche Tchorbadjian24/07/69 

Terzian, Hagop ..............................   24/07/79 
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Um insistente convite à Comunidade: 
 

 

Nossas famílias certamente participam todos os Domingos da Santa Missa na 

igreja católica mais próxima de sua casa. 

O convite é de que, um Domingo por mês, privilegiem a sua Comunidade, a sua 

igreja paroquial, nossa Catedral armênia católica São Gregório Iluminador, 

participando da nossa Divina Liturgia dominical, que tem início às 11 horas. 
 

PROGRAMAÇÃO PASTORAL 
JULHO - 2008 

 

6– 2o DOM. DO PERÍODO DA TRANSFIGURAÇÃO  
      27º Aniversário da criação do Exarcado Apostólico Armênio. 

      11h: Santa Missa cantada na intenção do Exarcado e das Vocações  

 sacerdotais, religiosas e missionárias.  
       Leituras bíblicas: 1Cor 1,22-2,5 e  Mt 18,10-14  (451) 

 

11– Segunda Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais 

       08h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com Santa Missa dialogada às 10h.  
        Leituras bíblicas:1Cor 5,9-6,11  e Mt 18,23-35  (459) 

 

13– 3o DOM. DO PERÍODO DA TRANSFIGURAÇÃO 
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos da 1ª quinzena do mês de julho.   
         Leituras bíblicas: 1Cor 6,12-7,11 e Mt 19,1-12  (465) 

 

20– 4o DOM. DO PERÍODO DA TRANSFIGURAÇÃO 
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos da 2ª quinzena do mês de julho.  
        Leituras bíblicas: 1Cor 9,24-10,11 e Mc 1,14-20  (477) 

 

27– 5o DOM. DO PERÍODO DA TRANSFIGURAÇÃO 
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Aniversariantes e Casais aniversariantes de julho. 
        Leituras bíblicas: 1Cor 12,1-11 e Mc 1,35-39  (489) 

 
 

 

COLETA ANUAL DE JULHO 
 

                      Julho é o mês da coleta anual para o Santo Padre o Papa! 
 

                              Com a nossa generosa colaboração, o Papa socorre os países que sofrem 

                             calamidades e ajuda tantos projetos de comunidades carentes! Utilize o 

                               boleto bancário e participe da caridade que o Santo Padre faz 

em nome de toda a Igreja! 
 

 

SECRETARIA 
 

Horário: De segunda a sexta-feira: das 8h às 17h. Sábado: das 8h às 11h. Responsável: Srta. Alline 

   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@yahoo.com.ar (do Bispado-Dom Vartan)  

 

 

mailto:paroquiaarmenia@terra.com.br
mailto:exarmal@yahoo.com.ar

