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  São Paulo - Brasil - 11o Ano                           No 40 – Jan.-Fev.-Mar. - 2011 

 

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

 

JUBILEU DE PÉROLA DO EXARCADO 
 

  

No dia 3 de julho de 1981, o Santo Padre João Paulo II criou o Exarcado 

Apostólico Armênio Católico da América Latina, com sede em Buenos Aires. 

 Foi um acontecimento histórico para as 

comunidades armênias católicas da América 

Latina, que, já há muito tempo, esperavam 

possuir um Bispo próprio. Até essa data foram 

dirigidos pelo Arcebispo do Rio de Janeiro, 

então responsável pelos Orientais católicos que 

não tinham Bispo do próprio rito. 

 Na mesma data, o Papa nomeou o 

sacerdote salesiano Waldir Boghossian como 

primeiro Bispo desse Exarcado. O padre Waldir 

acrescentou o nome de Vartan ao ser ordenado 

Bispo, em Buenos Aires, em dezembro do 

mesmo ano. 

 São seis os países que devem ser servidos 

pelo Exarcado, por posssuírem Comunidades 

armênias católicas; de norte a sul: México, 

Venezuela, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. 

 Oito anos mais tarde, em 1989, o Santo 

Padre separou a Argentina do Exarcado, 

elevando-a a Eparquia (Diocese). Nomeou 

também Dom Vartan como primeiro Bispo da nova Eparquia e o confirmou no cargo 

anterior de Exarca Apostólico da América Latina. Assim, Dom Vartan passou a 

acumular duas missões episcopais e a participar da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) e da Conferência Episcopal Argentina (CEA). 

  Passaram-se 30 anos desde a providencial iniciativa apostólica de SS., o Papa! 

Celebramos, então, neste ano o JUBILEU DE PÉROLA do Exarcado. 

 A organização da Igreja Católica Armênia na América Latina é motivo de júbilo 

e ação de graças a Deus! 

 

 

http://www.inesc.org.br/biblioteca/imagens/Integracao%20regional%20-%20America%20do%20Sul.jpg/image_view_fullscreen
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O QUE É A IGREJA? 
 

Quando participamos da Santa Missa, 

cantamos segundo a tradição armênia, logo após a 

homilia, o Havadamk/Creio, no qual professamos 

que “cremos também em uma única Igreja, santa, 

católica e apostólica”. Mas o que seria a Igreja? A 

construção? Um grupo de pessoas que se reúne 

semanalmente para fazer leituras e orações em 

comum? Enfim, o que é a Igreja? 

O termo Igreja (do grego Ekklésia) designa a 

“convocação” (o chamado) do Povo Eleito em 

Cristo para se reunir em comunidade.  É a união de 

todos os batizados – como irmãos, junto ao seu 

Senhor. Jesus Cristo. Ele afirmou que onde dois ou 

três estivessem reunidos em seu nome, ele se faria 

presente (cf. Mt 18,20). Deste modo, quando a 

família cristã se reúne em oração, dando graças pela 

refeição servida, ou, então, para a formação 

religiosa de seus filhos, aí tem-se a manifestação da chamada “Igreja doméstica” (a 

Igreja em família).  

Quando os cristãos atendem à “convocação” do encontro dominical para celebrar 

a Eucaristia na comunidade paroquial, torna-se visível a Igreja enquanto assembleia dos 

que professam a fé e nela foram inseridos.  

Na Santa Missa, durante o “Havadamk”, cantamos, no plural, “cremos 

também...”, o que denota a dimensão comunitária da fé, pois não é possível a prática 

isolada do discipulado de Cristo, por isso rezamos “Háir mer/Pai nosso”. Jesus 

constituiu em si um Povo, um Corpo do qual ele é a Cabeça e nós seus membros.  

O Creio continua: “em uma única Igreja”, a “unidade” da Igreja fundada por 

Jesus é perceptível mediante a recepção dos Sacramentos (há um só batismo - Ef 4,5; 

um só Pão Eucarístico - 1Cor 10,16s), por meio da comunhão dos fiéis no Mistério de 

Cristo (Cl 4,3; At 2,44ss), em unidade de Fé e de culto (Ef 4,5), donde se haure a 

diversidade de ministérios (Liturgia, Catequese, Pastorais Sociais, Ministério 

Ordenado).  

Ela é santa, pois é toda consagrada ao seu Senhor (cf. 1Cor 1,2ss), e tal 

consagração é realçada tanto no rito de consagração do altar e do templo quanto na 

Crisma, quando os que já pertencem a Cristo pelo batismo são ungidos com um “óleo 

precioso” (Sl 133,2) com o qual se perfuma os templos vivos do Espírito Santo (1Cor 

6,19).  

Essa Igreja é católica, uma vez que nessa unidade ela se estende por toda a terra 

e por todos os povos, mantendo-se sempre a mesma, como deu-se na Armênia, com os 

Santos Apóstolos Bartolomeu e Judas Tadeu, e também com São Gregório Iluminador. 

A fé e a Igreja são una, mas em cada região ela adquire expressões próprias (os ritos e 

as tradições).  

Enfim, a professamos como apostólica, pois a recebemos de Cristo nosso 

Senhor, mediante a pregação e ministério dos santos Apóstolos e de seus sucessores, os 

bispos. Nessa apostolicidade, todos os batizados são “chamados” a corresponder ao 

clamor da Igreja para sermos discípulos e missionários. Deste modo, a exemplo de 

nossos Iluminadores, levamos a Luz de Cristo a todos aqueles que se encontram 

afastados e ansiosos por reencontrar o “Caminho, a Verdade e a Vida” (cf. Jo 14,6).  
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PARA BATIZAR E CRISMAR UMA CRIANÇA 

EM NOSSA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
  

Quando procuramos a Igreja para batizar e 

crismar nossos filhos, queremos que eles tomem parte 

das realidades de salvação que Jesus Cristo 

protagonizou neste mundo e que são capazes de 

transformar o ser e a vida de uma pessoa desde o seu 

nascimento.  

O Batismo nos insere no convívio da 

Santíssima Trindade e nos mergulha na morte e 

ressurreição de Jesus. De forma que nos tornamos 

uma coisa só com ele. Por isso, S. Paulo afirma: “Já 

não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim!” 

(Gálatas 2,20). 

Algumas recomendações básicas são 

importantes para a celebração do sacramento: 

1) Prever, com antecedência, as datas e horários, 

para que tudo ocorra com calma, alegria e tranquilidade, proporcionando, de fato, um 

feliz encontro das famílias com a Comunidade que acolhe a criança como novo 

membro.  

2) Que os padrinhos professem a fé na Igreja católica. Se forem casados, que o sejam 

na Igreja católica e não estejam em situação de segunda união. 

3) Pais e padrinhos deverão se inscrever para o encontro de preparação. No primeiro 

semestre deste ano, pode-se optar por um dos seguintes sábados: 26/fevereiro; 

19/março; 16/abril; 21/maio e 11/junho, sempre das 16h00 às 18h00. 

4) Neste encontro, trazer a cópia da certidão de nascimento da criança. 

5) Os batizados poderão ser celebrados nos seguintes horários: Sábados: 10h00 e 

11h00. Domingos: 12h40.  

6) Para o batizado, trazer a roupa branca da criança, toalha grande branca e duas 

velas. 

7) A Comunidade também disponibiliza o salão para aqueles que desejarem 

comemorar o batizado. 

 

REFORMA DA CATEDRAL DE MONTEVIDÉU   
  

O mesmo artista armênio que embelezou a Catedral 

armênia católica de Buenos Aires e a Catedral armênia católica 

de São Paulo está agora trabalhando na Catedral armênia 

Católica de Montevidéu. 

O jovem artista Gagik Vardanyan nasceu na Armênia; 

reside, atualmente, com a esposa e filhos na cidade de Buenos 

Aires. Possuidor de dotes excepcionais para a pintura, recebeu 

de Dom Vartan W. Boghossian a missão de terminar a pintura interna da igreja armênia 

católica da capital do Uruguai. Atualmente está pintando a cúpula e a ampla parede 

localizada atrás do altar; posteriormente completará o estilo armênio do altar e realizará 

a pintura de outras partes importantes daquela Catedral, dedicada a Nossa Senhora de 

Bzommar. 

 O revdo. Padre Antonio Ketchedjian, que trabalhou vários anos no Brasil, é o 

pároco daquela comunidade. 

 

 



 4 

VIVER A EUCARISTIA EM FAMÍLIA 

 

 Da esquerda para a direita: Casal de catequistas: Elie e Ariadne Chadarevian, 

João Ohannes Zeitounlian Zeitounlian, Daniel Balukian Tchakerian, Dom Vartan e 

Padre Antonio,  Aline Tchakerian Sanazar, Ivan Chahestian Falconi e a catequista 

Dikranoui Ekizian (Zazá)  
 

Depois de um ano e meio de preparação, quatro crianças de nossa comunidade se 

aproximaram pela primeira vez da comunhão eucarística no domingo, 19 de dezembro 

passado. Hoje em dia, a Igreja insiste para que cada vez mais as famílias tomem a sério 

o conhecimento, a celebração e a vivência da fé na organização da rotina familiar. 

Permear o relacionamento conjugal e a educação dos filhos com a fé cristã é uma 

tarefa urgente! Pois não basta dizer: “meus pais eram católicos e por isso vou levar 

meus filhos para serem batizados e receberem a comunhão”. Mais do que palavras, 

educamos pelas nossas atitudes e convicções. Se os pais participam da comunidade, 

leem o Evangelho, se respeitam... naturalmente, a eucaristia terá um sentido mais 

profundo na vida dos filhos. 

Durante este tempo de catequese, ao lado das crianças, os pais também 

refletiram sobre o ensinamento do Evangelho e a vida cristã. Assim, consideraram 

importante continuar a reflexão para ajudar seus filhos a se sentirem amados e apoiados 

por Deus e a construirem um referencial mais consistente de fé para enfrentar os 

desafios da sociedade. Por isso, irão retomar os encontros a partir do dia 5 de fevereiro 

às 17h00.  

O convite é estendido a todos que queiram aprofundar a Palavra de Deus em 

suas vidas e serem mais confortados pela oração da comunidade. A fé é a nossa 

companheira de todas as horas, quem a tem no coração nunca se sente só.  

A comunidade agradece o trabalho da catequista Dikranoui Ekizian, a Zazá, e do 

casal Elie e Ariadne Chadarevian, que acompanharam os pais e as crianças na 

descoberta da eucaristia como o centro da vida de Cristo e da vida cristã. 
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 DOM ANDRÉ BEDOGLOUYAN 
 

 No dia 12 de abril de 2010 faleceu, em 

Beirute, capital do Líbano, S. E. R. Dom André 

Bedoglouyan, aos 90 anos de idade, 54 de 

sacerdócio e 28 de episcopado. Dom André era 

libanês; nasceu na cidade de Zahleh no dia  18 de 

fevereiro de 1918. 

 Sentindo a vocação sacerdotal, entrou no 

Instituto do Clero Patriarcal, ordenando-se sacer-

dote no Natal de 1945. 

 Em 1971 foi eleito bispo auxiliar da 

Eparquia Patriarcal de Beirute, onde desenvolveu 

intensa atividade. A partir de 1994, foi Exarca 

Patriarcal de Jerusalém. 

 A Paróquia armênia católica da cidade de 

Zalka, no Líbano, onde residia e realizou obras 

importantes, dedicou a Dom André Bedoglouyan o 

novo, belo e amplo salão paroquial. 

 Ele esteve na Argentina e no Brasil, em dezembro de 1981, por ocasião da 

ordenação episcopal de Dom Vartan W. Boghossian, sendo um dos dois bispos 

consagrantes. 

 Sua Excelência tem parentes no Brasil, que residem na cidade sul-matogrossense 

de Campo Grande. Apresentamos a todos eles nossos sentimentos de pêsames. 

 Atualmente, a Igreja Armênia Católica, possui 14 bispos, dos quais 2 já 

encerraram suas atividades, devido à idade avançada. 

 Elevemos a Deus preces pelo eterno repouso deste incansável, bondoso, 

generoso e querido ministro do Senhor!  

 

UM SANTO ARMÊNIO 
 

 Um dos santos armênios mais conhecidos e 

venerados na Igreja Católica é São Brás! A devoção a este 

santo se estende tanto ao Oriente como ao Ocidente. 

 São Brás nasceu na Armênia, no século III; foi 

médico e, depois, bispo da cidade de Sebaste, atual Sivas. 

 Ficou famoso porque retirou de uma criança, sem 

nenhum instrumento, um espinho que a mesma tinha na 

garganta. Por este fato, é considerado protetor das doenças 

da garganta e, no dia de sua festa há, o costume de benzer 

a garganta das pessoas. 

 A festa de São Brás é celebrada na Igreja Católica 

Latina, no dia 3 de fevereiro; na Igreja Católica Armênia é celebrada no mês de janeiro, 

logo após a oitava da festa da Epifania, que cai no dia 6 de janeiro. 

 No tempo de São Brás aconteceu uma forte perseguição religiosa;  por isso, 

como santo bispo, procurou exortar seus fiéis à firmeza da fé. Durante as perseguições 

do imperador Licínio (308-324), ele foi torturado e decapitado. Faleceu no ano 316. 

 Grande parte de suas relíquias é conservada na cidade litorânea do sul da Itália, 

Maratéia. Foi de lá que nosso Pai-Bispo, Dom Vartan W. Boghossian, trouxe a relíquia 

que é venerada na Catedral armênia católica de São Paulo. 
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 Nossa Paróquia São Gregório Iluminador, de São Paulo, recordará São Brás no 

Domingo, 6 de fevereiro, dedicado à oração em favor dos doentes e idosos; haverá 

bênção da garganta para os fiéis, com veneração da relíquia. 

  

RIR PARA VALER 
 

 Duas senhoras idosas e amigas acabam de atravessar a 

praça da cidade. Uma diz para a outra: “Você percebeu que 

durante todo o tempo havia dois homens que olhavam para nós?” 

Resposta da colega: “Só podem ser o Dr. Parkinson e o 

Dr. Alzheimer!”  

 

 No período do Natal a criança rezava gritando: “Pai do 

Céu, no Natal, eu quero uma bicicleta de presente!”. 

“Não grite!”, diz a mãe; “Deus não é surdo!” 

“Ah, mãe”, diz a criança, “se eu não grito o vovô não escuta!” 

 

 No túmulo de um bandido: “Aqui jaz João Metralha, pistoleiro! Visitante, 

diante desta tumba não chore, porque se ele estivesse vivo, você estaria morto!” 

                                    

BATIZADOS E CRISMAS 

 
 

Tornaram-se filhos adotivos de Deus pelo Batismo e Crisma: 
 

Letícia Yapudjian Naufal – no dia 24/10/2010. Nascida aos 

20/10/2009 em São Paulo, é filha de Flávio Cayres Naufal e de Katia 

Virgínia Yapudjian Naufal. Foram padrinhos: Rogério Yapudjian e a 

Ana Sabina Merenda Yapudjian. Alegramo-nos com toda a família!   

 

Lucas Gomes Seferian – no dia 30/10/2010. Nascido aos 25/02/2010 

em São Paulo, é filho de Claudio Gabriel Seferian e de Ana Paula 

Gomes Seferian. Foram padrinhos: Adriano Gudjenian e Clarissa Viana Lira. Parabéns 

a toda a família. 

 

Gabriel Celani Kirikian Febronio Fregolente – no dia 30/10/2010. Nascido aos 

25/10/2009 em São Paulo, é filho de Olivio Fernando Fregolente e de Luciana Celani 

Kirikian Fregolente. Foram padrinhos: Luciano Armen Celani Kirikian e Rosemeire 

Regina Celani. Felicitações! 

 

Alessia Degurmendjian Cicuto – no dia 21/11/2010. Nascida aos 20/08/2010 em São 

Paulo, é filha de Denis de Oliveira Cicuto e de Marina Degurmendjian. Foram 

padrinhos: Aurélio Aizza Delgado e Adriana Degurmendjian. Parabéns! 

 

Mirella Yenikomshian – no dia 27/11/2010. Nascida aos 10/06/2010 em São Paulo, é 

filha de Wilson Yenikomshian e de Mariana Santos Amâncio Yenikomshian. Foram 

padrinhos: Thiago Santos Amâncio e Vivian Yenikomshian . Parabéns a toda a família! 

 

Ana Markarian Rondini – no dia 28/11/2010. Nascida aos 17/04/2010 em São Paulo, 

é filha de Rômulo Rondini e Rosane Markarian Rondini. Foram padrinhos: Marcos 

Jorge Markarian e Fabiana de Jesus Paulo Markarian. Alegramo-nos com toda a família. 
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 FALECIMENTOS 
       

Voltaram para a casa do Pai: 

 

14/10/2010 -  Linda Banna Fernezlian. Faleceu aos 88 anos, na 

cidade de Curitiba. Era viúva do saudoso Bedrós Minas Fernezlian.  

Sentimentos de pêsames para toda a família, especialmente para os sete 

filhos: Violette, Elizabeth, Madeleine, Robert Bedrós, Boghos, Alexan 

e Romão. Que descanse em paz! 

 

 

17/11/2010 -  Vicente Pamboukian. Faleceu aos 68 anos de idade, 

na cidade de São Paulo. Era ministro extraordinário da Eucaristia. 

Servidor assíduo do Altar, era um ministro fiel, que amava muito a 

sua Comunidade armênia e a servia. Sentidos pêsames para a esposa, 

sra. Iris, aos filhos: Sérgio Vicente e Celso Ricardo, também 

ministro do Altar, às noras: Marilena e Maria Isabel e à irmã, 

Claudete. Deus o tenha na glória! 

 

Falecidos da 1ª quinzena de fevereiro - Missa dia 13 
 

Chadarevian, Monsenhor José.….04/02/85  

Afetian, Antoine (Karekin)............09/02/48 

Beujukian, Marta.…. ……............03/02/64 

Djanikian, Lucia Chadarevian…..00/02/50 

Hadikian, Haruothum…….……..06/02/06 

Harmandaian, Yepros………......02/02/68 

Haroutyounian, Henriette…….....15/02/90 

Janikian, Paulo…….……….…....07/02/82 

Kalaidjian, Marco Antonio..…...15/02/97 

Kalaigian, Nobar.........................15/02/04 

Kalaydjian, Artin……..…….......03/02/71 

Kherlakian, Virginia Sarian........05/02/08 

Marzbanian, Daniel Varujan......09/02/03 

Seferian, Nour Nalbandian..........05/02/91 

Tilkian, Rosinha………..……....04/02/55 

Yaroussalian, Kevork Aghia.......09/02/77 

 

 

Falecidos da 2ª quinzena de fevereiro - Missa dia 27 
 

Abrikian, Jorge..............................18/02/76 

Bazergui Borsali, Marcelle….......21/02/10 

Boudjikian, Agop..........................26/02/77 

Chahestian, João...........................29/02/96 

Dermargossian, Vartuhi................17/02/69 

Ekizian, Garabet.…….. ……........20/02/06 

Ekizian, Zaruhi Manuchakian.......23/02/91 

Fetulahian Toledo, Regina……...17/02/10 

Harmandaian, Boghos Sarkis.......24/02/54 

Kechichian, Paulo.........................26/02/00 

Kherlakian, Eduardo...................17/02/84 

Kherlakian, Selim.......................26/02/67 

Nakashian, Khatchik Youssef....24/02/03 

Nessimian, Felippe......................19/02/66 

Ohannessian, Mayranouche.......25/02/80 

Oundjian, Marie Louise..............25/02/82 

Seferian, Artin.............................24/02/90 

Terzian, Mikael...........................22/02/53 

Terzian, Tatiane...........................18/02/93 

Terzian, Zekia Nahabedian.........17/02/85 
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PROGRAMAÇÃO PASTORAL 
FEVEREIRO - 2011 

 
 

6 – 5º Domingo do tempo da Epifania. 

       Dia Mundial do Enfermo (antecipado do dia 11). 

        Memória de São Brás, bispo armênio:  

         Exposição da relíquia e bênção da garganta. 

          11h: Santa Missa cantada na intenção dos Doentes e Idosos.  
            Leituras bíblicas: 2Tim 2,15-19 e Jo 5,19-30  (53) 

 
 

11 – 2a  Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais. 

  08h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com S. Missa dialogada às10h. 
            Leituras bíblicas: 2 Tim 3,1-7 e Jo 6,1-14  (56) 

 
13 – 1o Domingo do Tempo de Preparação para a Quaresma. 

       11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos da 1ª quinzena. 
    Leituras bíblicas: Tit 1,1-11 e Jo 6,59-72 (107) 

 

 

20 - 2o Domingo do Tempo de Preparação para a Quaresma. 

        11h: Santa Missa cantada na intenção dos Casais e Aniversariantes 

                 do mês. 
            Leituras bíblicas: Rm 13,11-14,9 e Mt 6,1-21 (120)  

 

 

26- Sábado: das 16 às 18h. = Preparação de pais e padrinhos para o 

Batismo.   
 

 

27 - 3o Domingo do Tempo de Preparação para a Quaresma. 

        11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos da 2ª quinzena.  
            Leituras bíblicas: Rm 12,1-21 e Mt 5,17-30  (124) 

 

 

 

SECRETARIA 
 

Horário: De segunda a sexta-feira: das 8 às 12h e das 13 às 17h. Sábado: das 8h às 12h.  
Responsável: Sra. Tatiane. 

   Tels: (11) 3227-6703 e 3228-4084 - Celular do Pároco: 8122-0914 - Fax: 3228-3789 

Dom Vartan (11) 3711-7113 (chamada local que ele recebe no país onde se encontra) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Av. Tiradentes, 718 – CEP: 01102-000 – SÃO PAULO – SP – BRASIL - paroquiaarmenia@terra.com.br 

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