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             Ordenação Diaconal e envio à Armênia 

 
 

     É com a alegria de uma bênção que infunde a graça do servi-

ço aos irmãos, que nosso seminarista Fábio da Silveira Wagner 

será ordenado diácono por nosso Bispo Dom Vartan. A celebra-

ção acontecerá em nossa Paróquia, no domingo, 12 de fevereiro 

de 2012, às 11h00. Todos somos convocados a confirmar, com 

a nossa presença, o ministério que Fábio irá receber. 

Fábio já concluiu os estudos de filosofia e de teologia no Semi-

nário Maior da cidade do Rio de Janeiro e escolheu a Igreja armênia para exercer sua consagração. Ele 

vem se preparando intensamente para receber essa ordenação. Passou todo o ano de 2011 na comunidade 

armênia da Argentina, na maioria do tempo em companhia do próprio D. Vartan, para estudar a língua, o 

canto litúrgico, a história e as tradições do povo armênio. Sua dedicação é um exemplo de quem valoriza a 

tradição armênia, se incultura e se solidariza como o destino dos armênios na diáspora. 

Na Igreja, são tradicionais os três graus da ordem: diaconato, presbiterado e episcopado. Antes de ser 

ordenado presbítero (padre), o candidato recebe o diaconato, que tem a finalidade de consagrar um homem 

para organizar e servir a comunidade. Com este ministério, por direito, Fábio na celebração da missa, irá 

cantar as partes próprias do diácono, proclamar o Evangelho, fazer a homilia, distribuir a comunhão e, so-

bretudo, evangelizar a comunidade. 

Logo depois de sua ordenação, seguirá para a pátria Armênia, para continuar sua formação. Ali prati-

cará o diaconato e se preparará para o passo seguinte de sua ordenação presbiteral, também em São Paulo. 

Desde já rezemos por ele, para que possa exercer a “diaconia” (serviço) do Evangelho com a genero-

sidade e o amor requeridos daqueles que o Senhor chamou para trabalhar em sua messe. A Paróquia São 

Gregório Iluminador se alegra por receber um ministro tão preparado e inteiramente dedicado à evangeli-

zação de seus fiéis! 

                                                          Editorial  

                   Andar com fé eu vou 

 

   Ter fé é algo encantador. Acreditamos em muitas coisas, em muitos princípios. 

Os poetas dizem que é preciso ter fé na vida, fé no amor: “Andá com fé eu vou que a fé não costuma fai-

á”... Ter fé em Jesus Cristo nos leva a conhecer sua pessoa e a experimentar seu amor. 

     Ter fé é uma atitude interior que nos faz buscar o Senhor, ser sensíveis aos sinais dele nos aconteci-

mentos diários. A fé, cultivada na oração e na escuta da Palavra, nos predispõe para ver as coisas de um 

modo diferente! Sobretudo, passamos a viver unidos com Jesus Cristo, que nos dá uma grande alegria e 

uma enorme força para lutar buscando sempre o essencial em nossa vida. A Palavra viva, Jesus Cristo, ge-

ra sentido de vida, otimismo e esperança, porque nos ama, nos revela o amor do Pai e é realização desse 

amor ao entregar sua vida por nós. Por isso, a vida de fé nos revigora interiormente. 

     Compreendemos que ter fé significa entrar na órbita da revelação do projeto de Deus, levado a efeito 

por seu Filho Jesus Cristo. Antes de tudo, acolhemos o amor ou a graça que nos envolve, pois a nossa con-

versão é precedida pelo desejo de Deus de nos salvar das armadilhas dos gananciosos do mundo. Sentir-se 

filho de Deus, tocado por sua graça, é o sentimento mais terno e convincente que podemos ter. Tantas coi-

sas neste mundo nos decepcionam, menos a convicção inabalável do amor do Senhor por nós. 



Como a semente 

 

      

     A fé é segui-

mento de um ca-

minho estreito 

proposto pelo Se-

nhor que nos con-

duz ao essencial: 

ao seu amor. Nes-

se percurso, a Pa-

rábola da semente (Mt 13,1‑23) nos ajuda a entender 

o essencial da vida de Deus em nós. Precisamos ser a 

terra boa, macia e pronta para receber a semente da 

Palavra, o que mostra a necessidade da permanente 

atitude de escuta da Palavra e adesão à vontade do 

Senhor. O amor do Senhor em nós cria uma estreita 

relação de amizade e correspondência de ambas as 

partes. 

Jesus nos ensina que o seu seguidor necessita de-

senvolver algumas atitudes básicas: O que caiu em 

terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração 

bom e generoso, conservam a Palavra e dão fruto 

pela perseverança (Lc 8,15). Assim, três palavras-

chaves resumem a condição de ser discípulo de Jesus: 

ouvir, guardar, frutificar. Esse amor cresce e toma 

forma à medida que ouvimos a Palavra e a colocamos 

em prática. Por isso, aquele que segue o Senhor faz 

brotar a semente e produz fruto, oitenta... cem por 

um, segundo a medida de sua adesão e confiança no 

Senhor. 

Lucas vai pintar os traços da figura de Maria. 

Mostra que ela tem exatamente as qualidades que ca-

racterizam o seguidor de Jesus. Maria ouve a palavra 

de Deus com fé, guarda no coração e a põe em práti-

ca. 

Somos discípulos para seguir o Senhor, colocando

-nos à disposição do seu plano e não o obrigando a se 

curvar às nossas necessidades imediatas. Por isso, a 

sabedoria da parábola alerta de que a Palavra tal co-

mo a semente, não caia à beira do caminho, de qual-

quer maneira, sem chegar a lugar nenhum de forma 

que os pássaros a comam, ou brote entre as pedras e 

espinheiros: Vem o Maligno e rouba o que foi semea-

do em seu coração (v. 19); ouve a Palavra e logo a 

recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é 

de momento: quando chega tribulação ou persegui-

ção por causa da Palavra, ele desiste logo (vv. 20-

21); ou as preocupações do mundo e a ilusão das 

riquezas sufocam a Palavra, e ele fica sem fruto (v. 

22). 
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A fé nos transfigura 

 

Aquele(a) que experimentou o amor misericor-

dioso do Senhor, deu-se conta de sua fragilidade e 

acolheu a sua Palavra como inspiração e sentido 

de viver neste mundo, é capaz de resplandecer a 

glória de Deus em seu ser. A passagem da Transfi-

guração de Jesus (Mt 17,1‑9) diante de Pedro, 

Tiago e João concretiza a condição de vida nova 

que o discípulo usufrui, pois o Espírito de Deus 

resplandece naquele que estabelece essa nova rela-

ção com o Senhor. 

A beleza de viver no Espírito faz o discípulo se 

parecer com o Senhor: seu rosto brilhou como o 

sol e suas roupas ficaram brancas como a luz (v. 

2). A Transfiguração revela a condição divina de 

Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Os discípulos 

devem ver em Jesus a nova condição humana glo-

rificada pela encarnação do Filho de Deus. 

No Evangelho, Jesus sobe o monte Tabor e se 

transfigura quando estava próxima a sua morte. 

Fez isso para que os apóstolos não se escandali-

zassem diante do horror da cruz. A Transfiguração 

é o prenúncio da ressurreição, como coroação dos 

sofrimentos de Jesus em sua paixão. A cruz, a doa-

ção de vida e as dificuldades não farão o discípulo 

afastar-se de sua missão, pois todo aquele que faz 

a vontade de Deus imita Jesus. Por isso o Pai diz: 

Este é o meu Filho amado, nele está meu pleno 

agrado: escutai-o (v. 5). 

Vamos ter sempre presente que o mistério da fé 

em Cristo comporta os dois lados da moeda: a cruz 

e a ressurreição. A confiança em Deus nos leva a 

suportar a cruz de cada dia com tudo aquilo que 

ela significa de dor e de limitações, porque a cruz 

não é o fim de nosso caminho de fé, mas sim, o 

meio para alcançarmos o objetivo: a ressurreição. 



Primeiro anúncio 
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O Senhor me chama 

 

Nossa Paróquia Armênia Católica existe 

porque há pessoas que sustentam a proclamação 

da Palavra, ajudam a administrar seu patrimônio, 

cuidam de suas promoções e festas e, sobretudo, 

estão presentes no culto dominical e em suas 

atividades pastorais. A participação de cada fiel 

armênio é importantíssima. Se olharmos bem, é 

a resposta ao chamado do Senhor. Ele faz arder 

o nosso coração, pois o seu amor nos cobre co-

mo o orvalho da manhã serena que umedece e 

acalma nosso espírito, tantas vezes atribulado. 

Vir à comunidade significa apostar no 

crescimento de nossa fé comum, buscar conforto e esperança na Palavra Divina que não falha nem decep-

ciona. Especialmente, quando nos aproximamos do Corpo e do Sangue do Senhor. 

A Zazá, ou melhor, a Dikranoui Ekizian, descreve as atividades que a faz vibrar na comunidade. Em 

seguida, temos o depoimento do acólito Ricardo Lopes de Lima casado com a Alessandra Karagulian e que 

mantém uma presença constante aos domingos em nossa Paróquia. . 

Dikranoui – Zazá 

 

     Comecei o meu trabalho dentro da Igreja, com o grupo de oração. Além do mais sempre tive vontade de 

fazer um trabalho voluntário para ajudar os moradores de rua, daí me propus a montar um grupo para fa-

zermos marmitex. Por uns cinco anos estive com a equipe todo sábado, sendo que à noite saíamos para dis-

tribuir as marmitas.  

     Atualmente, aos sábados sou catequista das crianças da primeira comunhão. Exerço o ministério de lei-

tora na missa, mas procuro sempre me revezar com algum paroquiano. Gostaria que outros fizessem parte 

deste trabalho, pois é fundamental a participação de muitos para formar a nossa comunidade de fé. 

     Também colaboro na formação das peregrinações, especialmente a de Aparecida, que fazemos todos os 

anos. Sou membro da diretoria das Damas da Paróquia e convido os paroquianos a participarem da missa 

aos domingos, para começarmos uma semana abençoada e nos encontrarmos no salão para o café e um ba-

te-papo descontraído. 

Pai misericordioso 
 

     Assim como na parábola do pai misericordioso (Lc 15,11‑32), o filho mais novo, 

depois de levar uma vida desregrada e vazia, que o pôs a perder a herança e o levou à 

desgraça, agora cai em si, reconhece seu erro e quer voltar para seu pai: “Quando ain-

da estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encon-

tro, abraçou-o e o cobriu de beijos” (v. 20). A dinâmica da fé supõe a conversão, a 

predisposição de reconhecer o mal cometido e dar-nos conta de que não somos tudo 

aquilo que imaginamos ser. Estejamos sempre prontos para assumir essa atitude fun-

damental em nossa vida: somos esse filho que “mete o pé pelas mãos”, se acha tão poderoso e cheio de jo-

vialidade, mas se encontra no fundo do poço, a ponto, como na parábola, de nem poder comer a comida 

que davam aos porcos. (cont. pág.5) 
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Acólito Ricardo 

 

Mesmo no período de namoro, minha esposa Alessandra e eu sentíamos certa necessidade de voltar a 

frequentar a Igreja. Muitos podem pensar que este sentimento foi gerado por uma série de problemas e 

complicações e que seria uma forma de pedir a Deus que restabelecesse a paz em nossas vidas. Realmente 

as dificuldades nos fazem pensar mais em Deus. Contudo, em nosso caso, o motivo foi a afinidade no que 

se refere aos valores, pois nós sempre tivemos a família como prioridade. Sempre concordamos que o ca-

samento é algo muito precioso e não apenas um meio para “sair de casa e viver livremente”. Sempre acre-

ditamos que ter um filho significasse assumir um compromisso que colocaria muitos de nossos interesses, 

principalmente os materiais, em segundo plano. Enfim, valores que a Igreja sempre nos ensinou. 

Mesmo assim, com todos esses pontos em comum, e após dois anos de casados, adiávamos nossa ida 

à casa de Deus. “Iremos na semana que vem”, dizíamos com toda a convicção, mas depois íamos acumu-

lando desculpas e mais desculpas e, no final das contas, ficávamos em casa ou marcávamos algum outro 

compromisso. 

Porém, certo dia, minha esposa recebeu a ligação de uma pessoa que, no futuro, seria muito querida 

por nós dois: seu nome é Zazá. Ela, muito simpática, nos convidava a comparecer na missa do domingo 

próximo, pois a celebração seria em intenção dos casais aniversariantes daquele mês. “Depois dessa” – dis-

se, quando minha esposa me contou –, “nós temos quer ir”. 

De lá para cá, estamos presentes praticamente em todos os domingos. Devido à correria do dia a dia, 

este é um dos poucos compromissos que eu e minha amada temos em comum.  

Domingo é o dia em que reforçamos nosso compromisso um com o outro. Que pedimos força, cora-

gem e sabedoria para resistir às tentações do mundo. O dia em que pedimos misericórdia e perdão pelas 

ofensas cometidas.  

Domingo é o dia em que me pergunto: O que eu estaria fazendo de tão importante, se não estivesse 

aqui?  

Eu auxilio como acolito no altar. E é com enorme satisfação que dou este testemunho: poder celebrar 

o Santo Sacrifício instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo é uma dádiva. Colaborar com a perpetuação de 

um rito secular, tão belo e tão rico, é uma honra. Fazer parte desta família espiritual que exala graça e bon-

dade e que me recebeu com tanto carinho é certamente um presente de Nossa Mãe Santíssima. 

BATIZADO E CRISMA 
Tornou-se filho adotivo de Deus pelo Batismo e Crisma: 

Alexandre Tchakerian Grandino - no dia 18/09/2011. Nascido aos 14/12/2010 em 

São Paulo, é filho de Paulo Alexandre Grandino e de Katia Ani Tchakerian. Foram 

Padrinhos o Sr. Maurício Antonio Freire e a Sra. Elaine Cristina Tchakerian. 
Alegramo-nos com toda a família! 

 
(cont.) 

 

No entanto, o nosso pecado, marcado pela nossa falsa autossuficiência, se depara com o amor miseri-

cordioso e cheio de compaixão do pai que não somente acolhe o rapaz, mas o recebe novamente na condi-

ção de filho: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandá-

lias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos (vv. 22-23). 

A nossa fé é a legítima expressão desse movimento interior de reconhecimento das nossas limitações, 

de nossa pequenez e ambiguidade, para nos jogarmos confiantemente nos braços do Pai. Não basta reco-

nhecer nosso pecado e o amor do Pai, a fé precisa se alimentar para continuar crescendo até produzir fru-

tos. 
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Falecimento da Sra. Olga Scudeller Boghossian 
 

          Nas primeiras horas do dia 8 de setembro de 2011, dia da festa litúrgica 

da “Natividade da Santa Virgem Maria”, faleceu em Penápolis-SP, aos 96 a-

nos, a senhora Olga Scudeller Boghossian, mãe de nosso bispo Dom Vartan. 

Ele pôde assisti-la em seus últimos momentos, tanto como filho quanto como 

sacerdote, ministrando-lhe o sacramento da Unção dos Enfermos e tendo-a nos braços no momento de sua 

partida à Casa do Pai Eterno. 

     A sra. Olga nasceu em 29 de abril de 1915, em Piracicaba –SP, numa família de imigrantes italia-

nos, cujos pais decidiram, em sua infância, residir em Penápolis. Anos mais tarde, em 1937, casou-se com 

o sr. Ardachés Boghossian, laborioso negociante, conhecido na região como “Seu João da Casa Armênia”. 

    Era a primogênita dos dez filhos de Guilherme e Angelina Scudeller. Deixou seis filhos, Arly 

Carlos, Waldir (Dom Vartan), Mirtes Therezinha, Marina, Marly e Eduardo, catorze netos e dez bisnetos. 

 O legado mais expressivo que deixou para os que a conheceram foi sua piedade cristã, a qual soube 

imprimir em seus filhos e netos, ao fazer de sua família um lar cristão e devoto à Virgem Maria. Ali, o a-

mor a Cristo criou raízes e produziu frutos. 

     À família Scudeller Boghossian nossos pêsames. Pedimos a Deus que console a todos pela au-

sência de dona Olga. 

     Que a Virgem Maria a apresente ao Pai celestial, em seu nascimento para a eternidade. 

16/08/2011 -  Adelina L. Ribeiro Degurmendjian. Faleceu aos 63 anos, 

na cidade de São Paulo.  Sentimentos de pêsames à seus familiares e ami-

gos. 

22/08/2011 -  Rafael Zimbardi. Faleceu aos 49 anos, na cidade de São 

Paulo.  Sentimentos de pêsames à seus familiares e amigos. 

28/08/2011 -  Maria Kelendjian Maldgian. Faleceu aos 96 anos, na ci-

dade de São Paulo.  Sentimentos de pêsames à seus familiares e amigos. 

08/09/2011 -  Olga Scudeller Boghossian. Faleceu aos 96 anos, na cidade de Penápolis - SP.  

Sentimentos de pêsames à seus familiares e amigos, bem como a Dom Vartan V. Boghosian, pela 

ausência de sua mãe. 

 FALECIMENTOS  
Partiram para a casa do Pai: 
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MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS NA 1A QUINZENA DE NOVEMBRO 

SANTA MISSA NO DOMINGO, DIA 13 
 

 

MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS NA 2A QUINZENA DE NOVEMBRO 

SANTA MISSA NO DOMINGO, DIA 27 

 

 

Keutenedjian, Varan………………........15/11/59 

Khatchadurian, Luci……………….......11/11/92 

Kherlakian, Evandro……………….......05/11/84 

Kirchanian, Nicola……………………..01/11/62 

Maldjian, George……………………….06/11/10 

Nalbentian, Garabet Mesrob...................15/11/08 

Ovanessian, Dickran Jorge......................11/11/62 

Sevzatian, Mikael……………………….15/11/59 

Tcherkezian, Gregoire………………….07/11/62 

Zeitunzian, Berjuhi……………….…….12/11/09  

Abrikian, Garabed…………….………03/11/89 

Bademian, Aram………….………......07/11/07 

Bojikian, Ricardo Stockler .……..........09/11/87 

Caskanlian, Garaped………………….07/11/83 

Chahestian, Lutfia…………………….05/11/71 

Djanikian, Clemente…………………..01/11/49 

Hassessian, Boghos…………………...05/11/67 

Kalenderian, Baghdassar Melkon…….09/11/47 

Kalenderian, Priapion (Mary)…….......05/11/81 

Kassabkodjian, Anna Santurian.............11/11/89 

Kechichian, Setrak………………….....05/11/96  

Alapanian, Krikor……………………..20/11/98 

Arslanian, Hagop……………………...23/11/65 

Chahestian, Arthur..…………………..18/11/00 

Dermendjian, Aghop………………….17/11/01 

Hossepian, Ricardo………………........29/11/81 

Kahtalian, Hayganuche Boghossian......24/11/89 

Kalaidgian, Agob……………………...23/11/90 

Kalaidgian, Vartouhi Sahatdjian….......16/11/01 

Kassabian, Jeannette Assalian…….......20/11/00 

Kassabian, Dudu Harmandaian.............16/11/04 

Keutenedjian, Anna Silva…………......23/11/02 

Keutenedjian, Claudina.........................17/11/46 

Khatchadourian, Mari…………….......19/11/99  

Khatchadurian, Yenovk…………..........16/11/84 

Kherlakian, Serop…………………........22/11/61 

Maldjian, Krikor Minás………………...30/11/62 

Pamboukian, Vicente…………………..17/11/10 

Sarafian, Ramela Ghazarian...................17/11/81 

Sevzatian, Artin………………………...23/11/58 

Sevzatian, Krikor……………………….21/11/84 

Sislian, Leandro………………………...27/11/86 

Tarakdjian, Bachir……………………...16/11/75 

Tchakerian, Eliza Belerenian…………..30/11/81 

Torossian, Toros......................................20/11/75 

Vassilian, Makrouhie Kherlakian............22/11/73  

 

     “Não temas! Eu sou o Primeiro e o Último,  

o Vivente; estive morto, mais eis que estou vivo pelos 

século dos séculos...”  

(Apo 1, 17b-18a) 

 

“Eu su a ressurreição. Quem vive e crê em mim,  

ainda que morra, viverá. 

(Jo 11,25) 



 

Av. Tiradentes, 718 – CEP: 01102-000  

 

SÃO PAULO – SP – BRASIL -   

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 

CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

 
 
 

Exarcado Apostólico  
Armênio para  

a América Latina  
no Brasil 

paroquiaarmenia@terra.com.br  

 

paroquiaarmeniasec@terra.com.br  

 

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 - Fax: 3228-3789 

 Celular do Pároco: 8122-0914   

 

Dom Vartan (11) 3042-8770 (chamada local que ele recebe no país onde se encontra)  

exarmal@yahoo.com.ar 

 

 
PROGRAMAÇÃO PASTORAL 

Novembro - 2011 

 

 
6– 9o Domingo do Período da Cruz 

11h: Santa Missa cantada nas intenções dos Doentes e idosos. 

       Leituras bíblicas: Ef 5,15-33 e Lc 8,49-56  (649) 

        

 

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

08h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com S. Missa dialogada 

         às10h. 
    Leituras bíblicas: Ef 6,13-24 e Mt 9,37-44 (657) 

 

13 –  10o Domingo do Período da Cruz  

11h: Santa Missa cantada na intenção dos falecidos da 1ª quinzena     

do mês. 
        Leituras bíblicas: Fl 1,1-11 e Lc 9,44-50 (661)  

 

 
20 – 1o Domingo da Quinquagésima (preparação para a Epifania e 

para o jejum). 
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Casais e aniversariantes 

do mês. 

           Leituras bíblicas: Fl 4,8-24 e Lc 11,1-13 (675)  

 

 

27 – 2o Domingo da Quinquagésima (Preparação para a Epifania).  

11h: Sta. Missa cantada na intenção dos Falecidos da 2ª quinzena 

do mês. 
        Leituras bíblicas: 1Tes1,1-10 e Lc 12,13-31 (688)  

         D. Vartan presidirá a Eucaristia 
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