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Editorial 

 
Cristo ressuscitou dos mortos! 

Bendita é a ressurreição de Cristo! 
 
     Como Igreja, em caminhada de fé, celebramos a Páscoa do Senhor, comemora-
mos e bendizemos este singular acontecimento, do qual participamos por nossa 
pertença à Igreja, pela recepção dos Santos Mistérios do Batismo e da Eucaristia. 
Na historicidade da fé cristã, como povo de Deus, acompanhamos nos dias de pre-
paração à Páscoa, dois eventos também históricos, os quais somente encontram 
sentido sob o prisma da fé e de uma caminhada no seguimento de Cristo: Primei-
ramente, a humilde renúncia de um Pontífice Romano, gesto de desprendimento e 
de confiança que comoveu tantas pessoas. Em segundo lugar, após dias de oração 
e de expectativa, a gaudiosa e não menos comovente eleição para o governo da 
Igreja Católica, de um homem que cativou em poucos minutos o carinho e a aten-
ção não apenas de seus filhos espirituais, mas da imprensa e do restante da huma-
nidade. Isso de certo modo, também foi uma “páscoa”, ou seja, uma “passagem” 
para um novo modo de ver e de realizar a missão evangelizadora, com renovado 
ardor. É nessa caminhada de fé que, nós como Paróquia nos mobilizamos para a 
tão esperada Festa de São Gregório, bem como para as atividades programadas 
pela Igreja em nosso país, como a Semana Missionária e a JMJ Rio 2013. Deste 
modo, nossa vida particular se une pela fé, tanto à Páscoa do Senhor, quanto a 
esses belos e singulares acontecimentos eclesiais. 
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POR QUE O PAPA RENUNCIOU? 

 

María Denisse Fanianos de Capriles - periodista venezuelana - estrato 

 

 Ninguém esperava a renúncia do Papa Bento XVI. Ao tomar 
conhecimento da notícia, senti uma dor no coração e desceram lágri-
mas . É que Bento XVI significou muito para a nossa Igreja Católica, 
sobretudo nestes anos problemáticos. 

 Como escrevi em uma carta aberta a Bento XVI: "Vemos clara-
mente como o Espírito Santo o está guiando quando, com sua inteli-
gência, mostra impressionante humildade, paciência, sabedoria e paz. 
Cada mensagem que transmite é como um oásis de teologia espiritual, 
que nos ensina claramente o caminho a seguir para enamorar-se de 
Deus; porque Vossa Santidade, como ninguém, sabe bem que quanto 
mais almas estão acesas no amor de Deus, tanto mais se irradia uma 
chama imensa, que queima de amor, justiça e paz, todos os ângulos  da 
terra." Esse grande amor de Deus, que encheu o coração de muitos ca-
tólicos do mundo inteiro, é que nos permite dizer hoje, com grande fe-
licidade, que nossa Igreja está viva e mais jovem que nunca! 

 Depois do impacto inicial da notícia da renúncia do Papa, meditei as palavras que ele pronunciou, 
momentos antes, na basílica de São Pedro. Pude, então, compreender o porque da sua decisão. Bento XVI 
nos mostrou, mais uma vez, que é um homem sábio e que estava nesse cargo não por ânsia de poder, nem 
por alguma razão humana; estava porque assim lhe pediu Deus, sete anos atrás, quando apenas faltavam 
dois anos para cumprir os oitenta. 

 O Papa disse aos Cardeais presentes em São Pedro: "Depois de ter, reiteradamente, examinado 
diante de Deus minha consciência, cheguei à conclusão que, pela idade avançada, já não tenho as forças 
necessárias para exercer adequadamente o ministério petrino." E acrescentou: "Para governar a barca de 
São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário vigor tanto do corpo como do espírito, vigor que ultima-
mente me tem faltado; de tal forma que reconheço minha incapacidade para exercer bem o ministério que 
me foi confiado." "Estando muito consciente da seriedade deste ato, declaro, com plena liberdade, que 
renuncio o ministério de Bispo de Roma, Sucessor de São Pedro, que me foi confiado por meio dos Car-
deais, no dia 19 de abril de 2005." 

 Este exemplo de humildade que Bento XVI deu ao mundo, neste Ano da Fé, é realmente admirá-
vel! Compreendemos plenamente que são necessárias uma fortaleza e saúde "de ferro" para caminhar ao 
ritmo de uma igreja e de um mundo que correm a velocidades enormes. Isto porque nossa Igreja, digo 
com muita felicidade, está cheia de jovens e, para correr ao lado deles, acompanhá-los e ensiná-los, é ne-
cessário estar em boas condições. 

 Dom Diego Padrón, presidente da Conferência Episcopal Venezuelana, observou, imediatamente, 
que o Papa Bento XVI estava dando "um bom exemplo" com sua renúncia. Para nós cristãos, uma notícia 
tão inesperada se converte em uma maravilhosa notícia, cheia de esperança e de luz, porque sabemos que 
é Cristo quem conduz o barco da Igreja e que tudo o que acontece é para seu bem. Temos plena confiança 
que o próximo Papa dará também grande exemplo e será muito querido por todos seus filhos, do mundo 
inteiro. 

  

 



    

 

UM PRESENTE DE DEUS PARA OS HOMENS 

"PAPA FRANCISCO" 

Arcipreste Paulo Hakimian 

 

 FRANCISCO, é o nome que faltava na his-
tória dos Papas. Como Francisco de Assis, também 
chamado o "Pobre de Assis", nascido em 1182, 
jovem de família muito rica, que se desprende de 
tudo para viver como pobre entre os pobres! 

 Assim é o nosso novo Papa, Francisco, pa-
dre, amigo e irmão! Assim era o "Padre Jor-
ge" (como gostava que o chamassem). Como Car-
deal Arcebispo de Buenos Aires  sabia viver o 
Evangelho ao pé da letra: visitava os doentes, os 
pobres, as favelas; viajava de metrô e de ônibus; 
atendia pessoalmente as chamadas telefônicas, não 
deixava carta sem resposta; queria muito a seus 
Sacerdotes. Recordo-me que na primeira Quinta-Feira Santa depois de sua nomeação como Arcebispo de 
Buenos Aires, compareceu no hospital e lavou os pés de doze doentes de aids. Depois da morte de João 
Paulo II, foi eleito o Papa Ratzinger mas circularam rumores de que Bergoglio recebera votos para estar 
em segundo lugar. 

 A eleição do cardeal Jorge Bergoglio deve ter surpreendido muitas pessoas. Não estava elencado 
entre os papáveis, por sua idade e saúde; tinha 76 anos. Quanto à saúde é verdade que teve problemas no 
passado, mas não deixaram consequências. O Cardeais compreenderam, que ele não iria governar por vin-
te anos; um pontificado de oito ou dez anos, como o período da presidência de muitos países, é suficiente 
para imprimir uma direção pessoal à Instituição. 

 Para alguns a opção estava entre um Papa italiano e um "de fora". Bergoglio era "de fora" e de ori-
gem italiana. Foi importante que elegeram um cardeal da América Latina, onde vivem muitíssimos católi-
cos. Um dia elegerão um asiático ou um africano, não para ressaltar seu continente senão para enriquecer 
a tradição européia com os conteúdos religiosos de outras regiões. 

 América Latina enriquece a Igreja católica, universal, com sua característica: a religiosidade popu-
lar, que se manifesta de muitas formas, incluídas as dos povos origi-
nários. A essa religiosidade denominamos "piedade popular" na me-
dida em que expressa a fé da Igreja, como a devoção à N. Senhora 
de Guadalupe que apareceu a um índio. O cardeal Bergoglio mos-
trou grande sintonia com a piedade popular do nosso continente. 

 No movimento ecumênico Bergoglio demonstrou grande 
abertura. No diálogo inter-religioso estabeleceu vínculos estreitos, 
que pude comprovar pessoalmente. A Argentina é um caso excepci-
onal no mundo com relação à participação, na mesma mesa, das três 
religiões: judia, cristã e muçulmana. Suponho que Papa Francisco 
continuará desenvolvendo esta linha.  

 Grande amigo dos Armênios, várias vezes presidiu o Ato Re-
ligioso na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, pelas vítimas do 
Genocídio de 1915, instando claramente o Governo da Turquia a 
reconhecer o Genocídio perpetrado pelos Jovens Turcos, para que 
haja justiça e para que acontecimentos semelhantes não se repitam 
em outras partes do mundo. Os Patriarcas Armênios que passaram 
pela Argentina, ficaram edificados e até maravilhados pela austeri-
dade do Cardeal Bergoglio, por sua simplicidade e por seu compor-
tamento humilde. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DA COLETA PARA A SÍRIA 
 

 A Paróquia deseja prestar contas da Coleta realizada em prol das nossas 
famílias armênias da Síria, em meio à guerra civil.  
 A Coleta realizada em todo o Brasil, através do boleto bancário, arrecadou R$ 
2.930,00. Com a contribuição especial de mais oito famílias armênias católicas de 
São Paulo atingimos a soma significativa de R$ 25.930,00. 
 Foi, assim, possível adquirir 12.088,00 dólares que foram enviados ao destino 
no dia 1o de fevereiro: Foi depositada a metade, 6.044,00 dólares, na conta bancária 
em dólares da Arquieparquia Armênia Católica di Alepo, cidade mais afetada da Sí-
ria pela guerra civil. Os outros 6.044,00 dólares foram depositados na conta em dóla-
res do Patriarcado Armênio Católico, com sede em Beirute. Nosso Patriarcado está 
enfrentando gastos avultados com as  nossas famílias armênias prófugas da Síria. 
 Parabéns à Comunidade Armênia Católica por essa feliz e fraterna iniciativa! Deus abençoe a to-

dos, retribua a generosidade e conceda a paz à Síria. 

 

             Que interessante! Hoje um jesuíta cumpre em sua pessoa o voto es-
pecífico da Companhia de Jesus, o quarto voto: obediência ao Sumo Pontí-
fice. Nada mais franciscano que escolher servir à Igreja pela obediência à 
mesma, lá onde ela pede de estar. Por tudo isso, hoje dormimos tranquilos 
e confiantes, sabendo que não temos um jesuíta ou um franciscano como 
Papa; não temos um argentino ou um de língua espanhola. Temos é uma 
pessoa que Deus, em sua misericórdia nos deu, com a tranquilidade de sa-
ber que, mais que sobrenomes e procedência, é um cristão enamorado de 
Jesus Cisto, que procura a santidade, uma pessoa a quem todos podem 
chamar de pai e que nos chama de irmãos... e, como se fosse, pouco, tam-
bém se chama Francisco!  

         Hoje que é nosso Papa, continua como sempre a dizer-nos: "Rezem 
por mim." Sim, rezemos por ele, porque sua missão é pesada. Que o Espí-
rito Santo o ilumine e seja como diz São Francisco: "Um instrumento de 
paz para todos os homens de boa vontade! 
 

         Sua Santidade Francisco recebendo nosso 

Bispo Dom Vartan no Vaticano. 

 

COLETA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE - 2013 
 

Tema: "Fraternidade e Juventude" 

Lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8) 
 

 A Igreja Católica no Brasil realiza, durante o período da Quaresma, a 
Campanha da Fraternidade, que neste ano da Jornada Mundial da Juventude no 
Rio de Janeiro no mês de julho, teve como tema “Fraternidade e Juventude”. 

 A coleta realizada em todas as Paróquias e Dioceses no Domingo de 
Ramos, no nosso Exarcado é realizada no mês de abril e tem um destino de aju-
da aos necessitados. A porcentagem que permanece em nossa Paróquia será 
destinada aos alimentos que preparamos todos os sábados para os pobres. 

           Junto com este Boletim segue, pois, um boleto bancário com um valor 
estabelecido. Essa importância pode ser tanto diminuída como aumentada, se-
gundo a possibilidade e generosidade de cada família. No ano passado a coleta 
rendeu R$ 4.486,60. 

 



No 49 – Abr-Mai-Jun - 2013  Página 5 

 

APELO DOS PATRIARCAS CATÓLICOS DO ORIENTE MÉDIO 

 

 Por ocasião da cerimônia de Inauguração do Pontificado de Sua Santidade o 

Papa Francisco, os Patriarcas Católicos Orientais se reuniram em Roma, na basíli-
ca Santa Maria de Cosmedim. 

 São Suas Beatitudes: Nersés Pedro XIX, Katolicós Patriarca de Cilícia dos 

Armênios Católicos (o primeiro da série de fotos); Gregório III, Patriarca de Antio-

quia e de todo o Oriente, Alexandría e Jerusalém, da Igreja Greco-Melquita Católi-

ca (o segundo da série de fotos); Mar Inácio José III Younan, Patriarca de Antio-

quia da Igreja Católica Síria (o terceiro); Béchara Boutros Raï, Patriarca Cardeal 

de Antioquia e de todo o Oriente da Igreja Maronita (o quarto); Luis Rafael I Sa-

ko, Patriarca de Igreja Católica Caldéia (o quinto) e Ibrahim Ishaq, Patriarca da 

Igreja Católica Copta (o sexto da série de fotos). 

 Manifestaram em nome próprio e de seus respectivos Sínodos, felicitações a 
Sua Santidade o Papa Francisco, por motivo de sua eleição e do início do seu Pon-

tificado como Sucessor de Pedro, bispo da Igreja de Roma, primaz na caridade. 

 Ofereceram preces por intenção de Sua Santidade para que possa enfrentar 

os desafios da Igreja no mundo e no Oriente Médio em particular, onde a vida dos 
cristãos está em perigo e seu futuro ameaçado. Esses cristãos necessitam da solidari-

edade do Papa, da sua oração e ajuda. Confirmaram sua Comunhão Eclesial com 
Sua Santidade, para que a Igreja possa respirar com seus dois pulmões, oriental e 

ocidental. Alegraram-se com a escolha do nome Francisco, feito pelo Papa, indi-
cando ser um Papa para os pobres, para a paz e a fraternidade universal. Desejaram 
que o ministério petrino seja exemplar no serviço; que corresponda aos desejos do 

Senhor. 

 Trataram, depois, das situações alarmantes de seus países, pois levam no 

coração as preocupações e sofrimentos de seus filhos, filhas e de seus compatriotas. 
Rezaram pela paz mundial e novamente fizeram um apelo ao diálogo e à reconcili-

ação, como únicos caminhos para sair das crises atuais. Insistiram na rejeição à vio-
lência e exortaram ardentemente para a solução dos conflitos através de negocia-

ções sérias, pacíficas e justas, que ofereçam soluções eficazes. Condenaram os se-
questros, torturas, assassinatos, vandalismo nos lugares sagrados e agressões contra 
as pessoas. 

 Expressaram ainda solidariedade para com os refugiados e pessoas desloca-
das de sua região (especialmente na Síria), cujos números crescem de forma dramá-

tica. Continuarão trabalhando com as organizações sociais e humanitárias para aju-
dar a resolver a trágica situação. Reconhecem as aspirações legítimas da população 

de seus países, de reformas políticas, sociais e econômicas, elementos básicos para 
aplainar o caminho da democracia e o fortalecimento da liberdade universal e dos 

direitos civis. 

 Em nome de todos os cidadãos, incluindo muçulmanos e cristãos, os Patri-

arcas fizeram um apelo a todos os povos do mundo árabe a melhorar suas condi-
ções de vida, mediante o enriquecimento de suas sociedades, com os valores espiri-

tuais e humanos; a preservar o diálogo entre as religiões e civilizações, presente ao 
longo da história, para construir um futuro melhor, no qual o jovens possam reali-
zar suas aspirações e esperanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

A SEMANA MISSIONÁRIA E A JMJ RIO 2013 

 

     Nós, membros da Igreja Católica no Brasil, seremos agraciados por uma série de eventos históri-

cos, que serão veiculados pela imprensa dentro e fora do país. Como parte dos preparativos para a 

Jornada Mundial da Juventude, que ocorrerá na Cidade do Rio de Janeiro, teremos em nossa Paró-

quia Armênia Católica de São Paulo a Semana Missionária, que ocorrerá dos dias 16 a 21 de julho. 

As atividades que serão realizadas estarão em sintonia com as demais paróquias católicas, as quais 

também estarão movimentando seus grupos juvenis. 

     O primeiro dia será reservado à acolhida dos jovens armênios que virão do exterior em peregri-

nação, primeiramente a São Paulo, para participarem da “pré-jornada” em nossa paróquia. Nos di-

as sucessivos teremos várias atividades, litúrgicas, momentos de espiritualidade, culturais, turísticas, 

patrióticas, momentos de confraternização, etc. Foi constituída uma equipe para a organização des-

sas atividades. 

     Após o encerramento da Semana Missionária em nossa Catedral Armênia Católica, seguiremos, 

no dia 22 de julho, para a Cidade do Rio de Janeiro, passando pelo  Santuário Nacional de Apareci-

da, para uma visita à “Casa da Mãe”. No Rio de Janeiro, os participantes tomarão parte das ativida-

des programadas para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ Rio 2013): palestras, shows, celebra-

ções litúrgicas, projeções de filmes, etc... Tais atividades terão o seu auge na “Vigília” que ocorrerá 

na noite de 27 de julho, da qual participará o Papa Francisco. No domingo, dia 28 de julho, teremos 

a Missa Solene de encerramento, que o novo e já tão querido Pontífice presidirá. Serão momentos 

inesquecíveis e históricos, pois também será a primeira viagem apostólica que o novo Papa realiza-

rá. Após o encerramento da JMJ Rio 2013, o Papa também irá ao Santuário mariano de Aparecida, 

no interior de São Paulo, num gesto de devoção para com a Mãe de Jesus, bem como para estar 

mais perto do povo brasileiro. 

     Essas diversas atividades são presentes que Deus, através da Igreja, concede a todos nós. Pode-

mos tomar parte delas, seja de modo mais efetivo, participando das atividades, seja prestando auxí-

lio, recebendo os jovens peregrinos, ou mesmo colaborando materialmente com as atividades pro-

gramadas. Nós da Paróquia Armênia Católica São Gregório Iluminador, criamos uma conta no 

“facebook” (Juventude Armênia - JMJ Rio 2013) para facilitar os contatos entre os interessados em 

auxiliar nas atividades da Semana Missionária, como também participar da Jornada Mundial da 

Juventude. 

     Aos pais pedimos que incentivem os jovens a participarem da acolhida aos peregrinos, bem co-

mo a participarem das atividades da Semana Missionária. Contatos com as orações de todos os pa-

roquianos. Aos que podem auxiliar-nos, nossos agradecimentos.  

 

BATIZADO E CRISMA 

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

Yan Yapoudjian - no dia 20/01/2013. Nascido em São Paulo, é filho de Rogério 

Yapoudjian e de Ana Sabina Merenda. Foram Padrinhos o Sr. Sérgio Minas 

Yapoudjian e a Sra. Milena Pierino Yapoudjian. Alegramo-nos com toda a família! 
 

Sophia Djrdjrjan Kacherian - no dia 27/01/2013. Nascida na Cidade de Santos, em 

São Paulo, aos 27/02/2012, é filha de Marcos Gilberto Kacherian e de Luciana 

Djrdjrjan Kacherian. Foram Padrinhos o Sr. Rodrigo Gomez e a Sra. Alessandra 

Djrdjrjan Gomez. Felicitações a todos os  familiares! 
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MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS  

DO MÊS DE MAIO 

Santa Missa no Domingo, dia 26 
 

Atoiantz, Mariam Garabed....................17/05/1956 

Bedoyan, Bedros Artine…......…..........02/05/1978 

Behisnelian, Stepan Artin.....................09/05/1964 

Boghossian, Zeizaf Michel………........03/05/1958 

Boyadjian, Nersés..................................13/05/1968 

Boyadjian, Wartevar……………….…30/05/2005 

Chakirian, Ohannes..............................05/05/1992 

Fernezlian, Bedrós Minás.....................20/05/1987 

Fetulahian, Adel…………………..….17/05/1971 

Franzelian, Abraham.……………...….18/05/1995 

Guluizian, Miran……….......................02/05/1959 

Hagopian, Nevair M. Menechian..……08/05/2002 

Hakim, Luiza Kuchkarian………..…...19/05/2007 

Harmandaian, Hovsep Sarkis...............31/05/1960 

Hassessian, Tervanda……………...….16/05/1991 

Indjaian, Ohannes…………….…..…..23/05/1995 

Jaburian, Siranouche…..………..……13/05/1984 

 

 

Ketchedjian, Levon….………...............19/05/1974 

Kherlakian, Geny Manouguian…….…20/05/1989 

Kherlakian, Naimé................................17/05/2004 

Koulian, Sirarpi Kessadjikian……...….30/05/2003 

Kupelian, Minassin Altoun……………06/05/2001 

Kupelian, Ohannes................................01/05/1987    

Maldjian, Elisa Kherlakian…..….….....14/05/1971 

Mazmanian, Antoun Krikor..................22/05/1992 

Ohannesian, Sirvart Yapudjian.............29/05/1985 

Rabbat, Naoum Sarkis ………………..26/05/1951 

Sarian, Ermon……………………...….16/05/1985 

Simonian, Elizabeth……...…....……....05/05/1968 

Tilkian, Leon Marcel..………...………22/05/1983 
Yapudjian, Helena Kodjaian..……..….12/05/1998 

Yapudjian, Virginia….………..….…...28/05/1960 

Zeitunlian, Hovhannes…….….….…...04/05/1995 

Zeytounlian, Mariranuch Nerguezian…13/05/1971  
 

  

 FALECIMENTOS  

     Partiram para a casa do Pai: 

 

 

     11/11/2012 -  Siranouche (Sirarpi) M. Moumdjian. Faleceu aos 84 
anos, na cidade de São Paulo.  Sentimentos de pêsames aos  familiares. 
 

     20/01/2013 -  Missak Yaroussalian. Faleceu aos 67 anos, na cidade de 

São Paulo. Sentimentos de pêsames à viúva, senhora Vartuhy, aos filhos Fer-

nando, Felipe e Fábio, bem como os demais familiares e amigos. 

 

     26/01/2013 -  Minas José Maldjian. Faleceu aos 64 anos, na cidade de 

São Paulo. Sentimentos de pêsames à viúva, senhora Telma, às filhas Jéssica, 

Mayra e Layla, aos demais familiares e amigos . 

 

     28/02/2013 -  Avedis Babian. Faleceu aos 79 anos, na cidade de São 

Paulo. Sentimentos de pêsames à viúva, senhora Rosa, aos filhos Ricardo e Fábio e aos familiares. 

 

     01/04/2013 -  Arminda Abrikian. Faleceu aos 70 anos, na cidade de São Paulo. Sentimentos de pêsa-

mes aos irmãos Alberto e Gilberto e demais familiares. 

 

     16/04/2013 -  Joseph  Kherlakian. Faleceu aos 85 anos, na cidade de São Paulo. Sentimentos de pêsa-

mes à viúva, senhora Archalous, aos filhos Regina, Antonio, Flávio, Eliane, aos demais familiares e amigos. 



 

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@bol.com.br  

 

paroquiaarmeniasec@bol.com.br  
 

 

Informe-se sobre nossas atividades  
acessando o Blog  

de nossa Paróquia Armênia Católica: 
 

http:igrejaarmeniacatolica.blogspot.com.br/  

 

SECRETARIA 

 
 

Horário:  

 

De segunda a sexta-feira:  

das 8 às 12h e das 13 às 17h. 

 

Sábado: das 8h às 12h.  

 

 

 Tels.: (11) 3227-6703 e 3228-4084  

 

 Fax: 3228-3789 

 

 

 Celular do Responsável: 

 (11) 98122-0914   

 

 

Dom Vartan (11) 3042-8770  

(chamada local que ele recebe no país 

onde se encontra)  

 

           exarmal@gmail.com 

 
 

PROGRAMAÇÃO PASTORAL 
Maio - 2013 

 

 5 - 6o Domingo do Tempo de Páscoa  

       11h: Santa Missa cantada por intenção dos Idosos, Doentes e pelas necessida- 

        des pessoais. 

      Leituras bíblicas: At 20,17-38 e Jo 9,39-10,10 (308) 
 

10 - 2a  Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais. 

08h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com S. Missa dialogada às 10h. 
       Leituras bíblicas:  At 22,30-23,11 e Jo 11,47-54 (323)  
 

12 - 7o Domingo do Tempo de Páscoa 

        Ascensão aos Céus de Nosso Senhor Jesus Cristo 

        Jornada Mundial das Comunicações Sociais 

        Início da Semana de Orações para a Unidade dos Cristãos 

        Dia das Mães 

        11h: Santa Missa cantada pelas Mães com homenagem e pela Unidade  

        dos Cristãos. 

        Leituras bíblicas: At 24,1-23 e Jo 12,12-23 (328) 
 

 19 - Pentecostes – Descida do Espírito Santo  

        Dia do Patriarcado – Orações e Coleta  
        11h: Santa Missa cantada na intenção dos  Casais, Aniversariantes do                                        
mês  mês  e pelo Patriarcado. 
         Leituras bíblicas: At 2,1-21  e  Jo 14,25-31  (349) 
 

26 – Santíssima Trindade  

          2o Domingo do Tempo de Pentecostes 

        1o Domingo do Tríduo para a festa de S. Gregório 

        11h: Santa Missa em português com cantos armênios na intenção dos        
F       Falecidos do mês. 
         Leituras bíblicas: 1Cor 2,6-15  e  Jo 14,15-24  (363) 

FESTA DO PADROEIRO  

SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

Dia 16 de junho - Domingo 

Às 10h30 Santa Missa - 12h Festa no pátio: 

Churrasco, barracas e diversões! 

Entrada: R$ 15,00, com direito a um churrasco e 

uma bebida,  participando também da rifa  

                                 de uma TV digital. 
 

Estacionamento gratuito, com manobrista, à R. Dr. Rodrigo de Barros, 180. 
 

Participe do "TRÍDUO" de Domingos em preparação à festa 
 

Cada família receberá, neste Ano da Fé, a luz de Cristo, simbolizada por um 

vela especial e pela imagem de São Gregório, que nos trouxe a Luz de Cristo. 

Também SS. o Papa João Paulo II recebeu a Vela da Fé, quando esteve na Ar-

mênia, no ano 2001, para os 1.600 anos de Cristianismo do Povo Armênio! 
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