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  São Paulo - Brasil - 13o Ano                            No 51 – Out-Nov-Dez- 2013 

 

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 
EPIFANIA 

 

 A solene festa da Epifania, a primeira das cinco grandes festas do ano litúrgico armênio, 

celebrada em toda a Igreja no dia 6 de janeiro, comemora a manifestação do Filho de Deus ao 

mundo. Na plenitude dos tempos (Gl 4,4), o Verbo que estava em Deus, que é Deus, se encarna em 

Maria, assume a natureza humana e faz-se um de nós, para agora, em pessoa, e não mais por meio de 

anjos, patriarcas e profetas, inaugurar a nova Realidade para o povo de Deus. 

 No Oriente, a Epifania, do grego “revelação”, comemora o mistério da divindade do 

Senhor manifestada no seu nascimento, na visita dos magos, no seu batismo no rio Jordão e na 

transformação da água em vinho em Caná da Galiléia. O Pai, reconhecendo a ferida do pecado, amou 

tanto o mundo que enviou seu único Filho para salvá-lo (cf. Jo 3,16). A vinda de Jesus entre nós, ou 

seja, o mistério da sua encarnação já é o primeiro passo para a realização de sua Páscoa.  

 No batismo de Jesus (Mt 3,13-17), o Pai apresenta o seu Filho amado que cumprirá a 

missão do servo sofredor previsto pelo profeta Isaías (42,1-4), capaz de atrair sobre si todas as dores 

da humanidade, pois desabará sobre ele a força destruidora do pecado do mundo. O Filho de Deus se 

despoja de sua igualdade com o Pai e, solidariamente, assume a natureza humana, sendo igual a nós 

em tudo, menos no pecado.  

 Em Roma e, consequentemente, em todo o rito latino se celebra este mistério destacando 

mais o nascimento de Jesus. A solenidade do Natal, no dia 25 de dezembro, está ligada ao plenilúnio 

de inverno do hemisfério norte, dia em que o sol vence as trevas, ou seja, chega-se à noite mais longa 

do ano e daí em diante os dias voltam a crescer novamente. No início do cristianismo, os romanos 

festejavam, em dezembro, o deus “sol invictus”.  

 Como toda grande festa, a Epifania tem no calendário armênio seu período de preparação, 

cinquenta dias, chamado quinquagésima, e a comemoração da festa, o tempo da Epifania, que se es- 

 

Votos de Santo Natal 

e de um Ano Novo, 2014, 

muito abençoado por Deus! 

“Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ: 

Ձեզի, մեզի, մեծ աւետիս:” 
“Cristo nasceu e se manifestou! 

É uma grande notícia para todos nós!     
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tende por mais seis semanas. 

 Este caminho preparatório combina bem com esta época do ano civil, em que encerramos 

nossas atividades e nos planejamos para o ano seguinte. É tempo não somente de fazer o balanço de 

nossa conta bancária, mas de, principalmente, à luz da manifestação do Senhor, nos perguntarmos se, 

de fato, estamos sendo fiéis ao projeto do Reino, de amar mais, ser solidários, mais prestativos e cada 

vez menos egoístas e vaidosos.  

 A Comunidade cristã armênia deve ser um marco importante no exercício deste 

discernimento como lugar de acolhida e testemunho da divindade e humanidade de Jesus Cristo em 

sua Palavra e nos irmãos. Não tenhamos receio de eleger em primeiro lugar o prazer de celebrar a 

liturgia da santa Missa e nos deixar transformar pela Palavra libertadora do Senhor. 

 

SÍNODO DOS BISPOS 
 

  O Sínodo dos Bispos da nossa Igreja Armênia Católica, reúne-se anualmente e é realizado 

no Oriente, no território patriarcal. Há, também, o Sínodo Permanente, órgão da cúria patriarcal. 

  Independente da idade, os catorze  Bispos armênios católicos fazem parte do Sínodo dos 

Bispos, que é convocado e presidido por nosso Katolicós Patriarca, Nersés Bedrós XIX.  

  Os Bispos têm a grave obrigação de participar do Sínodo que é o órgão legislativo da 

Igreja Armênia. É ele que elege o Katolicós Patriarca e, também, os Bispos para o território 

Patriarcal, confirmados depois pelo Santo Padre o Papa.  
 

 
Eis os participantes deste ano: Sentados, da esquerda para a direita: D. Manuel Batakian (emérito da 

América do Norte e Canadá), D. Nechan Karakehayan (emérito da Armênia e Europa Oriental), D. Kevork 

Khazzoum (da Turquia), S.B. Nersés Bedrós XIX (Katolicós Patriarca), D. Emanuel Dabbaghian (do Iraque), 
D. Rafael Minassian (da Armênia e Europa Oriental) e D. Vartan Boghossian (América Latina). De pé, da 

esquerda para direita: D. Krikor Ghabroyan (emérito da França), D. Hovsep Arnaouti (da Síria-Damasco), 

D. Hovsep Teyrouz (da França), D. Krikor O. Coussa (do Egito), D. Mikael Mouradian (dos Estados Unidos e 

Canadá) e Mons. Kapriel Mouradian (Superior do convento patriarcal). 
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  A diferença entre Sínodo oriental e Conferências Episcopais, como a CNBB, é muito 

grande, pois as Conferências não possuem poder legislativo; é a reunião fraterna dos Bispos católicos 

de um país que procuram compartilhar suas reflexões, experiências e metas pastorais. 

  Os temas da pauta do Sínodo são enviados com vários meses de antecedência a todos os 

membros. Outros temas podem ser acrescentados pelos Padres sinodais na primeira sessão. 

  O Sínodo deste ano, realizado no Líbano, de 8 a 18 de outubro aprovou a santa Missa 

armênia diária em língua armênia moderna e as modificações no Livro dos Sacramentos. Somente 

três Bispos não puderam comparecer: Dom Hovhannés Tcholakian, arcebispo de Istambul, por 

motivo de idade avançada, Dom Bedrós Marayati, arcebispo de Alepo, por causa da atroz guerra civil 

da Síria, e Dom Vartan Kechichian, Bispo Coadjutor emérito da Armênia, por motivo de saúde 

debilitada. 

 

                                    SER DIZIMISTA É UMA QUESTÃO DE FÉ 
 

 Nossa igreja é a Casa de Deus por excelência, 

é o lugar de anunciar e celebrar a fé em Cristo. Nossa 

Comunidade é um lugar aconchegante, nossa segunda 

casa, lugar para toda a nossa família ouvir a Palavra, 

encontrar-se com o Pai e como irmãos para partilhar a 

fé. 

 Ela acolhe e evangeliza. Tem salas adequadas, 

aparelhos instalados e pessoas capacitadas; ela deve re-

fletir o conjunto da vida espiritual de seus fiéis.  

 A Igreja recomenda que mais que multiplicar 

festas, fazer campanhas e decretar taxas para a cele-

bração dos sacramentos, convém promover a conscien-

tização dos fiéis em torno de uma oferta mensal para suprir as necessidades da Comunidade. 

 Nós, os batizados, oferecemos nossa vida junto com Cristo ao Pai. O nosso Dízimo se 

coloca neste grande movimento do cristão fazer de sua vida uma perfeita oferenda associada à oferta 

eucarística de Jesus que celebramos todos os Domingos na Missa.  

 O Dízimo é uma bênção na vida daquele que aprendeu a se abrir para a Comunidade, crê 

na força da proclamação da Palavra e tem fé na Trindade Santa. Ele é, antes de tudo, um gesto de 

gratidão. Somente depois assume a característica de contribuição, de recursos para cumprir a missão 

evangelizadora! 

 

CATEQUESE: ENTREGA DA BÍBLIA 

 
Seis crianças da nossa Comunidade 

prosseguem o acminho de conhecer a fé 

em Jesus Cristo.  

Na Missa dominical do dia 27 de 

outubro, acompanhadas de seus pais, elas 

foram apresentadas à Comunidade. 

Manifestaram, então, o propósito  

de completarem o caminho da iniciação à 

vida cristã, que culminará na Missa da 

Primeira Comunhão.  

 D. Vartan incentivou as crianças a serem perseverantes e instou os pais a serem fiéis na 

participação da vida da Comunidade e na leitura da Sagrada Escritura. Entregou às crianças a Cruz 

armênia; aos pais, o livro da Bíblia e lhes deu a bênção. 

      A catequese se realiza aos sábados. A catequista Zazá é responsável dos encontros com as 

crianças e o Pe. Antonio ou D. Vartan conversam, no mesmo período, com os pais. 
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PEREGRINAÇÃO A APARECIDA 
 

Na manhã do sábado, 21 de setembro, 

os fiéis armênios lotaram um ônibus especial 

e partiram, em romaria, para o Santuário 

Nacional da Mãe Aparecida.  

 A santa Missa armênia foi cantada 

por Mons. Paulo Hakimian na Capela dos 

Apóstolos, situada logo atrás do nicho da 

imagem milagrosa da Virgem Maria.  

 O clima era de alegria, ação de 

graças e devoção à Padroeira do Brasil. Os 

sentimentos da Comunidade armênia es-

tavam unidos num só coração, pleno de re-

conhecimento e de piedade.  

 A Peregrinação foi uma ótima 

experiência de fé, com uma viagem tran-

quila, agradável e fraterna. 

 

MONS. PAULO ENTRE NÓS 
 

 Nossa Paróquia São Gregório Iluminador contou, durante 

todo o mês de setembro, com a presença do reverendo Mons. Paulo 

Hakimian, Pároco da Comunidade Armênia Católica da Argentina. 

 Mons. Paulo acaba de completar sessenta anos. Nasceu na 

capital do Egito, mas, ainda criança, transferiu-se com a família 

para Buenos Aires, adquirindo a cidadania argentina. Fala inúmeras 

línguas, inclusive o português, pois esteve como responsável na 

Paróquia de São Paulo em 1985. 

 A presença de Mons. Paulo no Brasil permitiu a nosso 

bispo, Dom Vartan, permanecer também um mês na Argentina, sua 

sede principal, atendendo pastoralmente a nossa Comunidade 

armênia católica de Buenos Aires, antes de partir para a reunião dos 

Bispos armênios católicos, no Oriente. 

 As nossas famílias de São Paulo apreciaram muito a 

presença de Mons. Paulo, pela sua simpatia, competência e 

dinamismo e já expressaram o desejo, ao nosso Bispo, de que ele venha a assumir a Paróquia de São 

Paulo. Dom Vartan está de acordo com esse desejo da Comunidade. 

 

 

FONETHON: Ajudando a ARMÊNIA e ARTSAKH 
 

  Pela quarta vez, realizou-se em São Paulo o Fonethon, coleta de fundos para as Repúblicas 

da Armênia e de Artsakh, através de contatos telefônicos. 

  A iniciativa é do Fundo Nacional Armênia do Brasil, "Himnatrám", que integra o Fundo 

Internacional, do qual faz parte nosso Katolicós Patriarca, S. B. Nersés Bedrós XIX, com os demais 

Katolicós Patriarcas armênios. O próprio Presidente da Armênia está à frente do Fundo Internacional. 

  A Paróquia armênia católica teve a honra de ser a anfitriã do Fonethon deste ano. Várias 

autoridades religiosas e nacionais se fizeram presentes. Dom Vartan pronunciou sua mensagem e, 

como Patrono, declarou aberto o "Phoneton 2013". 
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  A coleta de fundos se realizou nos dias 

23 e 24 de novembro, sábado e Domingo, em 

nosso salão paroquial, contanto com a colaboração 

também de jovens da nossa Comunidade. 

  O destino dos fundos arrecadados será a 

construção de uma vital auto-estrada, Vardenis-

Martakert, unindo o leste da Armênia com o norte 

de Artsakh, território armênio que reconquistamos 

do Azerbajão. Trinta localidades serão beneficia-

das e cerca de 64.000 pessoas. 

  A abertura e toda a atividade dos dois 

dias foram transmitidas ao vivo por TV, via 

Internet. 

   

NOSSA COMUNIDADE - Bingo 

 
No Domingo 6 de outubro o Conselho 

paroquial das Damas e dos Homens,  promoveram 

o segundo "Almoço com Bingo" deste ano.  

 Os participantes foram convidados a trazer 

um prato de alimento salgado ou de doce, para ser 

compartilhado entre todos.  

 O salão paroquial já estava preparado com 

as mesas e tudo o necessário para o encontro, 

realizado logo após a santa Missa dominical.  

 A alegria foi grande, pois havia comida 

farta e boa disposição para o encontro da família 

paroquial. Após o almoço, o sr.  Pedro Tchakerian 

cantou o bingo, com a natural disputa dos prêmios. 

  O intuito foi reunir e promover um maior 

entrosamento entre os fiéis para fortalecer nossa fé 

e alimentar nossa identidade de armênios. Cerca de 

80 pessoas permaneceram até às 15h30, criando um 

ambiente familiar e descontraído. Foi o tempo 

suficiente para se cumprimentarem, rirem, relem-

brarem histórias e brincarem com quem não conse-

guiu ser premiado.  

 O objetivo foi alcançado plenamente, 

pois os participantes, satisfeitos, pediram que fos-

sem realizados outros encontros com Missa, almo-

ço, bate papo e bingo. 

 
 

 

MISSA ARMÊNIA EM CAMPO GRANDE-MS 
 

  No dia 31 de agosto, na catedral de Santo Antônio, em Campo Grande/MS, foi celebrada a 

Missa em rito Armênio católico. A pedido de Dom Vartan Boghossian, o padre salesiano, José Alves 

de Araujo, diretor-pároco em Lins, SP, e responsável dos armênios dessa cidade,  presidiu a solene 

liturgia, concelebrada pelos padres Tiago Figueiró e Paulo Vital. Pe. Tiago atende os armênios de 

Campo Grande com a colaboração do P. Paulo, antigo coroinha de D. Vartan e, agora, sacerdote e 

pároco da Catedral. Os acólitos de Lins participaram ativamente.  
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  Foi um momento de muita alegria e emoção, no qual os armênios puderam celebrar a vida 

em torno da mesa eucarística e reviver sua liturgia, história e cultura. 

   Impossibilitado de estar presente, Dom Vartan saudou a todos com uma carta, cuja leitura 

foi feita pelo Pe. Tiago. Nela lembrou que em 2015 se fará memória dos 100 anos do Genocídio dos 

armênios pelos turcos, tempo para recordar e viver a vocação armênia e cristã, na fidelidade ao 

batismo e na valorização da catolicidade da Igreja, na diversidade cultural. 
 

  
  No final da celebração o Sr. Leandro Puxian, representando a Colônia Armênia de Campo 

Grande, convidou a todos, comovido, à união e valorização da própria Identidade.  

  Dom Vartan enviou sua bênção, agradecendo ao Pe. Paulo Vital e à Comunidade da Santo 

Antônio pelo carinho com que acolheram a todos. 

 

MINI QUADRA 

 
  As crianças já possuem uma nova 

mini quadra, na Paróquia! 

  Aproveitando um espaço ocioso dos 

amplos pátios da nossa Paróquia, construiu-se 

uma quadra, especialmente para as crianças da 

Catequese. O alambrado e o piso cimentado, 

oferecem um ótimo espaço de diversão. 

  Esse terreno que foi, no passado, a 

horta da nossa escola, agora como quadra 

abrigará, nas festas do Padroeiro, os brin-

quedos paras as crianças. 

  É mais uma realização que tem por 

meta as crianças da Comunidade! 

 

 

BATIZADOS E CRISMAS 
 

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

Lorenzo Yapudjian Naufal – no dia 18/08/2013. Nascido aos 16/10/2012 em 

São Paulo, é filho de Flavio Cayres Naufal e de Kátia Virginia Yapudjian 

Naufal. 

 Foram Padrinhos o Sr. Jorge Naufal e a Sra. Sandra Cayres Naufal. 

Parabéns!  
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Rafael Karagulian Machado Sirotá – no dia 01/09/2013. Nascido aos 26/12/2012 em São 

Paulo, é filho de Sandro Luís Libeskind Sirotá e de Ana Paula Karagulian Machado Sirotá.  

 Foram Padrinhos o Sr. Rodrigo Karagulian e a Sra. Andrea Machado Hamada. 

Alegramo-nos com toda a família! 

 

MATRIMÔNIO 
 

Consagraram o próprio amor diante de Deus: 
 

Tiago de Castro Vieira da Luz e Vivian Yenikomshian - no dia 15 

de setembro de 2013.  

 Ele é filho de Marco Antonio Vieira da Luz e de Maria da 

Conceição de Castro Vieira da Luz.  

 Ela é filha de Jacob Yenikomshian e Maria Helena Yeni-

komshian.  

 Foram Testemunhas: o Sr. Wilson Yenikomshian e a Sra. Mariana Yenikom-

shian. Felicitações às famílias e ao novo casal! 

 

FALECIDOS DA 1a QUINZENA DE DEZEMBRO 
 

S. Missa no Domingo, dia 8 
 

Afetian, Anna Saverina Critelli……….03/12/05 

Arabian, Gulenia...................................13/12/78 

Bogossian, Gregorio Sobrinho..............10/12/00 

Chakerian Prado, Ana Maria................03/12/97 

Chakirian, Selim (Artin).......................02/12/91 

Cherkezian, Hortence Abras ................14/12/89 

Djanikian, Luiza Kherlakian.................10/12/70 

Fetulahian, Azniv Santurian…….........11/12/91 

Hakim (Fetulahian), Salim..................06/12/84 

Hassessian, Antranig..............................04/12/94 

Janadjian, Boghos Pablo………......…13/12/89 

Kalenderian, Geneve M. Tyriekian…...09/12/96 

Karayan, Baptiste…..………………....11/12/73 

Kherlakian, Makrouhi………………...03/12/51 

Kherlakian, Ruben…..……………......08/12/95 

Kirazian, Avedis………………….…...04/12/68 

Messerlian, Levon………………….…15/12/62 

Pamboukian, Paulina Laurito...............06/12/93 

Tarakdjian, Josephina Kurdoglian…....13/12/06 

Tarakdjian, Lúcia Nazar........................11/12/83 

 

FALECIDOS DA 2a QUINZENA DE DEZEMBRO 
 

S. Missa no Domingo, dia 29 
 

Abrikian, João Garabed….....................26/12/96 

Akrabian, Gregoire…............................25/12/64 

Alapanian, Iracema Naman ..................16/12/91 

Arslanian, Michel..................................28/12/81 

Assalian, Ana Demirjian.......................26/12/89 

Baboyan, Hripsime Khatcherian...........23/12/78 

Bobadilla, Fidel.....................................27/12/08 

Boghossian, Aurora...............................27/12/94 

Boghossian, Eugenia Odabachian….…23/12/92 

Boghossian, Zaven................................23/12/74 

Bojikian, Agop......................................23/12/73 

Bojikian, Henrique................................16/12/81 

Dishtchekenian, Azaduhi Darakdjian...19/12/05 

Djanikian, Miguel (Michel)..................21/12/02 

Ekizian, Nichan .....................................29/12/03 

Gasparian, Armenio..............................19/12/72 

Khatchadourian, Margueritte...............21/12/87 

Khatchadourian, Matilde Manavean....17/12/82 

Kherlakian, Fuad...................................21/12/04 

Kherlakian, Tereza Mahfouz …….…..26/12/05 

Kodjaoglanian K., Khatouna................ 21/12/11 

Kurdjibachian,Vincent Michel.............16/12/88 

Mahseredjian, Hovsep Artin……….....23/12/09 

Momdjian, Sema Terzian......................28/12/51 

Sarafian, Ignacio...................................28/12/92 

Sevzatian, Hagop...................................26/12/58 

Sevzatian, Ovsanna Djanikian...............28/12/68 

Siouffi, Jorge.........................................16/12/88 

Topdjian, Tereza Feres Rahe..................23/12/77 
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Programação Pastoral 
Dezembro – 2013 

 

 

 

01 - 3o DOMINGO DA QUINQUAGÉSIMA  

         (Cinquenta dias de preparação para a Epifania) 

         11h: S. Missa cantada, pelos Idosos, Doentes, Cura interior e Necessidades pessoais.  
           Leituras bíblicas: 1Ts 4,1-13 e Lc 13,1-9 (699) 

 

 

08 - 4o DOMINGO DA QUINQUAGÉSIMA   

         (Cinquenta dias de preparação para a Epifania) 

       IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA  

        Coleta anual para a Evangelização 
         11h: S. Missa cantada, pelos Falecidos da 1a quinzena. 
           Leituras bíblicas: 2Ts 1,1-12 e Lc 14,12-24 (712)     
 
13 - 2a SEXTA-FEIRA: DIA DE ORAÇÕES PELAS Vocações Sacerdotais. 

                8h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com Santa Missa Dialogada às 10h 
           Leituras bíblicas: 2Ts 3,1-18 e Lc 15,1-7 (721) 

                                

15 - 5o DOMINGO DA QUINQUAGÉSIMA  
       (Cinquenta dias de preparação para a Epifania) 

         11h: S. Missa cantada, pelos Casais e Aniversariantes do mês.  
           Leituras bíblicas: Hb 1,1-14 e Lc 17,1-10 (724) 

 

22 - 6o DOMINGO DA QUINQUAGÉSIMA  
        (Cinquenta dias de preparação para a Epifania) 

        11h: S. Missa cantada em Ação de Graças pelo ano que termina.  
            Leituras bíblicas: Hb 4,16-5,10    Lc 18,9-14  (736)             

  

25 - Quinta: NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
         11h: S. Missa cantada em armênio e português, com cantos armênios,  

  pelas Crianças e Famílias da Comunidade. 

         Leituras bíblicas: Tt 2,11-15    Lc 2,1-7  (2) 
 

29 - 7o DOMINGO DA QUINQUAGÉSIMA  
        (Cinquenta dias de preparação para a Epifania) 

        11h: Santa Missa cantada, pelos Falecidos da 2a quinzena. 
           Leituras bíblicas: Hb 7,11-25     Jo 19,11-28 

          
 

 
 

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

   Tels.: (11) 3227-6703 e 3228-4084 - Celular do Pároco: 98122-0914 - 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 

Secretaria: paroquiaarmeniasec@bol.com.br    Dom Vartan: exarmal@gmail.com 
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