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BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

ELEIÇÃO DO NOVO KATOLIKÓS PATRIARCA 

 

No dia 25 de julho, o Papa Francisco 

enviou uma mensagem de felicitações ao 

nosso novo Katolicós Patriarca, Sua Bea-

titude Gregório Pedro XX, eleito pelo Santo 

Sínodo da Igreja Armênia Católica, no pas-

sado dia 24 de julho, do qual também 

participou nosso Pai Bispo, Dom Vartan W. 

Boghossian. 

No texto, o Santo Padre une-se a 

todos os fiéis do Patriarcado, fazendo votos 

de que o ministério do novo Pai e Cabeça 

produza muitos frutos. Recorda que a elei-

ção ocorre num momento em que a Igreja 

Armênia está enfrentando algumas dificul-

dades e novos desafios, de modo especial 

pela situação no Oriente Médio, onde vivem 

tantos fiéis católicos armênios. 

O Papa acrescenta: “Iluminada pela 

luz da fé em Cristo ressuscitado, a nossa 

visão do mundo é cheia de esperança e 

misericórdia, pois estamos certos de que a 

Cruz de Jesus é a árvore que dá vida”. 

“Os muitos Mártires armênios e São 

Gregório de Narek, Doutor da Igreja, não 

deixarão de interceder por sua Beatitude”, 

escreve o Pontífice, concedendo a “Comu-

nhão Eclesiástica” solicitada por nosso Katolicós Patriarca. 

Sua Beatitude nasceu em Alepo, Síria, aos 15 de novembro de 1934. Foi ordenado Sacerdote 

em 1959 e recebeu a ordenação episcopal em 1977. 

Por trinta e seis anos foi Bispo de todos os armênios católicos da França e Visitador 

Apostólico para a Europa Ocidental. 

Dom Vartan apresentou as felicitações e votos ao nosso novo Katolicós Patriarca em nome 

das Comunidades da América Latina. A Paróquia, alegre por esse acontecimento, reitera os 

cumprimentos e eleva preces ao Espírito Santo para que assista Sua Beatitude em sua alta e difícil 

missão e lhe conceda um fecundo apostolado! 
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DOIS NOVOS BISPOS ARMÊNIOS CATÓLICOS 
 

O Santo Sínodo da Igreja 

Armênia Católica elegeu, e o Santo 

Padre Francisco confirmou, dois 

novos Bispos: Dom Sarkis Davi-

dian e Dom Jorge Assadourian. 

O primeiro nasceu em Ale-

po, na Síria em 1943, sendo orde-

nado Sacerdote com 26 anos. Foi 

Pároco na França, no Líbano e, atu-

almente, na Armênia. É irmão da 

consagrada Genovieva Davidian, 

que já trabalhou em nossa Paróquia 

de São Paulo. Ele substituirá Dom 

Nichan Karakehayan, nosso antigo 

e querido Pároco de São Paulo, que 

já completou 83 anos. 

O segundo é originário da ci-

dade de Kamichli, no norte da Síria. Nasceu em 1961 e foi ordenado Sacerdote em 1986. Foi por 

muitos anos Pároco em Beirute, no Líbano e, atualmente, na Catedral armênia católica de Paris.  

Ambos falam o armênio, o árabe, o italiano e o francês. Dom Sarkis sabe também o espanhol 

e Dom Jorge, o inglês. 

Os dois novos Bispos serão consagrados por Sua Beatitude Gregório Pedro XX, nosso novo 

Katolicós Patriarca, em Beirute, no próximo dia 21 de novembro. 

Eles passarão, assim, a pertencer ao Sínodo dos Bispos da nossa Igreja, que passa a ser 

composto por 17 Bispos armênios católicos. 

Louvamos a Deus pelos dois novos Bispos, os felicitamos e lhes desejamos um abençoado 

apostolado! 
 

JUBILEU DA MISERICÓRDIA 

 

No próximo dia 8 de dezembro, festa da Imaculada 

Conceição terá início o Ano Jubilar da Misericórdia, criado 

pelo Papa Francisco. 

O logotipo e o lema desse ano de graça do Senhor 

oferecem uma feliz síntese. 

O lema “Misericordiosos como o Pai”, retirado do 

Evangelho de Lucas (6,36), propõe viver a misericórdia no 

exemplo do Pai que pede para não julgar e não condenar, 

mas perdoar e dar amor e perdão, sem medida (cfr. Lc 

6,37-38).  

O logotipo, obra do Padre jesuíta Marko I. Rupnik, 

se apresenta como uma síntese do tema da misericórdia. 

Mostra Jesus carregando nos ombros uma pessoa, recu-

perando a imagem do Bom Pastor muito querida pela Igreja 

primitiva; indica, de fato, o amor de Cristo que realiza o 

mistério da sua encarnação e redenção.  

O desenho é feito de tal forma que realça o Bom 

Pastor aproximando-se do ser humano para ajudá-lo a 

mudar de vida. O Bom Pastor com extrema misericórdia 

carrega sobre si a humanidade, e os seus olhos confundem-

se com os do homem que carrega. Cristo vê com os olhos 

  
Dom Sarkis Davidian 

Bispo da Eparquia do Irã 
Dom Kevork Assadourian 

Bispo Auxiliar de Beirute 
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de Adão e este com os olhos de Cristo. Cada ser humano descobre assim em Cristo, novo Adão, a 

própria humanidade e o futuro que o espera, contemplando no Seu olhar o amor do Pai. 

A cena é colocada dentro de uma amêndoa, figura cara da iconografia antiga e medieval, que 

recorda a presença das duas naturezas, divina e humana, de Cristo. As três figuras ovais 

concêntricas, de cor progressivamente mais clara para o exterior, sugerem a atitude de Cristo que 

conduz o homem para fora da noite do pecado e da morte. A profundidade da cor mais escura 

também sugere o mistério do amor do Pai que tudo perdoa. 

 

NOVA MISSÃO 
 

 O prezado Padre José Alves de Araújo está encerrando sua ati-

vidade, como Pároco de Lins e como Diretor da Comunidade Salesiana 

daquela cidade. Como religioso, foi indicado pelo seu superior para 

trabalhar no Mato Grosso. Padre José Araújo se demonstrou um grande 

colaborador da nossa Paróquia. Colocando em ato seu grande amor aos 

armênios e às Igrejas Orientais, se prontificou para ser o Responsável 

para servir nossas famílias que vivem na região noroeste do estado de São 

Paulo. Com quanto carinho e dedicação fez esse belo serviço. 

 Queremos manifestar-lhe nossa gratidão e desejar-lhe um ótimo 

prosseguimento no seu serviço sacerdotal e de educador salesiano, em 

sua nova missão. Muito obrigado Padre José! 

 

O ANO DO CENTENÁRIO DO GENOCÍDIO 
 

As Comunidades armênias católicas, 

do Brasil e do resto da América Latina, pro-

gramaram recordar os seus 1.500.000 Márti-

res, neste ano do Centenário do Genocídio, 

juntamente com as Comunidades católicas 

latinas. 

O ato central internacional foi a santa 

Missa celebrada por Sua Santidade o Papa 

Francisco, na Basílica de São Pedro, na ma-

nhã do Domingo, dia 12 de abril. Concele-

braram com o Papa nosso Katolicós Patriarca, 

de feliz memória, e os demais Bispos e Sa-

cerdotes da Igreja Armênia Católica, com a 

presença de autoridades eclesiásticas, diplo-

máticas e civis de vários países. Foram nume-

rosas as autoridades presentes e foi grande 

também a participação dos armênios dos di-

versos continentes nessa Missa, transmitida 

por televisão para todo o mundo. 

Em três países da América Latina este 

gesto do Papa foi antecipado: No Domingo, 8 

de março, na Venezuela, no Templo Nacional 

Dom Bosco da capital, Caracas, o senhor 

Cardeal Arcebispo, Jorge Urosa, recordou as 

Vítimas do Genocídio na santa Missa, com a 

participação de 1.200 pessoas. 

           No Domingo seguinte, 15 de abril, foi 

a vez do México: o Senhor Cardeal Arcebis- 

 

 
 Venezuela – Caracas – 8/3 

 

 
 México – Cidade do México – 15/3 
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po, Norberto Rivera Carrera, celebrou o Cente-

nário do Genocídio armênio na Catedral metro-

politana da Capital, com grande repercussão 

nos meios sociais de comunicação. 

Na capital da Argentina, onde se com-

centra a maior Coletividade armênia, da Amé-

rica Latina, o senhor Cardeal Mario Aurelio 

Poli recordou os 1.500.000 Mártires armênios 

na sua Catedral, no dia 19 de março. 

Dom Vartan W. Boghossian concele-

brou com os senhores cardeais, fazendo tam-

bém uso da palavra, para agradecer a solidari-

edade e recordar essa tragédia da história do 

povo armênio. 

Outras quatro cidades repetiram o gesto 

do Santo Padre: No dia 26 de abril, em Monte-

vidéu, pelo arcebispo, Cardeal Daniel Sturla, 

com a presença, inclusive da família do Sr. 

Presidente da República. No Domingo, 3 de 

maio, celebrou o Senhor Cardeal Ricardo 

Ezzati Andrello, na catedral de Santiago do 

Chile, acompanhado pelo Cônsul Honorário, 

pelos armênios e numerosos fiéis. O Senhor 

Cardeal Odilo Pedro Scherer, celebrou em sua 

catedral, na capital paulista, no dia 9 de maio. 

Foi algo grandioso, um “Pequeno Vaticano”, 

com a presença do Sr. Embaixador da Armê-

nia, Exmo. Sr. Ashot Galoyan, da Sra. Cônsul 

Geral Honorária da Armênia, Exma. Sra. Hilda 

Diruhy Burmaian, dos Representantes das ou-

tras três Igrejas Armênias do Brasil e numero-

síssimos fiéis armênios. Algo maravilhoso! 

O senhor Cardeal Raymundo Damasce-

no Assis, Arcebispo da Arquidiocese de Apa-

recida, homenageou os Mártires armênios do 

Genocídio no dia 2 de agosto, no Santuário 

Nacional da Mãe Aparecida, com um santa 

Missa que contou com a presença de 22.000  

 

 
 Argentina – Buenos Aires – 19/3 

 

 
 Vaticano – São Pedro – 12/4 

 

 
 Uruguai - Montevidéu – 26/4 

 

  

Chile – Santiago – 3/5  Brasil – São Paulo – 9/5  

 
 



 

5 

 

 

 
Brasil – Aparecida - 2/8  Brasil – Rio de Janeiro - 3/10 

 

pessoas e foi transmitida pela televisão para todo o Brasil. 

Finalmente, no Rio de Janeiro, sede da segunda maior Comunidade armênia do Brasil, o Sr. 

Cardeal Orani João Tempesta presidiu uma santa Missa, concelebrada por Dom Vartan, na Basílica 

do Rio, no dia 3 de outubro, também transmitida pela Rede Vida de televisão. Louvemos a Deus! 

 

MONUMENTOS AOS MÁRTIRES 
 

Para perpetuar a memória do Centenário do Genocídio Armênio, estão sendo preparados 

pelo Bispado Armênio Católico da América Latina, três Monumentos, um para cada uma de nossas 

Catedrais, a de Buenos Aires, a de Monte-

vidéu e a de São Paulo. 

O Monumento no átrio da nossa 

Catedral Nossa Senhora de Narek, na Capi-

tal da Argentina já ficou pronto e foi inau-

gurado no dia da Festa Patronal, no passado 

mês de agosto. 

É obra do artista armênio Gagik 

Vartanian, responsável também pela termi-

nação artística interna das três Catedrais. 

As figuras curvas, representando as foices 

criminosas dos turcos, são vencidas pela 

Cruz. A urna marmórea em forma de mãos 

em prece, contém ossos dos Mártires, 

trazidos dos desertos da Síria, e repousam 

sobre terra trazida da Armênia: a Mãe Pá-

tria acolhe os restos mortais de seus filhos 

martirizados! Uma lâmpada votiva, em for-

ma de chama, guarda, dia e noite, essas Relíquias. 

Duas velas estilizadas de mármore branco recordam a fé de nossos antepassados, que deram 

a vida pela Pátria e por Cristo. No centro do altar monumento, 

em mármore marrom, o símbolo circular da eternidade. 

Também o Monumento localizado na frente da 

Catedral Armênia Católica de Montevidéu já está pronto e 

será inaugurado em breve. A peça principal é um grande e 

artístico “Khatchkar”, Cruz de Pedra, importado da Armênia. 

Para o Monumento da Catedral de São Paulo também 

virá da Mãe Pátria uma cópia do famoso “Khatchkar” do 

século XIII, chamado o “Sirun Khatchkar”, a “Cruz Querida”. 

Foto dela foi estampada no trabalho artístico do Centro Filatélico do Vaticano, em comemoração do 

Centenário do Genocídio. 

Também esses dois Monumentos conterão Relíquias dos Mártires e terra da Armênia! 
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REFORMA DA CATEDRAL 
 

 Foram iniciados os trabalhos de reforma da fachada da nossa Catedral de São Paulo. Os 

trabalhos, dirigidos com dedicação pelo Sr. Marcelo 

Kherlakian, não foram interrompidos e deverão estar 

concluídos até o final do ano. 

 Foram mais de cinquenta anos sem manutenção, 

estando o concreto bastante deteriorado. A Cruz cen-

tral de concreto foi retirada assim como sua coluna 

central de sustentação. Os três arcos foram reparados 

através de eficiente e modernos processos. O arco do 

centro abrigará, no alto do seu interior, uma bela Cruz 

armênia metálica. 

 Também as duas pequenas cúpulas laterais, 

comprometidas pelo tempo, foram reformadas, rece-

bendo um belo acabamento. 

 Os três grandes painéis de azulejos pintados e 

queimados, estavam desgastados e desbotados pelo 

tempo e pela intempérie e foram retirados. Conser-

vando os temas anteriores o artista Gagik Vardanian 

está preparando novos e chamativos painéis. 

 As portas reformadas da Catedral abrirão para 

fora, obedecendo às atuais normas de segurança e 

haverá uma rampa lateral de acesso. O muro metálico, imitando ferro envelhecido, substituirá a 

grade da calçada, tendo a parte central em vidro transparente. Nesse metal será esculpido a laser, de 

um lado a Cruz armênia e, do outro, as três primeiras letras do alfabeto armênio. O muro será bem 

mais alto que a grade atual e do seu topo partirá a cobertura transparente que chegará até as paredes 

da Catedral. 
 

NOSSA COMUNIDADE - Peregrinação a Aparecida 
 

 Nossa Comunidade já havia participado, em Aparecida, da santa Missa do dia 2 de agosto, 

celebrada pelo Sr. Cardeal Arcebispo, Dom Damasceno, em memória do Genocídio. 

     Assim mesmo seus devotos quiseram realizar a Peregrinação anual à casa da Mãe 

Aparecida, celebrando lá a santa Missa armênia. 

 Isso aconteceu no dia 26 de setembro. Reunimo-nos na Capela dos Apóstolos localizada no 

primeiro andar, atrás da imagem da Virgem. É também chamada “Capela do Papa”, pois também 

ele ali celebra quando visita Aparecida. 
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BATIZADOS E CRISMAS - Tornaram-se filhos adotivos de Deus pelo Batismo e 

Crisma: 
 

Pedro Enrique Kherlakian Vieira – no dia 12/07/2015. Nascido aos 13/11/2014 em São Paulo, é 

filho de Paulo Enrique Vieira e de Luciane Kherlakian Vieira. Foram Padrinhos Leandro Languer 

Kabbach e Thatiana Corolo Kabbach. Parabéns à família!   
 

Karina Gomes Seferian – no dia 08/08/2015. Nascida aos 02/01/2014 em São Paulo, é filha de 

Claudio Gabriel Seferian e de Ana Paula Gomes Seferian. Foram Padrinhos Adriano Gudjenian e 

Clarissa Lira Gudjenian. Alegramo-nos com todos os familiares da Karina.  

  

  MATRIMÔNIO - Consagraram o próprio amor diante de Deus: 
 

Lucas Kacherian Oller de Souza Faria e Dibian Chuves - no dia 31 de 

outubro de 2014.  

 Ele é filho Gilberto Luis Oller Ramos de Souza Faria e de Cristina 

Asnif Kacherian de Souza Faria. 

  Ela é filha de Willian Chuves e de Maria Candida Silva. 

 Foram Testemunhas: Lucas Guigi Gonçalves Berringer Vorghi e Gabriela Kacherian de Souza Faria.  

  Felicitações às famílias e ao novo casal! 

 

 FALECIMENTO – Voltou para a casa do Pai: 
 

05/08/2015 – Roque Rui da Rosa Branco Oundjian, faleceu aos 85 anos, em 

São Paulo. Nossas condolências para sua prezada esposa, senhora Elisabet 

Oundjian  Branco, para suas filhas, Marie Isabelle e Gabriela e demais familiares. 

Que descanse em paz! 
 

FALECIDOS DA 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO 
 

SANTA MISSA NO DOMINGO, DIA 8 
 

Abrikian, Garabed………………….03/11/89 

Bademian, Aram…………………...07/11/07  

Bojikian, Ricardo…………………..09/11/87 

Caskanlian, Garaped………………07/11/83 

Chahestian, Lutfia…………………05/11/71 

Djanikian, Clemente……………….01/11/48 

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 

Keutenedjian, Varan………………..15/11/59 

Khatchadurian, Luci……………….11/11/92 

Kherlakian, Evandro……………….05/11/84 

Kirchanian, Nicola…………………01/11/62 

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

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

Sevzatian, Mikael…………………...15/11/59 

Sislian, Leandro…………………….27/11/86 

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

FALECIDOS DA 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO 
 

SANTA MISSA NO DOMINGO, DIA 29 
 

Alapanian, Krikor………………….20/11/98 

Arslanian, Hagop…………………..23/11/65 

Chahestian, Artur………………….18/11/00 

Dermendjian, Aghop………………16/11/01 

Hossepian, Ricardo………………...29/11/81 

Kahtalian, Haiganuch 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 

Khatchadourian, Mari……………...19/11/99 

Khatchadurian, Yenovk……………16/11/84 

Kherlakian, Serop………………….22/11/61 

Maldjian, Krikor Minas…………….30/11/62 

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

Sevzatian, Artin…………………….23/11/58 

Sevzatian, Krikor…………………...21/11/58 

Sislian, Leandro…………………….27/11/86 

Tarakdjian, Bachir………………….16/11/75 

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

 

 
 

 

 

 
 

  



 

 

 

8 

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

Keutenedjian, Claudina Gasparian…17/11/46 

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

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

  

 
 

 
 

 

 

1-  8o DOMINGO DO PERIODO DA CRUZ 
      11h: Santa Missa cantada pelos Idosos e Doentes. 
        Leituras bíblicas: Ef 1,1-14 e Lc 8,17-21 (380) 
 

8-  9o DOMINGO DO PERIODO DA CRUZ   
      11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos da  

      1ª quinzena de novembro.  
        Leituras bíblicas: Fl 1,1-11 e Lc 9,43-50 (394) 

 

13-  2a  SEXTA-FEIRA: DIA DE ORAÇÃO PELAS 
        Vocações Sacerdotais.    
        8h: Devoção das “Mil Ave-Marias”,  
        com Santa Missa dialogada às 10h. 
          Leituras bíblicas: Ef 6,13-24 e Mt 9,37-44 (399) 

 

15-  1o DOMINGO DA “QUINQUAGÉSIMA”  
         (50 dias de preparação para a Epifania)  

 Preparação para o jejum da “Quinquagésima”. 

 Início do Novo Ano Litúrgico. 

         11h: Santa Missa cantada por intenção dos Casais  

         que aniversariam em novembro.  
         Leituras bíblicas: Fl. 4,8-24 e Lc 11,1-13 (1) 

            

19 – Quinta feira – SANTO EXPEDITO 
             A Catedral fica aberta das 8 às 18 hs.  
       Bênçãos, bazar popular de objetos religiosos, roupas, ... 
        16h: Santa Missa dialogada em português.  
                Leituras bíblicas: Cl 3,15-4,4 e Lc 11,49-54 (5) 

 

22 - 2o DOMINGO DA “QUINQUAGÉSIMA”  
          (50 dias de preparação para a Epifania) 

         11h: Santa Missa cantada na intenção dos  

         Aniversariantes de novembro. 
           Leituras bíblicas: 1Ts.1,1-10 e Lc 12,13-31 (8) 

 

29 - 3o DOMINGO DA “QUINQUAGÉSIMA”  
         (50 dias de preparação para a Epifania) 

         11h: Santa Missa cantada na intenção dos  

         Falecidos da 2ª quinzena de novembro.  
           Leituras bíblicas:1Ts 4,1-13 e Lc 13,1-9 (15)  

 

SECRETARIA 

Horário: De segunda a sexta-feira: das 8 às 12h; das 13 às 17h. Sábado: das 8h às 12h.  
Responsável: Srta. Jaisy 

Tels: (11) 3227-6703 e 3228-4084 - Celular do Pároco: 98735-0026 - Fax: 3228-3789 

 

Av. Tiradentes, 718 – CEP: 01102-000 – SÃO PAULO – SP – BRASIL - paroquiaarmeniasec@gmail.com

 

 

 

 

  
Santo 

Expedito 
 

O dia 19 de cada mês, 

 na nossa Paróquia, 

há memória deste Santo 

armênio dos primeiros 

séculos do cristianismo. 

Queremos promover 

ainda mais a devoção a 

Santo Expedito e demais 

Santos armênios. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Programação Pastoral 
Novembro de 2015 - mês do rosário 
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