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BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

VISITA DO PAPA FRANCISCO À ARMÊNIA 
  

 De 24 a 26 de junho, realizou-se a histórica e tão desejada visita do Papa Francisco à Mãe-

Pátria Armênia. 

 O convite fora feito pelo Patriarca católico, pelos dois apostólicos e pelo Presidente da 

República da Armênia por ocasião da inesquecível santa Missa celebrada pelo Santo Padre na 

Basílica de São Pedro, no dia 12 de abril de 2015. No início daquela santa Missa, o Papa Francisco 

declarou ao mundo que o massacre dos armênios, iniciado em 1915, foi um Genocídio, o primeiro 

do século XX. 

 Complementando o reconhecimento dos nossos numerosos Mártires, o Papa visitou a 

Armênia, levando consigo uma mensagem de fé e paz, de carisma e amor! 

 Esta edição da nossa revista recorda e quer conservar a memória dos três maravilhosos dias 

do Papa na Armênia. 

ACOLHIDA CALOROSA 

 

 Eram três horas da tarde 

quando o avião do Papa aterrizou no 

aeroporto internacional da capital 

Erevan, na tarde do dia 24 de junho, 

uma sexta-feira. 

 A cerimônia oficial de boas-

vindas foi calorosa; não estavam 

previstos discursos. Aguardavam o 

Santo Padre o Presidente da Armê-

nia e muitos dignitários eclesiás-

ticos. Da Igreja Armênia Católica 

estavam presentes nosso Patriarca 

Gregório Pedro XX, o Núncio 

Apostólico na Armênia, Dom Marek 

Solczyński, nosso Arcebispo da 

Armênia e de toda a antiga União 

Soviética, Dom Rafael Minassian, acompanhados de vários bispos armênios. 

 

 



 

 

 

 Pela Igreja Armênia Apostólica Sua Santidade Karekin II, Patriarca Supremo, encabeçava a 

comitiva dos eclesiásticos. 

RECEPÇÃO NA CATEDRAL DE ETCHMIADZIN 

 Como na primeira visita papal, de 

São João Paulo II, à Armênia, também nesta 

segunda, o Papa Francisco ficou hóspede da 

Igreja Armênia Apostólica, residindo com 

sua comitiva na sede do Patriarcado de 

Etchmiadzin, onde se localiza a primeira Ca-

tedral armênia. A pequena cidade de Etch-

miadzin, que significa "Aqui desceu o Filho 

de Deus", fica localizada a 126 quilômetros 

da capital, Erevan. 

 Do aeroporto, o Papa Francisco se 

dirigiu a esta Catedral para um primeiro 

encontro de oração. Ali estávamos, para a-

colhê-lo, todos os Bispos armênios católicos 

com nosso Patriarca e numeroso clero apos-

tólico, encabeçado também por seu Patriarca. Cantamos o Pai-nosso e o Papa abençoou os pre-

sentes. 

 As principais avenidas da capital e toda a estrada que conduz de Erevan a Etchmiadzin 

estavam enfeitadas com bandeiras do Vaticano e da Armênia, com o escudo papal e do Patriarca.  

 "Atravessei, comovido, disse o Papa nessa ocasião, o limiar deste lugar sagrado, testemunha 

da história do vosso povo, centro irradiador da sua espiritualidade; e considero um dom precioso 

de Deus poder-me aproximar do santo altar donde refulgiu a luz de Cristo na Armênia. Saúdo o 

Catolicós de Todos os Armênios, Sua Santidade Karekin II, a quem agradeço cordialmente o grato 

convite para visitar a Santa Etchmiadzin, os Arcebispos e Bispos da Igreja Apostólica Armênia, 

reconhecido pela recepção cordial e jubilosa que todos vós me proporcionastes. Obrigado, 

Santidade, por me ter acolhido na sua casa; este sinal de amor exprime, de maneira muito mais 

eloquente que as palavras, o que significam a amizade e a caridade fraterna." 

 Foi uma cerimônia singela, cheia de calor humano, durante a qual as máximas autoridades 

da Igreja Católica e da Igreja Armênia Apostólica trocaram um fraterno abraço, aplaudido pelo 

numeroso e entusiasta público presente. 

 

ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA E 

COM O CORPO DIPLOMÁTICO 
 

 No final do primeiro dia na Armênia, o Papa Francisco visitou o Presidente da República da 

Armênia no palácio presidencial, S. E. o Sr. Serj Sargsyan.  

 O Papa sempre utilizou a língua italiana, acompanhado por um sacerdote armênio católico 

que lhe fazia a tradução simultânea. 

 Sua Santidade expressou seus sentimentos: "Para mim é motivo de grande alegria poder 

estar aqui, tocar o solo desta terra armênia tão querida, visitar um povo de antigas e ricas 

tradições, que testemunhou corajosamente a sua fé, que sofreu muito mas sempre voltou a 

renascer". 

 Fez referência ao encontro de Roma e voltou a usar o termo "Genocídio": "Agradeço-lhe 

vivamente, Senhor Presidente, as palavras gentis de boas-vindas, que me dirigiu em nome do 

Governo e dos habitantes da Armênia, e a possibilidade que me deu, com o seu amável convite, de 

retribuir a visita que o Senhor Presidente fez ao Vaticano, no ano passado, para participar de 

uma solene celebração na Basílica de São Pedro, juntamente com Suas Santidades Karekin II- 

Patriarca Supremo e Catolicós de Todos os Armênios, Aram I, Catolicós da Grande Casa de 

Cilícia, e Sua Beatitude Nersés Bedrós XIX-Patriarca de Cilícia dos Armênios, recentemente 
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falecido. Naquela ocasião, comemorou-se o centenário do "Metz Yeghérn", o "Grande Mal", que 

atingiu o vosso povo e causou a morte duma multidão enorme de pessoas. Aquela tragédia, aquele 

genocídio, marcou o início, infelizmente, do triste elenco das imensas catástrofes do século passado 

... " 

ENCERRANDO O PRIMEIRO DIA DA VISITA 

 O encontro oficial do Papa com Sua Santidade Karekin II realizou-se no final do primeiro 

dia, no Palácio Apostólico em Etchmiadzin. 

 Ambos já se haviam encontrado em Roma e agora tiveram a oportunidade de conversar 

sobre vários temas importantes para as duas Igrejas, para a Armênia e para o mundo. 

HOMENAGEM AOS MÁRTIRES DO GENOCÍDIO 

 A esperada visita ao Monu-

mento Internacional do Genocídio 

foi a primeira atividade do segundo 

dia. O artístico Mausoléu, inaugu-

rado em 1967 e localizado na "Co-

lina das Andorinhas", "Dzidzega-

napert" na língua armênia, é for-

mado por doze placas inclinadas, de 

basalto. No centro arde a "Chama 

eterna". 

 Ao lado, está localizada a gi-

gantesca torre em forma de agulha, 

"Armênia renascida", com seus 44 

metros, apontando para o céu. 

 Do complexo fazem parte o 

"Muro da Memória", de 100 metros de comprimento, contendo os nomes das cidades que sofreram 

o Genocídio e um Museu, confiado à Academia Nacional de Ciências. 

 Em todo 24 de Abril, os habitantes da capital peregrinam até esse monumento e depositam 

uma flor ao redor da Chama perene para reverenciar os nossos 1.500.000 de Mártires. 

Ali, o Papa Francisco depôs uma coroa de flores e fez um momento de oração.  Ao lado do 

Museu, como recordação da sua visita histórica, plantou uma árvore, símbolo da vida. 

ENCONTRO COM A COMUNIDADE CATÓLICA  

 O acontecimento principal para a 

Igreja Armênia Católica foi a santa 

Missa celebrada pelo Papa, na Praça 

Vartanants da cidade de Guiumri. 

 Guiumri foi a segunda cidade 

mais atingida pelo terrível terremoto de 

1988. Desde 1991 é sede do Arcebispa-

do Armênio Católico. Nosso arcebispo é 

Dom Rafael Minassian. 

 Ela é a segunda cidade mais 

importante do país; está localizada no 

norte, região onde se concentram as nu-

merosas cidades católicas. 

 Nosso Arcebispado compreende seiscentos mil armênios católicos, 44 paróquias e 29 obras 

de beneficência; 11 sacerdotes eparquiais, 11 sacerdotes religiosos, 20 religiosas e 4 seminaristas. O 

nome oficial é "Ordinariado da Europa Oriental" e seu território abrange toda a antiga União 

Soviética; por isso temos, também, muitas Comunidades na Geórgia e na Rússia. 

 

 



 

 

 

 O Arcebispado ofereceu o trans-

porte para os fiéis das diversas cidades 

vizinhas, possibilitando o comparecimen-

to de milhares de pessoas na praça que 

leva o nome da batalha de Vartanants, 

realizada em 1451, primeira Cruzada de 

defesa do Cristianismo contra o paga-

nismo. 

 Foi montado um altar monumental 

na referida praça, permitindo uma bonita 

e participada celebração, com a atuação 

de um excelente coral. 

 Todos os Bispos e Sacerdotes 

católicos concelebraram com o Papa. Ao lado dele, no altar, estavam nosso Patriarca, Sua Beatitude 

Gregório Pedro XX e nosso arcebispo da Armênia, Dom Rafael 

Minassian (foto na página anterior). 

 No momento do gesto da paz,  (foto acima) o abraço do 

Papa com o Patriarca, Karekin II, realizou-se justamente diante 

do nosso pai-bispo, Dom Vartan Waldir Boghossian. 

VISITA À PRIMERIA CATEDRAL ARMÊNIA 

CATÓLICA  

 Em Guiumri, foi consagrada a primeira Catedral Católica 

da Armênia, dedicada aos Santos Mártires. Essa celebração foi 

realizada em setembro de 2015, com a participação do nosso 

Patriarca e do Representante do Papa, Sua Eminência o Cardeal 

Leonardo Sandri, encarregado da Congregação para as Igrejas 

Orientais Católicas. 

 Após a santa Missa na Praça de Vartanants, no sábado, o Papa Francisco teve a gentileza de 

visitar essa Catedral; fez ali um momento de oração e abençoou o numeroso público católico 

presente. 

CELEBRAÇÃO  PELA  PAZ  NA  PRAÇA  DA  REPÚBLICA 

 

 Nosso pai-bispo Dom Vartan 

pôde participar também da Celebração 

Ecumênica na tarde do sábado, dia 25, 

na importante praça central da capital 

Erevan, Praça da República. 

 No palco monumental estavam 

os dois líderes, católico e apostólico, 

com suas respectivas comitivas. 

 Ainda com a presença do Sr. 

Presidente da República e altas auto-

ridades nacionais, a orquestra nacional 

adornou, com belíssimas melodias, os 

momentos que antecederam e segui-

ram o importante ato. 

 Eis algumas das palavras do 

Papa Francisco: " ... acompanham-nos 

muitas testemunhas, nomeadamente tantos mártires que selaram com o sangue a fé comum em 

Cristo: são as nossas estrelas no céu, que brilham sobre nós e indicam o caminho que nos falta 

percorrer na terra, rumo à plena comunhão. Dentre os grandes Padres, gostaria de referir o santo 

 

 

 



 

 

Catolicós Nersés Chenorali. Nutria um amor grande e extraordinário pelo seu povo e as suas 

tradições e, ao mesmo tempo, sentia-se inclinado para as outras Igrejas, incansável na busca da 

unidade, desejoso de atuar a vontade de Cristo: que os crentes «sejam um só» (Jo 17, 21)." 

 Foi nesse ato que o Papa Francisco, em suas importantes palavras, aplaudidas várias vezes 

pelo numeroso público, fez referência à paz entre Armênia e Turquia: "Queridos jovens, este futuro 

pertence-vos, mas valorizando a grande sabedoria dos vossos idosos. Aspirai a tornar-vos 

construtores de paz: não notários do status quo, mas ativos promotores duma cultura do encontro e 

da reconciliação. Deus abençoe o vosso futuro e «conceda que se retome o caminho de 

reconciliação entre o povo armênio e o povo turco, e possa a paz surgir também no Nagorno 

Karabakh»" 

 Um expressivo jogral realizado por jovens armênios com roupas típicas, diante de uma 

artística "Arca de Noé", recordando o dilúvio e a pomba da paz no monte Ararat, monte símbolo da 

Armênia, encerrou a celebração. Dele participaram também o Papa e o Patriarca Supremo. Foram 

eles que, no final do ato, lançaram juntos parte da água trazida pelos jovens, na planta da Arca de 

Noé, arca da vida, da paz, arca da aliança. 

 O Santo Padre, fazendo jus à sua constante atenção e carinho pelos menos favorecidos, antes 

de se retirar, cumprimentou e abençoou cada uma das pessoas carentes de saúde que compareceram 

em cadeiras de rodas! Com esse gesto paterno concluiu-se o segundo dia da visita do Papa 

Francisco. 

ENCONTRO COM O SÍNODO DOS BISPOS ARMÊNIOS CATÓLICOS 

  

 O Papa quis ter um en-

contro pessoal com o nosso Kato-

licós Patriarca e com os Bispos 

armênios católicos. Foi sua pri-

meira atividade do último dia da 

visita, Domingo, dia 26 de junho. 

 Nesse encontro paterno e 

fraterno, Sua Beatitude, nosso 

Patriarca pôde saudar o Papa, a-

gradecer sua vista e apresentar-lhe 

alguns pedidos, em benefício da 

nossa Igreja na Armênia.   

 Como nas outras ocasiões 

o Papa pediu para nosso pai-bispo 

contar-lhe uma piada, tendo Dom Vartan prontamente obedecido, para alegria do Papa e de todos os 

presentes. 

PARTICIPANDO DE UMA SANTA MISSA EM RITO ARMÊNIO 

 

 Ao meio-dia, o Papa Francisco participou da solene santa Missa  presidida, no jardim do 

Palácio apostólico, pelo Patriarca Karekin II. 

 Também nesse ato religioso estavam presentes o Presidente da República, Sr. Serj Sargsyan,  

numerosas autoridades nacionais e representantes das Comunidades armênias de diversos países. 

Dos armênios católicos da América Latina compareceu uma delegação da nossa Paróquia de 

Montevidéu, encabeçada pelo pároco, Pe. Antonio, e por sua irmã, a Ir. Querubina Ketchedjian. 

 Durante a celebração aconteceu algo comovente. No final da homilia do Papa, ele inclinou-

se e pediu ao Patriarca Apostólico que o abençoasse, a ele e à Igreja Católica. O que se seguiu foi 

um comovente abraço fraterno entre os líderes das duas Igrejas! 

 No final da Missa o Patriarca Apostólico pediu ao Papa que abençoasse, em seu lugar, os 

numerosos fiéis presentes. 
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UM ALMOÇO FRATERNO 

 O Papa Francisco e SS. Karekin II presidiram o 

fraterno almoço com os bispos das duas Igrejas armênias, 

Apostólica e Católica, realizado no Palácio Apostólico de 

Etchmiadzin. Da mesa principal participou também nosso 

Patriarca, Sua Beatitude Gregório Pedro XX. 

 Entre os numerosos Bispos da Igreja Apostólica 

estava presente também S. E. R. Dom Nareg Berberian, 

Bispo primaz dos Armênios Apostólicos do Brasil (foto ao 

lado). Tivemos a alegria de participar juntos de numerosos 

atos da visita, como desse fraterno almoço. 

UM DOCUMENTO IMPORTANTE 

 Da visita do Papa Francisco à Armênia, além de tantas belas lembranças restará um 

documento significativo firmado pelos chefes das duas Igrejas: 

  "Hoje na Santa Etchmiadzin, centro espiritual de Todos os Armênios, nós, o Papa Francisco 

e o Catolicós de Todos os Armênios Karekin II, elevamos as nossas mentes e corações em ação de 

graças ao Todo-Poderoso pela progressiva e crescente proximidade na fé e no amor entre a Igreja 

Apostólica Armênia e a Igreja Católica no seu testemunho comum à mensagem do Evangelho da 

salvação num mundo dilacerado por conflitos e desejoso de conforto e esperança. (...) 

 Louvamos ao Senhor por a fé cristã ser, hoje, novamente uma realidade vibrante na 

Armênia e por a Igreja Armênia exercer a sua missão com espírito de colaboração fraterna entre 

as Igrejas, sustentando os fiéis na construção dum mundo de solidariedade, justiça e paz. (...) 

           Os mártires pertencem a 

todas as Igrejas e o seu sofrimento 

é um «ecumenismo de sangue» que 

transcende as divisões históricas 

entre os cristãos, convidando-nos a 

todos a promover a unidade visível 

dos discípulos de Cristo. Juntos 

rezamos, por intercessão dos San-

tos Apóstolos Pedro e Paulo, Tadeu 

e Bartolomeu, por uma mudança de 

coração em todos aqueles que 

cometem tais crimes e naqueles que 

estão em posição de acabar com a 

violência. (...) A propósito, expres-

samos também a nossa esperança 

duma resolução pacífica das questões em torno de Nagorno-Karabakh. (...) 

  ... estamos preocupados com a crise da família em muitos países. A Igreja Apostólica 

Armênia e a Igreja Católica compartilham a mesma visão da família, fundada no matrimônio como 

ato de livre doação e de amor fiel, entre um homem e uma mulher. (...) 

 Exortamos os nossos fiéis a trabalhar harmoniosamente pela promoção, na sociedade, dos 

valores cristãos que contribuam efetivamente para construir uma civilização de justiça, paz e 

solidariedade humana. Diante de nós está a senda da reconciliação e da fraternidade. Possa o 

Espírito Santo, que nos guia para a verdade completa (cf. João 16, 13), sustentar todo o esforço 

genuíno por construir pontes de amor e comunhão entre nós. 

 Da Santa Etchmiadzin, apelamos a todos os nossos fiéis para se juntarem a nós nesta 

oração feita com as palavras de São Nersés Chenorali: «Glorioso Senhor, aceitai as súplicas dos 

vossos servos e, graciosamente, atendei os nossos pedidos, pela intercessão da Santa Mãe de Deus, 

João Batista, o primeiro mártir Santo Estevão, São Gregório nosso Iluminador, os Santos 

Apóstolos, Profetas, Teólogos, Mártires, Patriarcas, Eremitas, Virgens e todos os vossos Santos no 

 

 



 

 

céu e na terra. E a Vós, Santa e Indivisível Trindade, seja glória e adoração por todo o sempre. 

Amém". 

NOS PASSOS DE SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 
 

 Como o saudoso Papa São João Paulo II, também o Papa Francisco visitou o mosteiro "Khor 

virab", "Poço profundo", onde São Gregório Iluminador passou vários anos, condenado à morte. 

Dali foi tirado para a cura milagrosa do rei da Armênia, Tirídate III, que se converteu então ao 

Cristianismo. Era o ano 301 e a Armênia tornou-se a primeira nação cristã. 

 Nessa visita, último ato do Papa na Armênia, na tarde do Domingo, dia 26 de junho, três 

gestos significativos estiveram presentes: O momento de oração no lugar de prisão de São Gregório, 

o acender de uma vela, no lugar onde 

São Gregório, o Iluminador do Povo 

Armênio, iluminou a nação com a Luz 

de Cristo. O último gesto foi a soltura 

de duas pombas brancas, pelo Papa e 

pelo Patriarca, em direção ao Monte 

Ararat (foto na página anterior), símbo-

lo da Armênia e da nova humanidade, 

situado ao lado do mosteiro. 

TANTAS LEMBRANÇAS 

 A despedida oficial do Papa 

realizou-se na tarde do Domingo, dia 26 

de junho, no aeroporto internacional, 

Ezvartnots, de Erevan. 

 A caminho de Roma, Papa Francisco, na já habitual entrevista com os repórteres que o 

acompanham na viagem, disse que seu conhecimento da Armênia e do Povo armênio tem origem 

em Buenos Aires, onde frequentou a Coletividade armênia e conheceu o bispo apostólico Dom 

Kissag Mouradian e o católico, Dom Vartan Waldir Boghossian. 
 

NOSSA COMUNIDADE  
 

A FESTA DO PADROEIRO 
 

A festa do nosso Padroeiro, São Gregório Iluminador, realizada no Domingo, dia 16 de 

junho, foi novamente um grande acontecimento. Um "Tríduo" de Domingos ajudou nossas famílias 

a se prepararem espiritualmente para esse importante acontecimento anual. 

 

 



 

 

 

 

A santa Missa, presidida por nosso pai-bispo Dom Vartan Waldir, contou com a presença de 

Dom José Valmor César Teixeira, SDB, bispo de S. José dos Campos, com o representante do Bispo 

maronita, Arcipreste Joaquim José Stein, e vários Sacerdotes. Na grande festa realizada no pátio da 

igreja, tivemos também a honra da presença do Emmo. Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo 

Pedro Scherer e do Bispo primaz da Igreja Apostólica Armênia do Brasil, Dom Nareg Berberian.  
 

 

O tema da festa foram os 25 anos de Independência da Armênia, seu Jubileu de Prata. Os 

belos enfeites da festa recordavam esse fato histórico, também comemorada pela tão apreciada 

apresentação do Grupo de Danças Armênias "Kilikiá", do Hamaskayian de São Paulo. 

 

 

BATISMO - Tornaram-se filhos de Deus pelo Batismo: 

 

Lorena Karagulian Furlan Germano - no dia 20 de fevereiro de 2016. Filha de Guilherme Furlan 

Germano e de Adriane Machado Furlan Germano. Foram padrinhos Cliver Torres Alabe e 

Alessandra Machado Lopes. Parabéns à família!   

 

Antonio Kherlakian Rodrigues Silva - no dia 30 de abril de 2016. Filho de Renato Antonio 

Rodrigues Silva e de Fernanda Julienne Kherlakian. Foram padrinhos Rafael Giannotti Rodrigues 

Silva e Marina Maria Kherlakian. Deus abençoe toda a família! 

   

Erick de Sousa Santos Tchakerian - no dia 21 de maio de 2016. Filho de Cesar Tchakerian e de 

Magaly de Sousa Santos Tchakerian. Foram padrinhos Dario dos Santos e Olinda de Sousa Santos. 

Parabéns!   

 

Beatriz Celani Kirikian Febrônio Fregolente - no dia 23 de julho de 2016. Filha de Olívio 

Fernando Fregolente e de Luciana Celani Kirikian Fregolente. Foram padrinhos Marco Antônio 

Fregolente e Adélia Soares dos Santos. Parabéns a todos!   

 

 

MATRIMÔNIOS – Consagraram o próprio amor diante de Deus: 

 

José Vicente Coelho Duprat Avellar e Daniela Demendjian - no dia 14 de maio de 2016. Ele é 

filho de Carlos Alberto Duprat Avellar e de Eliane Meirelles Coelho Duprat Avellar. Ela é filha de 

Aram Dermedjian e de Rita Nakashian Dermedjian. Foram testemunhas Rafael Moral Marques e 

Carina Never Moral Marques. Parabéns! 

 

Marcelo Aristakessian e Carla Bustamante Godinho - no dia 12 de junho de 2016. Ele é filho de 

Marcelo Tadeu Aristakessian e de Margarida Sarafian Aristakessian. Ela é filha de Luiz Antonio 

Monteiro Godinho e de Sandra Regina Bustamante Godinho. Foram testemunhas Michel Aris-

takessian e Melissa Eliza Aristakessian. Felicidades para os recém casados! 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

FALECIMENTOS – Regressaram à casa do Pai misericordioso: 

 

03/05/2016 Lúcia Terzian. Faleceu aos 84 anos, em São Paulo. Nossas condo-

lências aos irmãos, Haruthun e Mariam Terzian Bobadilla, aos sobrinhos e demais 

familiares. Que descanse em paz! 

 

14/07/2016 Mari Lúcia Maldjian. Faleceu aos 56 anos, em São 

Paulo. Sentimentos de pêsames às suas irmãs, Verônica, Azniv e Araksi, aos 

cunhados, sobrinhos e demais familiares. Deus a acolha em sua casa! 

 

16/07/2016 - Maria Aparecida (Chaquê) Makassian Stroppa. 
Faleceu aos 75 anos, em Araçatuba, SP; é prima irmã de Dom Vartan, que realizou o 

funeral em Penápolis. Era viúva de Ernesto Amadeu Stroppa. Nossas condolências 

aos filhos, Renata e Fernando, às irmãs, Cecília e Sônia, aos netos e demais 

familiares. Que descanse em paz! 

 

FALECIDOS DE AGOSTO - Santa Missa no Domingo, dia 28 
 

 

Arabian, Garabed.....................................16/08/71 

Arslanian, Boghos…..…….....…............24/08/94 

Arslanian, Serpuhi Abrikian..….…….....24/08/80 

Azrad, Spiro Abdel Ahad.........................23/08/97 

Balian, Dikran..........................................27/08/69 

Behisnilian,Eduardo...........….................03/08/02 

Behisnelian,Matlem ............…...............08/08/14 

Bichara, Dalva de Araújo………...…….23/08/10 

Boghossian, Vahram..……………..…....20/08/90 

Boyadjian, Hajighez.……..…….……….14/08/60 

Casabian, Maria Rossi.............……........31/08/93 

Chimachimanian, Maria J. Perpétua.......04/08/86 

Degurmendjian, Adelina L. Ribeiro........16/08/11 

Dermendjian, Andon..…………….........13/08/73 

Dermendjian, Margarida Tchakerian......28/08/10 

Dermendjian, Verônica Sislian..….........22/08/59 

Dishtchekenian, Antranik………...……15/08/96 

Djanikian, Cláudio José....…………......20/08/73 

Djanikian, Wartiver ....…………............ 10/08/13 

Equizian, Chahan……………………….26/08/09 

Fechio, José Carlos....………..………....07/08/02 

Hadikian, Nichan..……………..….…....20/08/02 

Harmandaian, Ohanes (Chelman)..........24/08/10 

Haronian, Ari Seiko Sakini.....................09/08/14 

Janikian, Acabi Avakian..……...............22/08/73 

Janikian, François Mikael.……….….....10/08/64 

Kalaigian, Nouritza Ainteplian...……….15/08/82 

Kassabian, Esther Teilekeian...................11/08/66  

Kassardjian, Sultan..................................09/08/07 

Kazazian, Elvira Attard...………….........19/08/94 

 Ketchedjian, Aris.……….…...................31/08/91 

Kherlakian, Avedis Clemente…....….…07/08/01 

Kherlakian, Carlos Alberto……….........23/08/08  

Kherlakian, Marie Therese.……...…..…23/08/99 

Kherlakian, Zeki.……………….............04/08/83 

Kiskissian, Hatcher……………...….…..16/08/90 

Kurdoglian, Gulênia Mikaelian…..........24/08/96 

Mahseredjian, Raquel.……..…....…......13/08/82 

Maldgian, Maria Kelendjian...................28/08/11 

Maldjian, Lussin Sevzatian….........……05/08/85 

Maldjian, Minás.……..……….………..23/08/95 

Martins, Osmar.......................................13/08/99 

Momdjian dos Santos, Anita....………..13/08/98 

Nakashian, Leonie Assal.…….…...…...03/08/99 

Nalbentian, Penyamin Masrop………...18/08/08 

Okasian, Ghougas……….......................19/08/63 

Okasian, Rosa……………….……........02/08/05 

Oundjian, Roque Branco ....……...........05//08/15 

Oundjian, Solina Guevikian....…….......18/08/76 

Santurian, Vartivar….…………............14/08/90 

Sassunian, Martha Boudjikian…….......22/08/08 

Soukiassian, Meguerditche …..…..........04/08/41 

Tchakerian, José………………….........06/08/07 

Tchakerian, Takuy Davulubeukian C....12/08/64 

Terzian, João Francisco.…..…....….......29/08/90 

Terzian, Jorge.........................................15/08/06 

Terzian, Maria Loreta Cipolla ...............06/08/88 

Varteressian, Hagop...............................09/08/95 

Zimbardi, Rafael.....................................22/08/11 

Agosto: mês da Coleta anual para a Armênia! 
 

Uma vez por ano nos recordamos, de modo especial, das necessidades 

da Mãe Pátria Armênia e fazemos uma coleta em toda a nossa 

Comunidade espalhada pelo Brasil. O resultado será destinado às 

obras sociais, através do Arcebispado armênio católico da Armênia. 

Há várias necessidades para serem cobertas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO PASTORAL 
Agosto - 2016 

 

 7 - 6
o
 Domingo do Período da Transfiguração.     

        Preparação para a festa da Assunção.                             
       11h: Santa Missa cantada na intenção dos Idosos e Doentes. 
       Leituras bíblicas: 1Cor 9,22-2,5 e Mt 18,10-14 (289) 
 

12 - 2
a  

Sexta-feira: Dia de Oração pelas Vocações Sacerdotais. 

8h: Devoção das “Mil Ave-Marias.  

10h: Santa Missa dialogada em português. 
 

14 – Domingo: ASSUNÇÃO DA MÃE DE DEUS. 

        5ª grande festa anual. 

       Dia dos Pais. 
        Bênção das uvas. 

        Bênção do pão (“Más”).                                     

        Homenagem aos Pais. 
        11h: Santa Missa solene na intenção dos Pais e  

               dos Matrimônios. 
          Leituras bíblicas: Gl 3,29-4,7 e Lc 2,1-7 (296)  
 

15 - Segunda-feira: Segundo dia da Assunção. 

  Quarto Dia de Finados. 
       O Sacerdote estará à disposição para celebrar santa Missa 

               e benzer túmulos, a pedido dos fiéis. 
 

21 - 2
o
 Domingo do Período da Assunção. 

       8º Dia da Assunção. 

       Jubileu da Misericórdia dos Aniversariantes do mês. 
       11h: Santa Missa cantada na intenção dos  

       Aniversariantes do mês de agosto. Homenagem.  
       Leituras bíblicas: 2Cor 6,16-7,1 e Lc 1,26-38 (303) 
 

28 - 3
o
 Domingo do Período da Assunção. 

       Dia Nacional do Catequista. 

       Após a santa Missa: Almoço comunitário com bingo. 
       11h: Santa Missa cantada na intenção dos Catequistas 
       e dos Falecidos do mês de agosto. 
       Leituras bíblicas: 2Cor 1,1-11 e Mc 4,35-40 (310) 

 

A todos os Pais: 

parabéns pelo seu Dia! 

Deus os proteja 

e os ajude a darem a seus filhos, 

um exemplo da paternidade de Deus, 

nosso Pai misericordioso! 

 

SECRETARIA 

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

Tels: (11) 3227-6703; 3228-4084; 9 8735-0029 - Celular do Pároco: 9 8735-0026 - Fax: 3228-3789 

 

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