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BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR

JUBILEUS DE DOM VARTAN WALDIR BOGHOSSIAN

Nosso Pai-Bispo comemorou em 2016, o Jubileu de três importantes acontecimentos
religiosos de sua vida: há sessenta anos fez sua Profissão religiosa na Congregação Salesiana de São
João Bosco; cinquenta anos atrás foi ordenado Sacerdote e há trinta e cinco, recebeu a Ordenação
Episcopal.

Este número de nosso Boletim
Paroquial quer recordar esses Jubileus,
de Diamante, de Ouro e de Coral.
Unir-se ao nosso Pastor na ação de
graças a Deus por todos os dons
recebidos em sua vida e, também, para
manifestar a Dom Vartan gratidão pela
sua presença entre nós.

Queremos conhecer sua in-
fância e juventude; reviver a vida sale-
siana de nosso Pai-Bispo, seus longos
anos de Sacerdócio e seus numerosos
anos como primeiro responsável pelas
Comunidades armênias católicas da
América Latina.

Tomaremos conhecimento de
como foram celebrados esses três
jubileus, tanto em Roma, como nas
Comunidades da América Latina.

Iniciamos com o gesto paterno
do Papa Francisco que escreveu uma
carta a Dom Vartan, felicitando-o
pelos cinquenta anos  de Sacerdócio e
enviando sua Bênção Apostólica, extensiva às nossas Comunidades.



2

CARTA DO PAPA FRANCISCO

Ao nosso venerável irmão Vartan Waldir Boghossian, SDB,

Bispo de São Gregório de Narek de Buenos Aires dos Armênios,

Exarca Apostólico dos Fiéis de Rito Armênio da América Latina e México:

Deus todo poderoso, em sua imensa bondade
quis colocar-me na suprema missão da dignidade
eclesial e conferir-me este ministério de serviço a-
postólico para que, ajudado por sua bênção, pela
graça da sua misericórdia, com a força do Rei
celestial, possa enfrentar e compartilhar com os
Pastores os cuidados e ministérios que me foram
confiados.

Assim, venerável irmão, voltando meu
pensamento para o senhor, que no dia 22 do próximo
mês de dezembro celebrará o Jubileu Áureo de sua
Ordenação Sacerdotal, com esta carta quero ex-
pressar-lhe minhas mais fervorosas felicitações,
tendo presente o seu trabalho.

Tendo ingressado na Sociedade de São
Francisco de Sales o senhor desempenhou, após a
ordenação sacerdotal celebrada em Roma, vários
ministérios ligados ao trabalho pastoral e à educação
dos jovens, segundo o carisma de São João Bosco.
Exercendo seu trabalho com solícita diligência, no
dia 3 de julho de 1981 o Papa São João Paulo II o
nomeou primeiro Prelado do Exarcado Apostólico,
erigido para os Armênios Católicos de toda a
América Latina. Posteriormente, no dia 18 de

fevereiro de 1989, o designou também Bispo da nova Eparquia São Gregório de Narek de Buenos
Aires dos Armênios, continuando até hoje como pastor do seu rebanho.

Conheço seu empenho no ministério como também seu solícito testemunho de um
Sacerdócio consumado no Espírito de Cristo, para o bem dos fiéis de rito armênio que vivem nos
diversos países da América Latina. Sou consciente da pesada carga de sua ação pastoral para
utilidade das ovelhas; sempre sou informado de seu excelente trabalho sacerdotal. Assim, ao educar
na fé emprega o poder espiritual da Ordem sagrada para a edificação dos outros, a fim de que, por
seus cuidados, os fiéis sejam conduzidos à prática sincera da caridade.

Ao felicitá-lo, pois, venerável irmão, por suas obras realizadas na vinha do Senhor, suplico a
Deus que multiplique no senhor, seus dons. Deus, ao conceder-lhe esta feliz comemoração, conceda
que a terra, semeada por seu laborioso ministério, com a semente do Evangelho, frutifique sob a
condução impulsora do Espírito do Senhor.

Desejo, enfim, que o acompanhe minha Bênção Apostólica, que estendo a quantos estão
presentes; aos amados filhos e filhas da Eparquia São Gregório de Narek de Buenos Aires dos
Armênios, como também de todo o Exarcado Apostólico para os Fiéis de Rito Armênio da América
Latina e México, a todos os participantes da celebração do Jubileu e a todos aqueles que o senhor
leva no coração. A todos peço o auxílio de suas orações, para que, com amor e sabedoria, possa
cumprir meu muito grave Ministério Petrino.

Do Palácio do Vaticano, 28 de novembro de 2016, quarto ano do meu Pontificado.

FRANCISCO
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INFÂNCIA E JUVENTUDE DE DOM VARTAN - SUA FAMÍLIA

Dom Vartan é brasileiro e paulista. Nasceu no noroeste do estado de São Paulo, na cidade de
Penápolis, apelidada com o carinhoso nome de a "Princesa da Noroeste".

Trata-se de uma cidade tranquila e humana, onde houve preocupação em oferecer
saneamento básico, área de lazer e creche a todos os bairros da cidade. Em toda a sua extensão há
coleta seletiva de lixo. Possui uma singela Praça Armênia, palco de várias celebrações.

Penápolis nasceu com a criação da estrada de ferro Noroeste e foi, desde o início atendida
com dedicação, pelos beneméritos religiosos Franciscanos Capuchinhos.

Muitos sacerdotes nasceram em Penápolis e também três bispos: o nosso Dom Vartan, Dom
Mauro Morelli, emérito de Duque de Caxias e Dom Frei João Alves dos Santos, bispo de
Paranaguá, o mais jovem e o único já falecido.

Era o dia 27 de fevereiro de 1940, quando nasceu Waldir, nosso futuro Dom Vartan,
segundo filho do casal Ardachés Boghossian e Olga Scudeller Boghossian; ele imigrante armênio
nascido no Líbano e ela brasileira, descendente de italianos. O sr. Ardachés, conhecido como "Sr.

João da Casa Armê-
nia", recebeu a home-
nagem póstuma de u-
ma rua da cidade com
seu nome.

Os outros cin-
co filhos são Arly
Carlos, o primogêni-
to, Mirtes Therezinha,
Marina, Marly e Edu-
ardo, que deram a
seus pais 14 netos.

Todos os fi-
lhos receberam ótima
formação humana e
católica com as Irmãs
Franciscanas do Edu-
candário Coração de
Maria de Penápolis.

Infância Adolecência

A famíliaOs pais

Primeira Formatura
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Waldir foi batizado com quatro meses, no dia 14 de junho de 1940. Viveu sua feliz infância
na cidade natal, com sua querida família, recebendo dos pais ensinamentos e exemplos de vida
cristã. Foi membro do grupo infantil da "Cruzadinha" e coroinha da paróquia e Santuário São
Francisco de Assis.

JUBILEU DE DIAMANTE - 65 ANOS DE VIDA RELIGIOSA

A vida de Dom Vartan começou a tomar rumo novo a partir de 1952,
quando tinha 12 anos.

Quis estudar no internato dos Salesianos, fundados por Dom Bosco,
situado na cidade vizinha, Lins.

Dom Bosco, sacerdote italiano, é o santo Patrono da juventude,
devido à obra que realizou em prol dos jovens; fundou duas congregações
religiosas, os Salesianos e as Filhas de Maria Auxiliadora, que continuam
hoje, em todos os continentes, sua grande obra.

Waldir se entusiasmou com o exemplo daqueles religiosos tão
alegres, cheios de Deus e tão dedicados aos alunos. Deixou-se contagiar e
no final do ano manifestou seu desejo de seguir o bom exemplo, entrando
na Congregação Salesiana.

Vencido o susto da família com aquela inesperada decisão, que podia ser um entusiasmo
passageiro, ingressou no seminário salesiano da também não muito distante cidade de Tupã, onde
cursou o "Ginásio", atual segundo ciclo do ensino fundamental.

Os Salesianos possuem no
Brasil seis Inspetorias ou Pro-
víncias religiosas; uma delas a-
brange os estados de Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e oeste de São
Paulo, que engloba as cidades de
Penápolis, Lins, Tupã, Lucélia e
Araçatuba.

Eis porque, terminada a
primeira fase de estudos e con-
servando o desejo de se consagrar
a Deus, Waldir, agora com quinze
anos, se transferiu para a cidade de
Campo Grande, para o Noviciado
salesiano, ou seja, para a casa
religiosa onde, durante um ano
intenso, se prepararia para fazer a

Dom Bosco

Campo Grande: Noviciado; recebe o hábito religioso e faz a 1a Profissão Religiosa

Filosofia: com alguns colegas
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Profissão religiosa.
Recebeu, então, o hábito religioso e tendo concluído com êxito aquele ano de experiência,

de prova e de preparação, com seus vários colegas fez sua primeira
Profissão religiosa, com os votos de viver, na Família Salesiana, por
três anos, uma vida casta, obediente e pobre. Era o ano 1956! Em
2016 Dom Vartam celebrou os 65 anos dessa Consagração, seu
Jubileu de Diamante de Vida Religiosa!

Permaneceu em Campo Grande para realizar os três anos de
estudos filosóficos, o chamado "Curso Científico", hoje "Ensino
Médio". Renovou seus votos religiosos por um segundo período de
três anos e foi destinado ao seminário salesiano de Lucélia para,
também ele, dedicar-se à educação da juventude. Ali permaneceu
quatro anos, cuidando da formação de um grupo de jovens que, como
ele no passado, desejavam ser religiosos.

JUBILEU DE OURO - 50 ANOS DE SACERDOTE

Em 1963 os superiores religiosos enviaram o jovem Waldir, agora com 23 anos, à Europa
para realizar seus estudos de teologia na Itália e, assim, ser ordenado Sacerdote.

Os dois primeiros anos foram transcorridos na faculdade teológica salesiana de Turim, no
norte da Itália. É a cidade onde viveu e trabalhou Dom Bosco. Ali também morreu e seu corpo é
conservado na bela Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, por ele construída.

Foram anos espetaculares, com colegas salesianos provenientes de todas as partes do mundo,
com exímios professores e um clima de família maravilhoso!

A Universidade Salesiana havia ficado pronta em Roma e eis, então, que Waldir realiza seus
últimos dois anos de teologia nessa nova sede. Nova maravilhosa experiência na diocese do Papa,
Roma.

Roma abriga o Pontifício Colégio Armênio, seminário internacional armênio católico, que
acolhe seminaristas de todas as nossas Eparquias.

Waldir teve oportunidade de conhecer bem o colégio e transcorrer lá um período de férias.
Pôde também conviver com o Cardeal Agagianian, figura proeminente da Igreja católica, que  vivia
no seminário; o Cardeal esteve em 1955 no Congresso Eucarístico Internacional do Rio de Janeiro,
representando o Papa.

Roma: Dom Vartan e seus 39 colegas de Ordenação Sacerdotal



Na Cidade Eterna, Wal-
dir recebeu as ordens menores,
o Diaconato e o Sacerdócio.

Seu grupo, formado por
40 Diáconos, foi ordenado no
dia 22 de dezembro de 1966.
Foi o primeiro a ser ordenado
na igreja da nova Universidade.
Do grupo quatro se tornaram
bispos.

Os pais do então Padre
Waldir, e vários de seus pa-
rentes italianos compareceram
na Ordenação.

Sua primeira Missa foi
celebrada na cripta da Basílica de São Pedro, no pequeno altar construído sobre o túmulo de São
Pedro, embaixo do atual altar papal. Junto com seus pais foi, então, celebrar a santa Missa na
pequena cidade do norte da Itália, Susegana, na igreja onde foram batizados e se casaram seus
antepassados, por parte de mãe. Dom Vartan sempre foi considerado também filho daquelas terras...

O Padre Waldir concluiu seus estudos e seu trabalho de teologia com o título de bacharel e
regressou ao Brasil.

Como padre salesiano foi destinado a trabalhar nas cidades matogrossenses de Corumbá,
Cuiabá e Campo Grande. Era o responsável da área educacional desses colégios salesianos. Em
Campo Grande foi o diretor das Faculdades Salesianas de Filosofia, Ciências e Letras e da
Faculdade de Serviço Social, que hoje integram a Universidade Dom Bosco. Na então recém criada
capital de Mato Grosso do Sul, integrou também o Conselho Estadual de Educação.

Em todas as cidades brasileiras em que trabalhou como salesiano, sempre teve um empenho
pastoral sacerdotal com o jovens. Mesmo como diretor da faculdade dedicava os sábados e
Domingos ao ministério sacerdotal de uma grande quase-paróquia da periferia. Aí se repetiu a sua
história: uns de seus coroinhas quis imitá-lo e se tornou sacerdote da arquidiocese de Campo
Grande, o Padre Paulo Sérgio Vital da Cruz! Ele compareceu na celebração desde Jubileu, em São
Paulo.

JUBILEU DE CORAL - 35 ANOS DE EPISCOPADO

Foi em Campo Grande, trabalhando
nas faculdades salesianas, que o Padre
Waldir recebeu o inesperado convite do Papa
para ir a Roma se preparar para trabalhar
pelos armênios. Esse convite veio ao
encontro do grande sentimento armênio que
sempre sentiu. Procurou, várias vezes, mas
sem êxito, aprender a língua armênia, a de
sua família; chegou a entrar em contato com
a Congregação armênia Mekhitarista de
Veneza, nos anos que esteve na Itália.

Padre Waldir dedicou o ano de 1981
ao estudo da língua e liturgia armênias,
julgando que cuidaria da Paróquia de São
Paulo. O motivo verdadeiro do novo
chamado somente soube alguns meses mais
tarde: fora escolhido pelo Papa São João

Paulo II para ser o Bispo dos Armênios católicos da América Latina.

Roma: Com o Cardeal Agagianian e os seminaristas armênios

Buenos Aires: Ordenação Episcopal



A publicação da nomeação ocorreu em Roma no dia 3
de julho de 1981.

Teve que suspender o estudo do armênio moderno e se
dedicar, nos cinco meses que o separavam da ordenação
episcopal, ao estudo da liturgia, especialmente da santa Missa
que é celebrada e cantada em armênio clássico.

A ordenação episcopal, presidida pelo então Katolicós
Patriarca Hemaiag Bedrós XVII, realizou-se em Buenos Aires,
estabelecida como sede do Exarcado Apostólico para os
Armênios Católicos da América Latina e México.

Nesta ordenação, ocorrida no dia 12 dezembro de 1981,
festa de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América
Latina, o Padre Waldir assumiu também o nome religioso de
Vartan, militar santo, herói e mártir do povo armênio. Como
lema para a sua vida episcopal escolheu "Servir", "Dzaraiél" na
língua armênia.

Novamente compareceram os pais de Dom Vartan, seus
irmãos salesianos e numerosos fiéis do bairro de São Sebastião,
de Campo Grande, onde Dom Vartan, aos sábados e Domin-
gos, se dedicava como Sacerdote.

Somente em 1989 o Papa elevou a Argentina a Eparquia (Diocese) e nomeou Dom Vartan
como seu primeiro bispo. Decidiu também que conservaria sua missão anterior de Exarca
Apostólico para o restante da América Latina.

Em 2016 a sede do Exarcado foi transferida para o Brasil, em São Paulo. Buenos Aires
continuou como sede da Eparquia.

Nos anos de 2001 e 2002 foi também reitor do Pontifício Colégio Armênio de Roma.
Durante o ano de 2015 foi encarregado pelo nosso saudoso Katolicós Patriarca Nersés Pedro

XIX de organizar, no Vaticano, as celebrações do Centenário do Genocídio Armênio.
Dom Vartan é membro, com voz e voto, da Conferência Episcopal da Argentina, do Brasil e

do México, além de ser membro do Sínodo dos Bispos da nossa Igreja Armênia Católica.

CELEBRAÇÕES DOS JUBILEUS DE DOM VARTAN

Roma

Dom Vartan inici-
ou em Roma a comemo-
ração dos seus Jubileus
religiosos, pois lá fora or-
denado Sacerdote e nome-
ado Bispo.

O Papa Francisco
atendeu o seu pedido e ele
pôde, juntamente com
alguns colegas de ordena-
ção sacerdotal, concele-
brar com o Papa na sua
capela de Santa Marta.
Também na Praça de São
Pedro recebeu a bênção do
Papa, extensiva a todas as
suas Comunidades.

Dom Vartan apro-
veitou para celebrar novamente no altar localizado sobre a tumba de São Pedro, e na igreja do

Percorrendo a América Latina

Junho: concebrando com o Papa Francisco



Pontifício Colégio Armênio onde fora Reitor; visitou ainda a Universidade Salesiana onde estudou
e se formou; ali encontrou com saúde dois de seus antigos professores ...

Penápolis

No Brasil,
a primeira cidade
escolhida para co-
memorar foi sua
cidade natal, Pená-
polis, pois ali nas-
cera como filho
adotivo de Deus,
maior título que se
possa conseguir
nesta terra.  Cele-
brou a Missa de
ação de graças, em
rito armênio, para
a Comunidade pa-
roquial. No Santu-
ário de São Fran-
cisco está a fonte batismal onde se realizou o seu segundo nascimento.

São Paulo

Aos 4 de dezembro a
Comunidade armênia católica
de São Paulo celebrou os Ju-
bileus religiosos de Dom Var-
tan. A santa Missa de Ação de
Graças foi cantada na Catedral
São Gregório Iluminador. Se-
guiram-se a homenagem e um
coquetel no salão de festas
paroquial. Dom Vartan recebeu
os cumprimentos na Catedral
onde foi entregue aos fiéis a
imagem de Nossa Senhora Ar-

mênia, de Narek, como lembrança dos Jubileus.

Buenos Aires

Era o Domingo, 11 de dezem-
bro quando os Jubileus foram come-
morados na Eparquia São Gregório de
Narek de Buenos Aires. Nossos dois
Sacerdotes, o Arcipreste Paulo Haki-
mian e o Pe. Gomidás Sebastião con-
celebraram a Missa. Também em
Buenos Aires os fiéis participaram da
liturgia e da recepção e homenagem
oferecidas no salão de festas. A a-
presentação do Grupo de Danças da
Paróquia deu um toque artístico a esse
encontro familiar.



Montevidéu

A Comunidade Armênia Católica
do Uruguai, com a organização do Arci-
preste Antonio Ketchedjian e do Pe.
Genaro Lusararian, homenageou Dom
Vartan no Domingo seguinte, 18 de
dezembro. A Catedral armênia católica
Nossa Senhora de Bzommar congregou
os fiéis para a Missa de Ação de Graças,
seguida por um almoço, regado com
muita música armênia, ao vivo.

Assim, várias Missas de louvor e
de agradecimento a Deus, foram cele-
bradas pelos três Jubileus Religiosos.
Nelas Dom Vartan expressou sua gra-
tidão também à sua família de sangue, à
Congregação salesiana, às suas Comuni-

dades armênias e a todos os que colaboraram na sua formação humana e religiosa e na missão
apostólica que lhe foi confiada pela Igreja.

NOSSA COMUNIDADE

PRIMEIRAS COMUNHÕES

O Domingo,
dia 30 de novembro
de 2016, foi um dia
de festa para a nossa
Paróquia de São
Paulo: quatro de su-
as crianças fizeram a
Primeira Comunhão:
Adriano (d), filho de
Carlos Adriano Nas-
cimento Santos e
Valéria Chammas;
os dois irmãos, Bru-
no (b) e Aline (a),
filhos de Fábio Ya-
roussalian e de Re-
nata Haleblian Ya-
roussalian; e Carim
(c), filho de Chafi
Atala Elmôr Jr. e de
Ana Paula Tchake-
rian.

A preparação
das crianças e dos pais se realizou aos sábados pela dedicação do Padre Antonio Francisco Lelo,
Vigário da nossa Paróquia e da nossa Catequista, Sra. Dikranoui Ekizian (Zazá). Parabéns às
crianças e às suas famílias. Agradecimentos à nossa Catequista.

a b c          d



PEREGRINAÇAO A APARECIDA

A Peregrinação anual ao Santuário Nacional da Aparecida coincidiu com o Jubileu de Prata
de Independência da Armênia.

Realizada no sábado, primeiro de outubro, reuniu um bom número de fiéis entusiastas que,
com muita alegria e satisfação, participaram da santa Missa no Santuário e das demais atividades da
viagem. Rezou-se muito pela Mãe Pátria Armênia e pelo Povo Armênio.

Neste ano de 2017, está prevista também uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora
de Guadalupe, no México, na segunda metade do mês de agosto (folheto anexo).

BINGO ANUAL

Parabéns à Comissão de Senhoras da Paróquia que também neste ano realizou um eficiente e
muito apreciado Bingo beneficente. Foi realizado no salão de atos da Paróquia, no dia 10 de
novembro, com a presença de considerável número de participantes.

REFORMA DA FACHADA DA CATEDRAL

A Catedral Armênia Católica São
Gregório Iluminador de São Paulo possui um
interior maravilhoso, fruto de uma bela reforma
artística oferecida por várias famílias da Comu-
nidade.

A parte exterior deixava a desejar,
especialmente devido à grande deterioração
causada pelo tempo e pela intempérie. Foi
necessário e urgente iniciar uma importante
reforma, que espera ser concluída em breve.

A senhora Cônsul Geral Honorária, Sra.
Hilda Diruhy Burmanian e várias de nossas
famílias foram generosas em contribuir com o
projeto da reforma.

Tivemos, porém, imprevistos que, como
geralmente acontece, levaram os gastos a superar
em muito as previsões iniciais. Ficamos, assim,
com dívidas e sem os recursos necessários para a
parte final.

Resolvemos nos dirigir a todas as nossas
famílias do Brasil, dando a todas elas a possibili-



dade de participar dessa reforma, através do boleto bancário que enviamos em anexo. O valor
assinalado é apenas uma sugestão, pode ser diminuído ou aumentado, segundo a possibilidade e a
generosidade de cada família. Desde já o nosso agradecimento.

CELEBRAÇÃO ANUAL DO SACRAMENTO DA UNÇÃO DOS ENFERMOS

Anualmente a Paróquia de São Paulo, em um dos Domingos mensais, dedicados aos Idosos e
Doentes, ministra o Sacramento da Unção do Enfermos.

Em 2016 foi celebrado em 4 de setembro. Conforme a orientação do apóstolo São Tiago,
Dom Vartan impôs as mãos e ungiu os fiéis com o Óleo santo dos Enfermos, benzido pelo nosso
Katolicós Patriarca. "Alguém entre vós está doente? Chame os Sacerdotes da Igreja para que orem
sobre ele, ungido-o com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o
aliviará; e se tiver cometido pecado, receberá o perdão" (Tg 5, 13-16).

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

A Comunidade Armênia Católica se alegra com a notícia do trabalho de
Dissertação apresentado pelo Sr. Elie Chadarevian, em cumprimento das
exigências do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, sob o
título: A "participatio" de Tomás de Aquino na proposta doutrinal do novo
Catecismo da Igreja Católica. Parabéns!

O Sr. Elie é servidor do Altar, realizando a parte do Diácono, e membro
do Conselho Administrativo paroquial.

CELEBRAÇÃO DO JUBILEU DA MISERICÓRDIA E ANIVERSARIANTES

Em 2016 houve uma iniciativa muito feliz e providencial em nossa Paróquia durante o Ano
Jubilar Extraordinário da Misericórdia, instituído pelo Papa Francisco.

Mensalmente todos os aniversariantes do mês foram convidados a participar do Jubileu
durante a Missa dominical. Todos passaram pela porta santa, receberam o diploma-lembrança, além
de participar da alegre festa no salão de festas da Paróquia, após a Missa.

FALECIMENTOS – Regressaram à casa do Pai misericordioso:

05/09/2016 Archaluz Yezklenian Sarafian. Faleceu aos 85 anos, em São
Paulo. Era viúva do saudoso Sr. Alexandre Sarafian. Nossas condolências aos
filhos Paulo, Hovhannes, Sarkis e Margarida, às irmãs, Helena e Anaide, ao
genro, noras, sobrinhos e netos. Deus a tenha em sua
glória!

19/10/2016 Artur Santurian. Faleceu aos 87 anos, em São
José dos Campos. Sentimentos de pêsames a esposa, Sra. Khatun, aos filhos,

Maria Margarida, Vartivar e Sérgio e aos demais familiares.
Deus o acolha em sua casa!

05/12/2016 - Eduardo Keusseyan. Faleceu aos 58 anos,
em Araçatuba, SP; era filho caçula do casal, já falecido, Mardirós Keusseyan e
Clarisse Boghossian K. Condolências à esposa, Sra. Maria Cristina Alfonso K.,
à filha, Aline, aos irmãos Krikor, Mário e Marisa, aos tios Regina e Berge, aos
sobrinhos e demais familiares. Que descanse em paz!

Falecidos da 1a quinzena de fevereiro: Santa Missa no Domingo, dia 12

Chadarevian, Padre José (4o Pár.)  04/02/1985 Kalaidjian, Marco Antonio…….....15/02/1997



Afetian, Antoine (Karekin) ............09/02/1948
Beujukian, Marta ...........................03/02/1964
Casabian, Vartevar ........................15/02/2015
Djanikian, Lucia Chadarevian .......00/02/1950
Hadikian, Haruothum……….….....06/02/2006
Harmandaian, Yepros……............02/02/1968
Haroutyounian, Henriette…..........15/02/1990
Janikian, Paulo…….………..........07/02/1982

Kalaigian, Nobar.............................15/02/2004
Kalaydjian, Artin………….…........03/02/1971
Kherlakian, Nelson ........................12/02/2012
Kherlakian, Virginia Sarian............05/02/2008
Marzbanian, Daniel Varujan..........09/02/2003
Seferian, Nour Nalbandian..............05/02/1991
Tilkian, Rosinha………………......04/02/1955
Yaroussalian, Kevork Aghia..........09/02/1977

Falecidos da 2a quinzena de fevereiro: Santa Missa no Domingo, dia 26

Abrikian, Jorge................................18/02/1976
Babian, Avedis................................28/02/2013
Bazergui Borsali, Marcelle ............21/02/2010
Boudjikian, Agop............................26/02/1977
Chahestian, João.............................29/02/1996
Dermargossian, Vartuhi.................17/02/1969
Djanikian, Ren ...............................22/02/2015
Ekizian, Garabet..............................20/02/2006
Ekizian, Zaruhi Manuchakian.........23/02/1991
Fetulahian Toledo, Regina ............17/02/2010
Harmandaian, Boghos Sarkis…....24/02/1954

Kechichian, Paulo...........................26/02/2000
Kherlakian, Eduardo.......................17/02/1984
Kherlakian, Selim...........................26/02/1967
Nakashian, Khatchik Youssef ........24/02/2003
Nessimian, Felippe..........................19/02/1966
Ohannessian, Mayranouche...........25/02/1980
Oundjian, Marie Louise..................25/02/1982
Seferian, Artin.................................24/02/1990
Terzian, Mikael...............................22/02/1953
Terzian, Tatiane..............................18/02/1993
Terzian, Zekia Nahabedian.............17/02/1985

PROGRAMAÇÃO PASTORAL
Fevereiro - 2017

5 – 1o Domingo do Tempo de Preparação para a Quaresma
Bênção das gargantas (São Brás).
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Idosos e Doentes.
Leituras bíblicas: 2Tm 2,15-26 Jo 6,15-21 (92)

10 – 2a Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais.
08h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com S. Missa dialogada: 10h.
Leituras bíblicas: Rm 8,1-13 Mt 12,38-42 (97)

12 – 2o Domingo do Tempo de Preparação para a Quaresma
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos da 1ª quinzena.
Leituras bíblicas: 2Tm 3,1-15 Jo 6,22-38 (99)

19 - 3o Domingo do Tempo de Preparação para a Quaresma
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Casais e Aniversariantes do mês.
Leituras bíblicas: Ti 1,1-11 Jo 6,59-71 (106)

26 - 1o Domingo da Quaresma - Cinzas e Início da Campanha da Fraternidade.
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos da 2ª quinzena.

Leituras bíblicas: Rom. 13,11-14,9 Mt.6,1-21 (113)

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




