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BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA  
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR

do Apostólico Armênio da América Latina. 
Dom Hakimian será o segundo bispo ar-
mênio destas duas sedes, sucedendo a Dom 
Vartan. Sua ordenação episcopal será no pró-
ximo dia 29 de setembro em Roma. 

Biografia de Dom Paulo Hakimian

Filho de Levon Hakimian e Salma Assa-
lian, Dom Paulo nasceu na cidade do Cairo, 
no Egito, em 11 de novembro de 1953. Ali 
completou seus estudos primários no Colé-
gio De La Salle Brothers.
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IGREJA ARMÊNIA CATÓLICA  
TEM NOVO BISPO

Após 37 anos no pastoreio dos fiéis cató-
licos armênios da América Latina, no dia 04 
de julho deste ano, o Papa Francisco acolheu 
a renúncia canônica obrigatória, por conta 
da idade, apresentada por Dom Vartan Waldir 
Boghossian em 2015. 

Na mesma data, nomeou o Arcipreste 
Paulo Hakimian, atual pároco dos armênios 
católicos da Argentina, como novo Bispo da 
Eparquia São Gregório de Narek de Bue-
nos Aires e como novo Exarca do Exarca-



Em 1967, aos 13 anos, foi para a Argentina 
com sua mãe e irmã, onde se encontravam 
seus avós maternos e tios. Em Buenos Aires 
concluiu seus estudos escolares e mais tarde 
chegou a trabalhar por cinco anos no Banco 
Boston, na capital argentina. 

Em 1976, depois de sentir o chamado ao 
sacerdócio, Dom Paulo entrou no Pontifício 
Seminário Armênio Levonian em Roma, 
onde estudou Patrologia e Liturgia Armê-
nia e na Universidade São Tomás de Aquino 
concluiu o bacharelato em Filosofia e Teo-
logia com especialização em Pastoral Social.

Em 14 de agosto de 1981 foi ordenado sa-
cerdote na Festa da Assunção da Virgem, por 
Dom Hovannes Kasparian, então Arcebispo 
de Bagdá dos armênios, na Catedral Armê-
nia Católica de Nossa Senhora de Narek, em 
Buenos Aires.

Após sua ordenação, ele retornou a Roma 
para completar seus estudos na Universidade 
São Tomás de Aquino.

Em agosto de 1982, finalmente, ele re-
tornou a Buenos Aires, onde exerceu o seu 
sacerdócio como vigário da Paróquia Nos-
sa Senhora de Narek. Em 1985, enviado ao 
Brasil, serviu por dois anos na paróquia ar-
mênia de São Paulo. 

Durante esse tempo, juntamente com 
Dom Vartan, fez visitas pastorais às comuni-
dades armênias na Venezuela, México, Chile 
e Uruguai.

Retornando à Argentina, ele serviu como 
protosincelo (vigário-geral) na eparquia ar-
mênia. Em 2002, foi nomeado administra-
dor patriarcal da eparquia armênia do Egito, 
cargo que ocupou por nove meses, até ser 
enviado novamente ao Brasil.

Desde março de 2005 é pároco da Paró-
quia de Nossa Senhora de Narek e capelão 
do Colégio Armênio Mekhitarista de Bue-
nos Aires.
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COMUNIDADE:  
LUGAR DE ENCONTRO

Comunidade participa de Missa realizada em 10 de junho

Por Pe. Antonio Francisco Lelo

A nossa comunidade católica de fé é a nos-
sa casa. Aqui nos encontramos como irmãos 
e irmãs com as mesmas raízes de língua, na-
cionalidade e, principalmente, de história e 
de fé. Todos estes elementos nos identificam, 
nos dizem quem somos e reafirmam como é 
importante nos encontrarmos como irmãos, 
trilhando um destino comum.

A cada domingo, ao entoar a Missa, a 
comunidade proclama sua fé na Igreja, em 
louvor da Trindade Santa que vem até nós. 
A Missa cantada no rito armênio ultrapas-
sa as paredes do templo e mantém viva a 
memória do povo armênio na diáspora. Ao 
mesmo tempo que louva o Senhor ressusci-
tado, ela reacende o brilho da fé das origens 
que acompanhou os antepassados armênios 
e os fortaleceu na travessia do Oriente ao 
Ocidente.

Nossa comunidade recria a trajetória de 
nosso povo com a força que vem de Deus. 
Celebramos intensamente as cinco grandes 
festas de nosso calendário: Epifania, Páscoa, 
Transfiguração, Assunção de Maria e Santa 
Cruz. Sem contar, também, a de nosso pa-
droeiro, São Gregório Iluminador. 



Mensalmente rezamos pelos nossos fale-
cidos, pelos doentes, pelos aniversariantes e 
casais aniversariantes e, também, agradece-
mos rezando pelos nossos dizimistas. Todo 
mês, igualmente, nos encontramos após a 
Missa para o almoço comunitário, acompa-
nhado de bingo ou de uma atividade for-
mativa. Nessa hora, o salão fica muito di-
ferente, pois a comunidade está reunida na 
paz para celebrar com alegria a convivência 
fraterna. É possível sentir como é bom os 
irmãos estarem reunidos. Um espírito novo 
toma conta de todos.

Convidamos você a se apropriar de sua 
casa; a comunidade, somos nós que a faze-
mos. A fé nos orienta e nos fortalece para 
que estejamos sempre em processo de con-
versão e de crescimento para superarmos 
nossos limites. O fato de sermos comuni-
dade armênia reunida na fé do Senhor res-
suscitado é o maior dom que alcançamos 
nesta vida.

Ofertar o dízimo ao Senhor

Por Pe. Antonio Francisco Lelo

Pertencer a uma comunidade cristã é de-
cisivo para nossa vida de fé. Não se pode 
ser cristão sozinho. Para pôr em prática seus 
ensinamentos, Jesus formou um grupo de 
discípulos e, mais proximamente, o grupo 
dos Doze apóstolos (enviados). A fé dos 
apóstolos chegou até nós, que formamos o 
novo povo de Deus. Por isso, nos reunimos 
para celebrar e manter esta fé.

Na comunidade fazemos a experiência 
de Deus que se manifesta a nós com sua 
graça, em sua Palavra, nos sacramentos, ma-
ximamente na Eucaristia e na oração dos 
irmãos reunidos na fé. Ali, compreendemos 
que tudo vem dele (1Cr 29,11.14); forma-
mos a consciência de que Deus nos aben-
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çoa e nos acompanha em todos os nossos 
empreendimentos e que, por reconheci-
mento e gratidão, o melhor devemos dar a 
ele (1Sm 2,29; Ml 1,6-14).

A decisão de contribuir com o dízimo 
nasce de um coração agradecido não só 
por ter encontrado o Deus da vida, mas 
também por ter experimentado a beleza 
de sua presença amorosa no dia a dia. Na 
comunidade, cultivamos este sentimento 
dando-lhe graças, especialmente por nos 
ter enviado Jesus.

Precisamos exercer a corresponsabilidade 
de manter a comunidade. Ainda mais quan-
do se trata de uma comunidade tão própria 
como a nossa, que, além da fé, conserva as 
raízes da identidade armênia.

A importância deste gesto é tão conside-
rada, que, normalmente, no último domin-
go de cada mês, cantamos a Missa segundo 
a intenção dos dizimistas. Só é possível en-
tender a oferta do dízimo quando o rela-
cionamos à vivência da fé, à pertença à nos-
sa comunidade eclesial, e compreendemos 
o valor desta em nossa vida.

Celebração do “Madagh”

Ato cívico no monumento em homenagem aos mártires armênios 
na Praça Armênia em São Paulo

No domingo, 22 de abril, foi celebrado o 
1030 Ano do Genocídio Armênio. A Santa 
Missa armênia foi cantada na intenção des-



ses mártires e, no final, a assembleia se reuniu 
na entrada da catedral, diante do Memorial, 
com a Cruz de Pedra, “Sirun Khatchar”, e 
com as relíquias dos mártires tombados no 
deserto da Síria. Ali, foi entoado o “Hoki 
hankisd”, o Réquiem.

Em seguida, a nossa comunidade se diri-
giu para o Monumento da Praça Armênia 
e se agregou às comunidades apostólica e 
evangélica, para homenagear publicamente 
os antepassados e, mais uma vez, reivindicar 
o reconhecimento universal do genocídio. 
Fez uso da palavra o prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, que ressaltou a importância 
da coletividade armênia na cidade.

Previamente preparado com esmero pe-
las senhoras da Comissão de Damas, foi ser-
vido o “Madagh”. Vimos o salão de festas 
ser inteiramente tomado pelas representa-
ções das entidades armênias e por armênios 
das três comunidades cristãs. A mesa cen-
tral foi ocupada por Dom Nareg Berberian, 
juntamente com os padres Der Yesnig e 
Boghos, da Igreja apostólica São Jorge, além 
do Reverendo Roy Abrahamian, da Igreja 
Evangélica Armênia de São Paulo, e do Pa-
dre Antonio Francisco Lelo, protosincelo e 
administrador paroquial da nossa Igreja Ar-
mênia Católica.  Após a bênção, a refeição 
religiosa foi servida num clima de muita 
comunhão e armenidade. 

Parabéns a toda comissão!

Celebração de abertura da catequese

Durante a Missa dominical, 6 de maio, 
as crianças: Beatriz Guimarães Dias Sivza-
tian Chadarevian, Lucas Hadikian Rocha, 
Giovanna Montelione Markarian, e os ir-
mãos: Fernando e Gabriel Celane Kirikian 
Febrônio Fregolente, foram apresentadas à 
comunidade para completarem o caminho 
da Iniciação Cristã. Eles querem participar 
plenamente da comunidade, tomando seu 
lugar na mesa eucarística. 

4

Pais e crianças do grupo de catequese

Os encontros acontecem sob a orien-
tação do Padre Antonio e da catequista, 
a senhora Zazá. Os pais participam tanto 
quanto os filhos, com a responsabilidade de 
realizarem dois encontros mensais em casa, 
com a leitura e reflexão da Palavra de Deus, 
que, posteriormente, serão comentadas com 
todo o grupo. 

Vamos levar a sério a afirmação da Igreja: 
“Os pais são os primeiros catequistas”.

Na Missa dominical, as crianças foram no-
vamente assinaladas com a cruz por seus pais, 
renovando o propósito que aconteceu com 
a assinalação do santo óleo do Crisma no dia 
do Batismo. Como sinal externo, receberam 
a cruz armênia e, também, lhes foi entregue 
o Novo Testamento, para ser estudado na ca-
tequese e celebrado na solene liturgia da Pa-
lavra que acontece todo domingo.

Paróquia cria Grupo de Jovens

Por Sidinei Fernandes

Após a Missa de Pentecostes, 20 de maio, 
a comunidade reuniu para o almoço cer-
ca de 70 pessoas. Agradecemos a todos que 
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trabalharam na organização do evento. Na 
ocasião, Dom Vartan lançou um desafio aos 
jovens, liderados por Mariana Papazian e 
Eduardo Marzbanian, para que se organi-
zem e promovam a cultura armênia na co-
munidade. 

Mariana Papazian fala sobre o grupo de jovens na festa do Padroeiro

Com o passar dos anos e das gerações, a 
identidade armênia vai se empalidecendo, 
em razão da força natural da cultura brasi-
leira mais próxima e cotidiana. No entanto, 
a riqueza do encontro das duas culturas for-
talece e produz o diferencial de nossa comu-
nidade, manifestada especialmente na forma 
própria de sua oração: o rito armênio. Daí 
a importância de mantermos vivo o patri-
mônio da língua, dança, literatura, culinária, 
memória dos mártires e dos antepassados, 
história e geografia de nossa pátria.

As pessoas presentes acompanharam a 
projeção de imagens da Armênia e assisti-
ram à palestra “Vida em Yerevan”, proferida 
pela jovem e coordenadora do grupo, Ma-
riana Papazian, que visitou a Armênia re-
centemente. Ela teceu um panorama atual 
de paisagens urbanas e turísticas, despertan-
do nos presentes a vontade de conferir pes-
soalmente cada lugar. 

As ações da juventude estão só começan-
do e, por enquanto, o grupo conta com 9 
integrantes. Durante a festa de São Gregó-
rio Iluminador, em 10 de junho, o grupo 
apresentou uma exposição sobre a cultura 

Armênia, além da elaboração de painéis 
para tirar fotos com temática armênia.

Diz Mariana: “O grupo quer aproximar 
os jovens da cultura e comunidade armênia, 
de forma a possibilitar que eles expressem 
suas experiências e aprendam mais, além de 
criar uma rede de contatos. Faremos algu-
mas ações ligadas à cultura e religião, porém 
o Grupo de Jovens visa auxiliar na parte 
cultural da paróquia”.

Festa do padroeiro atrai  
centenas de pessoas

Centenas de pessoas participam da festa do Padroeiro

Por Sidinei Fernandes

Domingo, 10 de junho, às 10h de uma 
manhã com pouco sol, mas com um clima 
muito agradável. Quem passava pela Aveni-
da Tiradentes, na altura do n. 718, no bairro 
da Luz, região central da cidade de São Pau-
lo, logo percebia que o dia era de festa na 
Paróquia Armênia Católica. A movimenta-
ção de fiéis na entrada da igreja era intensa. 
Fitas prateadas, bexigas enormes nas cores 
da bandeira da Armênia e uma faixa anun-
ciando a festa do Padroeiro São Gregório 
Iluminador reforçavam o convite para um 
dia especial a toda a coletividade Armênia. 

A Santa Missa cantada, às 10h30, foi pre-
sidida por Dom Vartan e concelebrada pelo 



Agradecemos a todos que se empenha-
ram na organização da festa, desde os pa-
trocinadores até as equipes responsáveis 
pelas barracas e o Conselho Administrati-
vo Paroquial.

Batizado

Em 20/05/2018 foi batizado e crismado 
Eduardo Franzelian De La Cruz, nascido 
em São Paulo, no dia 12/04/2017, filho de 
César Augusto Tibcherani De La Cruz e de 
Mayara Macedo Franzelian, sendo padri-
nho o Sr. Fábio Soares Pinheiro Franzelian 
e testemunha a Sra. Sônia De La Cruz.

Casamento

Casaram-se nesta paróquia, no dia 
01/04/2018, Rafael Kherlakian e Cinthia 
Pereira Vitorino. O noivo é filho de Raul 
Kherlakian e de Márcia Asdorian Kherla-
kian. A noiva é filha de Wagner Aparecido 
Vitorino e de Neusa Basílio Pereira Vitorino. 
Foram testemunhas: Márcia Asdorian Kher-
lakian e Neusa Basílio Pereira Vitorino.

6

Padre Antonio F. Lelo, além das presenças 
do Arcipreste Paulo Hakimian, da Eparquia 
Nossa Senhora de Narek, da Argentina; do 
Padre José Araújo, salesiano e colaborador da 
nossa paróquia; Padre Sebastião César Bar-
bosa, da Diocese de São José dos Campos 
e colaborador da paróquia; do Padre Petros 
Petrosyan, salesiano e organizador dos ar-
mênios católicos da Rússia, além do Diáco-
no Fabiano Felício Da Silva, representante 
da Eparquia Maronita. A Consulesa-geral 
Honorária, Sra. Hilda Dirouhy Burmaian, 
também participou da celebração. A igreja 
ficou lotada de fiéis. 

Após a celebração, cerca de 800 pessoas 
participaram da festa. O tema deste ano foi 
a “Copa do Mundo da Rússia”. As famosas 
“Matrioskas”, bonecas artesanais talhadas 
em madeira pintada, típicas do artesanato 
russo, também foram reproduzidas na festa. 
O recém-formado Grupo de Jovens “São 
Gregório Iluminador”, da nossa paróquia, 
apresentou uma exposição sobre a cultura 
Armênia.

Na parte gastronômica, a festa reuniu 
dezenas de barracas com comidas típicas. 
Entre os pratos mais apreciados, estavam 
o churrasco e a kafta. Uma grande varie-
dade de doces também fez a alegria dos 
presentes. 

As atrações musicais ficaram por conta 
do grupo das sanfoneiras “Acordeões em 
Seresta”. O evento teve ainda a belíssima e 
contagiante apresentação do grupo infantil 
de danças armênias “Arevik”, do Hamaz- 
kayin Brasil. O público ainda conferiu o 
bazar organizado pela Comissão de Damas 
da comunidade, que reuniu 1.300 peças de 
roupas novas e seminovas. 
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Programação pastoral  
Agosto de 2018

05 – 5o DOMINGO DA TRANSFIGURAÇÃO DE 

N. S. JESUS CRISTO

11h: Santa Missa cantada na intenção dos 

idosos e doentes

Leituras bíblicas: 1Cor 1,22–2,5

Mt 18,10-14

10 – 2a SEXTA-FEIRA: DEVOÇÃO DAS  

“MIL AVE-MARIAS”

10h: Santa Missa dialogada em português 

na intenção das vocações sacerdotais

Leituras bíblicas: 1Cor 15,50-57

Mc 3,31–4,9

12 – DOMINGO DA ASSUNÇÃO DA MÃE DE DEUS

Bênção das uvas

Bênção do pão (“Más”)

Dia dos pais

11h: Santa Missa solene cantada na  

intenção dos pais vivos e falecidos

Leituras bíblicas: Gl 3,29–4,7

Lc 2,1-7

13 – SEGUNDA-FEIRA: SEGUNDO DIA  

DA ASSUNÇÃO

4o Dia de Finados

O pároco estará à disposição para celebrar 

Missa a pedido dos fiéis e benzer  

os túmulos nos cemitérios.

18 – SÁBADO

17h: Filme na comunidade

19 – 2O DOMINGO DA ASSUNÇÃO DA MÃE 
DE DEUS
11h: Santa Missa cantada na intenção  
dos fiéis falecidos 
Leituras bíblicas: 2Cor 6,16–7,1
Lc 1,26-38

26 – 3O DOMINGO DA ASSUNÇÃO DA MÃE 
DE DEUS

Encontro da comunidade com almoço 
11h: Santa Missa cantada na intenção  
dos dizimistas, aniversariantes e dos casais 
aniversariantes

Leituras bíblicas: 2Cor 1,1-11
Mc 4,35-40

Agosto: mês da Coleta anual  
para a Armênia!

Uma vez por ano nos recordamos, de 
modo especial, das necessidades da Mãe Pá-
tria armênia e fazemos uma Coleta em toda 
a nossa comunidade espalhada pelo Brasil. 
O resultado é destinado às necessidades de 
nossas numerosas paróquias armênias.

Falecidos em agosto de 2018

Boyadjian, Deitlind Jahn 03/08/16
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 07/08/14
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
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Dilguerian, José Roberto 14/08/15
Degurmendjian, Adelina L. Ribeiro 16/08/11
Dermendjian, Andon 13/08/73
Dermendjian, Margarida Tchakerian 28/08/10
Dermendjian, Naslu 07/08/14
Dermendjian, Verônica Sislian 22/08/59
Dishtchekerian, Antranik 15/08/96
Djanikian, Cláudio José 20/08/73
Equizian, Chahan Neto 26/08/09
Fechio, José Carlos 07/08/02
Hadikian, Nichan 20/08/02
Harmandaian, Ohanes (Chelman) 24/08/10
Haronian Zakini, Ari Seiko 09/08/15
Janikian, Acabi Avakian 22/08/73
Janikian, François Mikael 10/08/64
Kalaigian, Nouritza Ainteplian 15/08/82
Kassabian, Esther Teilekeian 11/08/92
Kassardjian, Sultan 09/08/07
Kazazian, Elvira Attard 19/08/94
Ketchedjian, Aris 31/08/91
Kiskissian, Hatcher 16/08/90
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 11/08/98
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, Takouhi Davulubeukian  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

Almoço comunitário

Após a missa do domingo, 26 de agosto, 
participe do almoço comunitário no salão 
paroquial. Mensalmente, a comunidade tem 
se reunido alegremente ao redor da mesma 
mesa. Aliás, da dupla mesa: a eucarística e, 
depois, a da refeição fraterna. 

“Como é bom os irmãos viverem jun-
tos” (Salmo 133,1). Este gesto é valioso para 
fortalecer a comunidade armênia, que não 
é virtual, mas formada pela história de vida 
daqueles que buscam a luz do Senhor para 
iluminar os seus passos. A convivência é o 
melhor caminho para aproximar as pessoas 
e as boas lembranças.

Ao terminar a refeição, conversaremos 
sobre um tema do interesse de todos. É pre-
ciso apresentar o nome com antecedência 
na secretaria ou para a Zazá.
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