
Palavra do Pároco
Pe. Antonio Francisco Lelo

        Neste ano de 2020 celebramos a Páscoa do Senhor 

de maneira inusitada em nossa Paróquia. Igualmente, 

sem precedentes, foram as celebrações do Papa 

Francisco sem a presença do povo na basílica S. Pedro e 

na praça do Vaticano. Infelizmente, sabemos que esta 

crise não vai ser resolvida rapidamente e o mais grave é 

sobretudo conviver com tanta morte, dor e sofrimento. 

Seguramente, com esta pandemia, o modo de organizar 

a sociedade e o trabalho, bem como nossa maneira de 

ver o mundo já são bem diferentes.

      A fé acendeu a luz no apagado horizonte de quem a 

muito se sentia seguro em sua zona de conforto. Alguns 

indiferentes à fé começaram a se despertar para o além 

da vida que acabou lhes ficando mais próximo de suas 

inquietações. Outros ainda, descobriram que o frenesi 

das compras cedera lugar para a importância de estar em 

família, de cultivar o diálogo e a proximidade.

       Se a tecnologia e os avanços da ciência nos tornam 

mais auto suficientes, as longas quarentenas, os 

milhares de óbitos e a constante ameaça invisível do 

coronavírus descobriram a nudez de nossa fragilidade. 

Podemos dizer que esta experiência repentina de 

isolamento e de mudança de padrões sociais e 

econômicos nos humanizaram, mesmo que o 

aprendizado tenha sido cruel, como não poder 

acompanhar o destino de nossos parentes e amigos 

levados aos hospitais.

Somos  a p rend iz es  de s t e  t empo  que 

protagonizamos. Chegou a hora de assimilar uma 

forma diferente de ser no mundo. Vamos ser pessoas 

novas, mais solidárias e humanizadas porque 

encontramos um sentido mais pleno e duradouro para 

a vida. Vamos redescobrir a importância de viver a fé 

em comunidade. Parece incrível, mas este é o objetivo 

da Páscoa: viver a novidade de vida plena inaugurada 

pelo Ressuscitado que continua na vida eterna. O 

Senhor faz nova todas as coisas!

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA
 CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR
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(1 Tessalonicenses 5,17)



                                                Pe. Antonio Francisco Lelo

Todo o Antigo Testamento é compreendido como 

tempo para a humanidade se reconduzir a Deus. Por isso, 

Deus forma e elege Israel como luzeiro das nações, 

preparando-o para obter a redenção do pecado. “Ao chegar a 

plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de 

mulher e sujeito à lei” (Gálatas 4,4). Somente Jesus, na 

condição de Filho de Deus, poderia resgatar a humanidade 

do mal e da morte.

Proteção e cuidado do pai

           A virulência mundial do Covid-19 numa catástrofe 

vinda de surpresa e com a força de uma avalanche, faz a 

pessoa de fé se perguntar pela ação divina. Quase 

repetiríamos Castro Alves: “Deus, meu Deus, onde estás que 

não respondes, em que mundo, em que estrela tu te escondes 

embuçado nos céus?” (Vozes d'África). Numa crise desta 

proporção, o problema do mal no mundo nos leva a pensar na 

indiferença de Deus e pode nos levar ao desespero.

  A raiz do mal está calcada no uso de nossa liberdade, 

o que nos faz remontar até o pecado das origens. Existe em 

nós a forte tendência de queremos ser como Deus, 

conhecedores de todas as coisas sem depender dele. Daí 

entrou a desordem no mundo e contaminou toda criação. Por 

isso, nós e a natureza estamos feridos e submetidos ao 

sofrimento e ao poder da morte. Vamos, então, ter a clareza 

de atribuir o mal sempre à ação humana e não a Deus.

       Nossa fé sempre reforça a imagem de Deus como Pai 

amoroso que conduz o povo da antiga aliança por caminhos 

de liberdade. Diante da opressão e crueldade do faraó, Deus 

está atento à situação do povo: “Eu vi a opressão de meu 

povo e tomei conhecimento de seus sofrimentos” (Êxodo 

3,7). Deus se sente interpelado e decide atuar: “Desci para 

libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair desse país 

para uma terra boa e espaçosa” (v. 8). O Faraó saiu-lhes em 

perseguição e eles atravessaram o Mar Vermelho a pé 

enxuto. 

“Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para 

condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele” 

(João 3,17).

Esta era a vontade do Pai, que o Filho enfrentasse o 

mal em sua raiz e o debelasse com a força do seu amor.“Ao 

entregar seu Filho pelos nossos pecados, Deus manifesta que 

o seu desígnio sobre nós é um desígnio de  amor benevolente 

que antecede a qualquer mérito nosso” (Catecismo da Igreja 

Católica, n. 604).

Decididamente, diante de tanto sofrimento e 

ameaças, a nossa fé se volta para a misericórdia do Pai que 

não nos abandona e nos dá a certeza de que superaremos 

este momento de nossa história. Mesmo com a aparente 

vitória da morte, nossa fé nos conduz até a eternidade da 

vida que continua.

         Nos evangelhos Jesus se dirige a Deus chamando-o 

de Pai 182 vezes. Jesus apresenta uma imagem totalmente 

nova de Deus como criador e Pai.

O Cristo entendeu que a vontade do Pai era que ele 

salvasse o mundo não pelo poder dos milagres ou pela 

força da palavra, mas pelo escândalo da cruz pelo 

sacrifício da própria vida. Ao abraçar em seu coração 

humano o amor do Pai pelos homens, Jesus 'amou-os até o 

fim' (João 13,11), 'pois ninguém tem maior amor do que 

aquele que dá a vida por seus amigos' (João 15,13).

 “Nisto consiste o amor: não fomos nós que 

amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos 

o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos 

pecados” (1João 4,10).

       Ele nos amou primeiro, como recorda João à sua 

comunidade: “não fomos nós que amamos a Deus, mas foi 

ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de 

expiação pelos nossos pecados” (1Jo 4,10). Pela primeira 

vez, os discípulos são chamados a superar a lei de Moisés e 

a se aproximar de Deus mediante a prática do amor, a 

passar da condição de servos para filhos de Deus. Tomar a 

Deus como Pai elimina nossa tentação de entender o mal 

em nosso mundo como castigo de Deus, ou então, de 

questionar a bondade de Deus. 

A morte não poderia ser o desfecho final do Filho 

de Deus neste mundo. “Se Cristo não ressuscitou, vazia é 

também a nossa fé” (1Coríntios 15,4). Onde a maldade e a 

violência desabram sobre o Senhor, o Pai devolve a vida a 

seu Filho, pois o Espírito Santo a vivifica e glorifica. Como 

aconteceu com a ressurreição de Cristo, a Palavra final do 

Pai será sempre de vitória sobre a morte; o sofrimento e o 

mal deste mundo não têm a decisão final sobre o destino 

humano. As contrariedades e toda sorte de violência e 

injustiça foram subjugadas, definitivamente, pela vitória 

da cruz, pela misericórdia do Pai que resgatou seu Filho.
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Gregório nasceu no ano 257, em Valarxabad, 

imensa região da Capadócia, às margens do Mar Negro, à 

época sob influência do primeiro Império Persa. Anak, pai 

de São Gregório, trabalhava na corte do rei da Armênia. 

Durante uma caçada real, assassinou o rei em conluio com 

os persas, que queriam tomar o poder, e conseguiram. Em 

seguida, ele também foi morto pelos guarda-costas do rei. 

A família do rei assassinado teve que fugir para a Roma 

pagã, onde o filho, Tirídates, seguiu carreira militar. A 

família do jovem Gregório, fugiu para Cesareia, capital da 

Capadócia, onde recebeu educação e formação cristã. 

  Tempos depois, Tirídates III contraiu uma doença 

incurável. A irmã do monarca teve sonhos reveladores,  

indicando que o único capaz de curar o rei seria Gregório, o 

        Mais tarde o Império Romano decidiu reconquistar a 

Armênia do poder dos persas. Tirídates foi enviado, com 

soldados romanos, para retomar o trono de seu pai. 

Vitorioso, tornou-se Tirídates III, rei da Armênia. 

Gregório, sem revelar sua identidade e credo religioso, 

colocou-se à disposição do rei para servi-lo e, assim, 

reparar o crime de seu pai. Ao negar-se a homenagear os 

deuses no templo pagão, ele foi reconhecido como cristão. 

O rei mandou torturá-lo. Gregório foi denunciado como o 

filho do assassino e o monarca o condenou à morte, 

jogando-o no fundo de uma masmorra profunda, onde 

ficou no esquecimento por 14 anos. 

São Gregório Iluminador,
nosso patrono

 

Tocado pela fé, Tirídates III fez-se batizar 

juntamente com toda a sua família, sua corte e seu povo. 

Assim, a Armênia tornou-se a primeira nação oficialmente 

cristã no ano 301, por obra de Gregório, o Iluminador, 

como passou a ser chamado. No cristianismo, a palavra 

“iluminação” é um indicativo de passagem das trevas do 

pecado para a luz de Jesus Cristo, sendo Ele a própria luz. 

São Gregório ficou conhecido como o “Iluminador” 

justamente por ter levado ao povo armênio a luz de Cristo.

        Tradicionalmente, a Igreja Armênia celebra três festas 

de São Gregório. A principal recorda a morte e o milagre do 

reconhecimento de suas relíquias, segundo a tradição mais 

antiga. As outras duas celebrações relembram sua entrada e 

saída da masmorra, após 14 anos. Há muitos motivos para 

celebrarmos São Gregório Iluminador. Ele é o santo que 

“saiu do fundo do poço” e que nos ajuda a sair do profundo 

de nossas dificuldades. Devemos recorrer a Cristo através 

de seu fiel e grande servidor, São Gregório, o Iluminador 

do povo armênio. 

        Por intercessão de São Gregório, pedimos a Deus Pai 

que abençoe as nossas famílias. Este Boletim vem 

encartado com gravura do quadro do santo que se acha em 

nossa igreja catedral, no qual se pode ver o mosteiro 

que guarda o poço onde esteve S. Gregório.

Recomendamos que cada família enquadre esta gravura 

como sinal de devoção e de pertença à paróquia.

de 

Khor Virap  

  Gregório voltou, então, a Cesareia, onde foi 

ordenado sacerdote e bispo pelo metropolita Leôncio, e 

tornou-se, em 302, líder religioso de toda a jovem Igreja 

armênia, com o título de katolicós. Para a evangelização da 

Armênia, contou com a colaboração do clero de Cesareia. 

Já em idade avançada, São Gregório quis levar vida 

eremítica, falecendo em 326.
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Prezado(a) paroquiano(a):

  Neste ano não pudemos realizar a tradicional festa 

de nosso padroeiro S. Gregório Iluminador e nem outras 

atividades para angariar recursos para manter a nossa igreja.

                                                  Pe. Antonio Francisco Lelo

         Peço-lhe a gentileza de colaborar com a Paróquia. 

Nosso objetivo é deixar nossa comunidade sempre pronta 

para o acolher e ajudá-lo à rezar melhor, fortalecendo a 

identidade armênia. Sua colaboração é fundamental.

Colaboração
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Jesus disse ao discípulo: “Eis tua mãe! (Jo 19,27).

Amparo e socorro de todas as horas.

 Oração

Obrigado Jesus porque nos deste uma Mãe, plena de graça 

e de bondade.

Presença viva do teu Espírito em nosso meio.

Como em Caná, atende os pedidos dela em nossas 

necessidades e sofrimentos.

Agora, Mãe santíssima, por teu Filho Jesus, cuida de nós 

que atravessamos este tempo de incertezas e de desafios. 

Ensina-nos a ter a mesma coragem com que acompanhou 

os passos de teu Filho e o assistiu aos pés da cruz. 

Virgem Maria roga  por nós.

       Também voltamos a transmitir a celebração 

eucarística dominical, às 11h00 pelo mesmo canal. Ainda 

que não constitua uma participação plena, esta tecnologia 

possibilita unir os paroquianos distantes com a 

comunidade, e alimenta a chama de querer estarmos juntos 

até que seja possível partilhar sacramentalmente o Corpo 

do Senhor. Estamos aprendendo e aperfeiçoando a cada 

transmissão, contamos com a sua compreensão e 

participação.

       Com a quarentena, a partir de meados do mês de 

março, passamos a transmitir diari mente das 15h30 às 

16h00 a oração do terço pelo aróquia rmênia 

a

facebook: P A

São Gregório Iluminador. Cerca de 30 a 40 pessoas, 

muitas delas com seus familiares, acompanharam 

devotamente o desfiar das ave-marias. Aos poucos, 

tomamos a consciência de que formamos um grupo de 

oração em nossa comunidade. D. Paulo e D. Vartan são os 

primeiros a entrar na sala virtual.  

          Após a quarentena, pretendemos continuar rezando 

a noite. Participe conosco.

        MISSA DOMINICAL  E  TERÇO ON-LINE

Papa Francisco

Angelus 15/03/2020

Nesta situação de pandemia, em que estamos 

vivendo mais ou menos isolados, somos convidados a 

redescobrir e aprofundar o valor da comunhão, que une 

todos os membros da Igreja. Unidos a Cristo, nunca 

estamos sozinhos, mas formamos um só Corpo, do qual 

Ele é a Cabeça. Trata-se de uma união alimentada pela 

oração, e também pela comunhão espiritual na Eucaristia, 

uma prática altamente recomendada quando não é possível 

receber o Sacramento. 

Digo isto a todos, especialmente às pessoas que 

vivem sozinhas. Renovo a minha proximidade a todos os 

doentes e a quantos os assistem. Assim como aos 

numerosos agentes e voluntários que ajudam as pessoas 

que não podem sair de casa, e àqueles que atendem às 

necessidades dos mais pobres e dos desabrigados. 



Jacob Casabian , 16/02/20 – 

esposo de Olga e pai de Vartevar (já 

falecido) e Ester. Saudades dos 

netos: Daniela e Felipe; Thaysa e 

Mayara.

Siragan Bojikian, 17/02/20 – 

esposo de Arsiné, pai de Marcelo, 

Ricardo e Luciana.

Ardemis Boyadjian, 18/02/20 - 

e sposa  do  fa lec ido  Thomaz 

Boyadjian. Saudades de seus filhos: 

Ohanes, Kaspar, Stepan, Hasmigh, 

Astrigh, Zabel e Rosana.

Ivone Ghougassian,17/01/20 – 

e s p o s a  do  f a l e c id o  G e o rg e s 

Ghougassian. Saudades de seus 

filhos: Pierre, Marie e Maria Violeta.

Jannete Safarian Sevghenian, 

26/02/2020 – esposa do falecido 

Sarkis Sevghenian, mãe de Raffi e 

Eliza

J o r g e  F e r n a n d o  O m o n t e 

Saavedra, 04/05/2020 - boliviano 

esposo de Maria Madalena Kebian 

Omonte, filhos: Raphael, Nathalie e 

Yuri.

Madeleine Assalian Kasabkojian, 

25/05/2020, esposa do falecido Sr 

Pedro. Deixou os filhos: Ricardo, 

Manoel e Eduardo e netos.
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A concretização destas promessas acontece na 

cruz. Jesus entrega seu espírito ao Pai, e este o ressuscita da 

morte. “Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não 

morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. Pois 

aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por 

todas, e aquele que vive, vive para Deus. Assim, vós 

também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para 

Deus, no Cristo Jesus” (Romanos 6,9-11).

       Estes irmãos e irmãs concluíram sua páscoa definitiva, 

cumpriram sua missão, protagonizaram uma grande 

história de luta e de superação. A passagem deles para a 

casa do Pai continuamente nos recorda a brevidade desta 

vida e  nos  apressa para sermos cristãos mais 

comprometidos com a fé. Rezamos pelo descanso eterno 

deles e o consolo dos seus familiares.

O enigma da morte só encontra solução em Jesus 

Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar 

do mal e da morte. Durante sua vida pública, ele 

ressuscitou da morte o filho da viúva da cidade de Naim, a 

filha de Jairo e seu amigo Lázaro. Ao ressuscitar estas 

pessoas para a nossa vida mortal, já demonstrava seu poder 

sobre a vida e a morte.

Quando Lázaro morreu, sua irmã Marta vai ao 

encontro do amigo Jesus, que lhe afirma: “Eu sou a 

ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha 

morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não 

morrerá jamais” (João 11,26). Além disso, depois de 

multiplicar os pães, Jesus diz: “Esta é a vontade do meu 

Pai: quem vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. E eu o 

ressuscitarei no último dia” (João 6,40). 

Cristo está na glória do Pai, aonde tem levado a 

nossa humanidade, representada pelo seu corpo, pela sua 

existência, pela sua dor, pela sua morte e agora pelo brilho 

de sua ressurreição. Através de Cristo e com ele, que 

escancarou os caminhos do infinito e do eterno, também a 

nossa humanidade está orientada para Deus e para a vida 

plena e perfeita.

Alexandre Mousesse  Assal ian , 

06/01/20, esposo de Patrycia de Matos 

Costa. Saudades de sua irmã Eliane 

Assalian.

Foram para a casa do Pai



11h: Santa Missa cantada na intenção das famílias
30 3  Domingo da Assunção– o

11h: Santa Missa cantada na intenção dos dizimistas

11h: Santa Missa cantada na intenção dos idosos e 

doentes.

10h: Santa Missa dialogada na intenção das vocações 

sacerdotais. 

Bênção do pão ( ) e das uvasMás

11h: Santa Missa cantada na intenção dos casais e 
aniversariantes.

Agosto

14 – Sexta-feira da 4ª semana da Transfiguração

        Oração das Mil Ave-Marias

11h: Santa Missa cantada na intenção dos fiéis falecidos

23 2  Domingo da Assunção– o

02 3  Domingo da Transfiguração-  o

8h: Início da Oração

09 4  Domingo da Transfiguração-  o

16 Festa da Assunção da Mãe de Deus– 

8h: Início da Oração

06 4  Domingo da Assunção– o

11 – Sexta-feira da 4ª semana da Assunção

10h: Santa Missa dialogada na intenção das vocações 

sacerdotais. 

Setembro 

11h: Santa Missa cantada na intenção dos idosos e 

doentes.

        Oração das Mil Ave-Marias

13 Festa da Exaltação da Santa Cruz– 

11h: Santa Missa cantada na intenção dos casais e 
aniversariantes.

20 2  Domingo da Santa Cruz– o

11h: Santa Missa cantada na intenção dos fiéis falecidos

Independência da Armênia

Bênção do pão ( )Más

11h: Santa Missa cantada na intenção dos fiéis falecidos

19 Festa da Transfiguração de N. S. Jesus Cristo–  

Bênção do pão ( )Más

05 6  Domingo de Pentecostes - o

12 7  Domingo de Pentecostes - o

Julho 

11h: Santa Missa cantada na intenção dos casais e 
aniversariantes.

11h: Santa Missa cantada na intenção dos idosos e 

doentes.

  2  domingo de cada mês: Missa cantada na 

intenção dos casais aniversariantes e aniversariantes.

º

Possivelmente, procuraremos fixar as intenções de 

missa da seguinte forma: 

1º domingo de cada mês: Missa cantada na 

intenção dos idosos e doentes.

  3º domingo de cada mês: Missa cantada na 

intenção dos fiéis falecidos.

Enquanto durar o perigo de contágio pelo 

coronavírus, os fiéis poderão enviar as intenções de 

missa, particularmente a dos falecidos, pelo whatsap 

.11.994.855963

4º domingo de cada mês: Missa cantada na 

intenção dos dizimistas.

Programação Pastoral 

11h: Santa Missa cantada na intenção dos dizimistas
26 2  Domingo da Transfiguração-  o
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Sophia Sanazar, 10/05/2020, mãe 

de Willian Sanazar Geladian

A Paróquia transmitiu a fazendo memória do 105°ano 
do Genocídio Armênio.

live 



Zeytounlian, Setrak..…….............. .....03/07/71........................

Ustabachian, Mariam Dermendjian …..04/07/74.......................

Terzian, Hagop……… ……………...24/07/79.........................

Tomassian, Armenag…… …..……......02/07/67.......................

Tilkian, Rupen………… ………..........11/07/85.......................

Yapudjian, Minás..………............... ......07/07/90......................

Boyadjian, Deitlind Jahn (Tita)................ .. 03/08/16............... .

Djanikian, Feride (Florinda) Ekizian…… … 07/08/17....... ......

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

Ananian, Jean Georges Ohanis………......................05/08/18

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

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

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

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

B ..............alian, Dikran............................................... 27/08/69

Falecidos  em  agosto - Santa Missa no domingo 16/08

S .......................panpinato, Salvatore……….............. .25/07/95

Tarakdjian, Arminda Moraes........................................14/07/85

P .......................ajanian, Haygowi Kazandjian…....…. 23/07/95

Tchakerian, Nazareth….………........... 07/07/99.......................

T ......................chakerian, Peniamin………….......…. 08/07/77

T .......................chakerian, Siranuch Tchorbadjian….. 24/07/69

P ........................amboukian, Maria Isabel Haspani …. 22/07/18

P .......................apazian, Adelaide …......................… .27/07/85

S .......................anturian, Lúcia Augusto……………. 20/07/93

S .........................arafian, Alexandre…..…............…... 24/07/07

Semerdjian, Anísia Tchakerian............. 17/07....................... /99

Semerdjian,Vincent Sarkis......................................24/07/95

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

Dermendjian, Naslu.................................... . 07/08/14......... .......

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

Dilguerian, José Roberto.............................................14/07/15

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

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

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

Dishtchekerian, Antranik.............................. 15/08/96...............

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

Equizian, Chahan Neto...…............. . 26/08/09.................... .......

K ..........................urdoglian, Arminé Dichtchekenian. 01/07/98

Kodjaian, Hovsanna………............ .12/07/88............................

M .........................aldgian,Simon Minás....................... 27/07/57

K ..........................urkdjian, Gadariné.………….....… 29/07/02

K ...........................urkdjibachian, Alfonso… ….....…. 23/07/88

M ........................aldjian, Antonio..…………….……. 05/07/04

M ..........................akassian Stroppa, Maria Aparecida. 16/07/16

M ..........................aldgian, Haroutium….................... .06/07/06

M ...........................arachlian, Matilde Maldjian ......... . 11/07/14 

M ........................aldjian, Simon Minás……….......…. 27/07/57

Maldjian, Pe. Clemente........….,,..….. 04/07/09.........................

M ........................irzeyan, Anna……….…………….. .02/07/80

M .............................ikaelian, Mariam………............. 22/07/64

Ohannesian, Artin……...…..……...… .05/07/81.......................

Indjeian, Hovannes…..…..….….… 07/07/74............................

Keusseyan, Mardirós…….............. .19/07/00............................

Janoian, Artin…………….........… .25/07/80............................

Kherlakian, Hatuna Semerdjian….. .01/07/00............................

Kherlakian, Cynthia………..…….. 06/07/83............................

Kherlakian, Robert………............... 23/07/02............................

I ............................ndjaian, Marie............................... .17/07/09

Kassabian, Selim………............… .26/07/85............................

Kherlakian, Veronika……..…...….. 05/07/59............................

Hadikian, Techegun Tossunian... ...24/07/04..............................

Gasparian, Sérgio……................. .23/07/60...............................

Hassessian, Zaruhi Zeitunlian……. 05/07/97.............................

Ghougassian, Georges Asdour..... .08/07/97...............................

Hassesian, Haoutiune..................... 13/07/80.............................

Hadikian, Bedrós……………..….. 08/07/83.............................

Hajjar, Fadel Naoum………....… ..01/07/04..............................

Hamanjian, Jacob Jacques Boutros 12/07/13..............................

Aristakessian, Sarkis…….…… ….27/07/92..............................

Boghossian, Gosmã..................... ...27/07/41 .............................

Borsali, Michel Albert.................. ................................ 08/07/63

Arakelian, Hampartsum Nazar.... ...11/07/00..............................

Baboghlian, Anna Hovsep.......... ...04/07/54...............................

Baboghluian, Alsina da Conceição...............................14/07/66

Bernardes Lima, João Batista.......................................06/07/66

Boghossian, Ardaches................... .30/07/88..............................

Boghossian, Farha......................... .09/07/65..............................

Boghossian, Sempat..................... ..04/07/93..............................

Chahestian, George Ohannes…… 02/07/60...............................

Codjaian, Gabriel........................ ..15/07/05...............................

Crosby, Donald………………… .19/07/00...............................

Fetulahian Ambrosio, Adelina….. 17/07/85................................

Chadarevian, Mons. Gabriel ....... .13/07/90................................

Elmadjian, Minás ....................... ..15/07/93...............................

Ananian, George Onig............ ........12/07/77.............................

Maldjian, Mari Lúcia...................................................14/07/16

Kacherian, Haygazum.................................................27/07/14

Ekizian, Fernando Sarkis………............................….13/07/17

Falecidos em julho - Santa Missa no domingo 19/07
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Terzian, João Francisco..…................ 29/08/90..................

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

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

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

Tchakerian, Takouhi Davulubeukian.…. 12/08/64..............

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

Bozian, Sarkis…..…….................................. . 03/09/91..... .

Alapanian, Ovhannes........................................ ?/09/72......

Abrikian, Hovsep…........................................ 20/09/89......

Bechara, Marin Terzi….........……..................... .05/09/86.

Elmor Jr, Chafi Atala…………............................10/08/12

Arabian, Boghos...................................................20/09/98

Falecidos em setembro - Santa Missa no domingo 20/09
Beudjekian, Pe. Gomidás.……..………... 14/09/04...........

Sarafian,ArchaluzYezklenian...............................05/09/16

Abrikian, VartuhiDjanikian…..……............... 07/09/05.....

Avakian, Vahe Vahram..................................... ..11/09/76...

Babian, Hagop…………………....................... ..19/09/84.

Borsali, Eduardo........... .......................26/09/74.................

Kouyomdjian, Archalous………..........................06/09/17

Cherian, Augustinho.................................... 17/09/86.........

Aprikian, Ari Haig………………………… 12/09/95........

Abrikian, VerginaChadarevian….........................25/09/59

Ananian, Marie Arslangulian.......................... 20/09/66......

Cleffi, Francisco de Paula.................................. .25/09/93..

Boghossian, Olga Scudeller............................... . 08/09/11. .

Atoiantz, Garabed.................................................03/09/62

Danielian, Hagop................................................ 26/09/76..

Meguerian, Serpouhi………….………..…....….21/09/80

Mouradian, Henri Pascal………….…..…...........14/09/96

Oundjian Schmitd, Henriette Elise..................... 19/09/09.

Santurian, Jacob……………………......… 25/09/08.........

Soukiassian, Varujan Meguerditche….......…... 09/09/04...

Tchakerian,Minás………………………….…....02/09/81

Topdjian, Iervant........................................ 24/09/74..........

Ustabachian, Bedros……….....…..... 21/09/69..................

Zeitounlian, Ohannes…………...… 30/09/84....................

Zeitunlian, Hovse.............................. 30/09/??...................

Mouradian, Rosa Vartanian………..............… ..04/09/84..

Semerdjian, Elisa Youssef Karamanlian…..…... 27/09/77

Santurian, Mariam.……………….....……... .10/09/03......

Editor responsável: Pe. Antonio Francisco Lelo

Diagramação: Webinfor

(11) 32276703 – Cel. (11) 994. 855963

Expediente

Assistente: Jaisy Fonseca da Silva

Av. Tiradentes, 718 – Luz- São Paulo – Brasil

   imprensa@paroquiaarmenia.org.br

Elmadjian, José Pedro Sobrinho...........................20/09/05

Kassabian, Manuel…...........................................24/09/78

Kherlakian, Afonso…….................. 17/09/61.....................

Hamparian, Sérgio…......................... 14/09/85...................

Maldjian, Boghos……….......................... 09/09/59...........

Kechichian, Garabed…..……………..….…..... .03/09/73.

Janikian, Janete Janouian.................................. 19/09/04...

Kherlakian, Lucia Darakdjian.…..... 29/09/88....................

..............................Kherlakian, Manuel…......….. 11/09/59

Kodjaoglanian, Krikor………….............….....…19/09/10

Kherlakian, Satenik Arik……………............. 18/09/87.....

Haronian, Luci…………………….......……..... 16/09/89.

Haladjian, Jacques.………........................... 30/09/81........

Kodjoglanian, Bedros..…………….....................11/09/76

Elmadjian, Moysés...........…………............ 02/09/02........

Gulluzian, Krikor…….........................................14/09/69

Fernezlian, Zehida…....................................... 25/09/01.....

Kalaidjian, Antranig............................................ 10/09/12.

Indjaian, Sarkis…............................ 07/09/74.....................

Djamdjian, Marie Chahestian….......... 18/09/04.................

Darakdjian, Sirarpi Distchekenian..................... .23/09/65..

Denser, Irineu Miceli............................................07/09/80

Dermendjian , Nazeli……...….…..... 07/08/14...................

Denser, Dinamérica Arantes........................... 04/09/86......

Daracdjian, Minas Asdur..................................... 07/09/61.

Haronian Zakini, Ari Seiko......................... 09/08/15.........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tchakerian, Takouhi Davulubeukian.…. 12/08/64..............

Kassabian, Esther Teilekeian................... .11/08/92............

T ..................

....................................15/08/06

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

Terzian, Jorge...................

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