
 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo – Brasil - 6º Ano                                               No 24-jul/Ago/Set-2006 
  

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

 

MARIA, NOSSA MÃE, SUBIU AO CÉU! 

 
Mons. Paulo L. Hakimian 

Pároco dos Armênios Católicos de Buenos Aires 

  
 No próximo dia 13 de agosto, Domingo, a Igreja Armênia celebra, com solenidade, sua quarta 

grande festa religiosa anual: a Assunção de Nossa Senhora. Maria, após encerrar sua vida terrena, foi levada 

ao Céu com seu corpo. 

 O reverendo Monsenhor Paulo L. Hakimian, foi ordenado Sacerdote, na festa da Assunção de Nossa 
Senhora do ano 1981. Está, assim, celebrando, neste ano, seu Jubileu de Prata Sacerdotal! 

 Nosso Pai-Bispo, Dom Vartan W. Boghossian, estará em Buenos Aires, no dia 13 de agosto, 

representando a Comunidade Armênia Católica do Brasil. Naquele dia a Paróquia de Buenos Aires, celebra, 
também, a festa de sua Padroeira, Nossa Senhora de Narek. 

 Damos os parabéns a Mons. Paulo pelos seus 25 anos de Sacerdócio, agradecendo o tempo que 

trabalhou em São Paulo, servindo nossa Comunidade. 
 Transcrevemos, a seguir, um artigo do homenageado. 

 

S. GRAGÓRIO ILUMINADOR E SUA MENSAGEM AOS ARMÊNIOS DE HOJE 
 

 De cada três igrejas armênias, uma está dedicada a São Gregório! 
 Muitos armênios levam o nome de Gregório! 

 Conhecemos a história desse santo: após ter curado o rei da Armênia, Terídate, todo o povo armênio 

recebeu, com seu chefe, o batismo no ano 301, convertendo-se na primeira nação cristã. 
 Para o Jubileu dos 1700 anos do Cristianismo na Armênia, o Papa João Paulo II entregou às duas 

Igrejas Armênias, a Católica e a Apostólica, relíquias de São Gregório conservadas num convento católico da 

“Igreja São Gregório Armênio” de Nápolis, no sul da Itália. 
 Hoje São Gregório, mais do que nunca, está perto de nós. O simples fato de ter-se colocado uma 

estátua do santo na Basílica de São Pedro em Roma, no dia 19 de janeiro de 2005, indica que é um santo 

sumamente atual. Podemos também dizer que, mesmo tendo sido o apóstolo e primeiro Catolicós Patriarca 

da Igreja Armênia, está longe de nós por não termos ainda recebido sua verdadeira mensagem. 
 Qual é a mensagem de São Gregório? Uma mensagem de fé em Cristo! Gregório foi um confessor e 

defensor da fé. Quando lhe ordenaram de adorar a deusa Anahid, preferiu ser jogado no poço profundo 

durante 14 anos. Nós, batizados e levando o nome de cristãos, adoramos tantos ídolos em nossa vida diária: o 
dinheiro, a droga, ... 

 São Gregório já nos trouxe, há mais de 1700 anos, a solução: Cristo morreu e ressuscitou e, 

vencendo a morte e o pecado, nos deu a vida eterna. Esse é a mensagem de São Gregório: de amor e 
esperança, não obstante as dificuldades, as doenças, os problemas econômicos e familiares.  

 Deixemo-nos ajudar a levar nossas cruzes pelo amor de Cristo, deixemos que esse amor penetre 

nossas vidas! Vivamos a mensagem de São Gregório, Iluminador dos Armênios! 
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UM POUCO DA HISTÓRIA DA PARÓQUIA 
 

Por Mons. Gabriel Chadarevian 
 

 Logo após o regresso do Cardeal Agagianian para Roma, a Diretoria da Paróquia Armênia Católica 

São Gregório Iluminador de São Paulo, presidida pelo Comendador Artin Kalaydjian, encarregou o 
Comendador Manuel Kherlakian de entrar em contacto com a Cúria Metropolitana de São Paulo para que ela 

interviesse junto ao Mosteiro da Luz para que vendesse à Comunidade Armênia Católica um terreno com 

29,5 m na avenida Tiradentes e 90,10 m na rua Jorge Miranda. 
A Cúria Metropolitana acolheu favoravelmente a solicitação e encaminhou o pedido à, então 

abadessa do Mosteiro da Luz, Madre Lúcia. Ela, embora inicialmente estivesse de acordo com a venda por 

um milhão e trezentos mil cruzeiros, anulou posteriormente o acordo, alegando a oposição de sua 

comunidade, para salvaguardar, escrevia ela, a clausura e o isolamento do convento. Durante sete anos foram 
inúteis as múltiplas providências e intervenções eclesiásticas para convencer 

Madre Lúcia. 

Diante desse impasse, a Diretoria, por iniciativa e decisiva intervenção 
do Pe. Capelão, Gabriel Chadarevian, e, 1960 comprou, à vista, um modesto 

terreno de 15m x 60m, situado na av. Tiradentes, 718, pelo valor de cinco 

milhões de cruzeiros. “O ótimo, ensina a Sabedoria, é, às vezes, inimiga do 
bom”. 

A este pequeno terreno foi, em 1968, acrescentado mais 4.000 m2, por 

um preço simbólico, durante a gestão do reverendo Pe. Clemente Maldjian, por 

bondosa iniciativa do então Arcebispo de São Paulo, Cardeal Agnelo Rossi. 
“Há males que vêm para bem”. Esse terreno foi desmembrado dos cem mil 

metros quadrados de propriedade do Mosteiro da Luz. 

É bom recordar aqui que aquele primitivo e intrincado terreno custou 
uma vida preciosa, a do mui estimado Comendador Manuel Kherlakian. Aborrecido com a recusa da venda 

daquele terreno do Mosteiro, ele viajou para o rio de Janeiro, afim de solicitar a intervenção do Cardeal 

Jaime  Câmara. Lá ele sofreu um enfarto, falecendo no táxi que o levava ao Palácio do Cardeal. Foi vítima 
do seu dever e mereceu op respeito e gratidão da comunidade Armênia Católica de São Paulo. “Requiescat in 

pace!”. 

 

DIA DOS PAIS – Origem 
 

 No segundo domingo de agosto, dia 13, junto com a grande festa da 

Assunção de Nossa Senhora, celebraremos o Dia dos Pais, em todo o Brasil. 

 Recordemos a origem dessa tradição: 

 “Ao que tudo indica, o Dia dos Pais tem uma origem bem 

semelhante ao Dia das Mães, e em ambas as datas a idéia inicial foi 
praticamente a mesma: criar datas para fortalecer os laços familiares e o 

respeito por aqueles que nos deram a vida. 

 Conta a história que em 1909, em Washington, Estados Unidos, 

Sonora Louise Smart Dodd, filha do veterano da guerra civil, John Bruce 
Dodd, ao ouvir um sermão dedicado às mães, teve a idéia de celebrar o Dia dos Pais. Ela queria homenagear 

seu próprio pai, que viu sua esposa falecer em 1898 ao dar a luz ao sexto filho, e que teve de criar o recém-

nascido e seus outros cinco filhos sozinho. Algumas fontes de pesquisa dizem que o nome do pai de Sonora 
era William Jackson Smart, ao invés de John Bruce Dodd. 

 Já adulta, Sonora sentia-se orgulhosa de seu pai ao vê-lo superar todas as dificuldades sem a ajuda de 

ninguém. Então, em 1910, Sonora enviou uma petição à Associação Ministerial de Spokane, cidade 

localizada em Washigton, Estados Unidos. E também pediu auxílio para uma Entidade de Jovens Cristãos da 
cidade. O primeiro Dia dos Pais norte-americano foi comemorado em 19 de junho daquele ano, aniversário 

do pai de Sonora. A rosa foi escolhida como símbolo do evento, sendo que as vermelhas eram dedicadas aos 

pais vivos e as brancas, aos falecidos. 
 A partir daí a comemoração difundiu-se da cidade de Spokane para todo o estado de Washington. 

Por fim, em 1924 o presidente Calvin Coolidge, apoiou a idéia de um Dia dos Pais nacional e, finalmente, 

em 1966, o presidente Lyndon Johnson assinou uma proclamação presidencial declarando o terceiro 
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domingo de junho como o Dia dos Pais (alguns dizem que foi oficializada pelo presidente Richard Nixon em 

1972). 

 No Brasil, a idéia de comemorar esta data partiu do publicitário Sylvio Bhering e foi festejada pela 
primeira vez no dia 14 de agosto de 1953, dia de São Joaquim, patriarca da família. Sua data foi alterada para   

o 2º domingo de agosto por motivos comerciais, ficando diferente da americana e européia.” 

 (Portal da Família) 
 Nem todos os países que comemoram o Dia dos Pais o fazem na mesma data. 

 Eis alguns exemplos:  

África do Sul – 2º Domingo de agosto.  

Argentina – 3º Domingo de junho.   
Austrália- 2º Domingo de setembro.   

Brasil – 2º Domingo de agosto.  

Canadá - 17 de junho.  
Grécia - 21 de junho. 

Estados Unidos da América – 3º Domingo de junho. 

Itália - 19 de março.  
Paraguai – 2º Domingo de junho. 

Peru – 3º Domingo de junho.  

Portugal - 19 de março.  
Uruguai - ?????????????????????. 

 

VELÓRIO NA IGREJA? 
 

 A Igreja Católica tem normas precisas sobre o uso dos lugares de culto. Somente os eclesiásticos 

falecidos têm o corpo velado na igreja. Para os que não receberam o Sacramento da Ordem, o corpo é trazido 
à igreja, ou levado à capela do cemitério, onde são feitas orações especiais para o repouso eterno do falecido. 

 A realidade mostra que a igreja, lugar sagrado, não é indicado para velório, onde as pessoas sentem 

necessidade de conversar, atender celulares... O ambiente que se cria é completamente incompatível com o 

templo! 
 A Igreja Armênia está sempre disponível para realizar, a pedido da família, os três momentos 

tradicionais e importantes de oração: no velório, na igreja ou capela e na sepultura. 

 
 

PARABENS a todos os Pais pelo seu dia – 13 de agosto – FELICIDADES! 
 

 

CONVENTOS DA ARMÊNIA 
 

 A província armênia de Siunik era uma das mais 

notáveis pelo número e prosperidade dos conventos. 

Possuía várias centenas de conventos, dos quais cento e 
cinqüenta são conhecidos por nome. Eis alguns deles: 

 . SIUNIK- Mosteiro e seminário. 

 . TATEV- Famoso já no início do século VIII. 
A primeira data autêntica relacionada com esse convento 

é do ano de 839, com a comprou de uma propriedade. A 

fama de seus monges doutores se estendeu até o começo 

do século IX. As ciências sagradas e 
profanas eram cultivadas por 

quinhentos monges. Provavelmente era o mais rico dos conventos armênios. 

 . GLATSOR- Foi célebre a partir da segunda metade do século XII até a primeira 
metade do século XIV. Sua fama alcançou o apogeu entre 1284 e 1338. Era uma 

verdadeira universidade, metrópole de todas as ciências. Converteu-se no centro dos 

tradicionalistas quando, em 1294, o Catolicós Grigor Anavaretsi e o rei Hetum II 
cederam, frente aos latinos e gregos, sobre a questão da data da festa da Páscoa.  

 

SÃO MESROB MACHDOTS (361-440) 
 

Um dos seis novos e belos vitrais de nossa igreja catedral representa São Mesrob, 

o inventor do alfabeto armênio, no século V. 

A Armênia há muito tempo contava com poetas e sábios, mas não dispondo de 
um alfabeto próprio, se escrevia na língua grega e siríaca. Nas igrejas liam-se os livros 

sagrados em língua estrangeira e, em seguida, se explicava em armênio o trecho lido. 

Foi Mesrob Machdots que, depois de longo e difícil trabalho, inventou o alfabeto 

ŦTakavor Sistemas 

Consultoria, Projeto e Implantação  

de Sistemas de Informação (ERP, BI, EIS) 

takavor@superig.com.br / (11) 9788-1952 

 

 

 

 

 

mailto:takavor@superig.com.br


 4 

armênio, lá pelo ano 406. Ele era monge, mestre de numerosos monges, que, em pouco tempo, contribuíram 

para o desenvolvimento intelectual da nação, com seus escritos e traduções. Várias obras estrangeiras foram 

salvas graças à tradução feita para a língua armênia. 
São Mesrob Machdots é uma das maiores figuras de nossa história! 

 

NOTICIAS DA NOSSA IGREJA 
 

SAÚDE DE S. B. O CATOLICÓS PATRIARCA 
 

 Em visita à Armênia e a Karabakh, nosso Catolicós Patriarca Nersés Bedrós XIX teve uma 

indisposição de saúde e teve que ser internado com problema no coração. 
 Felizmente a situação foi superada e pode recentemente regressar ao Líbano e retomar seus afazeres 

diários. 
 
 

UM BISPO COADJUTOR PARA A TURQUIA 
  

 Desde 1830 temos um Arcebispado armênio católico com sede em Istambul.  
 O atual arcebispo dessa Arquidiocese e Sua Excelência Dom ........ Tcholakian, 

nascido em 19..... 

 No dia .......... o Santo Padre Bento XVI confirmou a eleição feita pelo nosso 
Sínodo de S. E. Dom Kevork Khazzoum como Bispo Coadjutor para os armênios 

católicos da Turquia. 

 O Bispo Coadjutor assume automaticamente a arquidiocese no caso de 
falecimento do Arcebispo. 

 Alegramo-nos com toda a arquidiocese de Istambul por essa tão oportuna nomeação! 

 
 PADRE JOÃO KECHICHIAN 

 

 No dia 19 de abril deste ano faleceu em Buenos Aires, aos 77 anos, o estimado 
sacerdote armênio João Kechichan. 

 Segundo de cinco irmãos, recebeu de seus pais, Nazareno e Elisa, os valores 

cristãos que nortearam sua vida. 

 Ainda adolescente, entrou no seminário metropolitano de Buenos Aires. Foi 
ordenado sacerdote em 1951, sendo o primeiro sacerdote armênio da Arquidiocese 

daquela capital. 

 Exerceu seu ministério em várias paróquias de Buenos Aires. O seu zelo 
apostólico não impediram que alimentara seu grande amor à cultura, cursando licenciatura em letras. Nas 

últimas décadas serviu como capelão militar. 

 Modesto e de caráter afável, com suas palavras e exemplo procurou consolar os momentos de 
tristeza e dor de seus fiéis, familiares e amigos e compartilhar as alegrias e encantos simples da vida. 

 Com freqüência visitava nossa paróquia católica e nosso bispado armênio católico, transcorrendo 

algumas horas de convívio fraterno. 

 Transmitimos os pêsames à benemérita família Kechichian e elevamos preces ao Deus da vida para o 
eterno repouso desse dedicado sacerdote armênio. 

 

Ria à vontade... 
 

 Para o que crê, nenhuma prova é necessária. Para o que não crê, toda 

prova é inútil! 

 

 Jacó está num trem, no vagão de primeira classe, quando chega o 

controlador de bilhetes. "Senhor, diz o inspetor, seu bilhete é de segunda e o 

senhor está num vagão de primeira. Além disso, o senhor deveria ter descido 

na última estação. O senhor terá que pagar a diferença para a próxima cidade, 

o suplemento de primeira classe e mais a multa de 10%." Jacó não concorda e 

entra numa forte discussão com o inspetor. As coisas esquentam e o inspetor pega a mala do Jacó e 
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a joga pela janela. "O senhor está louco?", grita Jacó. "O senhor quis me cobrar uma multa e agora 

joga o meu filho pela janela?" 

 

 Não me lembro do que foi que ele morreu. Só lembro que não era nada sério. 

 

 Fui até uma loja e fiquei ali uns cinco minutos. Quando saí, ali estava um guarda, com uma 

motocicleta, preenchendo uma multa. Corri até ele e soltei o famoso: "Espera aí, amigão; não faça 

isso; dá uma chance!" Ele me ignorou e continuou escrevendo. Então eu o chamei de tonto. Ele deu 

uma olhada em um dos pneus e começou a escrever outra multa. Então eu o chamei de estúpido. 

Acabou escrevendo outra multa. Quanto mais eu o xingava mais multas ele escrevia. Vendo que 

minha atitude não ajudava, fui buscar meu carro, estacionado na outra quadra, e fui para casa. 

 

2006- ANO DE ELEIÇÕES 
 

 No dia 1º de outubro deste ano realizam-se as eleições para presidente da República, governadores 

dos Estados, representantes do povo nas Assembléias Legislativas Estaduais, no Distrito Federal, Cama dos 

Deputados e Senado Federal. 
 Os bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) dirigiram a todas as pessoas de boa 

vontade um opúsculo “Eleições 2006 – Orientações da CNBB”.  

 Ao longo das últimas décadas a CNBB tem se pronunciado sobre momentos eleitorais. Como 
pastores, movidos por compaixão e desejo de servir se dirigem aos eleitores, incentivando a sua efetiva 

participação na escolha de seus representantes, apresentando-lhes alguns critérios de discernimento. 

 Dirigem-se também aos candidatos, apresentando-lhes propostas para a construção de políticas 

estruturantes, que asseguram o desenvolvimento da nação com inclusão e justiça social. 
 O episcopado está consciente de que o voto-cidadão é uma das melhores formas para elaborar 

políticas públicas geradoras de vida e esperança, complementadas pela participação popular, atendendo aos 

interesses da coletividade. 
 Somente ampliando as formas participativas dos cidadãos e cidadãs, construiremos uma nação livre, 

democrática e autônoma, nos níveis estaduais e nacionais. 

 A democracia é um processo lento, construído continuamente pela participação das pessoas que se 
organizam e mobilizam a sociedade. A experiência de participação popular na política é uma conquista e um 

patrimônio histórico do povo brasileiro, formado pelos movimentos sociais, sindicatos, pastorais sociais e 

partidos políticos. Essa experiência não pode ser perdida pela ação nefasta de políticos que buscam o poder e 

vantagens pessoais a qualquer custo. 
 Os bispos esperam que os movimentos sociais sejam os aliados dos cidadãos conscientes. Sejam 

viveiros permanentes de consciência política do cidadão, verdadeiras escolas de formação e ação política na 

construção de uma sociedade autenticamente democrática. 
 As grandes questões e problemas nacionais não se resolvem com a eleição de um homem ou uma 

mulher para ocupar determinados cargos. É necessário acompanhar os representantes eleitos, numa atitude de 

colaboração e de cobrança para que os compromissos de campanha sejam cumpridos. 
 Nesse sentido, urge ampliar a participação popular nos diferentes Conselhos de Políticas Públicas 

que possibilitam o exercício da cidadania e do controle social, como os conselhos de saúde, educação, 

criança e adolescente, idosos e muitos outros. 

 

CRITERIO PARA A ESCOLHA DOS CANDIDATOS 
 

 É fundamental discernir o perfil ético e as verdadeiras motivações dos que se apresentam como 

candidatos: 
 1- Qual é a posição do candidato em relação à defesa da dignidade da pessoa humana e da vida, em 

todas as suas manifestações, desde a sua concepção até o seu fim natural com a morte. 

 2- Por que tal candidato aspira o poder? Por que quer manter-se no poder?: Qual é a prática do poder 

como serviço ao bem comum? 
 3-Levar em conta a honestidade pessoal, sua trajetória voltada aos interesses da coletividade. 

 4- Honram compromissos assumidos com as necessidades reais da população? 

 5- Prestar muita atenção nos candidatos despreparados, cujas plataformas camuflam interesses 
particulares. 
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 6- Se são oportunistas, sem compromissos com os partidos ou que utilizam suas siglas par vencer 

eleições. 

 7- Se têm como prática a compra de votos, sem escrúpulos, reproduzindo o esquema de corrupção 
eleitoral. 

 8- Se prometem favores, pó isso se transforma em líderes políticos hábeis, com longa experiência na 

arte de enganar. Acostumam mal o povo, fazendo dele refém, dependente de esmolas e promessas de 
benefícios imediatos. 

 9- Desconfiar de candidatos sustentados por campanhas financeiras vultosas que facilitam a compra 

de votos, pois eles podem tentar recuperar, de alguma forma, o investimento realizado, utilizando-se dos 

privilégios adquiridos no exercício da função pública. 
 10- Divulgar informações a respeito dos candidatos: Quem são eles? Sua origem política, o que já 

realizaram em prol da população, qual é a sua história, quais suas propostas, se estão vinculados ao programa 

de um partido ou se estão atrelados apenas a grupos de interesses financeiros. 
 11- Sinais indicadores de verdadeiras motivações dos candidatos: a honestidade e a competência 

demonstradas pelos serviços prestados com transparência administrativa e financeira. Tudo isso dever ser 

continuamente avaliado e reconhecido pela população. 

 12- As proopostas de políticas públicas deve defender e promover a dignidade da vida e do convívio 
humano, salvaguardando sempre o bem comum em nível nacional e estadual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS EM AGOSTO 
Santa Missa do Domingo, dia 20 

 
 

Arabian, Garabed ................................... 16/8/1971 

Arslanian, Boghos .................................... 24/8/1994 

Arslanian, Serpuhi Abikian ……………. 24/8/1980 

Azrak, Spiro Abdel Ahad .......………….. 23/8/1997 

Balian, Dikran .......................................... 27/8/1969 

Behisnelian, Eduardo ……....................... 03/8/2002 

Boghossian, Vahran ……………….……. 20/8/1990 

Boyadjian, Hajighez  ……..…………….. 14/8/1960 
Casabian, Maria Rossi ……….................. 31/8/1993 

Chimachimanian, Maria J. Perpétua …... 04/8/1986 

Deermendjian, Verônica Sislian ............. 22/8/1959 

Deirmendjian, Andon ............................. 13/8/1973 

Djanikian, Cláudio José ........................... 20/8/1973 

Fechio, José Carlos ……………............... 07/8/2002 

Hadikian, Nichan ….................................. 20/8/2002 

Janikian, Acabi Avakian ........................... 22/8/1973 

Janikian, François Mikael ......................... 10/8/1964 

Ketchedjian, Aris ……….…......................   31/8/1991 

Kherlakian, Avedis Clemente .........……… 07/8/2001 

Kherlakian, Marie Therese ………………. 23/8/1999 

Kherlakian, Zeki …………………………. 04/8/1983 

Kurdoglian, Gulenia Mikaelian  ................ 24/8/1996 

Mahseredjian, Rakel .................................. 13/8/1982 

Maldjian, Lussin Sevzatian ........................ 05/8/1985 

Maldjian, Minas …………......................... 23/8/1995 
Martins, Osmar ………………….............. 13/8/1999 

Momdjian dos Santos, Anita ..................... 13/81998 

Nakashian, Leonie Assal ........................... 03/8/1999 

Okasian, Ghougas ….................................. 19/8/1963 

Okasian, Rosa  ….….................................. 02/8/2005 

Oundjian, Solina Guevikian ...................... 18/8/1976 

Santurian, Vartivar .................................... 14/8/1990 

Soukiassian, Meguerditche …..……......... 14/8/1941 

Tchakerian, Takouhi Davulubeukian ........ 12/8/1964 
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Kalaigian, Nouritza Ainteplian ................. 15/8/1982 

Kassabian, Esther Teilekeian …………… 11/8/1966 

Kazazian, Elvira Attard ………................. 19/8/1994 

Terzian, João Francisco ….......................... 29/8/1990 

Terzian, Maria Loreta Cipolla .................... 06/8/1988 

Varteressian,  Hagop ………..…………… 09/4/1995 
 

 

NOSSA GENTE 
 

BATISMO – Tornou-se filha de Deus pelo Batismo e Crisma: 
 

Bruna Assal Puopolo - no dia 16/7/2006. Filha de Antonio Vicente Puopolo e de Monica Assal. 

 Foram Padrinhos: O Sr. Guilherme Puopolo Garibaldi e a Srta. Jenifer Assal. 

 Participamos da alegrai da família! 

 
MATRIMÔNIO – Consagraram o próprio amor diante de Deus: 

 

André Ricardo Telles e Grazielle Pezzuto Abrikian – No dia 14 de junho de 2006. 
 Ele, filho de João Batista Telles e de Maria Elisabete Telles. 

 Ela, filha de Alberto Abrikian e de Heloisa Pezzuto Abrikian 

 Foram testemunhas: o Sr. Gilberto Abrikian e a Sra. Márcia Helena Campos Abrikian. 
 Parabéns! 

 

PRIMEIRA COMUNHÃO – Participaram da Divina 

Eucaristia: 

 

 No Domingo, dia 9 de julho fizeram a Primeira 

Comunhão as seguintes crianças: 
 Luciana Sislian, filha de Serop Roger e Regina 

Zitounlian Sislian. 

 Victória Lo Re Pinheiro, filha de Itamar Leopardi e 
de Lígia Maria Lo Re Pinheiro. 

 Raíssa Moumdjian, filha de Garabed e de Maria 

Helena Ferro Moumdjian. 

 Foi um dia muito importante para essas crianças! 
Que a Primeira Comunhão seja a primeira de uma numerosa 

série de encontro com Jesus na Hóstia Consagrada! 

 Um agradecimento ao Pe. Sebastião César Barbosa que programou o período de preparação, à Irmã 
Armenuhi Pajanian  pelas aulas semanais e ás Irmãs salesianas .............. pela colaboração prestada. 

 

Novo Curso de Preparação para a Primeira Comunhão 

Aguardem para breve o anúncio do início do novo curso 

para a Primeira Comunhão das crianças, com idade mínima de 9 anos. 

Os Pais já podem e devem ligar para a Secretaria da Paróquia, 

pois necessitamos saber se há, e quantas crianças, para organizar a preparação. 

A intenção é oferecer também catequese apropriada para crianças menores.  

Todas as catequeses seriam aos Domingos, 

enquanto os pais participam da Santa Missa dominical. 
 

 FALECIMENTOS – Voltaram para a casa do Pai: 
 

 

 3/4/2006 – José Djanikian, em São Paulo, aos 75 anos. Filho de Clemente 
Djanikian e de Eliza Kherlakian Djanikian  

 Sentimentos de pêsames a toda a família, especialmente à esposa, Sra. Florinda 

Ekizian Djanikian e aos filhos: António José e Marcelo José; à sua irmã, Irene. 
 Que descanse em paz! 
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 6/7/2006 – Harourtiun Maldgian, em São Paulo, aos 67 anos. Filho de Simão e de Maria Kelendjian 

Maldgian. 

 Sentimentos de pêsames a toda a família, especialmente à esposa, Sra. Azniv Arakelian Maldjian e 
aos filhos: Ricardo e Simone. 

 Deus o acolha em sua glória! 

 
 

COLETA PARA A ARMÊNIA 
 

No mês de agosto realizamos a Coleta anual para a Armênia. 

São tantas as necessidades da Mãe Pátria! 

Preencha, pois, com generosidade, o boleto bancário que estamos anexando. 

A ajuda faremos chegar diretamente ao nosso Arcebispo Católico da Armênia,  

S. E. Dom Nichan Karakeheyan, que já foi nosso Pároco em São Paulo e, 

em outrubro passado, acompanhou S. B. Nersés Bedros XIX, nosso Catolicós Patriarca, 

na primeira visita pastoral à América Latina. Ele conhece bem as necessidades locais! 
 

 
 

PROGRAMAÇÃO PASTORAL - AGOSTO  
2006- 25º ANIVERSÁRIO DO EXARCADO – JUBILDEU DE PRATA 

 

Agradecemos ao revdo. Padre Sebastião César Barbosa 

ter aceitado celebrar as Santas Missas dominicais 

de todo o mês de agosto! 
 

6 – 2o DOM. DEPOIS DA TRANSFIGURAÇÃO 
11h: Santa Missa cantada de pelos Casais que aniversariam em agosto. 

 Leituras bíblicas: Rom. 9,30-10, 4 e Mt 13,24-30 
 

11 – Segunda Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais 
8h: Devoção das “Mil Ave-Marias”. 

 

13 – ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA 
4ª grande festa dos Tabernáculos – DIA DOS PAIS 

Bênção das uvas - Bênção dos pães ("Mas") 
11h: Santa Missa solene na intenção dos Pais. Bênção e homenagem. 

     Leituras bíblicas: Gal. 3,29 - 4 7 e Lc 2,1-7 
 

20 – 8º DIA DA ASSUNÇÃO  
 1º Domingo depois da Assunção 

11h: Santa Missa solene na intenção dos Falecidos do mês de agosto. 
   Leituras bíblicas: 2Cor. 6,16-7,1 e Lc 1,26-38 

 

27 – 2o DOMINGO DEPOIS DA ASSUNÇÃO  
  Dia Nacional do e da Catequista. 

11h: Santa Missa solene na intenção das Aniversariantes do mês.  
   Leituras bíblicas: 2Cor 1,1-11 e Mc 4,35-40 

 

Você que faz aniversário no mês de agosto 

venha participar da Santa Missa de ação de graças do dia 27! 
 

 

SECRETARIA 
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Horário: De segunda a sexta: das 8h às 13h e das 14h às 17h. Sábado: das 8h às 12h.. Secretária: Srta. Liliane 

   Tels: (11) 3227-6703 e 3228-4084  -  Celular do Pároco: 8122-0914  -  Fax: 3228-3789 
 

 

 

Av. Tiradentes, 718 – CEP: 01102-000  
 paroquiaarmenia@terra.com.br 

 

 


