
 

 

 

 

 

 

 

 
 

São Paulo – Brasil - 7º Ano                                               No 26-Abr/Mai/Jun-2007 
  

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

 

PÁSCOA: PASSAGEM DA MORTE PARA A VIDA 
 

øðÆêîàê  Ú²ðº²ô Æ ØºèºÈàò – CRISTO RESSUSCITOU DOS MORTOS! 
úðÐÜº²È ¾ Ú²ðàôÂÆôÜÜ øðÆêîàêÆ – É BENDITA A RESSURREIÇÃO DE CRISTO! 

 

Dom Vartan W. Boghossian 
 

 A festa da Páscoa antecede o Cristianismo; teve início 

aproximadamente 1.250 anos antes de Cristo. 

 A palavra Páscoa, que em hebraico se diz “Pessach”, 

significa “passagem” e foi instituída para comemorar a passagem 

do povo judeu da escravidão do Egito à liberdade da Terra 

Prometida: a passagem do mar Vermelho, logo depois da saída do 

Egito. Mais precisamente, para celebrar a passagem do Anjo 

marcando com sangue as casas dos judeus para não serem 

exterminados. 

 O capítulo 12 do segundo Livro do Pentateuco, o Êxodo, 

institui a festa, a explica em detalhes e oferece seu significado: “14 

Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma 

festa em honra do Senhor: fareis isso de geração em geração, 

pois é uma instituição perpétua. 27É o sacrifício da Páscoa, em 

honra do Senhor que, ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e 

preservou nossas casas.” 

 Jesus de Nazaré, antes da sua paixão e morte, na Quinta-feira Santa, celebrou a Páscoa judia 

com os seus apóstolos. Durante a ceia pascoal instituiu a Eucaristia e o Sacerdócio. Fez do dom de 

sua vida a Nova e Eterna Aliança, selada já não mais pelo sangue dos animais senão pelo seu 

sangue, sangue do “Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo”. 

 Os cristãos continuaram celebrando anualmente a Páscoa de Jesus, que passou a significar a 

passagem do Salvador, da morte para a vida, da sepultura para a ressurreição. Para os cristãos a 

Páscoa é a celebração da libertação da escravidão do pecado, da liberdade dos filhos de Deus. A 

antiga Páscoa se tornou o preanuncio da Páscoa do Novo Testamento! 

 A Páscoa é celebrada no primeiro Domingo depois da primeira lua cheia do hemisfério 

norte; por isso pode ter uma variação de 35 dias; pode cair desde o dia 22 de março até o dia 23 de 

abril. 

 Ligada à primavera desde o início, assimilou símbolos que indicam a vida abundante, 

própria da estação primaveril, como os ovos e os coelhinhos. 

 A festa da Páscoa é a primeira das festas cristãs e a maior delas. Constitui como que o centro 

do Ano Litúrgico. 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XaRxA1Gr1EBdWSff6MX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=121jh19mk/EXP=1175393809/**http%3a/www.portalangels.com/aressurreicao.htm
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 Celebrar a Páscoa significa preparar-se durante os quarenta dias da Quaresma, com a 

conversão interior, através da oração, da penitência e da prática da caridade, para celebrar, em 

seguida, o Domingo da Páscoa, um encontro de santidade com Jesus. Trata-se de um encontro 

pessoal, de uma aceitação de Jesus, de sua doutrina, na vida pessoal e familiar. 

 Com sua morte e ressurreição, com sua Páscoa, Jesus Cristo redimiu também a criação. 

Também o universo necessita da ressurreição de Jesus. 

 Dizem que um pai de família para ocupar o tempo de seu filho pequeno deu-lhe um quebra-

cabeças para compor. Era um mapa do mundo, de papelão, por ele mesmo cortado em muitos 

pedaços. 

 Admirado da rapidez com que o filho terminara o trabalho, teve a seguinte explicação: No 

verso do papelão estava o desenho de um ser humano. A criança preferiu recompor a pessoa 

humana e, do outro lado, automaticamente, ficou também em ordem o mapa do mundo. 

 A mensagem é clara: para consertar o mundo é necessário consertar o ser humano, a família! 

E para isso é indispensável a Páscoa de Jesus! 

 Votos de feliz e santa Páscoa para todos! 

 

O SANTO PADRE E A V CONFERÊNCIA GERAL DO EPISCOPADO 
 

 O Papa Bento XVI, ao aprovar a realização da V Conferência 

Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, estabeleceu 

como sede a cidade mariana brasileira de Aparecida. Ele mesmo 

abrirá, no dia 13 de maio, tão importante reunião eclesial. A V 

Conferência terminará no dia 31de maio. 

 Tema da Conferência Geral: “Discípulos e missionários de 

Jesus Cristo para que nele nossos povos tenham vida.” “Eu sou o 

Caminho, a Verdade, a Vida” (Jo 14,6). 

 Atendendo o convite do Arcebispo de São Paulo, Sua 

Santidade visitará a cidade e se encontrará com a juventude no 

estádio do Pacaembu, na tarde do dia 10, ali estará também um 

grupo de jovens do nosso Exarcado, e celebrará uma Santa Missa 

campal para as famílias, no aeroporto Campo de Marte, no dia 11. 

 

ORAÇÃO PELA V CONFERÊNCIA 
 

 Senhor Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida, rosto humano de 

Deus e rosto divino do homem, acendei em nossos corações o amor ao Pai 

que está no céu e a alegria de sermos cristãos. 

 Vinde ao nosso encontro e guiai nossos passos para seguir-Vos e 

amar-Vos na comunhão de Vossa Igreja, celebrando e vivendo o dom da 

Eucaristia, carregando nossa cruz, e urgidos por Vosso envio. 

 Dai-nos sempre o fogo de Vosso Santo Espírito, que ilumine nossas 

mentes e desperte entre nós o desejo de contemplar-Vos; o amor aos 

irmãos, sobretudo aos aflitos, e o ardor por anunciar-Vos no início deste 

século. 

 Discípulos e missionários Vossos, queremos remar mar adentro, 

para que nossos povos tenham em Vós vida abundante, e com solidariedade 

construam a fraternidade e a paz. 

 Senhor Jesus, vinde e enviai-nos. 

 Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Amém. 
 

 

 

 

 

 

FESTA DE SÃO GREGORIO – PADROEIRO DA PARÓQUIA 

Domingo 17 de junho! A grande festa da Coletividade Armênia!  
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Ainda sobre 

SÃO GREGORIO DE NAREK (séc. X) 
 

     São Gregório de Narek foi um místico armênio do século X. Era monge 

do monastério da cidade de Narek, na Armênia. Foi um insigne teólogo, 

escritor e poeta. É um doutor da Igreja Armênia! Espera-se que possa, um 

dia, ser declarado Doutor de toda a Igreja Católica. 

     Sua obra mais conhecida foi a que contem 95 orações em forma de 

poesia e que recebeu o nome de Narek. Foi uma publicação tão conhecida 

entre os armênios como o livro do Santo Evangelho. 

     Escreveu, também, um comentário ao livro bíblico “Cânticos dos 

Cânticos” e numerosos panegíricos, sendo um em homenagem à Virgem 

Maria. 

    Em 2005 o Patriarcado Armênio Católico, com a colaboração da Santa 

Sé, organizou na Universidade Pontifícia do Instituto Oriental de Roma um 

Simpósio internacional sobre esse grande Santo. Especialista dos diversos 

continentes, católicos, apostólicos e luteranos, apresentaram seus estudos 

sobre essa grande figura eclesiástica armênia. Acabam de publicar as atas 

desse Simpósio. Uma excelente obra. 
 

VELÓRIO NO SALÃO PAROQUIAL! 
 

 No número anterior deste boletim foram 

recordadas as normas da Igreja Católica a respeito de velórios na igreja. Eles 

são reservados somente para os eclesiásticos! 

 Eis que hoje queremos concluir o tema, informando que o lugar ideal 

para os velórios de nossa Comunidade é o salão paroquial! Agora todo 

reformado e acolhedor (pensa-se de colocar em breve também ar 

condicionado) tem as condições ideais para receber os queridos paroquianos falecidos: ótima 

iluminação, cadeiras novas e cômodas para os presentes, toaletes adequadas, uma moderna cozinha 

para servir água e café e com um vasto estacionamento ao lado. 

 As coroas de flores poderão ser colocadas, deste o início, na frente da igreja catedral, 

indicando aos passantes a existência de um falecimento na Comunidade. 

 Antes do enterro, o corpo será levado à igreja que está ao lado, devidamente preparada para 

uma bela e sentida celebração de fé, para uma digna despedida, saindo em seguida o cortejo para o 

cemitério. 

 A modalidade acima descrita permite realizar o velório na Paróquia mesmo em dia de 

Domingo, o que antes não era possível, pois, agora, embora seja velado na Paróquia, o falecido 

somente será levado à igreja uma hora antes do enterro. 

 Se a família do falecido fizer questão mesmo de fazer o velório inteiro na igreja catedral não 

lhe será por agora negado, mas espera-se que todos, gradativamente, compreendam e aceitem as 

normas da Igreja e se convençam que a nova forma proposta é a melhor para todos. 
 

NOSSO VIZINHO SERÁ PROCLAMADO SANTO ! 
 

O corpo de Frei Galvão, o primeiro brasileiro a ser declarado santo 

no próximo dia 11 de maio, descansa na capela do Mosteiro da Luz, 

localizado ao lado da nossa Igreja Catedral, no bairro da Luz, em São 

Paulo. 

Seu nome completo é Antônio de Sant'Ana Galvão e nasceu na 

cidade paulista de Guaratinguetá em 1739. Seu pai, Antônio Galvão de 

França, era um emigrante português; sua mãe, Isabel Leite de Barros, era 

bisneta do famoso bandeirante Fernão Dias Pais, o “Caçador de 

Esmeraldas”.  

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKBq0BJGCwAB5iIPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12a5ng9ga/EXP=1175724522/**http%3a/www.eclesiales.org/portugues/arquivo/9811-2.htm
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5W0zCxNGdQgAth4PGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12a0hbp9p/EXP=1175739571/**http%3a/www.saintgermainvelasmagicas.com.br/Finados.htm
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Aos 21 anos entrou na vida religiosa franciscana, distinguindo-se pela piedade e virtudes. 

Foi ordenado Sacerdote aos 23 anos. 

Seu primeiro lugar de apostolado foi o Convento de São Francisco em São Paulo. Foi 

confessor estimado e procurado.  

Em 1774 fundou o atual Convento da Luz. Durante catorze anos cuidou da construção. A 

inauguração ocorreu aos 12 de agosto de 1802. Frei Galvão foi arquiteto, mestre de obras e até 

mesmo pedreiro. A obra hoje foi declarada “Patrimônio Cultural da Humanidade” pela UNESCO. 

Faleceu em 23 de dezembro de 1822 e, a pedido do povo e das irmãs, foi sepultado na igreja 

do Recolhimento da Luz, que ele mesmo construíra. Seu túmulo sempre foi lugar de contínuas 

peregrinações. 

Em 1997 o Santo Padre João Paulo II o beatificou. O segundo milagre, ocorrido após a 

Beatificação, permitirá que o Papa Bento XVI, na Santa Missa que celebrará em São Paulo, o 

declare Santo, no próximo dia 11 de maio. São Antônio Galvão, rogai por nós! 

 

ELEITO NOVO BISPO ARMÊNIO CATÓLICO 
 

 O Santo Padre confirmou a eleição feita pelo Santo Sínodo dos Bispos 

Armênios Católicos, no dia 12 de setembro de 2006, do novo bispo para a 

Eparquia (Diocese) de Bagdá, Sua Excelência Dom Emmanuel Dabaghian. 

Seu verdadeiro sobrenome é Akrabian. 

 O novo Bispo nasceu em 1933 em Alepo, na Síria. Pertence ao Clero 

do Instituto Patriarcal de Bzommar e foi ordenado Sacerdote em 1967. 

 A eleição o encontrou como Vigário Episcopal para os Armênios 

católicos da Geórgia, com sede na capital, Tbilisi. 

 A consagração episcopal de Dom Emmanuel se realizará no mosteiro patriarcal de 

Bzommar, no próximo mês de junho. Parabéns!  
  

OBRIGADO DOM CLÁUDIO    –    BEM-VINDO DOM ODILO 
 

     Sua Eminência o Cardeal Cláudio Hummes, foi nomeado 

pelo Santo Padre Bento XVI Responsável pela Congregação 

do Clero, no Vaticano. 

     Em seu lugar, Sua Santidade nomeou, como novo 

Arcebispo de São Paulo, S. Excia. Revma. Dom Odilo Pedro 

Sherer, até então Bispo Auxiliar da Arquidiocese e Secretário 

Geral de Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

 Como Dom Cláudio, Dom Odilo será nosso vizinho, 

pois a sua residência faz limite com o terreno do nosso Bispado e Paróquia, no bairro da Luz. 

 Boas-vindas, prezado Dom Odilo Pedro Sherer e muito obrigado, Cardeal Cláudio Hummes, 

por todas as atenções dispensadas à nossa Comunidade armênia católica em São Paulo. 
 

MONUMENTO AOS MÁRTIRES DO GENOCÍDIO 
 

 Aproxima-se a Comemoração do 92º Aniversário do 

Genocídio Armênio. 24 de Abril de 1915, dia em que o líderes da 

coletividade armênia de Istambul foram presos, ficou sendo o dia 

símbolo da recordação dessa tragédia vergonhosa para o povo 

turco e para a humanidade. 

 Em Erevan, capital da Arme-

nia, na “Colina das Andorinhas”, 

“Dzidzernagapert”, foi erguido o 

mais expressivo monumento ao 

Genocídio Armênio. Ali, anualmente, 

no dia 24 de Abril, a população da 

 

 
 

 
 

http://www.cdca.asso.fr/s/detail.php?r=1&id=307
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capital concorre para depositar uma flor no monumento, ao redor da chama perpétua, localizada no 

centro, formando uma esplêndida e alta coroa de flores.   

 

 

 

 
 

VOCÊ SABIA? 
 

 Que o Domingo de Páscoa está ligado às fases da lua? 

Que ele cai no primeiro Domingo depois da primeira lua cheia da primavera do 

          hemisfério norte?  

Que o Domingo de Páscoa pode cair deste o dia 22 de março até o dia 23 de abril? 

Que por esse motivo as festas dos santos armênios não tem data fixa e se deslocam 

          segundo a data do Domingo de Páscoa? 

 Que a festa de Páscoa é anterior ao Cristianismo? 

 Que ela significava a passagem do povo hebreu da escravidão para a libertação e 

           significa agora a nossa passagem do pecado para a amizade com Deus? 

 Que a festa de Páscoa é a maior festa religiosa do ano? 
 

RIR FAZ BEM E MUITO! 
A parte central da Missa 
 

Um navio em alto mar estava afundando. 

Os passageiros descobriram que um dos pás-

sageiros era Sacerdote. Correram ao seu encontro e 

lhe disseram. 

- Padre, vamos morrer todos afogados! Somos 

pecadores; por favor, reze uma Missa por nós. Por 

favor! 

- Não posso, respondeu o Padre. Necessito de meia 

hora e em dez minutos estaremos todos debaixo da 

água. 

- Padre, então faça a parte mais importante, faça apenas a parte central da Missa! 

- Ah bom. Aí sim! Passem, pois, as bandejas para recolher o dinheiro das ofertas... 
 

Finalmente a paz 
 

Um marido escreveu na lápide do túmulo de sua esposa: 

“Aqui jaz Maria, minha querida esposa, que depois de uma longa, longa e dolorosa 

doença, encontrou a paz. E eu também!” 
 

Ainda no cemitério 

Curioso epitáfio no túmulo de um cemitério de Guadalajara, no México: 

“Aqui jaz Juan Jimenez, pistoleiro! Visitante, diante deste túmulo 

não chore, porque se ele estivesse vivo, você estaria morto...” 
 

A trombada do caolho com o vesgo 

Um caolho tromba com um vesgo. 

O caolho diz ao vesgo: -“Veja se pisa onde olha”. 

E o vesgo para o caolho: -“E você veja se olha onde pisa”. 
 

Que memória! 

Doutor, tenho sérios problemas de memória! 

Médico: - Quando começou? 

Paciente: - Começou o que? 

ŦTakavor Sistemas 

Consultoria, Projeto e Implantação  

de Sistemas de Informação (ERP, BI, EIS) 
takavor@superig.com.br / (11) 9788-1952 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE ORAÇÃO CARISMÁTICA com Bênção do Santíssimo 

Às terças-feiras, das 19 às 22 horas! Na nossa Igreja Catedral!  

Responsável: Sra. Zuleica. Venham rezar conosco! 

mailto:takavor@superig.com.br
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5Xes4A1GlJYAxTqff6MX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=1215kapb1/EXP=1175401004/**http%3a/estegosaurio.tripod.com/fotostavo.html
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5X0wERNG4kMBn4wPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12c8ci7fm/EXP=1175741104/**http%3a/aconquista.zip.net/arch2005-03-01_2005-03-15.html
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COLETAS ANUAIS 
 

  A Comunidade Armênia Católica participa anualmente das coletas prescritas para toda a 

Igreja Católica e das próprias do Brasil. Faz ainda uma coleta anual para o Patriarcado e outra para 

a Armênia. Todas as famílias recebem a oportunidade de colaborar através do boleto bancário. O 

valor estipulado é apenas indicativo. Cada família colabora se puder e com o valor que a sua 

condição econômica e generosidade permitirem. 

  Eis a lista das Coletas Anuais, com o resultado de 2006: 

  Abril: Coleta da Campanha da Fraternidade (CNBB). Em 2006: R$ 1.810,00. 

Maio: Coleta para a Terra Santa. Em 2006: R$ 2.055,00. 

Junho: Coleta para o nosso Patriarcado. Em 2006: R$ 2.260,00. 

Julho: Coleta para a caridade do Papa (Óbulo de S. Pedro). Em 2006: R$ 1.210,00. 

Agosto: Coleta para a Armênia. Em 2006: R$ 1.670,00. 

Dezembro: Coleta para a Evangelização (CNBB). Em 2006: R$ 2.090,00. 

 

ARMÊNIA: O LAGO SEVAN 
 

Os maiores lagos do planalto 

armênio são Van, Úrmia e Sevan. O lago 

Van (atualmente dentro do território da 

Turquia) em tempos remotos era deno-

minado de Tosp ou Mar de Bznuni. Tem 

uma extensão de 3.733 km2, e sua água 

é salgada. O lago Úrmia (atualmente no 

território do Irã) era denominado de 

Kaputan; também possui água salgada e 

não tem peixes. Sua dimensão é de 5.800 km2. O lago Sevan, antigamente, era 

denominado de Mar de Guegham.  

O lago Sevan é um dos lagos mais altos do mundo, com 1.897 m acima do nível do mar, 

atingindo a profundidade de 81 metros. É o maior reservatório de água potável da Armênia com 

aproximadamente 1.400 km2 de superfície. Por volta de duas dúzias de pequenos rios desembocam 

no lago, e apenas alguns 

afluem dele. Sua água é 

doce, e o peixe mais famo-

so é o Ichkhan (uma truta 

local). 

  O lago Sevan faz 

parte das principais atra-

ções turísticas da Armênia, 

juntamente com suas mon-

tanhas, belas florestas, o centro Olímpico de esqui em 

Tsakhkadzor e muitos locais arqueológicos, igrejas, e mosteiros. 

 

 

 

 

 
      Mosteiro do lago Sevan 

 

 

Maio é o mês da Coleta Anual para a Terra Santa, a terra 

de Jesus, a terra abençoada pela presença do Filho de Deus. O 

Santo Padre pede que ajudemos a manter a presença da 

Comunidade Católica nos Santos Lugares, que luta com tantas 

dificuldades. O boleto bancário, anexo e com um valor apenas 

indicativo, nos ajudará a sermos generosos em nossa doação! 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XLtIhNGpk4BAngPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=13j1q4e18/EXP=1175745645/**http%3a/www.areiahostil.com.br/zonalivre/2003/novembro/fanzine%2520dinheiro/fanzine_dinheiro.htm
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ATIVIDADES PAROQUIAIS 
 

  Dom Vartan, nosso pai-bispo e o Sr. Elie Chadarevian, representando o Conselho e a 

Diretoria da Paróquia, compareceram no Consulado Geral da República da Armênia em São Paulo 

para firmar o Livro de Pêsames pelo falecimento do Primeiro Ministro da Armênia, Dr. Antranik 

Margaryan. 
 

  Teve início na Paróquia de São Paulo, no dia 24 de março, o Curso de Preparação para a 

Primeira Comunhão das crianças. Os encontros são realizados a cada duas semanas, aos sábados, 

das 8h30 às 9h30, com a presença das crianças e de seus pais. Enquanto as crianças se encontram 

com a catequista, Sra. Dikranoui (Zazá) Ekizian, o revdo. Padre António Francisco Lelo se reúne 

com os pais. O calendário dos encontros de 2007 já foi estabelecido com a colaboração dos pais. 

Eis o nome das seis crianças que tem a alegria de participar da catequese: Bruna Monico 

Hadikian, Amanda Dermendjian, Thiago Zeronhian, Mariana Papazian, e os dois irmãos Beatriz e 

Marcelo Contreras Baboghluian. A satisfação dos pais e alunos é geral. 

Lembramos que já com 8 anos as crianças podem fazer a Primeira Comunhão na Igreja 

Armênia Católica. É só entrar em contacto com a Secretaria da Paróquia para a inscrição. 

Agradecemos ao Padre Lelo, preparador de livros de Catequese na Editora Paulinas, por sua 

preciosa colaboração! 
 

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

 
 

Atoiantz, Mariam Garabed ................... 17/5/1956 

Bedoyan, Bedros Artine ……….....….. 02/5/1978 

Boghossian, Zeizaf Michel ………….. 03/5/1958 

Boyadjian, Nersés ................................ 13/5/1968 
Chakirian, Ohannes .............................. 05/5/1992 

Fernezlian, Bedrós Minás ..…............ 20/5/1987 

Fetulahian, Adel …………..….….…. 17/5/1971 
Franzelian, Abraham ……..…………. 18/5/1995 

Guluizian, Miran …………… ……..... 02/5/1959 

Hagopian, Never Menechian ………… 08/5/2002 
Harmandaian, Hovsep Sarkis ……..... 31/5/1960 

Hassessian, Tervanda ……………..... 16/5/1991 

Indjaian, Ohannes ………………….... 23/5/1995 

Jaburian, Siranouche ………..………. 13/5/1984 
Ketchedjian, Levon …………..….…. 13/5/1974 

Kherlakian, Geny Manouguian ......  20/5/1989 

Kherlakian, Naimé .......................... 17/5/2004 

Koulian, Sirarpi Kessadjikian ……   30/5/2003 

Kupelian, Ohannes ..........................   01/5/1987 
Maldjian, Eliza Kherlakian ……….   14/5/1971 

Mazmanian, Antoun Krikor ...........   22/5/1992 

Ohannesian,, Sirvart ………..........   29/5/1985 
Rabbat, Naoum Sarkis …………….   26/5/1951 

Sarian, Ermon ………………….....   16/5/1985 

Simonian, Elizabeth …...……….....   05/5/1968 
Yapudjian, Helena Kodjaian ……...   12/5/1998 

Yapudjian,  Virginia ….……….….    28/5/1960 

Zeitunlian,  Hovhannes ……….….. 04/5/1995 

Zeitunlian,  Mairanouch Nerguezian  13/5/1971 

 

NOSSA GENTE 
 

CRISMA – Receberam o Sacramento da Crisma: 
 

Bruna Monico Hadikian - no dia 18/02/2007. Nascida em 12/03/2000. Filha de  

          Márcio Avedis Hadikian e de Priscila Monico Hadikian. 

 Foi Madrinha: a Sra. Rapeka Kassardjian Hadikian. 
 

Priscila Monico Hadikian - no dia 18/02/2007, durante a Santa Missa dominical. Ela é esposa do 

Sr. Márcio Avedis Hadikian e filha de Flávio Arruda Monico e de Maria de Lourdes Monico. 

 Foi Madrinha: a Sra. Rapeka Kassardjian Hadikian.  

 Parabéns a toda a família! 
 

MATRIMÔNIO – Consagraram o próprio amor diante de Deus: 
 

Celso Ricardo Denser Pamboukian e Maria Isabel Haspani – No dia 10 de março de 2007. 

 Ele, filho de Vicente Pamboukian e de Íris Aparecida Denser Pamboukian. 

 Ela, filha de Jorge Haspani e de Izaura Margato Pereira Haspani. 

Foram testemunhas: o Sr. Sérgio Vicente Denser Pamboukian e a Sra. Magali Aparecida de 

     Fonte.  Parabéns, estimados jovens! 

 
 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5W391RNGzcIAzUEPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12nkd4qpu/EXP=1175791485/**http%3a/noivinhosdetrancinhas.zip.net/arch2004-08-01_2004-08-07.html
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5W511hNG7noAexMPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12dj1p7t3/EXP=1175791605/**http%3a/partilhando.zip.net/arch2004-11-01_2004-11-30.html
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5Xt31xNGlHUASHkPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11r1hnho0/EXP=1175791863/**http%3a/biblia.com/jesusart/posters2.htm
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PROGRAMAÇÃO PASTORAL – MAIO 
MÊS DE MARIA, NOSSA MÃE 

  

 

06 – 5o Domingo da Qüinquagésima pascoal (290) 

11h: Santa Missa cantada na intenção dos Idosos e Doentes. 
Leituras bíblicas: At 17,1-15 e Jo 7,14-23 

 

10 – Encontro do Santo Padre Bento XVI com a Juventude 
18h: Encontro com a Juventude no Estádio Pacaembu. 

 

11 – Missa do Papa com Canonização do Frei Galvão 
09h:30 Santa Missa campal no Aeroporto Campo de Marte para todas as Famílias.                     

 

13 – 6o Domingo da Qüinquagésima pascoal (308) 
DIA DAS MÃES 
Início, com o Papa, da V Conferencia Geral do Episcopado em Aparecida. 

11h: Santa Missa cantada por intenção das Mães. Homenagem às Mães.    

Homenagem especial a todas as que levam um nome de Maria Santíssima. 
Leituras bíblicas: At 20,17-38 e Jo 9,39-10,10 

 

18– 3a Sexta-feira do mês (323) 
08h: Devoção das MIL AVE-MARIAS pelas Vocações religiosas e sacerdotais. 

10h: Santa Missa dialogada. 
Leituras bíblicas: At 22,30-23,11 e Jo 11,47-54 

 

20 – Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo (328) 

Sétimo Domingo da Qüinquagésima pascoal. 

Jornada Mundial das Comunicações Sociais. 

Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos. 

11h: Santa Missa cantada por intenção da Unidade dos  Cristãos e dos Falecidos do mês. 
Leituras bíblicas: At 1,1-14 e Lc 24,41-53 

 

27 – Pentecostes-Descida do Espírito Santo – Dia do Patriarcado (349) 

1o Domingo do “Tríduo” de preparação para a festa do Padroeiro, São Gregório Iluminador. 

11h: Santa Missa cantada na intenção do Patriarcado e dos Aniversariantes do mês. 

Orações e coleta pelo Patriarcado Armênio Católico. 
 Leituras bíblicas: At 2,1-21 e Jo 14,25-31 

 

         1º grupo de Famílias convidadas para homenagear a S. Gregório no dia 27: Abrikian, Achekian, 

Adjamian, Afetian, Alapanian, Alboyadrian, Alexanian, Altounian, Ambariantz, Ananian, 

Andonian, Aprikian, Arabian, Arakelian, Aris, Aristakessian, Arslanian, Asdorian, Assal, Assalian, 

Atikian, Avedissian, Azrak, Babian, Baboghlian, Baboghluian, Bachian, Bakchachian, Balakdjian, 

Balikian, Banlian, Baronian, Basmadjian, Bayeh, Bechara, Bedros, Bedrossian, Behisnelian, 

Berberian, Bertezlian, Bichara, Bilemdjian, Boghosian, Boghossian, Bogossian, Bojikian, Borsali, 

Boudjikian, Boyadjian, Boyayan, Bozian, Calaigian, Casabian, Cayaian, Chadarevian, Chahestian, 

Chakirian, Cherkezian, Darakdjian, Deguirmendjian, Degurmendjian, Derderian, Dermargos, 

Dermendjian, Dilguerian, Dishtchekenian, Djamdjian, Djanikian, Djedjian, Djehdian, Dolmadjian, 

Donelian, Ekisian, Ekizian e Eorendjian. 
 

 

SECRETARIA 
 

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 – SÃO PAULO – SP – BRASIL - paroquiaarmenia@terra.com.br 

exarmal@yahoo.com.ar (do Bispado-Dom Vartan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:paroquiaarmenia@terra.com.br
mailto:exarmal@yahoo.com.ar
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKATsBNGPVABZTsPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12kbu41qb/EXP=1175781779/**http%3a/www.diocesefranca.org.br/boletim/mai2004/bd-materia1.html
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyK10sBNG.AkASVAPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12cos2up1/EXP=1175781876/**http%3a/www.cnbb.org.br/index.php%3fop=pagina%26subop=899

