
 

 

 

 

 

 

 

 
 

São Paulo – Brasil - 7º Ano                                               No 27-Jul/Ago/Set-2007 
  

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

 

UMA PRECIOSA COLABORAÇÃO! 
 

Dom Vartan W. Boghossian 
 

      Com este número do nosso Boletim Paroquial quero apresentar 

o Sacerdote que está colaborando com nossa Paróquia de São Paulo: 

o prezado e reverendo Padre Dr. Antonio Francisco Lelo. 

      Trata-se de um Sacerdote jovem, 47 anos, muito preparado e 

jovial, que já conquistou a simpatia dos fiéis que tiveram ocasião de 

conhecê-lo. 

      Pe. Antonio começou colaborando conosco na organização da 

catequese das crianças para a Primeira Comunhão. Foi conhecendo 

a beleza do rito oriental armênio e se prontificou para ir assumindo, 

aos poucos, a responsabilidade da Paróquia. Já iniciou o estudo da 

língua armênia e dos Sacramentos em nosso rito, para melhor 

atender a Comunidade armênia católica do Brasil. 

      Somos gratos a Deus pelo dom do Padre “Andon”, do Padre 

Antonio. Tendo recebido toda a formação para o Sacerdócio na 

Congregação Salesiana de Dom Bosco, possui grande experiência com a juventude  e já foi, por 

duas vezes, Pároco. Pode também realizar, na Espanha, os estudos de pós-graduação: mestrado e 

doutorado em Liturgia! Conhece bem, pois, as duas línguas do Exarcado Apostólico da América 

Latina, podendo prestar uma colaboração muito ampla. 

 Felizmente o Pe Antonio pode conciliar o convite de trabalhar conosco com o compromisso 

que tem, durante a semana, junto à Casa Editorial das Irmãs Paulina, empenhado na publicação de 

livros pastorais e litúrgicos. Aos sábados, Domingos e em mais algum dia da semana atenderá a 

nossa Comunidade. 

 Uma curiosidade: O papai do Pe. Antonio se chama Sr. Armênio!  

 Seja bem-vindo em nosso meio, Padre Antonio Francisco Lelo, e muito obrigado pela sua 

disponibilidade e colaboração!            (Veja síntese do currículo do Padre Antonio à página 4) 

 

 

       Uma vez por ano nos recordamos, de modo especial, das 

necessidades da Mãe Pátria Armênia e fazemos uma coleta em 

toda a nossa Comunidade espalhada pelo Brasil. O resultado 

será destinado às obras sociais, através de nosso Arcebispo 

armênio católica da Armênia, D. Nichan Karakeheyan. Sejamos 

generosos! Ali está a fonte e o centro de toda a armenidade! 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XefLJxGtUoBcnYPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12cg0ai0d/EXP=1184726559/**http%3a/forum.aceboard.net/93227-95-1818-4-Calendrier.htm
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A FESTA DO PADROEIRO 
 

  

No passado dia 17 de junho, um ensolarado Domingo, a 

Paróquia Armênia Católica de São Paulo celebrou a festa anual do 

seu Padroeiro, São Gregório Iluminador, Apóstolo da Armênia. 

 A preparação para a festa foi intensa! Em cada um dos três               Participação de D. Odilo P. Scherer                  

Domingos que a antecederam, um terço das famílias da Comunidade foi convidada a participar do 

"Tríduo" de preparação, fazendo sua homenagem ao santo protetor e recebendo uma bênção 

especial.       

 A santa Missa do dia da festa contou com a honrosa presença do novo Arcebispo de São 

Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, que concelebrou com S. Excia. Dom Vartan  W. Boghossian e 

dirigiu a mensagem aos armênios, durante a homilia. No final da celebração Dom Odilo deu a 

bênção conclusiva e recebeu, como lembrança dessa sua primeira visita, uma artística Cruz armênia 

em metal dourado. 

 Além dos numerosos fiéis e de Representantes das Instituições Armênias presentes na 

Catedral armênia católica, compareceram na celebração várias autoridades civis e diplomáticas: o 

excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Dr. Gilberto Kassab, o Sr. Vereador Adilson Amadeu, 

grande amigo da Comunidade armênia e nosso estimado Cônsul Geral, Sr. Valery Mkrtumian. 

 O Coral Vahak Minassian, do Clube Armênio, S.A.M.A., participou dos cantos da Divina 

Liturgia e executou uma série de cantos armênios na grande festa que se seguiu, no amplo pátio da 

paróquia.                                                         

    Durante toda a tarde a tradicional grande festa superou a dos anos anteriores, com um saboroso 

churrasco e uma grande variedade de barracas e atrações. 

O clima familiar e acolhedor da grande festa anual da Paróquia armênia católica São Gregório 

Iluminador é tão especial que os participantes não deixam de comparecer todos os anos. Desta vez 

foram 1.500 pessoas!      

 A TV Globo divulgou a beleza da Catedral São Gregório Iluminador, a "Capela Sistina do 

Brasil", no programa Antena Paulista; a TV Canção Nova difundiu a santa Missa celebrada e o 

jornal "O São Paulo" publicou abundante matéria sobre a festa.  

 Estamos todos de parabéns! Que São Gregório abençoe todas as famílias! 

       
  Dom Datev K. e o Sr. Cônsul Geral                    Vista parcial da grande festa                  Sr. Prefeito e Ver. Adilson saúdam D. Odilo     
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Ainda a festa de São Gregório... 

 

A "CONFERÊNCIA DE APARECIDA" 
 

 É com esse nome, "Conferência de Aparecida", que 
passará à história a reunião aberta pelo Santo Padre o Papa 

Bento XVI em Aparecida, no dia 13 de maio e que terminou 

no dia 31 daquele mês. 
 Os numerosos Bispos, representando as Conferências 

Episcopais de toda a América Latina e o Caribe, ao concluir a 

Conferência, emitiram uma mensagem ao Povo de Deus com 

a seguinte conclusão, que deve ser também nossa: 

 "Em Medellín e em Puebla terminamos dizendo: 

"CREMOS". Em Aparecida, como o fizemos em Santo Do-

mingo, proclamamos com todas as nossas forças: CREMOS E ESPERAMOS. 

 Esperamos: 

 Ser uma Igreja viva, fiel e crível, que se alimenta na Palavra de Deus e na Eucaristia. 

 Viver o nosso ser cristão com alegria e convicção como discípulos-missionários de Jesus Cristo. 

 Formar comunidades vivas que alimentem a fé e impulsionem a ação missionária. 

 Valorizar as diversas organizações eclesiais em espírito de comunhão. 

 Promover um laicato amadurecido, co-responsável com a missão de anunciar e fazer visível o 

    Reino de Deus. 

 Impulsionar a participação ativa da mulher na sociedade e na Igreja. 

 Manter com renovado esforço a nossa opção preferencial e evangélica pelos pobres. 

 Acompanhar os jovens na sua formação e busca de identidade, vocação e missão, renovando a 

    nossa opção por eles. 

 Trabalhar com todas as pessoas de boa vontade na construção do Reino. 

 Fortalecer com audácia a pastoral da família e da vida. 

 Valorizar e respeitar nossos povos indígenas e afro-descendentes. 

 Avançar no diálogo ecumênico "para que todos sejam um", como também no diálogo inter- 

   religioso. 

 Fazer deste continente um modelo de reconciliação, de justiça e de paz. 

 Cuidar a criação, casa de todos, em fidelidade ao projeto de Deus. 

 Colaborar na integração dos povos da América Latina e do Caribe. 

 Que este Continente da esperança seja também o Continente do amor, da vida e da paz! " 
 

     No dia 2 de agosto começaremos a Catequese para pessoas de 14 a 88 anos! Será 

ministrada por catequistas leigos, acompanhados por um Sacerdote, no nosso salão paroquial. 

Serão 15 catequeses ao todo! Duas vezes por semana: às quintas-feiras, começará às 20h; aos 

sábados, às 16 h. Não perca esta oportunidade de aprofundar a fé! Não se necessita inscrição e 

é gratuito! É Deus que bate à sua porta! Compareça! Anote: início no dia 2 de agosto, às 20h! 

 

O BEIJO DA PAZ NA LITURGIA ARMÊNIA 
Pe. Antonio Francisco Lelo 

A paz é desejada por povos e nações que buscam incessantemente um modo harmonioso de con- 

 

   

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5W2NI5xGBKkAKFIPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12g9lcisn/EXP=1184724237/**http%3a/www.santuarionacional.com.br/index.php%3fid_canal=116
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viver num mundo conturbado e violento. Pessoalmente, cada um de nós 

vive este mesmo anseio de bom relacionamento, perdão, alegria, otimismo 

e diálogo. Construir a paz é um dever que se nos impõe como cristão e 

como exercício de cidadania. Paz é condição de vida digna, respeito dos 

direitos da pessoa, justiça social para que não haja excluídos; enfim, é a 

plenitude de vida que só o Cristo pode nos dar, até culminar na vida 

eterna. 

 A Eucaristia dominical expressa em plenitude toda essa realidade. Cristo, príncipe da paz, 

reconciliou-nos com o Pai, extinguiu todo ódio e divisão que pesavam sobre o ser humano. Por isso, 

na tarde do domingo da ressurreição, Ele se põe no meio dos apóstolos e lhes diz: “a paz esteja 

convosco”. Depois sopra sobre eles e lhes diz: “Recebei o Espírito Santo” (Jo 20,19.22). A paz é o fruto 

primoroso da sua ressurreição, significa os corações dos discípulos unidos no ardor da caridade com 

força para superar no Espírito tudo o que nos impede de viver as bem-aventuranças, a novidade do 

Reino em nossas vidas. Somente em Cristo, o coração humano encontra a paz verdadeira, alicerçada 

no amor-doação em favor do bem comum. 

 Em cada Eucaristia recebemos diretamente do Senhor o dom de sua paz. Várias vezes o 

sacerdote canta e abençoa o povo reunido: “a paz esteja convosco”, “<g=g=yupjuh gtfhf]yuh-

khaghaghutiún amenetsún”. A paz acaba sendo o próprio Senhor que vem para derramar seu 

Espírito sobre nós.  

Durante a celebração também é considerada a advertência do Senhor: “quando for apresentar sua 

oferenda ao altar, e se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, procure antes reconciliar-se 

com o seu irmão” (Mt 5,23). Por isso, a paz é trocada na Igreja armênia após a proclamação da 

Palavra, anúncio de conversão, e antes de iniciar a oração eucarística, a fim de que todos estejam 

bem dispostos para entrar em comunhão com o Senhor e formar o seu corpo, a Igreja, sem nenhuma 

divisão.  

Os acólitos beijam o altar e as mãos do celebrante e levam a paz para os membros da assembléia, 

cumprimentando-os. Mesmo antes, o diácono já tinha convidado a assembléia para saudar-se 

mutuamente com o beijo da paz. Do altar que é Cristo e do sacerdote que age na pessoa dele 

origina-se a paz que é difundida na Igreja, corpo de Cristo.  

 

 

CURRÍCULO DO PADRE “ANDON” 
                                   (Alguns tópicos) 
 

     O Padre Antonio Francisco Lelo nasceu em Varginha, MG, no dia 5 de julho de 

1960. Ordenou-se Sacerdote aos 19 de dezembro de 1987 

     É habilitado em administração escolar, nas disciplinas de filosofia, psicologia e 

história para o ensino fundamental e médio. Acumula a experiência em educação 

social, de planejamento e coordenação de programas em ONGs em lugares de 

conflito social. Leciona cursos de antropologia religiosa e de teologia sistemática na 

área de liturgia e de sacramentos. Acompanha alunos no trabalho de conclusão de 

curso e faz, atualmente, parte do conselho editorial da Paulinas Editora, da que também é editor-

assistente nas áreas de liturgia e catequese.  

 Tem pós-graduação, Especialização em Educação pela Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul. Pela U. E. Americana tem Licenciatura em Pedagogia com Habilitação Escolar (Ensino 

fundamental e médio), Magistério em sociologia, psicologia e filosofia da educação. 

 É licenciado em Filosofia com Habilitação em filosofia, psicologia e história (ensino médio) 

pelo Centro Universitário Salesiano de S. Paulo. Possui Bacharelado em Teologia pela Pontifícia 

Universidade Salesiana de Roma. 

 

Sintonize aos Domingos: “ARMÊNIA ETERNA” – Programa radiofônico armênio 

às 21h – Rádio Mundial – 95.7 FM – Pela internet: www.radiomundial.com.br 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5Xuda51GFSwB2b4PGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=1370qlv30/EXP=1184808221/**http%3a/www.educa.aragob.es/cpmsabin/Actividades/Actividades_conjuntas/Dia_de_la_Paz
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 Em 1994 concluiu o Mestrado em teologia sistemática na Univesidade Pontifícia de 

Salamanca, Espanha. Ainda nesse país, concluiu, em 2002, o Doutorado em Liturgia. 

Um rato morava 

numa sacristia. 

Era um mau católico 

e a tudo roía. 

Só respeitava a 

Santa Eucaristia. 
 

Num lugar sagrado 

certo se escondia. 

Nem mesmo o arcebispo 

vê-lo conseguia. 

De dia dormia. 

e à noite roía. 
 

Como o próprio Deus 

ele era invisível. 

A ninguém no mundo 

ele aparecia. 

Padre e sacristão 

sempre o maldiziam. 
 

Nenhuma ratoeira 

ou mesmo doutrina 

lograva pegá-lo. 

Fugia aos venenos 

como se tivesse 

proteção divina. 

O RATO 
 

DA 
 

SACRISTIA 
 

                                       Ledo Ivo 
 
 

Mal caía a noite 

saía da toca 

e a tudo roía. 

Nem sequer poupava 

o pezinho santo 

da Virgem Maria. 
 

Fugia aos perigos 

como o Diabo à Cruz. 

Que fome era a sua! 

Nem sequer poupava 

o dedinho do 

Menino Jesus. 
 

Numa madrugada, 

quando ele roía 

rico paramento, 

Deus lhe apareceu. 

E à muda censura 

ele respondeu: 

"Nós, os roedores, 

vosso santo nome 

invocamos sempre. 

Deus seja louvado 

que criou a terra, 

os ratos e os homens. 
 

Fostes vós, Senhor! 

E quem cria um rato 

cria a sua fome, 

seu dente de siso. 

Para que vivamos 

roer é preciso". 
 

Em silêncio Deus 

pesou o argumento 

e, para poupar 

o seu paramento 

e salvar a Igreja, 

não titubeou. 
 

Quem vive tem fome? 

Roer é preciso? 

Deus não fez por menos. 

Para que veneno? 

Levou o ratinho 

para o Paraíso. 

 

RIA À VONTADE! 
Confissão 
 

    O condenado à morte esperava a hora da execução, 

quando chegou o Sacerdote: 

¬ Meu filho vim trazer a palavra de Deus para você. 

¬ Perda de tempo, padre. Daqui a pouco vou falar 

com ele pessoalmente. Algum recado? 
 

Emergência 
 

    Um eletricista vai até a UTI de um hospital, 

olha para os pacientes ligados a diversos tipos 

de aparelhos e lhes diz: 

¬ Respirem fundo; vou trocar o fusível. 
 

Lógica 

    O garoto apanhou da vizinha e a 

mãe, furiosa, foi tomar satisfação. 

¬ Por que a senhora bateu no meu 

filho? 

¬ Ele foi mal-educado e me chamou de 

gorda. 

¬ E a senhora acha que batendo nele 

vai emagrecer? 

Divisão de bens 

    Dois amigos se encontram depois de muitos anos. 

¬ Casei-me, me separei e já fizemos a 

partilha dos bens. 

¬ E as crianças? 

¬ O juiz decidiu que ficariam com 

aquele que mais bens recebeu. 

¬ Então ficaram com a mãe? 

¬ Não. Ficaram com o nosso advogado! 

 

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
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XLOHZxGbR4BMn4PGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11n37n5ih/EXP=1184722766/**http%3a/www.abcexpurgo.com.br/images
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XfDSZ1GUMQADQwPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12narukta/EXP=1184799555/**http%3a/www.fusquinhavermelho.blogger.com.br/2003_06_01_archive.html
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Quem não vive para servir não serve para viver! 

A SANTA IGREJA NO CREDO 
 

 O Sínodo da Igreja Católica voltou a colocar na 

Profissão de fé, no Credo, o adjetivo "Santa" quando expressa a 

sua fé na Igreja, una, santa, católica e apostólica. É uma 

verdade que foi sempre objeto da fé católica e, por isso, fica 

novamente expresso na fórmula em que essa fé vem expressada 

publicamente. 

 Essa modificação já está contida nos novos livrinhos 

para os fiéis, que a Paróquia de São Paulo acaba de publicar 

para a participação na Divina Liturgia. Há um novo livrinho tanto para a santa Missa Solene como 

para a Cantada, de todos os Domingos. É um trabalho didático, em cores que, com a ajuda de um 

discreto painel eletrônico, permite acompanhar toda a celebrar e dela participar. 
 

 

   

 
 

 
 

ATIVIDADES PAROQUIAIS 
 

DIA DAS MÃES 
 

 No Domingo 13 de maio a Paróquia homenageou 

todas as mamães presentes na santa Missa oferecida para 

elas. No final da celebração todas receberam uma bênção do 

Sr. Bispo e uma lembrança, juntamente com uma bela rosa. 

 Como "Mãe do Ano" foi homenageada a Sra. Alice 

Hadikian Haleblian, esposa do Sr. Garabed Haleblian e mãe 

de Ricardo Avedis e Renata; é vovó dos gêmeos Bruno e 

Aline.  

A festa continuou no salão paroquial onde todos 

apreciaram um saboroso bolo.                                                                                          A Mãe do Ano 

 Parabéns à Mãe do Ano e a todas as Mamães! 

  

NOSSA GENTE 
 

BATISMO – Tornaram-se filhas adotivas de Deus pelo Batismo: 
 

Raphaela Semerdjian - no dia 18/4/2007. Nascida aos 10/4/2006 em São Paulo. 

É filha de Eduardo Semerdjian e de Márcia Cristina Ohannesian Semerdjian. 

Foram Padrinhos: o Sr. Marcelo Artur Ohannesian e a Sra. Sandra Aparecida 

Ohannesian Yapudjian. 
 

Maria Fernanda Kherlakian - no dia 21/4/2007. Nascida em São Paulo aos 

5/6/2006. É filha de Fernando Abílio Kherlakian e de Hanaide Kalaigian. 

Foram Padrinhos: o Sr. Marcelo Kherlakian e a Sra. Karina Néctar 

Atchabahian Kherlakian. 
 

Parabéns a essas famílias! 
 

 

CRISMA – Recebeu o Sacramento da Crisma: 
 

 

 
 

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! 

  

 

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=A0Je5W48AJ1GycAAXSQPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11utqpc2q/EXP=1184780732/**http%3a/www.dombosco.br/eventos/diamaes.htm
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Fabiana de Jesus Paulo - no dia 29/4/2006, durante a santa Missa. Nascida aos 11/12/1979, 

preparou-se, assim, para o Sacramento do Matrimônio com Marcos Jorge Markarian. É filha de 

Salvador Antonio Jesus Paulo e de Maria Antônia Picão Paulo.  

 Foram Padrinhos: o Sr. Bedros e a Sra. Hasmik Markarian. 
 

 

MATRIMÔNIO – Consagraram o próprio amor diante de Deus: 
 

Maurício José Tchakerian e Tatiana Molina Zanini – No dia 21 de abril de 2007. 

 Ele, filho de Nazareth José Tchakerian e de Azniv Kouyoumdjian Tchakerian. 

 Ela, filha de Guilherme Zanini e de Vera Lúcia Molina Zanini. 

Foram testemunhas: o Sr. Guilherme Zanini e a Sra. Talita Molina Zanini. 
 

Marcos Jorge Markarian e Fabiana de Jesus Paulo – No dia 12 de maio de 2007. 

 Ele, filho de Bedrós Iskandar Markarian e de Hasmik Markarian. 

Foram testemunhas: o Sr. Rômulo Rondini e a Sra. Rosane Markarian Rondini. 
 

Parabéns, estimados jovens! 
 

 FALECIMENTOS – Voltaram para a casa do Pai Celeste: 
 

 

 19/5/2007 – Luiza Hakim, em São Paulo, aos 59 anos. Filha de Dikran 
Kuchkarian e de Takuhy Semerdjian Kuchkarian era esposa do Sr. Manoel Hakim. 

 Sentimentos de pêsames a toda a família, especialmente aos filhos Marcos 

Abrão, Renato e Luciane. 

 Que o Senhor a tenha em sua glória! 
 
 

4/6/2007 – Luiza Behisnelian, em São Paulo, aos 70 anos. Filha de Pedro e 

Zahuhi Comerian  era esposa do Sr. Maurício Behisnelian e mãe de Simone e Maurício 
José. Tinha dois netos. 

 O funeral realizado na Catedral armênia católica com a presença de números 

amigos da família se dirigiu ao cemitério São Paulo. 
 Sentimentos de pêsames à família enlutada. 

 Deus a acolha em sua glória! 

 

 17/6/2007 – Walter Gozma Makassian, em Penápolis, SP, aos 63 anos. Era 
esposo da Sra. Maria Terezinha Marota e primo de Dom Vartan. 

 Era filho de Andon Makassian e Lussaper (Isabel) Boghossian Makassian. 

 Sentimentos de pêsames a toda a família, especialmente à esposa, aos filhos 
Rodrigo e Renata e às irmãs: Maria Aparecida, Cecília Margarida e Sônia. 

 Que descanse em paz! 
 

 

MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS EM AGOSTO 
Santa Missa no Domingo, dia 19 

 
 

Arabian, Garabed ................................ 16/8/1971 
Arslanian, Boghos ……….....…......... 24/8/1994 

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

Azrad, Spiro Abdel Ahad ..................... 23/8/1997 

Balian, Dikran ..................................... 27/8/1969 
Behisnelian, Eduardo ..........…............ 03/8/2002 

Boghossian, Vahram ………….….…. 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 

Ketchedjian, Aris …………............  31/8/1991 
Kherlakian, Avedis Clemente ……  07/8/2001 

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

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

Kurdoglian, Gulênia Mikaelian….... 24/8/1996 
Mahseredjian, Raquel ……..……...  13/8/1982 

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

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

Mondjian dos Santos, Anita ..…….   11/8/1998 

Nakashian, Leoni Assal ….……….   03/8/1999 

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

 

 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XzWNJ1G7zMA_DMPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12ilo1hme/EXP=1184794198/**http%3a/essenciafeminina.zip.net/arch2004-07-01_2004-07-31.html


 8 

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 

Kalaigian, Nuritza Ainteplian ………   15/8/1982 
Kassabian, Esther Teilekeian ………   11/8/1966 

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

Okasian, Rosa ……………….……   02/8/2005 

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

Santurian, Vartivar….………….....   14/8/1990 
Soukiassian, Meguerditche ….…....   04/8/1941 

Tchakerian, Takouhi Davulubeukian 12/8/1964 

Terzian,  João Francisco …..…...….   29/8/1990 
Terzian,  Maria Loreta Cipolla ......... 06/8/1988 

Varteressian,  Hagop ........................  09/8/1995 
 

PROGRAMAÇÃO PASTORAL – AGOSTO 
 

 

 
5– 3o DOM. DEPOIS DA TRANSFIGURAÇÃO 
      Semana de prepação para a festa da Assunção 
 11h- Santa Missa cantada na intenção dos Idosos e Doentes.  

  Leituras bíblicas: 1Cor. 9,24-10,11  e Mt 1,14-20 (477) 

 

 
 

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

      

  12 – Domingo:ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA  
DIA DO PAI 

4ª grande festa dos Tabernáculos 

Bênção das uvas - Bênção dos pães ("Mas") 
Homenagem ao Pai do Ano e a todos os Pais. 

11h- Santa Missa solene pelas Crianças e pelos Pais. 
      Leituras bíblicas: Gal. 3,29–4,7 e Lc 2,1-7 (506) 

 
 

13 – Segunda-Feira: 4o DIA DE FINADOS  
11h- Santa Missa dialogada na intenção dos Falecidos. 

 O nome dos falecidos podem ser apresentados pelos presentes. 
   Leituras bíblicas: 2Cor 6,16-7,1 e Lc 1,26-38 (507) 

 
 

19 – Domingo: 8º DIA DA ASSUNÇÃO  
 1º Domingo depois da Assunção 

11h- Santa Missa solene na intenção dos Falecidos em agosto. 
       Leituras bíblicas: Gal. 3,29-4,7 e Lc. 2,1-7 (511E) 

 

 

26 – 2o DOMINGO DEPOIS DA ASSUNÇÃO  
11h- Santa Missa solene na intenção das Pessoas e Casais que  

       aniversariam em agosto. 
 Leituras bíblicas: 2Cor 1,1-11 e Mc 4,35-40 (520) 

 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XlvGJ1GXs0ARzQPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12dhclvs1/EXP=1184786927/**http%3a/rosariopermanente.leiame.net/rosario/luminosos.php
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XNrGZ1GYjAB0TkPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=125st5mq0/EXP=1184787179/**http%3a/geocities.yahoo.com.br/melquita/festas.htm
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5WwdGZ1GWq4Aw2gPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12bcamhmv/EXP=1184787101/**http%3a/planetadinamica.terra.com.br/site/personalidades
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XwnGp1GdyIANA4PGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11v8d1egt/EXP=1184787367/**http%3a/www.cdlnatal.com.br/imagens/noticias
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XvFGp1GH.sAS5MPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11dr4qa9h/EXP=1184787525/**http%3a/www.rebeca.com.br/
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XNrGZ1GYjABxTkPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11uo7i2ul/EXP=1184787179/**http%3a/www.ecclesia.com.br/sinaxe/main.htm
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exarmal@yahoo.com.ar (do Bispado-Dom Vartan) 
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