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BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR

Santo Natal e Feliz Ano Novo!
O período da Epifania
O Senhor se deu a conhecer não mais por meio de patriarcas e
profetas; na plenitude dos tempos veio nos falar em pessoa. “Na plenitude
dos tempos, .... nascido de uma mulher!” (Gl 4,4). Ao longo da história de
Israel, Deus foi educando o seu povo e fez com ele uma aliança. Os termos
deste pacto foram estabelecidos nos Mandamentos. Nos acontecimentos de
sua história, Israel percebia a ação de Deus em seu meio; por isso invocava o
Senhor diante das ameaças dos povos vizinhos. Sua infidelidade lhe custou
duas vezes o exílio.
Nestes tempos, que são os últimos, o Senhor nos fala por seu Filho Jesus. O profeta Isaías já
vislumbrava este momento, “o povo que andava nas trevas viu brilhar uma grande luz” (Is 9,1).
Muito depois da vinda de Jesus, também o evangelista João é capaz de
reconhecer: “Deus amou tanto o mundo que enviou seu único Filho para
o salvar” (Cfr. Jo 3,17). Com a vinda de Jesus já encontramos o caminho
que nos leva ao Pai; por ele fomos reconciliados e já não nos perdemos
em meio à malícia deste mundo.
Jesus, o Filho de Deus, foi reconhecido como o Cristo, o ungido
do Pai, que derramou o Espírito de salvação sobre toda a humanidade.
Jesus assumiu a nossa humanidade, para que nossa humanidade fosse
divinizada. Assim, o cristão reconhece a chama do Espírito de Jesus que arde em seu coração. Não
poderá agir, movido apenas pelas leis do consumo, da moda e da
superficialidade reinante. Existe uma novidade, uma orientação espiritual,
que são superiores à sucessão dos dias e das noites. É o Senhor que veio, vem
e virá! Sua chegada nos faz ver o mundo com outros olhos. Sua luz nos faz
ver a necessidade da justiça, a urgência da caridade, a beleza da fraternidade,
quando existe solidariedade.
Epifania significa revelação, manifestações do Senhor na fragilidade
da carne, da natureza humana e será celebrada no dia 6 de janeiro. A liturgia
armênia nos prepara durante 50 dias para essa solenidade. A esse período
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podemos chamar de “qüinquagésima de preparação para a Epifania”. Olharemos para a meta,
centraremos nossos sentidos no fundamental: na revelação do Senhor. Claro que todo o barulho do
consumo, nesse período, não poderá nos dissipar daquilo que é o principal: as manifestações do
Senhor antes de iniciar sua vida pública.
Este período litúrgico nos orienta a receber essa sempre novidade de vida, que é o Senhor,
para estabelecermos novas relações com os que estão à nossa volta, para percebermos um mundo
mais humanizado, com sentido de respeito ao outro, na construção da paz e superação daquilo que
destrói a natureza e a vida.
No dia 6 de janeiro, celebraremos, no nascimento de Jesus, a manifestação ao povo judeu na
pessoa dos pastores; na visita dos três reis magos, a manifestação aos pagãos e no Batismo de Jesus,
sua manifestação aos que estavam ali presentes.
Benzer-se-á, naquele dia solene, a água que será distribuída aos fiéis e uma criança
representará São João Batista, na cerimônia do Batismo de Jesus.

NOTÍCIAS
Praça São Gregório Iluminador no Vaticano
No ano 2001, um acontecimento muito
significativo fez parte do programa de comemoração
dos 1700 anos de Cristianismo do Povo Armênio,
organizado pela Igreja Armênia Católica: a colocação
de uma estátua de São Gregório Iluminador, apóstolo
da Armênia, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.
Ao regressar da histórica visita à Armênia, SS. o
Papa João Paulo II acolheu o pedido apresentado por
Sua Beatitude Nersés Bedrós XIX, nosso Catolicós
Patriarca, de colocar uma imponente e artística estátua
em um importante nicho da parede externa da Basílica
de São Pedro.
No dia 19 de janeiro de 2005, o Santo Padre, embora já debilitado pela doença, procedeu a
solene bênção da magnífica estátua de 5,70 metros e 26 toneladas, elaborada pelo artista armênio
nascido no Líbano, Khatchik Kazandjian, com mármore branco e nobre das famosas jazidas
"Miguel Ângelo" da cidade italiana de Carrara. Muitas Comunidades armênias católicas, de um
modo especial a de São Paulo, participaram desse projeto.
Eis que agora surge uma nova e bela notícia: Sua Santidade o Papa Bento XVI, acaba de
acolher o pedido de Sua Beatitude de nomear a pequena praça ao lado da basílica, onde está a
estátua, como Praça São Gregório Iluminador. Algo inédito! Na pequena cidade-país do Vaticano,
onde os nomes provêm de longos séculos, uma das mais importantes praças e certamente a mais
bonita, recebe agora o nome do Apóstolo da Armênia. A inauguração será no dia 22 de fevereiro de
2008, com a presença do Santo Padre!

Assembléia Patriarcal sobre o Matrimônio e a Família em 2010,
decidido pelo Sínodo da Igreja Católica Armênia
A Igreja Católica possui dois Códigos de leis; um para a Igreja Católica Apostólica Romana
Latina, chamado "Código de Direito Canônico" e outro para as 22 Igrejas Católicas Apostólicas
Romanas Orientais. Seu título oficial é: "Código dos Cânones das Igrejas Orientais", publicado em
1990. Os dois são, naturalmente, aprovados pelo Santo Padre o Papa.
O código oriental trouxe, como uma das novidades, a instituição do "Assembléia Patriarcal"
a ser realizada periodicamente sobre um tema importante e envolvendo todas as forças da Igreja:
eclesiásticos, religiosos e leigos.
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O primeiro, na nossa Igreja, foi realizado em 1997 sobre o tema "A
identidade da Igreja Armênia Católica"; o segundo, em 2003, tendo como
tema central "A Igreja Armênia Católica frente ao terceiro milênio".
No último Sínodo dos Bispos da nossa Igreja, no passado mês de
setembro, estabeleceu-se a realização da terceira Assembléia Patriarcal, a
realizar-se no ano de 2009, no Líbano, sobre o tema "Sacramento do
Matrimônio e Família - doutrina e pastoral".
A preparação da Assembléia deve envolver todas as Comunidades
armênias católicas do mundo e algumas pessoas serão convidadas a
representá-las na Assembléia.
Fazemos votos que desta vez esteja presente também um
representante do Brasil, que possa levar o resultado da nossa preparação para esse acontecimento
eclesial tão importante!

O Anuário de 2007 da nossa Igreja Armênia Católica
Foi o bispo da nossa Comunidade, Dom Vartan Boghossian, que tomou a iniciativa de
preparar um Anuário para a Igreja Armênia Católica.
Essa providencial iniciativa vem, já há vários
anos, cobrindo uma grande lacuna. Através dela é
possível obter informações detalhadas, precisas e
atualizadas sobre inúmeros temas da nossa Igreja.
O Anuário é preparado em língua francesa para
facilitar a consulta por maior número de pessoas. A
edição de 2007, em cores, contem doze capítulos, com
fotos das pessoas e das obras: A Hierarquia, o
Patriarcado, a Presença da Igreja nos continentes, o Clero
Patriarcal, o Clero Eparquial, os Religiosos e Religiosas,
os Falecidos, as Publicações, um capítulo de Estatísticas e três tipos de Índices.
Uma edição eletrônica, de ampla divulgação, permite o deslocamento rápido pelas 240
páginas do Anuário. Ela contem também: a) As decisões classificadas, e inclusive organizadas em
um volumoso dicionário eletrônico, dos Sínodos da Igreja Armênia Católica. b) Os Bispos armênios
de toda a história da Igreja Católica. c) Estudos de liturgia, especialmente do Ano Litúrgico. Esses
três itens estão elaborados tanto em língua espanhola como em língua italiana.
A cada ano o Anuário da Igreja Armênia Católica vem se tornando, cada vez mais, um
instrumento indispensável de informação e consulta!

Colégio Mekhitarista de Buenos Aires, 50 anos de excelência educativa
Lema mekhitarista: “Os valores de sempre e o
conhecimento de hoje, para os desafios de amanhã”
Com mais de 50 anos de trajetória e o acervo do
estilo educativo mekhitarista, três vezes centenário, o
Colégio Armênio Católico Mekhitarista de Buenos Aires,
oferece seu projeto educativo a toda a sociedade, e aos
armênios em particular.
Estruturado em três níveis: inicial, primário e
secundário, oferece uma formação integral e personalizada
que sintetiza o mais genuíno dos valores da cultura
armênia, com o avanço do conhecimento científico e tecnológico e o aprendizado de idiomas.
Fundado pela Congregação Mekhitarista, foi o primeiro colégio armênio a obter
reconhecimento oficial, integrando sempre em suas salas alunos e alunas de diversas origens.
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Concretizou assim, o ideal do abade Mekhitar, fundador da congregação, que vislumbrava a cultura
armênia em diálogo fecundo com todas as culturas do ocidente e do oriente.
Cada aluno é acompanhado em seu crescimento pessoal e
acadêmico, sendo ajudado por uma equipe de orientação
integrada por profissionais altamente qualificados, a superar os
obstáculos que lhe possa apresentar a escolaridade,
Além do armênio, o ensino do idioma inglês é intensivo
desde os 2 anos e durante toda a escolaridade.
Tem jornada completa para todos os níveis. Há três anos
funciona, como farol de cultura, o Centro Cultural do Colégio
Mekhitarista, que oferece as mais variadas expressões de arte
universal: música, dança, cinema, literatura, plástica, poesia, inaugurando também um novo cenário
para mostrar as expressões armênias à comunidade local.
Em uma sociedade heterogênea e complexa, quer oferecer uma educação clara, coerente e de
excelente qualidade. (Fonte: Armênia, Buenos Aires, 11/10/07, p. 12)

Parlamento da Armênia aprovou a lei da Dupla Cidadania
A Assembléia Nacional da Armênia aprovou definitivamente, no dia 26 de agosto do
corrente ano, uma lei longamente discutida e esperada, que permite a milhões de pessoas de origem
armênia de todo o mundo receberem a cidadania armênia. Isso permitirá uma maior influência da
Diáspora sobre os assuntos políticos da Madre Pátria.
Um dos pontos em discussão se referia aos direitos de
eleger e de ser eleito. Foi estabelecido um período de
residência prévia de cinco anos para poder ter direito ao voto.
Os cargos de Presidente, parlamentar ou membro do Tribunal
Superior de Justiça, só podem ser ocupados por armênios
nascidos na Armênia.
O presidente do Parlamento, Tigrán Torosian,
coincide com alguns legisladores ao afirmar que foi o
Presidente Kotcharian quem impulsionou pessoalmente essa
lei, conseguindo a adesão de muitos parlamentares do Partido
Republicano, inicialmente não favoráveis.
A Federação Revolucionária Armênia-Tachnagtsutiún, autora principal do projeto da dupla
nacionalidade, deu as boas-vindas à aprovação da lei. (Fonte: Armenia, Buenos Aires, 27/09/2007, p. 7)

O conjunto de danças Narek, uma contribuição para a cultura comunitária
No passado dia 24 de setembro aconteceu em
Buenos Aires, Argentina, o grande recital do Conjunto
de Danças Folclóricas Armênias Narek, da Eparquia
Armênia Católica São Gregório de Narek, dirigido pela
professora Elena de Der Monchegian.
Na primeira parte apresentaram "Sirun aghtchig",
"Hovivneribar" (grupo masculino), "Haiots achkharh"
(grupo feminino), "Harsanegan", e a apresentação do
grupo infantil Narekig, com crianças de 5 a 11 anos.
No início da segunda parte, o Padre Antonio Ketchdjian, pároco armênio católico de
Montevidéu, destacou a irmandade da Argentina com o Uruguai que, somada à simpatia de suas
comunidades armênias, vem afiançando a cultura em ambas margens do Rio da Prata. Seguiram as
danças "Lernabar", depois "Davigh", "Chalakhó", "Kotchari" de Vaspurakán (grupo misto),
"Hilanderas" (grupo feminino), uma seleção de ritmos infantis e, finalmente, "Ararat", com todos
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em cena. Foram homenageadas a compositora Turfanda Kirbiyikian e a diretora do Conjunto, Elena
Der Monchegian, autora da maioria das coreografias.
No momento culminante do recital de “Narek”,
monsenhor Paulo Hakimian, pároco da Comunidade,
destacou o êxito cultural dos integrantes do Conjunto. Disse
que unidos primeiro pela oração, os jovens se agrupam pela
identidade armênia: “Eles sentem esse amor que nasce de
uma mãe armênia que transmite a seus filhos o que ela, por
sua vez, recebeu”. Convidou, em seguida, a cantar o Painosso.
Ao som de um tema do "Conjunto Erevan 50" de
Montevidéu, “Mer Artsakh, mer Hayasdan” encerrou-se essa bela noite cultural armênia. (Fonte:
Armênia, Buenos Aires, 04/10/07, p. 8)

ATIVIDADES PAROQUIAIS
O "PAI DO ANO"
No "Dia dos Pais", 12 de agosto, a Paróquia homenageou todos os pais
da Comunidade, especialmente os que participaram da Santa Missa oferecida
por eles. As crianças da catequese fizeram, na igreja, uma homenagem aos
pais. A festa terminou no salão de atos, com o "Parabéns a você" e o corte do
bolo.
Como "Pai do Ano" foi homenageado o Sr. Artin Baboghluian, que
recebeu os parabéns dos presentes, um belo Diploma e uma lembrança dessa
homenagem tão oportuna e sincera.
Acompanhavam-no sua esposa, Hilda, seus filhos, Marcelo e Maurício,
e demais familiares. Um dos filhos dirigiu expressivas palavras a respeito de seu pai, destacando
suas diversas qualidades, seu exemplo e mérito de pai dedicado.
O Sr. Artin participou durante vários anos do Conselho paroquial, demonstrando sempre um
grande amor, empenho e dedicação pelo bem da Comunidade. Parabéns pela merecida distinção!

PEREGRINAÇÃO A APARECIDA
Também neste ano realizou-se a tradicional Peregrinação anual dos Armênios ao Santuário
Nacional da Aparecida.
No dia 20 de outubro, um sábado ensolarado, a
comitiva partiu cedo para a primeira etapa da visita: o Porto
Itaguaçu, às margens do rio Paraíba e não distante do
Santuário. Ali, bem à margem do rio, no lugar onde a estátua
da Virgem foi pescada em 1717, foi construída uma singela
capela, cuja parede de vidro, atrás do altar, permite a visão
constante do lugar do milagre.
Nessa capela foi celebrada a santa Missa armênia,
participada com devoção, com a participação do coral da
Catedral armênia católica São Gregório Iluminador,
enriquecido com a voz de tantas cantoras em peregrinação.
Dom Vartan Boghossian presidiu a solene celebração que contou com a enriquecedora
presença do Padre Sebastião César Barbosa e de numerosos ministros.
Após a consagração a Nossa Senhora, a comitiva partiu para o Santuário nacional, onde os
peregrinos puderam, durante quatro horas, programar suas atividades.
As atenções oferecidas pela Comissão de Damas da Paróquia, tornaram a viagem muito
agradável. O contentamento foi geral e os participantes já manifestaram a intenção de participar
novamente, no próximo ano!
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DÍZIMO: UM DEVER DE TODOS!
O ano está terminando. A Paróquia quer agradecer a todas as famílias que, durante 2007,
colaboraram com sua oferta mensal, o Dízimo.
Com esse gesto demonstraram que pertencem à Comunidade, se sentem parte dela.
Quiseram dar a Deus, através da Igreja, uma parte do que receberam durante este ano, com a ajuda
dEle. A vida, a saúde, que nos permitem trabalhar, são dons gratuitos de Deus.
Muito obrigado pela participação!
Este é também o momento para convidar mais famílias a serem
Dizimistas!
Diante do número de famílias de nossa Comunidade, devemos
reconhecer que as famílias que colaboram são muito poucas! É um sinal
muito negativo! É algo que preocupa!
Recordemos que o Dízimo é um mandamento da Igreja mas não
é uma esmola; é o cumprimento de um dever para com a Família de Fé.
Para concretizar esse caloroso e insistente convite, feito também
pelos membros do Conselho-Diretoria da Paróquia, que ajudam a
administrar os bens paroquiais, estamos enviando um boleto bancário.
O valor assinalado de R$ 50,00 é só indicativo; poder ser alterado
livremente, tanto para menos como para mais.
A palavra "Dízimo" significa 10% do que se ganha. É, porém, possível deixar a cada família
decidir o que pode e deseja oferecer a Deus. O importante é que decidamos com generosidade!
Cumpramos mais este dever e que Deus nos abençoe!

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ARMÊNIA
O excelentíssimo senhor Cônsul Geral do Brasil, Sr. Valery Mkrtoumian, comunica a toda a
coletividade armênia do Brasil que a Faculdade de Filologia da
Universidade Estatal de Erevan estará oferecendo, durante o ano
acadêmico de 2008/2009, um Curso de Especialização em Língua
Armênia Ocidental.
O valor do curso é de 1.100 dólares. Durante o curso os
alunos estrangeiros receberão, gratuitamente, um cartão de estadia.
(a economia com gastos com habitação seria entre 200 e 250 dólares
mensais, ou, com a hospedagem universitária, 60 dólares).
Para maiores informações dirigir-se ao Consulado Geral da Armênia em São Paulo: Av. São
Luiz, 192–Conj. 1301 – Centro - CEP: 01046-913 – Tel.: (11) 3255-7707. Expediente: de segunda a
sexta- feira, das 10 às 16 horas.
Endereço da Universidade Estatal: Alex Manouguian 1 - 0025 EREVAN – ARMÊNIA Tel. + 374-10 555-244 – Fax: + 374-10 554-641 – E-mail: diaspora@ysu.am
O nome do reitor é: Aram Simonyan.

Falecidos da 1a quinzena de dezembro (Missa do dia 9)
Arabian, Gulenia ..........................
Bogossian, Gregório Sobrinho .. ...
Chakerian Prado, Ana Maria ......
Chakirian, Selim (Artin) ..............
Cherkezian, Hortence Abras ........
Djanikian, Luiza Kherlakian.........
Fetulahian, Azniv Santurian .......
Hakim (Fetulahian), Salim...........
Hassessian, Antranig …..................

13/12/78
10/12/00
03/12/97
02/12/91
14/12/89
10/12/70
11/12/91
06/12/84
04/12/94

Janadjian, Boghos Pablo…………
Kalenderian, Geneve Tyriekian ….
Karayan, Batista …………….……
Kherlakian, Makrouhi ……………
Kherlakian, Ruben ……………….
Kherlakian, Tereza Mahfouz …….
Kirazian, Avedis…………………..
Messerlian, Levon ………………..
Pamboukian, Paulina Laurito…......
Tarakdjian, Lucia ...........................

13/12/89
08/12/96
12/12/73
03/12/51
08/12/95
26/12/05
04/12/68
15/12/62
06/12/93
11/12/83
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Falecidos da 2a quinzena de dezembro (Missa do dia 23)
Abrikian, João Garabed ….............
Akrabian, Gregoire .......................
Alapanian, Iracema Naman ...........
Arslanian, Michel...........................
Assalian, Ana Demirjian ................
Baboyan, Hripsime Khatcherian.....
Boghossian, Aurora........................
Boghossian, Eugenia Odabachian...
Boghossian, Zaven..........................
Bojikian, Agop................................
Bojikian, Henrique .........................
Djanikian, Miguel (Michel).............

26/12/96
25/12/64
16/12/91
28/12/81
26/12/89
23/12/78
27/12/94
23/12/92
23/12/74
23/12/73
16/12/81
21/12/02

Ekizian, Nichan .............................. 29/12/03
Gasparian, Armenio ..................... 19/12/72
Khatchadourian, Margueritte......... 21/12/87
Khatchadourian, Matilde Manavean 17/12/82
Kherlakian, Fuad............................ 21/12/04
Kurdjibachian, Vicent .................. 16/12/88
Momdjian, Sema Terzian................ 28/12/51
Sarafian, Ignácio ........................... 28/12/92
Sevzatian, Ovsanna Djanikian ......... 28/12/68
Siouffi, Jorge................................... 16/12/88
Sivzatian, Hagop ............................. 26/12/58
Topdjian, Tereza Feres Rahe........... 23/12/77

NOSSA GENTE
BATIZADOS — Tornaram-se filhas adotivas de Deus pelo Batismo:
Catarina Nóbrega Pontim – no dia 30/06/2007. Nascida aos 19/12/2006 em S.
Paulo, é filha de Tiago Borreggio do Valle Pontin e de Carmen Regina Nóbrega
Pontim. Foram Padrinhos: o Sr. Carlos Eduardo Cazetta e a Sra. Cristiane
Araújo Stefanom. A avó materna é a Sra. Sônia Regina Topgian Nóbrega.
Clara Degurmendjian Cicuto – no dia 18/11/2007. Nascida aos 3/10/2007 em São Paulo, é filha
de Denis de Oliveira Cicuto e de Marina Degurmendjian Cicuto. Foram Padrinhos: o Sr. Ricardo
Verges e a Srta. Carla Degurmendjian.
Parabéns às duas famílias!

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 Oslandir Zanini e de Vera Lúcia Molina Zanini.
Foram testemunhas: Guilherme Cinini e Talita Molina Zanini.
Felicitações ao novo casal!

FALECIMENTOS — Voltaram para a casa do Pai:
24/07/2007 – Sr. Alexandre Sarafian, em São Paulo, aos 93 anos. Filho de
Paulo Sarafian e de Sophia Matchichelian Boghos, era esposo da Sra. Achaluz
Yezklenian Sarafian. Sentimentos de pêsames à sua esposa, aos filhos, Paulo,
Hovhannes, Sarkis e Margarida, e aos demais familiares.
6/08/2007 – Sr. José Tchakerian, em São Paulo, aos 97 anos.
Filho de Nazareth Tchakerian e de Serpuhi Ketchedjian era
esposo da Sra. Vaidé Tchakerian. Era o decano da Comunidade e participou com
dedicação de seu Conselho-Diretoria. Aos filhos, Nazareth, Roberto e Mário e à
senhora sua esposa e familiares, nossos sentimentos de pêsames.
21/10/2007 – Sr. Arsen Kurdoglian, em São Paulo, aos 80 anos. Filho de
Manuel Kurdoglian e de Gulênia (Rosa) Mikaelian, era viúvo da Sra. Arminé
Dichtchekenian. Renovamos os sentimentos de pêsames às filhas, Eliane e Regina,
ao irmão Alberto e demais familiares.
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A Paróquia prepara todos os sábados numerosas refeições para os
pobres. Queremos agradecer aos generosos Colaboradores e convidar
mais pessoas a oferecerem um pouco do seu tempo ou alimentos não
perecíveis ou dinheiro! Podem fazer doações por boleto bancário.
Há pessoas que doam diretamente gêneros alimentícios ou material
descartável. Para o Santo Natal serão preparados 1.000 marmitex.

PROGRAMAÇÃO PASTORAL
DEZEMBRO
2 – 3o DOMINGO DA "QUINQÜAGÉSIMA"
(Preparação para a Epifania)
11h: Santa Missa na intenção dos Idosos e Doentes.
Leituras bíblicas:1Ts 4,1-13 e Lc 13,1-9

(699)

9 – 4o DOMINGO DA "QUINQÜAGÉSIMA"
(Preparação para a Epifania)

IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA
11h: Santa Missa pelos Falecidos da 1ª quinzena.
Leituras bíblicas: Gl 3,24-29 e Lc 1,39-56

14 – Segunda Sexta-feira do mês

(711)

(721)

Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas.
8h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com Santa Missa dialogada às 10h.
Leituras bíblicas: 2Ts 3,1-18 e Lc 15,1-7

(721)

16 – 5o DOMINGO DA "QUINQÜAGÉSIMA"
(Preparação para a Epifania)
11h: Santa Missa pelos Aniversariantes de dezembro.
Leituras bíblicas: Hb 1,1-14 e Lc 17,1-10

(724)

23 – 6o DOMINGO DA "QUINQÜAGÉSIMA"
(Preparação para a Epifania)
11h: Santa Missa na intenção dos Falecidos da 2ª quinzena.
Leituras bíblicas: Hb 4,16-5,10 e Lc 18,9-14

(736)

25 – NATAL DE N. S. JESUS CRISTO – Terça-feira
11h: Santa Missa na intenção das Crianças.
Leituras bíblicas: Tt 2,11-15 e Lc 2,1-7

(2)

30 – 7o DOMINGO DA "QUINQÜAGÉSIMA"
(Preparação para a Epifania)

11h: Santa Missa de Ação de Graças.
Leituras bíblicas: Hb 7,11-25 e Jo 19,11-28

(746)

SECRETARIA
Horário: De segunda a sexta-feira: das 8h às 12h e das 13h às 17h. Sábado: das 8h às 12h.
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)

