
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

São Paulo – Brasil - 8º Ano                                             No 29 - Abr/Mai/Jun - 2008 
  

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 
PÁSCOA 

 

Tudo novo, agora! 

 Esta expressão nos faz pensar em um guarda-roupa completo de roupas novas ou em uma 

casa inteiramente remobiliada nestes dias. Tudo o que é novo nos leva a uma outra etapa da vida, 

coloca-nos no horizonte de relações que agora se estabelecem e abrem caminhos diferentes que 

podem nos levar com muita probabilidade ao êxito. Por isso nos transbordamos de otimismo, de fé 

e de vontade de colocar mãos à obra. Cria-se a expectativa de algo bom que começa a unir e a 

organizar a própria vida numa esfera muito superior à etapa anterior. 

 A Páscoa inaugurada por Cristo tem exatamente esse sabor. Tudo se torna melhor, a cada 

celebração anual, pois é o Senhor que passa e sua visita transforma, muda, plenifica aqueles que o 

acolhem. 

 A Comunidade dos armênios sente, ao lado da timidez e da insegurança, a firme convicção 

de que o Senhor guia seu povo com braço forte e mão estendida, assim como outrora conduziu o 

seu povo na libertação do Egito. 

 A luz da Páscoa brilha em 2008! Jesus, o Ressuscitado, nos faz 

participantes da sua Aliança, cujo penhor é o seu Espírito, presente em 

nossa Comunidade de fé. O sopro de sua passagem realiza a novidade 

que nosso coração anseia para ser mais feliz, mais pleno por se sentir 

amado, fortalecido e guiado nos momentos de incerteza e insegurança. 

Cristo ressuscitou! Todas as esperas chegaram ao fim! Temos razões 

de sobra para acreditar no Amor, na pessoa humana, no valor da 

justiça e da solidariedade! Nada poderá nos afastar do amor de Cristo. 

 A Comunidade, imperfeita e pecadora por seus membros, ao 

mesmo tempo é santa porque abriga a força da ressurreição. Por isso, 

canta, salmodia, proclama e exulta como nação santa e vitoriosa, junto 

ao Senhor: “Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado”. 

A renovação da Comunidade de fé aos Domingos, 

comemorando a Páscoa semanal, realiza o memorial do Ressuscitado. 

O sacramento torna visível a presença do seu corpo, pois foi Ele que prometeu: “Onde dois ou três 

estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles”! (Mt 18,20)  

Assim, progressivamente, somos transformados no sacramento da Eucaristia que recebemos. 

Assim, nossa vida se torna, com Cristo, corpo oferecido e sangue derramado em favor da família e 

do bem comum. Mais que um preceito, louvar o Senhor e reconhecer sua soberania neste mundo 

significa olhar e nos dirigir para o que é definitivo e nossa condição eterna de vida. 

  

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geuljq0wBIDxgAMlwPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=124p675c0/EXP=1208100202/**http%3a/www.visindavefur.hi.is/svar.asp%3fid=1068
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VATICANO: PRAÇA SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 
 

No dia 22 de fevereiro deste ano o 

Santo Padre Bento XVI inaugurou a 

pequena praça dedicada a “São Gregório, 

o Iluminador", no vaticano. Estavam 

presentes Sua Beatitude Nersés Pedro 

XIX,Catolicós Patriarca armênio catolicós 

com numerosos de seus Bispos, 

Arcebispos representantes dos Católicos,  

Patriarca de Etchmiadzin e de Antiliás, o 

Representante do Presidente da Armênia, 

autoridades civis e diplomáticas, armênias 

e italianas, assim como Sacerdotes e fiéis 

de várias de nossas Comunidades 

armênias católicas. Estava presente 

também o Embaixador do Brasil perante o Governo Italiano, Sr. Adhemar Gabriel Bahadian, 

membro da nossa Comunidade e ex-Cônsul Geral da Embaixada do Brasil em Buenos Aires. 

S. B. o Catolicós Patriarca dirigiu, em francês, palavras de saudação e agradecimento ao 

Papa, que antes da bênção da placa, proferiu as seguintes palavras em língua italiana: 
 

 Queridos irmãos e irmãs, dirijo minha cordial saudação a todos os presentes. Em primeiro 

lugar saúdo o Cardeal Angelo Comastri, Arcipreste da Basílica de São Pedro e o Cardeal 

Giovanni Lajolo, presidente da sede do governador. Saúdo também o Patriarca Nersés Bedrós XIX 

a quem agradeço as cordiais palavras com as quais interpretou os sentimentos comuns. Estendo 

aos arcebispos, bispos e personalidades religiosas de toda a Igreja Armênia Católica. Também 

saúdo as personalidades políticas, as delegações e quantos quiseram participar desta significativa 

cerimônia na qual abençoarei a placa topônima desta praça. Aproveito com prazer esta ocasião 

para abraçar com fraternal amor a Igreja Apostólica Armênia, como também a nação Armênia e 

todos os armênios espalhados pelo mundo. 

 É esta, também, uma circunstância providencial em que nos oferece a oportunidade de nos 

encontrarmos aqui, próximo do túmulo 

do Apóstolo Pedro para recordar a 

outro grande Santo ao qual, neste 

momento, vem nomeada esta praça. 

Agrada-me recordar que meu 

venerado predecessor João Paulo II 

abençoou a estátua de São Gregório o 

Iluminador colocada aqui mesmo, 

justamente alguns meses antes de sua 

morte. Este grande Santo já há dezoito 

séculos fez dos armênios um povo 

cristão, o primeiro povo oficialmente 

cristão.    

 A conversão dos armênios é um 

evento que marcou de modo profundo 

a identidade armênia, não só em nível pessoal, mas também toda a nação. O termo “Iluminador” 

com que é denominado este santo tão querido pelos senhores, põe em evidência a dupla função que 

São Gregório teve na história da conversão armênia. “Iluminação” de fato é um termo que se usa 

na linguagem cristã para indicar a passagem das trevas à luz de Cristo. E é, na verdade, o mesmo 

Cristo o grande iluminador que irradia sua luz sobre toda a existência de quem o acolhe e o segue 

fielmente. São Gregório foi propriamente chamado o Iluminador porque nele se refletia de modo 

extraordinário o rosto do Salvador. 
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 A palavra “iluminação” se 

reveste de um ulterior significado na 

acepção armênia. Indica a luz que 

deriva da difusão da cultura através do 

ensino. E isto leva a pensar naqueles 

mestres monges, que seguindo os passos 

de São Gregório, continuaram a 

pregação, propagando a luz da verdade 

evangélica que revela ao homem a 

verdade de seu mesmo ser e constitui as 

ricas potencialidades culturais e 

espirituais. 

 Queridos irmãos e irmãs, 

obrigado uma vez mais por terem vindo 

a este nosso encontro. Inaugurando a “Praçazinha São Gregório o Iluminador”, peçamos para que 

o povo armênio, pela intercessão deste seu ilustre e benemérito filho, continue a caminhar pela 

senda da fé, deixando-se guiar, como tem feito no decorrer dos séculos, por Cristo e seu 

Evangelho, e que marcou de modo indelével a cultura. Com este auspício, que confio à intercessão 

da Virgem Maria, imparto a todos minha Bênção. 
 

A ARMÊNIA E O POVO ARMÊNIO 
 

Celebrando o 93º aniversário do Genocídio Armênio, recordemos nossa história 
 

 A Armênia é um país localizado entre a Geórgia, 

Azerbaijão, Irã e Turquia. A superfície atual é de 29.800 

km2, mas no passado, chegou a ocupar uma área de 

400.000 km2, encontrando-se nela o monte Ararat, símbolo 

da Armênia, onde pousou a arca de Noé. Os armênios são 

hoje 8.000.000 de pessoas; 3.500.000 estão localizados na 

Armênia; o restante está disperso pelo mundo, constituindo 

a Diáspora armênia. 

 Esse pequeno país, cuja capital é Erevan, teve o 

privilégio de ser o primeiro oficialmente cristão, no ano 

301, por obra de São Gregório, o Iluminador dos armênios. 

 O povo armênio marcou com o martírio sua história 

de fidelidade à fé e à pátria. Uma das páginas mais tristes 

coincide com ao início do século XX, quando, a partir de 1915, o Império Otomano decidiu realizar 

o Genocídio desse povo, exterminando 1.500.000 armênios entre crianças e adultos. 

 Esse triste acontecimento é recordado anualmente no dia 24 de Abril, dia do início dos 

massacres. Neste ano de 2008 inúmeros atos 

marcaram o 93º aniversário do Genocídio 

Armênio. Um dos pontos salientes do programa 

foi a Sessão na Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo, diante da Cruz armênia 

de pedra ali existente. Em março de 2003 a 

Assembléia aprovara o Projeto de Lei No. 136 

instituindo o "Dia de Homenagem aos um 

milhão e meio de Mártires armênios, vítimas 

do Genocídio de 1915". No Domingo, dia 27, 

todas as três Igrejas armênias compareceram no 

Monumento aos Mártires, na Praça Armênia, 

para depositar suas coroas de flores e fazer, 

juntas, um momento de oração. 

 

 

 
 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geulpNFARI1x0AdCkPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11q4t86mh/EXP=1208313293/**http%3a/kids.mapzones.com/world/armenia
http://www.euratlas.com/Atlas/armenia/index.html
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 No ano 2001 celebraram-se solenemente os 1700 anos de cristianismo do povo armênio. 

Celebrações importantes nos cinco continentes marcaram essa significativa data. O próprio Santo 

Padre João Paulo II participou das comemorações com sua célebre visita à Armênia. 

 No dia 19 de janeiro de 2005, o mesmo saudoso Papa inaugurou uma monumental e artística 

estátua de São Gregório Iluminador, em mármore de 18 toneladas e 5,70m de altura, na parede 

externa da patriarcal Basílica de São Pedro ao lado da praçazinha, agora em fevereiro nomeada por 

SS. Bento XVI de “São Gregório o Iluminador”. 

 No Brasil os armênios começaram a 

chegar a partir de 1890, mas em maior número 

após o Genocídio armênio, concentrando-se nas 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Participaram do crescimento do Brasil, com o 

seu trabalho e criatividade. Dedicaram-se ao 

comércio, às profissões liberais, á política e às 

artes. Da coletividade armênia surgiram 

ministros de Estado, governadores, deputados 

federais e estaduais, vereadores, prefeitos, 

industriais e banqueiros. Os armênios sempre 

conservam profunda gratidão ao Brasil por ter 

recebido de braços abertos os supérstites do Genocídio. Outros países da América Latina tiveram o 

mesmo gesto magnânimo: Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela e México. 

 Na capital paulista estão localizados os três templos armênios: a Catedral armênia católica S. 

Gregório Iluminador, a Catedral armênia apostólica S. Jorge e o Templo armênio evangélico. 

 Em 1981 SS. o Papa João Paulo II, criou o Exarcado Apostólico para os armênios católicos 

da América Latina e nomeou o religioso salesiano, Dom Vartan Waldir Boghossian, como Bispo 

dessa Eparquia (Diocese) em formação. Dom Vartan é membro da CNBB e reside ao lado da 

catedral, à Av. Tiradentes, 718. 

 O Catolicós Patriarca armênio católico, Sua Beatitude Nersés Pedro XIX, reside em Beirute 

no Líbano. Ele é o Pai e Cabeça da Igreja Armênia Católica. Foi eleito em 19 e está em plena 

comunhão com o Papa. Ele realizou sua primeira visita pastoral ao Brasil em outubro de 2005. 

 

APROXIMA-SE A FESTA DO PADROEIRO! 
 

 Será no dia 15 de junho, certamente um Domingo bonito 

como a festa do Padroeiro de todos os anos! 

 É a festa do Encontro das Relíquias do Apóstolo dos 

Armênios: São Gregório, o Iluminador, o que trouxe a Luz de 

Cristo para esse povo. 

 Faremos, como sempre, uma espetacular festa no pátio da 

paróquia, mas o acontecimento principal deve ser a santa Missa, 

que naquele Domingo, começará às 10h30. 

 Logo cedo temos, pois, um encontro com Jesus. É uma 

festa religiosa: vamos agradecer as graças recebidas e pedir a 

proteção de Deus para nossas famílias, através do seu servo fiel, 

Gregório, "Surp Krikor Lussavorítch". 

 A preparação para a festa abrangerá três Domingos. Em 

cada um deles, convidaremos um grupo de famílias para vir 

prestar a sua homenagem, lendo a sua consagração e depositando 

o folheto de dedicação aos pés do quadro do santo. Na 

programação mensal estão anunciados os nomes das famílias. O 

primeiro grupo está na página 8, no último Domingo de maio, dia 

25. Compareçam! Participem da grande festa religiosa anual! 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geulpNFARI1x0AXikPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12seq9oq7/EXP=1208313293/**http%3a/www3.nationalgeographic.com/places/countries/country_armenia.html
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MISSA ARMÊNIA – SUA ESTRUTURA 
 

Segunda parte 
 

Liturgia dos fiéis 
 

A Liturgia Eucarística comporta a apresentação das ofertas, a grande oração eucarística e o 

rito da comunhão. Enquanto o Celebrante apresenta os dons do pão e do vinho, a Comunidade se 

alegra pela realização de tão grande mistério diante de seus olhos. 

A Comunidade, após se converter pela escuta da Palavra e antes de tornar a Palavra visível 

no Corpo e no Sangue de Cristo, manifesta o sinal de unidade, que requer o próprio sacramento do 

Corpo de Cristo. Sela entre seus membros o ósculo da paz, que originariamente vem do Altar e do 

Celebrante, sinais sacramentais do próprio Cristo. “Foi dada a 

ordem do ósculo santo. A Igreja se fez um só corpo e o beijo foi 

dado como laço desta unidade”. 

O sacerdote dá início à Oração Eucarística e une a oração 

da assembléia com o canto dos Serafins e dos Querubins, que é 

entoado na Jerusalém celeste. A oração, dirigida ao Pai, dá graças 

pela salvação de toda a humanidade: “Vós, que desde o princípio, 

consolastes e cuidastes, de tantas maneiras, do ser humano caído 

em pecado”. Inicialmente, enviou os profetas, doou a lei e aceitou 

os antigos sacrifícios; agora, nos oferece seu Filho Único, cordeiro 

e sacrifício que foi, na Cruz, causa de nossa redenção. 

Dessa forma, a oração passa a relatar a instituição da 

Eucaristia, como aconteceu na última ceia: “Arék guerék, áis é 

marmín im, vor vássën tsér iév pazmáts pach-khí, i kavutiún iev i 

toghutiún megháts” (“Tomai e comei todos. Isto é o meu Corpo, 

que é partido por vós e por muitos, em expiação e remissão dos 

pecados”). E repete a bênção sobre o vinho que se transforma no 

Sangue (ariún) de Cristo. 

A oração faz memória dos principais mistérios salvadores de Cristo — paixão, crucifixão, 

sepultura, ressurreição, ascensão, segunda vinda — e os méritos desses mistérios são oferecidos; 

“por todos e para todos oferecemos os mesmos dons que de vós recebemos”. 

A ação de Cristo é conjunta com a do Espírito Santo; por isso, às palavras da instituição da 

Eucaristia proferidas por Cristo, invoca-se o Espírito Santo (epiclese) sobre as oferendas: “por meio 

de quem, abençoando o Pão e o Vinho os fazeis verdadeiramente Corpo e Sangue de nosso Senhor e 

redentor Jesus Cristo, transformando-os por vosso Espírito Santo”. 

Em seguida, tem lugar as 

intercessões que a Igreja, peregrina 

neste mundo, dirige ao Pai, recordando 

os méritos da Virgem Maria, dos 

Apóstolos e dos Santos. A oração 

intercede também pelos fiéis falecidos, 

torna-os presentes no único sacrifício 

do Corpo de Cristo, no qual todos nos 

encontramos unidos. 

Assim, a Igreja gloriosa, com 

os Anjos, a criação, nós aqui na terra e 

todos os que adormeceram em Cristo, 

num só movimento, glorificamos o 

Pai, pela redenção que nos 

proporcionou o Filho, na força do Espírito Santo. Enfim, todas as realidades e todo o universo se 

cristifica. A oração do Pai-nosso nos faz suplicar, como filhos, pelo verdadeiro pão de cada dia, a 

Eucaristia. 
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A oração, que comemorou o sacrifício de Cristo, é concluída solenemente com o louvor 

trinitário. O Corpo de Cristo é oferecido ao Pai. A Comunidade se une ao Sacrifício de Cristo com a 

oferta da vida de seus membros, torna sua a entrega de Cristo ao Pai, no Espírito. A criação e a 

redenção das criaturas é ação divino-trinitária. Por isso, a cada invocação do Pai, do Filho e do 

Espírito, a assembléia prorrompe no “Amém”, confirmando o que foi rezado durante toda a oração 

pelo Celebrante, diácono e coro/assembléia.  

Em seguida, com alegria, o Celebrante convida a assembléia para a comunhão, momento-

ápice da participação litúrgica, quando comungamos do Corpo e do Sangue do Senhor, para que 

sejamos transformados no sacramento que recebemos. 

 Os ritos finais incluem a ação de graças, e a bênção com a cruz nos envia para vivenciarmos 

o que celebramos. 
 

PARABÉNS A TODAS AS MAMÃES NO SEU DIA 
 

 No segundo Domingo de maio, dia 11, celebraremos o 

Dia das Mães. Um dia tão significativo para celebrar o amor 

que, na terra, mais se parece com o de Deus: de fato, quanto 

mais um filho necessita, tanto mais a mãe se dedica a ele. É a 

entrega total! Amar é isso: pensar no outro, fazer o outro feliz! 

 Parabéns, Mamães pelo seu dia e muito obrigado! 

Mamães idosas e jovens, mamães viúvas, doentes e mamães 

duplamente mães, para todas pediremos, na santa Missa do dia 

11, as bênçãos de Deus.  

 Temos também uma Mãe comum, uma Mamãe do Céu, que Cristo nos deixou e que tão bem 

realiza sua missão. A Maria, mãe de Jesus e nossa, confiamos todas as mamães! Parabéns! 
 

 

Para rir à vontade e agora! 
 

Uma de português: 

- Perdi o meu cachorro! Diz desesperado o Manuel. 

- Coloque o aviso no jornal! Aconselha o amigo. 

- Não vai adiantar nada.  

- Mas por que? 

- Ele não sabe ler! 
 

A secretária do empresário: 

- Senhor Diretor, telefone! Penso que é sua esposa. 

- Porque você acha? 

- Ela perguntou: “-É você, velho idiota?” 
 

Despedida do genro no enterro da sogra:  

- “Que Deus a receba com a mesma alegria com que lhe estamos enviando!” 
 

Idade! 

- Meu jovem, quantos anos você acha que eu tenho? Perguntou uma mulher 

vaidosa, já avançada nos anos, a um jovem. 

- Com esse belo sorriso, lhe dou 23 anos! Com essa simpatia toda, 26! Se 

olho o seu belo cabelo longo, acho que a senhora tem no máximo 35! 

- Nossa! Como você é gentil! Disse a senhora, agradecida. 

- Um momento, senhora, disse o jovem, ainda tenho que fazer a soma! 
 

Aviso para os motoristas: 
 

Não é a multa o maior castigo para o excesso de velocidade! 

 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geulh0HARIM3IA0isPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=123srlvvu/EXP=1208315380/**http%3a/www.padariaonline.com.br/html/pol/images
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geulwMHQRIMSEATQEPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11dpr00uh/EXP=1208315532/**http%3a/www.bzinha.com.br/
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geul38HgRIDj0ABgEPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=125iorli4/EXP=1208316028/**http%3a/www.flogao.com.br/donalld/foto/08/11034058
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Atividades paroquiais 
 

 No dia 31 de maio, sábado, às 8h30, as crianças que se 

preparam para receber por primeira vez a Eucaristia, acompanhadas de 

seus pais, irão participar da celebração da penitência, com confissão 

individual. É uma celebração alegre e importante para a Primeira 

Comunhão que se realizará no dia 22 de junho, Domingo. 
 

 Acabam de ser inaugurados os novos livrinhos em português para a celebração dos 

Sacramentos do Batismo e da Crisma em rito armênio. Preparado com esmero, praticidade e com 

impressão a diversas cores, destacam e favorecem a participação de todos os presentes: Ministros, 

pais, padrinhos e fiéis. Parabéns à Paróquia por mais essa realização! 

 

NOSSA GENTE 
 

BATIZADOS — Tornaram-se filhas e filhos adotivos de Deus pelo Batismo: 
 

Leonardo Behisnelian – no dia 12/04/2008. Nascido aos 18/12/2007 em 

S. Paulo, é filho de Maurício José Behisnelian e de Lisandra Behisnelian. 

Foram padrinhos: o Sr. Marcio Harmandaian Cordeiro, a Sra. Camila 

Guemalmazian e a Sra. Simone Behisnelian de Oliveira Cruz. 

 

Maria Luiza Behisnelian de Oliveira Cruz – no dia 12/04/2008. Nascida 

aos 08/11/2007 em S. Paulo, é filha de Renato Sérgio de Oliveira Cruz e 

de Simone Behisnelian de Oliveira Cruz. Foram padrinhos: o Sr. Maurício José Behisnelian e a Sra. 

Lisandra Behisnelian. 

 

Isabella Semerdjian – no dia 12/04/2008. Nascida aos 27/08/2007 em São Paulo, é filho de 

Eduardo Semerdjian e de Márcia Cristina Ohannesian Semerdjian. Foram padrinhos: o Sr. Márcio 

Avedis Hadikian e a Sra. Priscila Monico Hadikian. 

 

 
 

 

FALECIDOS DO MÊS DE MAIO 
Santa Missa no Domingo, dia 18 

 

Atoiantz, Mariam Garabed  17/05/56 

Bedoyan, Bedros Artine   02/05/78 

Behisnelian, Stepan Krikor  09/05/64 

Boghossian, Zeizaf Michel  03/05/58 

Boyadjian, Nersés   13/05/68 

Cardoso Fernandes, Hélio  03/05/04 

Chakirian, Ohanes   05/05/92 

Fernezlian, Bedros Minas   20/05/87 

Fetulahian, Adel   17/05/71 

Franzelian, Abraham   18/05/95 

Guluizian, Miran    02/05/59 

Hagopian, Never Menechian  08/05/02 

Hakim, Luiza Kuchkarian             19/05/07 

Harmandaian, Hovsep Sarkis 31/05/60 

Hassessian, Tervanda  16/05/91 

Indjaian, Ohannes    23/05/95 

Jaburian, Siranouche   13/05/84 

Ketchedjian, Levon   13/05/74 

Kherlakian, Geny Manouguian 20/05/89 

Kherlakian, Naime   17/05/04 

Koulian, Sirarpi Kessadjikian 30/05/03 

Kupelian, Ohannes   01/05/87 

Maldjian, Eliza Kherlakian  14/05/71 

Mazmanian, Antoun Krikor  22/05/92 

Ohannesian, Sirvart   29/05/85 

Rabbat, Naoum Sarkis  26/05/51 

Sarian, Ermon   16/05/85 

Simonian, Elizabeth                          05/05/68 

Yapudjian, Helena Kodjaian  12/05/98 

Yapudjian, Virginia   28/05/60 

Zeitunlian, Hovhannes  04/05/95 

Zeitunlian, Mairanuch Nerguezian 13/05/71 

 

 

  

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geuniGKARIhw4A.hMPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12b86pd9g/EXP=1208318470/**http%3a/www.fmm.org/esp/cap02_historia_assunta03-esp.htm
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geunokKQRISXsBowQPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11mvh6q0m/EXP=1208318628/**http%3a/www.waw.com.br/noticias/mds
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geul_SKQRIAEAAZjUPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=126estsb4/EXP=1208318802/**http%3a/www.santamelania.it/arte_prog/arte/arte.htm
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geul_SKQRIAEAAZjUPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=126estsb4/EXP=1208318802/**http%3a/www.santamelania.it/arte_prog/arte/arte.htm
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PROGRAMAÇÃO PASTORAL 
MAIO – MÊS DE MARIA 

 

 

 Dia 04 – 7o Domingo da Páscoa – Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo 
Jornada Mundial das Comunicações Sociais. 

Início da Semana de Orações para a Unidade dos Cristãos. 

11h: Santa Missa cantada na intenção dos Idosos e Doentes e pela Unidade dos Cristãos. 
Leituras bíblicas: At 1,1-14 e Lc 24,41-53  (321) 

 

 Dia 09  –  Segunda 6a feira do mês  
 8h: Devoção das “Mil Ave-Marias” pelas Vocações. 
 Com Santa Missa dialogada às 10h. 

Leituras bíblicas: At 27,27-28,10  e  Jo 13,16-30   (342) 
 

 Dia 11 – Pentecostes – Descida do Espírito Santo 

  Dia do Patriarcado - Dia das Mães-Homenagem 
11h: S. Missa cantada na intenção do Patriarcado e das Mães. 
Leituras bíblicas: At 2,1-21  e  Jo 14,25-31   (349) 

 

 Dia 18 – Festa da Santíssima Trindade 
  11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos do mês. 

Leituras bíblicas: 1Cor 2,6-15  e  Jo 14,15-24   (363) 
 

 Dia 25– 3o Domingo do Tempo de Pentecostes – Festa da Igreja  
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Aniversariantes e Casais aniversariantes. 
Leituras bíblicas: Hb 9,1-10 e  Jo 10,22-30   (375) 

 

Na Missa deste Domingo: Início do "Tríduo" de Domingos para a festa do Padroeiro: 
 

         1º grupo de Famílias convidadas para a homenagem: A Abrikian, Achekian, Adjamian, 

Afetian, Alapanian, Alboyadrian, Alexanian, Altounian, Ambariantz, Ananian, Andonian, Aprikian, 

Arabian, Arakelian, Aris, Aristakessian, Arslanian, Asdorian, Assal, Assalian, Atikian, Avedissian, 

Azrak, B 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, C Calaigian, Casabian, Cayaian, Chadarevian, Chahestian, Chakirian, 

Cherkezian, D Darakdjian, Deguirmendjian, Degurmendjian, Derderian, Dermargos, Dermendjian, 

Dilguerian, Dishtchekenian, Djamdjian, Djanikian, Djedjian, Djehdian, Dolmadjian, Donelian. 
 

 

SECRETARIA 
 

Horário: De segunda a sexta-feira: das 11h às 16h. Sábado: das 8h às 11h. Responsável: Srta. Alline. 
   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)       

       MAIO é o mês da Coleta Anual  

para a Terra Santa, a terra de Jesus! 
 

As obras da Igreja naquelas terras necessitam 

de nossa generosa ajuda. 

Colaboremos com alegria! 
 

Em 2007 recolhemos R$ 1.665,00 

 

 

 

                          

                                                

 

 

mailto:paroquiaarmenia@terra.com.br
mailto:exarmal@yahoo.com.ar
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geumAD3ANI3XcBqhgPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=121rl41fl/EXP=1208298883/**http%3a/www.churchforum.org/Arte/arc-pent1.htm

