
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  São Paulo – Brasil - 8º Ano                                                No 32 – Out/Nov/Dez - 2008 

 

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

Santo Natal e Feliz Ano Novo! 
 

O PERÍODO DA EPIFANIA 
 

A solene festa da Epifania, uma das cinco grandes festas do ano 

litúrgico armênio, celebrada em toda a Igreja no dia 6 de janeiro, 

comemora a manifestação do Filho de Deus ao mundo. Na plenitude 

dos tempos (Gl 4,4), o Verbo que estava em Deus, que é Deus, se 

encarna em Maria, assume a natureza humana e faz-se um de nós, para 

agora, em pessoa, e não mais por meio de anjos, patriarcas e profetas, 

preparar o povo de Deus para a nova Realidade. 

No Oriente, a Epifania, do grego “revelação”, comemora o 

mistério da divindade do Senhor, manifestada no seu nascimento, na 

visita dos magos, no seu batismo no rio Jordão e na transformação da 

água em vinho, em Caná da Galiléia. O 

Pai, reconhecendo a ferida que o pecado 

causou na humanidade, amou tanto o 

mundo que enviou seu único Filho para salvá-la (cf. Jo 3,16). A vinda 

de Jesus entre nós, ou seja, o mistério da sua encarnação já é o 

primeiro passo para a realização de sua Páscoa. 

No batismo de Jesus (Mt 3,13-17) o Pai apresenta o seu Filho 

amado que cumprirá a missão do servo sofredor previsto pelo profeta 

Isaías (42,1-4), capaz de atrair sobre si todas as dores da humanidade, 

pois desabará sobre ele a força destruidora do pecado do mundo. O 

Filho de Deus se despoja de sua 

igualdade com o Pai e, solidariamente, 

assume a natureza humana, sendo igual a nós em tudo, menos no 

pecado. 

Em Roma e, consequentemente, em todo o rito latino se celebra 

este mistério destacando mais o nascimento de Jesus. A solenidade 

do Natal, no dia 25 de dezembro, está ligada ao plenilúnio de 

inverno do hemisfério norte, dia em que o sol vence as trevas, ou 

seja, chega-se à noite mais longa do ano e daí em diante os dias 

voltam a crescer novamente. No início do cristianismo, os romanos 

festejavam o “sol invictus”. 
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Como toda festa, a Epifania tem seu período de preparação que varia, no calendário armênio, 

em torno de oito semanas, chamado Qüinqüésima, e a comemoração da festa, o tempo da Epifania, 

se estende por mais seis semanas. 

Por meio do evangelho de são Lucas, na Missa dos oito Domingos antecedentes, é traçado 

um caminho de preparação para a grande teofania de Jesus (manifestação divina) em nossa carne. 

Eis o caminho prévio de transformação proposto pela liturgia: 
 

1o Domingo: Jesus nos ensina a orar, a agradecer ao Pai e a perseverar na oração (Lc 11,1-13). 

2o Domingo: Cuidado com a avareza e o apego às coisas deste mundo (Lc 12,13-31). 

3o Domingo: Jesus vem buscar os frutos das boas obras (Lc 13,1-9). 

4o Domingo: Não esperar recompensas. Quem são os convidados para o banquete? (Lc 14,12-24). 

5o Domingo: Não causar escândalos; perdoar sempre; ser servidor do Reino (Lc 17,1-10). 

6o Domingo: Quem se humilha será exaltado. A oração do publicano e do fariseu (Lc 18,9-14). 

7o Domingo: Parábola dos talentos (Lc 19,11-28). 

8o Domingo: O maior no Reino é o servidor de todos (Lc 22,24-30). 
 

Este caminho preparatório combina bem com esta época do ano civil, em que encerramos 

nossas atividades e nos planejamos para o ano seguinte. É tempo não somente de fazer o balanço de 

nossa conta bancária, mas de, principalmente, à luz da manifestação do Senhor, nos perguntarmos 

se, de fato, estamos sendo fiéis ao projeto do Reino, de amar mais, ser solidários, mais prestativos e 

cada vez menos egoístas e vaidosos. 

A comunidade cristã armênia deve ser um marco importante no exercício deste 

discernimento, como lugar de acolhida e testemunho da divindade e humanidade de Jesus Cristo, 

em sua Palavra e nos irmãos. Não tenhamos receio de eleger em primeiro lugar o prazer de celebrar 

a liturgia da santa Missa e nos deixar transformar pela Palavra libertadora do Senhor. 
 

NOTÍCIAS 
 

VISITA DO REPRESENTANTE DO PAPA PARA AS IGREJA ORIENTAIS 
 

O cardeal Leonardo Sandri, nomeado por 

Sua Santidade Bento XVI, Prefeito da Congregação 

para as Igrejas Orientais, presidiu a santa Missa 

celebrada por D. Vartan em nossa catedral N. S. de 

Narek da Eparquia Armênia da Argentina. 

Pouco depois que D. Vartan acolheu tão 

ilustre visitante no átrio daquela Catedral, teve 

início a celebração da santa Missa, com a presença 

do embaixador da Armênia, do Secretário de Culto 

da Nação Argentina, do Núncio Apostólico, de D. 

Charbel Merhi, bispo dos Maronitas, de D. Miguel Mykysej, bispo dos Ucranian, de D. Antonio 

Basseotto, membro da Comissão episcopal de Igrejas Orientais, de D. Kissag Mouradian, arcebispo 

dos Armênios Apostólicos da Argentina e Chile, e de uma grande afluência de fiéis. 

Em suas palavras de agradecimento, Sua Eminência, que já fora Subsecretário do Estado do 

Vaticano durante o governo do inesquecível papa João 

Paulo II, fez um resumo da presença dos armênios na 

história da Igreja Católica e, na homilia, se deteve em 

profunda meditação sobre Maria, em sua entrega e em sua 

presença na vida do cristão. 

A solene liturgia finalizou-se com a bênção da uva, 

cerimônia tradicional armênia da festa da Assunção da 

Virgem no dia da Padroeira da Paróquia Armênia Católica 

de Buenos Aires. 
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A Confraternização 

A segunda parte da festa teve lugar no salão paroquial. Ali, no ambiente familiar que 

costuma caracterizar estas reuniões, Sua Eminência se mostrou à vontade e rodeado do carinho de 

toda a comunidade. 

Logo que, em nome da comunidade, lhe foi entregue como lembrança, um artístico alfabeto 

armênio, o cardeal dirigiu-se à comunidade com palavras simples, porém emocionadas; expressou 

não só seu agradecimento, mas também o seu sentir, o que tocou o 

coração de todos. 

Aquela tarde foi marcada com a arte do Conjunto de Danças 

Folclóricas Armênias Narek e com a apresentação de “As Vozes do 

Folclore” que fizeram todos cantar músicas típicas argentinas. 

De passagem, houve a comemoração e as felicitações ao pároco, 

reverendo Monsenhor Paulo Hackimian, por mais um ano de sacerdócio. 

Seguramente o Senhor manterá vivo na memória dos participantes 

cada instante daquele dia. Queira Ele guardar no caminho da fé todos os 

pastores para que sejam, por muitos anos, luz no caminho à santidade. 

 

SUA BEATITUDE NOSSO CATOLICÓS PATRIARCA 

PARTICIPA DO SINODO SOBRE A PALAVRA DE DEUS 
 

Encerrou-se no dia 26 de outubro, na Basílica de São Pedro, a XII 

Assembléia Geral Ordinária do Sínodo da Igreja Católica, tendo por tema: 

A PALAVRA DE DEUS NA VIDA E NA MISSÃO DA IGREJA. 

Foi convocado por SS. o Papa Bento XVI, que abriu o Sínodo com 

uma santa Missa na Basílica de São Paulo, por estarmos dentro do Ano 

Paulino. 

Participaram 253 Padres sinodais, representantes de 113 

Conferências Episcopais e de 13 Igrejas Orientais Católicas. Assistiram 

também 41 especialistas e 37 convidados, provenientes de mais de 25 

países. Desses últimos dois grupos faziam parte 25 mulheres. 

Na manhã do dia 14 de outubro nosso Católicos Patriarca, S. B. 

Nersés Pedro XIX, fez a sua intervenção no Sínodo. Oferecemos, a seguir, a tradução de suas 

palavras: 

“Ao iniciar minha intervenção, desejo sublinhar que, segundo a tradição, as origens da Igreja 

Armênia, evangelizada por São Gregório o Iluminador, remontam à adoção do Cristianismo como 

religião de Estado na Armênia, no ano 301. 

Não existia ainda o alfabeto armênio; as leituras bíblicas eram 

proclamadas em grego e em siríaco; o oficiante, em seguida, as traduzia 

ao armênio, o que não facilitava a compreensão da Palavra de Deus por 

parte dos neófitos armênios. 

Surgiu, então, o desejo de criar um alfabeto próprio para traduzir a 

Bíblia ao idioma do povo. A realização se deu com o monge Mesrob; ele 

assumiu esse desafio, encorajado e apoiado pelas máximas autoridades da 

Igreja Armênia e do Estado, o Catolicós Patriarca Sahag e o rei 

Vramchapuh. Criou o alfabeto armênio no ano 406 e o primeiro livro 

traduzido foi a Sagrada Bíblia, a partir dos Setenta. 

Pode-se afirmar que, com a tradução da Bíblia ao idioma armênio, 

o Livro Sagrado adquiriu uma importância particular na vida do povo. 

Seu efeito benéfico se fez sentir, dando uma nova mentalidade e um novo 

espírito aos fiéis, aos intelectuais e à sociedade em geral. 
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É certo afirmar que a invenção do alfabeto armênio, no ano 406, teve como único fim a 

evangelização. Essa evangelização ajudou a proteger a fé cristã, com freqüência ameaçada, como no 

ano 451, a Bíblia havia sido recentemente traduzida, e nos séculos seguintes. 

A Palavra de Deus sustentou a Igreja e o povo armênios durante sua dolorosa história. 

Impregnou e estimulou a cultura armênia ao largo dos séculos. A vida dos cristãos na Armênia 

esteve permanentemente embebida e guiada pela Palavra de Deus. 

Que esta prodigiosa riqueza, representada pelas Sagradas Escrituras, e a vida exemplar dos 

nossos antepassados, incitem as novas gerações a recorrer cada vez mais à Palavra de vida. “Será 

este o fruto das conclusões do Sínodo.” 

 

NOSSA PÁTRIA, A ARMÊNIA 
 

O Presidente da República da Armênia, Sr. Serge Sargsyan (foto), acaba de criar o 

Ministério da Diáspora. 

Essa providencial iniciativa visa brindar uma atenção especial do governo da Mãe-Pátria aos 

numerosos armênios que vivem fora da Armênia.                               

      Para esse novo Ministério o Sr. Presidente nomeou a 

senhora Hranouch Hakobyan (foto).   

      Durante o mês de novembro a senhora Ministra da 

Diáspora estará realizando sua primeira visita às 

Coletividades armênias da Argentina, do Uruguai e do 

Brasil. 

 As maiores concentrações da Diáspora estão 

localizadas nos Estados Unidos da América e na França. 

      A Comunidade Armênia Católica do Brasil dá os pa-

rabéns à nova Ministra e apresenta os votos de boas-

vindas. 

 

CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA ARMÊNIA 

NO SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No dia 18 de outubro, realizou-se a tradicional Peregrinação anual dos Armênios ao 

Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. 
Neste ano, a santa Missa armênia foi celebrada em uma das capelas do Santuário, conhecida 

como “Capela das Confissões”. Presidida por Dom Vartan Boghossian, contou com a presença do 

Pe. Willames Nascimento Fernandes e do Pe. Sebastião César Barbosa com seus coroinhas. Foi 

importante a participação do coral da Catedral armênia católica São Gregório Iluminador, 
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enriquecido com a voz de numerosas peregrinas. Após a oração a Nossa Senhora, os participantes, 

em sinal de unidade e fraternidade, almoçaram juntos. A tarde 

foi dedicada às devoções individuais e às visitas pessoais. 

Durante o regresso alguns peregrinos falaram de sua 

experiência compartilhando com todos as graças recebidas 

através de peregrinações ao santuário. 

Queremos agradecer as atenções oferecidas pela 

Comissão de Damas da Paróquia, que tornaram a viagem muito 

agradável. O contentamento foi geral; e todos manifestaram a 

intenção de participar novamente, no próximo ano! 

 

SEMINARISTA ITINERANTE  

DO SEMINÁRIO “REDEMPTORIS MATER” DO PARAGUAI 
 

Milton Altuzar Martínez, nasceu na Cidade de México e é um 

seminarista do Seminário “Redemptoris Mater” Nossa Senhora da 

Assunção, no Paraguai. Os seminários “Redemptoris Mater” são 

numerosos e estão espalhados pelos continentes. Neles formam-se 

sacerdotes diocesanos missionários, com total disponibilidade para ir a 

qualquer parte do mundo, onde for necessária a sua presença. 

A dimensão missionária está presente já desde a formação dos 

candidatos; por isso, todos os seminaristas fazem uma experiência de 

missão, durante dois ou três anos. Para concluir essa experiência Milton 

esta agora entre nós, realizando um trabalho pastoral em nossa Catedral 

São Gregório Iluminador. Ficará conosco até dezembro, quando retornará 

ao Paraguai, para concluir sua formação. 

 

PRAÇA ARMÊNIA DE PENÁPOLIS - SP 
 

          No dia  20 de abril 

de 1986 inaugurava-se, 

solenemente, na cidade 

paulista de Penápolis, a 

480 km da capital, a Pra-

ça Armênia. A solenidade 

foi precedida por santa 

Missa armênia celebrada 

no Santuário São Francis-

co de Assis e por uma 

apresentação de cantos 

brasileiros e armênios, tu-

do a cargo do benemérito Coral da SAMA-Clube Armênio de São Paulo, então sobre a presidência 

de Hovhannes Zeitunlian, o saudoso Bambino. 

          No passado dia 24 de outubro, dia do Centenário da cidade, o Prefeito municipal, com a 

presença de Dom Vartan W. Boghossian, nativo daquela cidade, e das famílias armênias locais, deu 

início às reformas daquela singela Praça. Vivem hoje na “Princesa da Noroeste” as famílias 

Makassian, Keusseyan e Boghossian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Domingo, 7 de dezembro, santa Missa de Ação de Graças pelo ano que 

termina, com a participação de todos os Conselhos e Grupos paroquiais que 

tanto trabalharam neste ano. 
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“MORRER DE RIR”, PARA BEM VIVER! 
 

Direito penal! 
- Fale-me sobre a fraude, disse o professor ao aluno, durante o 

exame. 

- Posso começar dando um exemplo, professor? 

- Naturalmente! 

- Veja, professor, se o senhor me reprovar, cometerá uma fraude. O 

código penal diz, de fato, que é réu de fraude todo aquele que 

aproveita da ignorância de uma pessoa para causar-lhe um dano! 
 

No zoológico! 
- Mãe, olha! Essa chipanzé se parece com a tia Maricota! 

- Cala a boca, menino! Se esse animal entender o português como vamos ficar? 
 

Em casa! 
Joãozinho, chorando, sai correndo da sala onde o pai está consertando uma mesa. 

- Por que está chorando tanto, meu filho? Pergunta a mãe aflita. 

- Papai deu uma martelada no dedo dele! 

- E você chora por causa disso? Você tinha é que dar uma gargalhada! 

- Ah! Infelizmente foi isso o que eu fiz! 

 

NOSSA GENTE 
 

BATIZADOS E CRISMAS - Tornaram-se filhos e filhas adotivos de Deus pelo Batismo e pela 

Crisma: 
 

Beatriz Guimarães Dias Sivzatian Chadarevian – no dia 16/08/2008. 

Nascida aos 18/03/2008 em S. Paulo, é filha de Elie Chadarevian e de 

Ariadne Guimarães Dias. Foram padrinhos: o Sr. Ayres Guimarães e a Sra. 

Daniela Pereira da Silva. Parabéns à família! 
 

Mairam Lamberti Tarikian Zanardo – no dia 11/10/2008. Nascida aos 

22/02/2007 em S. Paulo, é filha de Marcelo Tarikian Zanardo e de Keli Cristina Lamberti. Foram 

padrinhos o Sr. José Reginaldo Oliveira e a Sra. Maria Izoni Bessa Peixoto. Felicitações! 
 

Lucas Alberkovics Tchakerian - no dia 11/10/2008. Nascido aos 24/09/2007 em São Paulo, é 

filho de André Tchakerian e de Graziela Alberkovics Tchakerian. Foram padrinhos o Sr. Alexandre 

Tchakerian e a Sra. Patrícia Tchakerian. 

Deus  abençoe toda a família. 
 

Ana Lívia Cremaschi Esperança - no dia 26/10/2008. Nascida aos 17/05/2008 em Penápolis - SP, 

é filha de Fernando Boghossian Esperança e de Luciana Marques Cremaschi Esperança. Foram 

padrinhos o Sr. Luciano Kasukawa Martins e a Sra. Flavia Maria Cremaschi Kasukawa Martins. 

Parabéns à família! 

 

MATRIMÔNIO – Consagraram o próprio amor diante de Deus: 
 

Luciano Rodrigues Watanabe e Ana Karina Abrikian - no dia 19 de setembro 

de 2008. 

Ele, filho de Kiyoshi Watanabe e de Maria Florentina Rodrigues Watanabe. 

Ela, filha de Gilberto Abrikian e de Márcia Helena Campos Abrikian. 

Foram Testemunhas: o Sr. João Luiz Cocumazzo e a Sra. Silvia Schimdt 

Cocumazzo. Parabéns! 

 

 

 

 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/3863171/2/istockphoto_3863171-boys-telling-secrets.jpg&imgrefurl=http://portugues.istockphoto.com/file_closeup/lifestyle/families/3863171-boys-telling-secrets.php%3Fid%3D3863171%26SearchLang%3DPT_PT&h=253&w=380&sz=57&hl=pt-BR&start=138&usg=__TEA45ZapZc2ZMIZRCKtYZeGEceI=&tbnid=bLvSpoQQANo71M:&tbnh=82&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dcrian%25C3%25A7a%2Bsorrindo%26start%3D126%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XvnzUJHyOAAwkAPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12ckabqe4/EXP=1195646823/**http%3a/www.mtm.ufsc.br/~krukoski/imagens/Novas/Nov2005
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=A0oGktwivwlJ05YARxUPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12h72470b/EXP=1225461922/**http%3A/www.artfestas.com.br/foto%2520baloes/palhaco_chao.html
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 FALECIMENTOS – Voltaram para casa do Pai: 
 

18/08/2008 – Benyamin Masrop Nalbentian, em São Paulo, aos 80 anos, filho 

de Mesrob Nalbentian e de Marie Maserdjian. 

     Sentimentos de pêsames ao irmão, Garabet Mesrob e à 

irmã, Alice Lucy Mesrob. 

 
23/08/2008 – Carlos Alberto Kherlakian, em São Paulo, 

aos 50 anos. Filho de Carlos Kherlakian e de Hatuna 

Semerdjian, falecida. Sentimentos de pêsames à família enlutada, especialmente 

ao senhor Carlos, à sra. Márcia e à sra. Denise, suas irmãs. 

 

25/09/2008 – Hagob Santurian, em São Paulo, aos 72 anos. Filho de Vartivar 

Santurian e de Makruhi Seferian. 

     Que Deus o acolha em sua glória! 

 
13/10/2008 – Avedis Sarian, em São Paulo, aos 67 anos. Filho de Ovsep Sarian 

e de Lussadzin Krikorian. Sentidos pêsames à esposa, Sra. Jaqueline Borsali 

Sarian e à filha, Marina. 

     Que descanse em paz! 
 

FALECIDOS DO MÊS DE NOVEMBRO 
 

FALECIDOS DA 1a 
QUINZENA (S. MISSA NO DIA 9) 

 

Abrikian, Garabed   03/11/1989 

Bojikian, Ricardo   09/11/1987 

Caskanlian, Garabed   07/11/1983 

Chahestian, Lutfia   05/11/1971 

Djanikian, Clemente   01/11/1948 

Hassessian, Boghos   05/11/1967 

Kachadurian, Lucie   13/11/1992 

Kalenderian, Baghdasar  09/11/1947 

Kalenderian, Prapion             05/11/1981 

Kassabkodjian, Anna Santurian       11/11/1989 

Kechichian, Setrak             05/11/1996 

Khatchadurian, Luci             11/11/1992 

Kherlakian, Evandro M.            05/11/1984 

Kirchanian, Nicola             01/11/1962 

Ovanessian, Dickran Jorge            11/11/1962 

Tcherkezian, Gregoire            07/11/1962 

 

FALECIDOS DA 2a
 QUINZENA (S. MISSA NO DIA 23) 

 

Alapanian, Krikor   20/11/1998 

Arslanian, Hagop   23/11/1965 

Chahestian, Artur   18/11/2000 

Dermendjian, Aghop   16/11/2001 

Djanikian, Louisa   19/11/1970 

Ghazarian Sarafian, Ramela 17/11/1981 

Hossepian, Ricardo   29/11/1981 

Kahtalian, Haiganuch Boghossian 24/11/1989 

Kalaidgian, Agob   23/11/1990 

Kalaidgian, Vartouhi Sahatdjian 16/11/2001 

Kassabian, Jeannette Assalian 20/11/2000 

Kassabian, Dudu Harmandaian 16/11/2004 

Keutenedjian, Anna Silva            17/11/1946 

Keutenedjian Gasparian, Claudina  23/11/2002 

Keutenedjian, Varam             15/11/1959 

Khatchadourian Oettinger, Mari     19/11/1999 

Khatchadurian, Yenovk            16/11/1984 

Kherlakian, Serop             22/11/1961 

Maldjian, Krikor Minás            30/11/1962 

Sarafian, Ramela Ghazarian            17/11/1981 

Sevzatian, Krikor             21/11/1984 

Sislian, Leandro             27/11/1986 

Sivzatian, Artin             23/11/1958 

Sivzatian, Krikor             21/11/1984 

Sivzatian, Mikaiel             15/11/1959 

Tarakdjian, Bachir             16/11/1965 

Tchakerian, Eliza Belerenian          30/11/1981 

Torossian, Toros             20/11/1975 

Vassilian, Makrouhi Kherlakian      22/11/1973 
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PROGRAMAÇÃO PASTORAL 
NOVEMBRO - 2008 

 

2– 8o DOMINGO DA SANTA CRUZ 

11h: Santa Missa cantada pelos Idosos e Doentes. 
Leituras bíblicas: Ef 1,1-14 e Lc 8,17-21 (638) 

 

9– 9o DOMINGO DA SANTA CRUZ 

11h: S. Missa cantada pelos Falecidos da 1ª quinzena de novembro. 
Leituras bíblicas: Ef 5,15-33 e Lc 8,49-56 (649) 

 

14– 2a  Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais. 
8h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com S. Missa dialogada às 10h. 
Leituras bíblicas: Ef 6,13-14 e Lc 9,37-43 (657) 

 

16– 1o DOMINGO DA QÜINQÜESIMA 
(Preparação para a Epifania) 

11h: Santa Missa cantada na intenção dos Aniversariantes do mês. 
Leituras bíblicas Fl 4,8-24 e Lc 11,1-13 (675) 
 

23– 2o DOMINGO DA QÜINQÜESIMA 
(Preparação para a Epifania) 

11h: S. Missa cantada pelos Falecidos da 2ª quinzena do mês. 
Leituras bíblicas: 1Tes 1,1-10 e Lc 12,13-31 (688) 

 

30– 3o DOMINGO DA QÜINQÜESIMA 
(Preparação para a Epifania) 

11h: Santa Missa cantada pelos Casais que aniversariam  em 

novembro. 
Leituras bíblicas: 1Tes 4, 1-13 e Lc 13,1-9 (699) 

 

C Í R C U L O  B Í B L I C O  
“Quando encontrei tuas palavras alimentei-me; elas se tornaram para mim uma 

delícia e alegria ao coração...” (Jr 15,16) 

Convidamos os jovens e adultos para participarem das reflexões sobre as parábolas de 

Jesus, dentro do ambiente palestino no qual foram narradas. O conhecimento do 

contexto é importante para melhor compreensão das parábolas.  

Reunião às quintas-feiras, a partir do dia 6 de novembro, das 20h às 20h45, no salão 

paroquial. É gratuito e sem inscrição! Contamos com sua presença! Traga a Bíblia. 

“Quem desconhece a Palavra, desconhece a Deus.” (São Jerônimo - séc. IV) 
 

SECRETARIA 
 

Horário: De segunda a sexta-feira: das 8 às 12h; das 13 às 17h. Sábado: das 8h às 12h.  
Responsável: Sra. Tatiane 

   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)
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