
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  São Paulo - Brasil - 9o Ano                                                No 33 - Jan/Fev/Mar - 2009 

 

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

ANO PAULINO 

 De julho de 2008 até julho de 2009, o Papa Bento XVI proclamou o Ano Paulino para 

comemorar os dois mil anos do nascimento do Apóstolo Paulo.  

Quem foi São Paulo? 

 “Paulo – cujo nome original era Saulo – nasceu antes do 

ano 10 d.C., em Tarso, cidade importante da Cilícia. Descendia 

de uma família de hebreus da tribo de Benjamim (cf. Rm 11,1; 

Fl 3,5) que havia conquistado a cidadania romana, grandes 

posses e prestígio político. Ele foi educado, como fariseu 

fervoroso, na escola do grande rabi Gamaliel que, segundo 

Atos 5,34-39, possuía vasta cultura e um espírito conciliador e 

tolerante. Em sua formação, Paulo recebeu influência de duas 

culturas, a judaica e a grega; daí sua abertura para os povos 

pagãos. 

 Contudo, Paulo não conheceu Jesus. Quando o 

cristianismo começou a se expandir, ele, como judeu-fariseu, 

cumpridor da lei de Moisés, passou a perseguir os seguidores 

de Jesus. 

 Certa vez, ao se aproximar de Damasco para onde se 

dirigia com a missão de prender os seguidores do Senhor, viu-

se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, 

Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou 

Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levante-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves 

fazer (At 9,3-6). Em Damasco, Saulo foi batizado por Ananias e, de perseguidor, tornou-se seguidor 

e apóstolo de Jesus (cf. At 9,7-22). 

 Após muitos anos de intensa atividade missionária e grandes viagens apostólicas que 

incluíram Grécia, Macedônia e Ásia Menor, por volta do ano 58 d.C. Paulo foi preso em Jerusalém 

e posteriormente enviado a Roma. Passados dois anos, foi libertado, voltando às atividades 

missionárias. Mais tarde foi preso novamente no Cárcere Marmetino em Roma. No ano 67 d.C. foi 

julgado e condenado à morte por decapitação. Seu túmulo encontra-se na Basílica de São Paulo 

Fora dos Muros, em Roma, onde, acredita-se, aconteceu o seu martírio. 

 São Paulo escreveu várias cartas às comunidades fundadas por ele, para as quais queria dar 

orientações e ministrar ulteriores ensinamentos. Escreveu também algumas cartas pastorais a seus 

discípulos, como a Timóteo e a Tito” .                                                                          (Maria Belém) 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geundEAn5JH10A.iYPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11i1is4o0/EXP=1233081284/**http%3a/www.padrejuarez.com.br/
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CONVITE 
 

Iremos comemorar o nascimento do Apóstolo Paulo no dia 1o de março, Domingo, após a 

santa Missa. Todos estão convidados para o almoço comunitário de adesão, no salão 

paroquial e, depois, para o filme e a reflexão sobre a vida e a mensagem de Paulo. 
 

 

Campanha da Fraternidade 2009: 

Tema: “Fraternidade e Segurança Pública”  

Lema: “A paz é fruto da justiça” (Is. 32,17) 
 

 Anualmente, a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) promove a Campanha da Fraternidade com o 

objetivo de unir o jejum quaresmal com a prática mais 

contundente do evangelho sobre um aspecto deficitário da vida 

da sociedade brasileira. 

 Este ano, com o lema: “A paz é fruto da justiça (Is 

32,17)”, a CNBB pretende debater a segurança pública, com a 

finalidade de colaborar na criação de condições para que o 

Evangelho seja mais bem vivido em nossa sociedade por meio da 

promoção de uma cultura de paz, fundamentada na justiça social. 

 Nossa sociedade se torna cada vez mais insegura, e a 

convivência entre as pessoas é cada vez mais difícil e delicada. A 

CNBB quer contribuir para que esse processo seja revertido 

através da força transformadora do Evangelho. Todos somos 

convidados a uma profunda conversão e a assumir as atitudes e 

opções de Jesus, únicos valores capazes de garantir, de verdade, 

a eficaz construção de uma sociedade mais justa e solidária e, 

consequentemente, mais segura. 

 Na Bíblia, a violência humana tem o seu protótipo em Caim e Abel. A nação Armênia 

conhece na própria carne, o horror do genocídio, a força da ganância e a prepotência do mais forte.  

 Por isso, a Igreja quer desenvolver nas pessoas a capacidade de reconhecer a violência na 

sua realidade pessoal e social, a fim de que possam se sensibilizar e se mobilizar, assumindo sua 

responsabilidade pessoal no que diz respeito ao problema da violência e à promoção da paz. 

 A Igreja quer denunciar a gravidade dos crimes contra a ética, a economia e as gestões 

públicas, assim como a injustiça presente nos institutos da prisão especial, do foro privilegiado e da 

imunidade parlamentar para crimes comuns. 

 Vamos procurar conhecer melhor o debate que a Igreja está propondo sobre este tema tão 

vital e sermos os primeiros a construir a paz e a justiça ao nosso redor.  
 

Oração da Campanha da Fraternidade 

Bom é louvar-vos, Senhor, nosso Deus, que nos abrigais à sombra de vossas asas, defendeis 

e protegeis a todos nós, vossa família, como uma mãe, que cuida e guarda seus filhos. 
 

Nesse tempo em que nos chamais à conversão, à esmola, ao jejum, à oração e à penitência, 

pedimos perdão pela violência e pelo ódio que geram medo e insegurança. 

Senhor, que a vossa graça venha até nós e transforme nosso coração. 
 

Abençoai a vossa Igreja e o vosso povo, para que a Campanha da 

Fraternidade seja um forte instrumento de conversão. 

Sejam criadas as condições necessárias para que todos vivamos em 

segurança, na paz e na justiça que desejais. Amém. 

 

 

http://www.cnbb.org.br/ns/modules/mastop_publish/?tac=623
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geunbtXn5Jm5sANAEPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=13rdn5j51/EXP=1233105005/**http%3a/www.coracaodemaria.org.br/90anos/interna.php%3farea=noticias%26amp;cod_area=2%26amp;art_cod=1500
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COMUNICADO DE DESPEDIDA 
 

O prezado e reverendo Padre Willames Nascimento Fernandes não 

pode continuar entre nós. Deveria assumir, em breve, a nossa Paróquia São 

Gregório Iluminador de São Paulo, mas, por motivo de força maior, teve que 

regressar à sua arquidiocese de Brasília. 

Desejava participar da santa Missa da grande festa da Epifania, 

celebrada no dia 6 de janeiro, mas com o cancelamento do vôo, não chegou a 

tempo de Brasília para concelebrar com Dom Vartan, nosso pai-bispo e 

despedir-se, também, da Comunidade. 

Pediu, então, que, através deste Boletim paroquial, manifestássemos 

sua saudação e seu agradecimento pela acolhida e atenções com que foi 

brindado em nosso meio. 

A Paróquia também agradece ao Padre Willames o curto período que esteve entre nós e lhe 

faz os melhores votos de apostolado em sua nova missão apostólica! 

Dom Vartan W. Boghossian, reassume, assim, novamente a Paróquia com as preciosas 

colaborações do reverendo Padre Antonio Francisco Lelo e do reverendo Padre Sebastião Cesar 

Barbosa. 

Um sacerdote armênio deverá chegar a São Paulo, a partir de setembro, para ser o novo 

Pároco. Em breve ele será apresentado à Comunidade, através deste Boletim. 

 

NOTÍCIAS 
 

 

REUNIÃO DOS NOSSOS SACERDOTES DA AMÉRICA LATINA 
 

 Retomando um costume antigo, nos 

dias 20, 21 e 22 de janeiro realizou-se, em 

São Paulo, a reunião dos Sacerdotes 

armênios católicos da América Latina. A 

Paróquia São Gregório Iluminador foi a 

anfitriã desse importante encontro. 

 De Buenos Aires compareceu Mon-

senhor Paulo Hakimian, responsável dos ar-

menios católicos da Argentina, tendo sido 

pároco no Brasil em 1985. Participou tam-

bém o reverendo Padre Antônio Ketche-

djian, religioso salesiano e responsável dos 

armênios católicos do Uruguai. Também ele 

já foi Pároco no Brasil em 1987. 

 Do Brasil, participaram nosso sacerdote, Pe. Antonio Francisco Lelo e o grande colaborador, 

Pe. Sebatião Cesar Barbosa, da diocese de São José dos Campos. 

 O primeiro dia foi dedicado a um retiro espiritual. O arcebispo dos Maronitas no Brasil, S. 

E. Revma. Farès Maakaroum, levou os presentes a viver momentos de oração e conversão, tão 

necessários para a missão sacerdotal. 

 A quarta-feira, dia 21, foi dedicada a um dos temas centrais: a convocatória feita pela Igreja 

na América Latina e Caribe, através da V Conferência Geral do Episcopado em Aparecida: Todos 

os batizados são chamados a serem discípulos e missionários do Senhor. 

 O religioso lassalista, Irmão Israel Nery, especialista no tema, conduziu com maestria os 

encontros e estudos daquele dia, do qual vários de nossos fiéis aceitaram participar: o casal Vicente 

e Iris Pamboukian, o Sr. Elie Chadarevian, o Dr. Marcelo Baboghluian e a sra. Dikranoui Ekizian 

(Zazá). O interesse e aproveitamento foram grandes. 
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 Finalmente, o terceiro e último dia foi dedicado à análise e programação das nossas 

Comunidades da América Latina. Dom Vartan Boghossian, expôs aos Sacerdotes o panorama atual 

do pessoal disponível e dos candidatos ao Sacerdócio e ao Diaconato permanente que temos em 

toda a América Latina.  

 Após um dia de análises e troca de idéias, 

foram duas as metas estabelecidas para o território 

do Exarcado Apostólico da América Latina e para a 

Eparquia São Gregório de Narek de Buenos Aires: 

Ajudar nossas Comunidades a viver a missão lançada 

pela Igreja reunida em Aparecida e realizar a 

preparação remota para a Assembléia Patriarcal de 

1910, que se realizará em Beirute, no Líbano, sobre o 

tema: “Matrimônio e Família”. 

 A Paróquia agradece à família do sr. Hovnan 

Ustabachian, a generosa acolhida oferecida aos 

Sacerdotes participantes da reunião, tanto no dia da 

chegada, como no dia do encerramento. 

 A Reunião contou com a saudação e a bênção 

de Sua Beatitude Nersés Pedro XIX, nosso estimado Católicos Patriarca. 

 

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO 
 

 No Domingo, 25 de janeiro, festa da conversão do apóstolo 

Paulo, a Capital paulista celebrou seu 455o aniversário! 

 A arquidiocese, que no ano passado declarou São Paulo como 

Patrono da arquidiocese, celebrou, nesse dia, sua primeira festa.

 Nosso pai-bispo, Dom Vartan, a convite do Cardeal Arcebispo 

de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, representou a Comunidade 

na Catedral da Sé, na concelebração presidida pelo Representante do 

Papa no Brasil, o Núncio Apostólico, S. E. Revma. Dom Lourenço 

Baldisseri. 

 Numerosos Bispos, Autoridades civis, militares e uma multidão 

de fiéis participaram da Celebração que foi transmitida por rádio e 

televisão. 

 

AR CONDICIONADO EM NOSSA CATEDRAL 
 

 Acaba de ser inaugurada mais uma 

importante melhoria em nossa já bela Catedral 

armênia católica de São Paulo. 

 Após a reforma do presbitério, da colo-

cação do artístico teto em gesso, de uma bela pia 

batismal armênia, de vinte e uma artísticas telas 

no teto e da colocação dos belos vitrais, agora a 

Catedral recebeu um moderno e eficiente sistema 

de ar condicionado. 

 O lançamento dessa melhoria realizou-se 

na última festa do Santo Natal. 

 Na ocasião foi manifestada a gratidão da 

Comunidade aos generosos benfeitores, os irmãos 

Artur e Claudio Nubar Kalaigian. 

 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geunuHXH5JrVgAmzIPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=13j6hd5jc/EXP=1233104391/**http%3a/www.spmetropole.com/spfotografias/arquivos/html/galerias/praca-catedral-se/sup-index.htm
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 Foi utilizado o sistema “split” com os aparelhos nos 

corredores externos da Catedral e outros, extremamente 

silenciosos, colocados logo abaixo de cada conjunto de vitrais, 

três de cada lado, numa altura que impede o ar frio atingir 

diretamente os fiéis. Também o altar e a sacristia receberam 

aparelhos. 

 Fica assim completada a maravilhosa reforma de nossa 

Catedral, uma verdadeira Capela Sistina brasileira, tanto 

acolhedora e bela! 

 

     NORMAS DO TEMPO DA QUARESMA 
 

 Na Igreja Armênia, durante o período da Quaresma: 

 1) As cortinas do “Pem” (parte da igreja onde se 

encontra o Altar) ficam fechadas em sinal de penitência e do 

tempo que a humanidade esperou o Salvador. São abertas um pouquinho durante a santa Missa. 

 2) Não se realizam Matrimônios. 

 3) Sem cantos até a antífona da Entrada. 

 4) Sem cantos também no final da santa Missa. 

 5) Sem procissão e beijo do Evangelho. 

 6) As pessoas não são incensadas. 

 

DOM VARTAN SE ENCONTRARÁ COM O PAPA BENTO XVI 
 

 Todos os Bispos católicos devem, a cada cinco anos, fazer uma peregrinação à tumba de 

Pedro e encontrar-se com o santo Padre o Papa. A ele, sucessor de Pedro, Jesus confiou a missão de 

confirma os irmãos na fé. 

 SS. Bento XVI retomou a acolhida aos Bispos, interrompida nos últimos anos da vida de SS. 

João Paulo II, devido à fragilidade de sua saúde. 

 Embora o encontro com o Papa seja indi-

vidual, os Bispos realizam essa viagem a Roma, 

chamada em língua latina “Visita ad Limina”, em 

grupos. Isso porque, além do encontro pessoal com o 

Papa, os Bispos realizam um vasto programa de 

atividades: concelebram perto da tumba de Pedro e 

em outras basílicas e visitam as Congregações 

romanas, que são como os Ministérios da Sé Após-

tólica. Há, assim, uma troca de informações e su-

gestões entre os Bispos e os colaboradores imediatos 

do Santo Padre. 

 A visita é precedida pelo envio de um 

relatório detalhado sobre toda a situação e atividade de cada Bispo em seu território, nos últimos 

cinco anos; no nosso caso, no Exarcado Apostólico Armênio da América Latina e na Eparquia São 

Gregório de Narek de Buenos Aires; Dom Vartan acumula dois cargos, duas missões apostólicas. 

Como a sede geral está localizada em Buenos Aires, ele realiza a “Visita ad Limina” com o 

primeiro de três grupos de bispos católicos argentinos. 

 Acompanhemos com nossa oração essa peregrinação e visita de nosso pai e bispo, que se 

realizará durante o próximo mês de março. Ele levará nossa saudação ao Papa e pedirá para todos a 

bênção apostólica. 

 Dom Vartan aproveitará da mesma viagem para participar do Sínodo Permanente da nossa 

Igreja e de várias Comissões das quais é membro. 

 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geunq_A39JI8MAgSYPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=129qltu4c/EXP=1233147199/**http%3a/yesalel.zip.net/arch2004-02-01_2004-02-29.html
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geulnoDH9JfygBmUMPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12qi06f9c/EXP=1233149544/**http%3a/www.fotovallescrivia.it/vscrivia/pages/PicIndex.aspx%3foffset=7
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COMO É BOM RIR UM POUCO! 
  Do português! 

Disse o Manuel ao médico: 

- Doutor! Quando fico de ponta cabeça minha cabeça fica toda 

vermelha, cheia de sangue. Por que, quando estou de pé, as 

pernas não se enchem de sangue? 

- Porque as pernas não estão vazias, meu filho! 

                 Na escola! 

- Pedrinho, quem nasceu em Portugal, no ano 1798? 

- Dom Pedro I, professora. 

- Bravo! E o que ele fez em 1822? 

- Ele fez 24 anos, professora! 

     A sogra! 

                                A placa dizia, com caracteres chamativos: 

                               “Troco sogra por serpente e pago a diferença!” 

 

NOSSA GENTE 
 

SENTIDA HOMENAGEM A MARIAM EKIZIAN 
 

 Na primeira grande festa do ano litúrgico armênio, Epifania de 

Jesus, dia 6 de janeiro, a Paróquia prestou uma merecida homenagem à 

sra. Mariam Ekizian, dedicada organista de nossa Catedral de São Paulo. 

 Com uma fidelidade exemplar e com muita dedicação, Mariam 

Ekizian tem contribuído semanalmente e a mais de cinquenta anos, para a 

celebração e a beleza da santa Missa armênia, cantada aos Domingos em 

nossa Catedral. 

 No término da santa Missa, o celebrante, Dom Vartan W. Bo-

ghossian, iniciou as homenagem à sra. Mariam, recordando seu grande 

amor pela Comunidade e seu generoso e perseverante serviço. Se-

guidamente fez uso da palavra a sobrinha Carla Verônica, testemunhando o grande bom exemplo da 

homenageada para toda a sua família. 

 Foi lida e entregue à sra. Mariam o pergaminho personalizado trazido por Dom Vartan de 

Roma com a bênção do Santo Padre o Papa, onde é destacado o mérito da dedicada “organista da 

Catedral Armênia Católica”. 

 A Comissão de Damas entregou-lhe um ramalhete de flores e organizou uma recepção no 

salão de festas paroquial, onde Mariam Ekizian recebeu o cumprimento e o agradecimento de todos 

os que participaram dessa singela e tão merecida homenagem. 

 

2. Fraternidade2. Fraternidade

ComunidadeComunidade 3. Missão3. Missão

1.1. VocaVocaççãoão

DA UNIÃO DE TRÊS ELEMENTOS NASCE O DA UNIÃO DE TRÊS ELEMENTOS NASCE O 
CRISTÃO, o DISCCRISTÃO, o DISCÍÍPULO MISSIONPULO MISSIONÁÁRIO, RIO, 

como nos pede o documento de Aparecida:como nos pede o documento de Aparecida:

CRISTÃO

* DISCIPULO MISSIONÁRIO

* EM COMUNIDADE

* NA MISSÃO  

 

 

2. Fraternidade2. Fraternidade

ComunidadeComunidade 3. Missão3. Missão

1.1. VocaVocaççãoão

MAS DESSA UNIÃO DOS TRÊS ELEMENTOS MAS DESSA UNIÃO DOS TRÊS ELEMENTOS 
RESULTA, TAMBRESULTA, TAMBÉÉM, A IGREJAM, A IGREJA

IGREJA

* COMUNIDADE DE VOCACIONADOS

* EM FRATERNIDADE EVANGÉLICA

* EM PERMANENTE ESTADO DE MISSÃO  
 

 

 

 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geumFYTn9JdVAB90sPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11edie4lp/EXP=1233166296/**http%3a/www.dinoite.com.br/
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BATIZADOS E CRISMAS - Tornaram-se filhos e filhas adotivos de 

Deus pelo Batismo e pela Crisma: 
 

Fernando Celani Kirikian Febronio Fregolente – no dia 17/01/2009. Nascido 

aos 20/04/2008 em São Paulo, é filho de Olívio Fernando Fregolente e de 

Luciana Celani Kirikian Fregolente. Foram padrinhos o Sr. Cláudio Cordeiro e a 

Sra. Miriam Isabel Rocha Passos Cordeiro. Parabéns à família! 

 

Rafael Maldgian Delboni – no dia 25/01/2009. Nascido aos 19/01/2008 em São Paulo, é filho de 

André Landucci Delboni e de Simone Maldgian Delboni. Foram padrinhos o Sr. Ricardo Maldgian 

e Sra. Azniv Arakelian Maldgian. Parabéns à família! 

 

 FALECIMENTOS – Voltaram para casa do Pai: 
 

 

15/11/2008 – Garabet Mesrop Nalbentian, em São Paulo, aos 

82 anos, filho de Mesrob Nalbentian e de Marie Maserdjian. 

Sentimentos de pêsames à irmã, sra. Alice Lucy e demais 

parentes. 

       27/12/2008 – Fidel Bobadilla, em Ribeirão Preto,  

       SP, aos 71 anos, filho de Juan Francisco Bobadilla  

       e de Esther Carreras. Sentidos pêsames à esposa, a 

sra. Mariam Terzian Bobadilla e ao filho, João 

Francisco. Que descanse em paz!  

 

11/01/2009 – Maria Kodjaoglanian Djanikian, em São 

Paulo, mas residente em Lins, aos 74 anos; filha de Hovsep 

Kodjaoglanian e Semem Ekizian; viúva do sr. Manasse 

Djanikian. Nossos pêsames aos filhos: Sarkis, Glória Maria, 

Márcia e Flávio e aos demais parentes.  

 

                                       FALECIDOS DO MÊS DE FEVEREIRO 
 

Santa Missa no Domingo, dia 22 

 

Chadarevian, Pe. José.......................  04/2/1985  

Abrikian, Jorge................................... 18/2/1976 

Afetian, Antoine (Karekin)...............  09/2/1948 

Beujukian, Marta …….......................03/2/1964 

Boudjikian, Agop............................... 26/2/1977 

Chahestian, João............................... 29/2/1996 

Dermargossian, Vartuhi.................... 17/2/1969 

Ekizian, Garabet.…………………..  20/2/1996 

Ekizian, Zaruhi Manuchakian............ 23/2/1991 

Hadikian, Haruothum…………...…  06/2/2006 

Harmandaian, Boghos Sarkis…..…. 24/2/1954 

Harmandaian, Yepros………...…… 02/2/1968 

Haroutyounian, Henriette…….…… 15/2/1990 

Janikian, Lucia Chadarevian ............ 00/2/1950 

Janikian, Paulo…………………..… 07/2/1982 

Kalaidjian, Marco Antonio………… 15/2/1997 

Kalaigian, Nobar............................... 15/2/2004 

 

Kalaydjian, Artin……………...…… 03/2/1971 

Kechichian, Paulo............................. 26/2/2000 

Kherlakian, Eduardo......................... 16/2/1984 

Kherlakian, Selim............................. 26/2/1967 

Kherlakian, Virginia Sarian.............. 05/2/2008 

Marzbanian, Daniel Varujan............. 09/2/2003 

Nakashian, Khatchik Youssef (Paul) 24/2/2003 

Nessimian, Felippe............................ 19/2/1966 

Ohannessian, Mayranouche.............. 25/2/1980 

Oundjian, Marie Louise.................... 25/2/1982 

Seferian, Artin................................... 24/2/1990 

Seferian, Nour Nalbandian................ 05/2/1991 

Terzian, Mikael................................. 22/2/1953 

Terzian, Tatiane.........................…… 18/2/1993 

Terzian, Zekia Nahabedian................ 17/2/1985 

Tilkian, Rosinha………….………... 04/2/1955 

Yarussalian, Kevork…………..…… 09/2/1977 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geuliaaX5JLpQAmDMPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12r4estio/EXP=1233107738/**http%3a/www.terrabrasileira.net/folclore/manifesto/social/s-batismo.html
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   PROGRAMAÇÃO PASTORAL 
  FEVEREIRO - 2009 

    

Q U A R E S M A  

TEMPO DE CONVERÇÃO, PENITÊNCIA E ORAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

1o – 1o Domingo do tempo de “Aratchavor” 
         (Preparação para a Quaresma) 

        11h: Santa Missa cantada na intenção dos doentes e idosos . 
         Leituras bíblicas: 2Tm 2,15-26 e Jo 6,15-21   (84) 

 

8 –2o Domingo do tempo de “Aratchavor” 
       (Preparação para a Quaresma) 

       11h: Santa Missa cantada na intenção dos casais aniversariantes. 
         Leituras bíblicas: 2Tm 3,1-15 e Jo 6,22-38   (96)  

 

13 – 2a  sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais. 

 8h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com S. Missa dialogada às 10h. 
          Leituras bíblicas: 2Tm 4,9-22 e Jo 6,45-58   (104) 

 

15 - 3o Domingo do tempo de “Aratchavor” 
         (Preparação para a Quaresma) 

         Memória de São Vartan, general mártir. 

        11h: Santa Missa cantada na intenção dos aniversariantes do mês. 
           Leituras bíblicas: Tt 1,1-11 e Jo 6,48- 50.59-71  (107) 

 

22 -1o Domingo do Tempo de Quaresma  

        Início da Campanha da Fraternidade: 

        “Fraternidade e Segurança Pública”. 

        “A Paz é fruto da justiça!” 

        11h: Santa Missa cantada na intenção dos falecidos do mês. 
           Leituras bíblicas: Rm 13,11-14,9 e Mt 6,1-21  (120) 

 

 

25 - Quarta-feira de Cinzas  
         Dia de jejum e abstinência de  carne.  

            NB.  A bênção e a imposição das cinzas serão realizadas na santa Missa do  

                  Domingo seguinte, dia 1o de março. 

 

 

                                  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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