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BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

“CRISTO, NOSSO CORDEIRO PASCAL, FOI IMOLADO” (1Cor 5,7) 

A Páscoa é o mistério central da vida cristã! Somos 

configurados nela, pelo Batismo, para assumi-la por toda a 

nossa vida. Somos corpo de Cristo; recebemos por isso o seu 

Espírito; a Páscoa de Cristo é também a nossa Páscoa. 

A vida e a missão de Jesus Cristo foi compreendida 

pelo evangelista João como o embate da luz com as trevas, ou 

do Reino com o mundo. Um, não comporta o outro. No fundo, 

está o jogo inaceitável do egoísmo, da vaidade e do pecado 

deste mundo diante da bondade, caminho e verdade que Jesus, 

como Filho de Deus, vem revelar. O pecado está personificado 

em satanás e em seus anjos. 

O cristão, portanto, como ensina o Salmo I, faz a 

escolha diante de dois caminhos: o da vida ou o que conduz à 

morte. O primeiro é estreito e parece muito difícil à primeira 

vista, mas é aquele que não nos engana com a falsidade das aparências e da frivolidade das relações. 

Já o brilho do consumo, a suntuosidade da fama e a grandeza do poder impressionam, logo de cara. 

Para o cristão, a Páscoa é celebrada todos os anos como a maior festa de todo e qualquer 

calendário. Aliás, todas as celebrações da Igreja comemoram a realidade da Páscoa, que se dá no 

matrimônio, no nascimento de uma criança, e chega até nas relações mais cotidianas de nossa vida, 

por exemplo, nas bênçãos sobre as pessoas, e nos acompanha até a despedida final, quando se dá a 

nossa Páscoa definitiva. 

Verdadeiramente, participamos da Páscoa que acontece em nossa vida e acompanha o ritmo 

de nossa respiração, pois nossa vida é um culto de louvor ao Pai. O cristão procura santificar todos 

os seus atos, vinte e quatro horas por dia, vivendo na condição de filho de Deus, segundo o Espírito 

de Cristo. 

Viver a Páscoa na própria vida é muito mais que vir à Igreja só para pedir graças, ou quando 

estamos tristes e temos alguma necessidade. A atitude de fé nos ensina a nos colocar em atitude de 

entrega, de serviço aos outros, de doação. Assim, devemos agir como Jesus, que amarrou a toalha 

na cintura e lavou os pés dos apóstolos, e concluiu: “se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés uns 

aos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós” (Jo 13,15). 

A Igreja, desde os seus inícios, conforme os registros no livro dos Atos dos Apóstolos, viveu 

o Domingo como Páscoa semanal. Ela entende que na Eucaristia celebrada nesse dia, oferecemos 

nossa vida associada ao sacrifício pascal de Cristo, para que nossa existência transcorra como 

Páscoa, como serviço de amor ao próximo, sinal concreto de nossa configuração na vida e missão 

de Cristo. Assim mereceremos seu destino de glória e esplendor. 
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O ANO LITÚRGICO ARMÊNIO 

O Ano Litúrgico da Igreja Armênia, como o da Igreja Latina está centrado na festa da Páscoa. 

A Ressurreição de Jesus é o grande acontecimento anual. 

Há outras quatro grandes festas: Epifania, Transfiguração, Assunção e Santa Cruz.  

Essas cinco grandes festas do ano litúrgico são precedidas por uma semana de jejum e por um 

dia de vigília. 

 

Durante o ano litúrgico armênio são celebrados cinco Dias de Finados, um para cada uma das 

cinco grandes festas; o dia seguinte às grande festas é  Dia de Finados. 

A data da festa central da Páscoa é muito variável, pois é calculada em base à lua; é celebrada 

no primeiro Domingo depois da primeira lua cheia da primavera do hemisfério norte. Na prática 

pode cair desde o dia 22 de março até 25 de abril, isto é pode variar de até 35 dias de um ano para 

outro. 

Toda quarta-feira e sexta-feira é dia de jejum na Igreja Armênia; nunca, por isso, se celebra 

festa de santo nesses dois dias da semana. 
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No Domingo só é permitido celebrar festa do Senhor, ou seja, festas de Jesus e festas de sua 

Mãe santíssima. A festa da ressurreição de Lázaro é considerada festa de Jesus taumaturgo e, como 

tal, pode ser celebrada no Domingo.  

 As festas dos Santos não possuem dias fixos, pois, não podem ser celebradas nem no 

Domingo nem nas quartas e sextas-feiras. São celebradas em dias e meses diferentes, segundo a data 

da Páscoa. É possível ligar a festa de um santo a uma certa semana, mas nunca a um mês e dia do 

ano, como na Igreja Latina; assim, por exemplo, a festa de São Vartan, o herói de Vartanank, é 

celebrado sempre na quinta-feira da semana que antecede a Quarta-feira de Cinzas. 

 A maioria dos Santos do calendário armênio são estrangeiros; pertencem às outras Igrejas, o 

que significa que, desde o início a Igreja foi católica, isto é, universal. 

 São poucas as festas fixas do Ano Litúrgico armênio: duas do Senhor e cinco de Nossa 

Senhora: 6 de janeiro: Epifania; 14 de fevereiro: Purificação de Maria; 7 de abril: Anunciação; 8 de 

setembro: Nascimento de Maria; 21 de novembro: Apresentação de Maria no templo; 9 de 

dezembro: Imaculada Conceição e 25 de dezembro: Natal. 

 O Natal não é uma das cinco grandes festas porque é celebrado na primeira grande festa do 

Ano Litúrgico, a Epifania, nesse dia celebram-se, juntas, todas as manifestações de Jesus antes de 

sua vida pública: no nascimento, na visita dos Reis magos e no Batismo. A festa é precedida de 

cinqüenta dias de preparação: o período da Quinquagésima. 

  
 

FESTA DO PADROEIRO 
 

No Domingo, 21 de junho, celebraremos a 

grande festa do Padroeiro, São Gregório 

Iluminador. Uma bela santa Missa às 10h30, 

seguida pela grandiosa festa no amplo pátio da 

Paróquia. Haverá um “Tríduo” de Domingos 

preparatórios para esta grande celebração.  

Ingresso da festa: R$ 10,00 com direito a um 

churrasco, uma bebida e participação no sorteio 

de uma TV. Participe! 

 

AS TRÊS FESTAS DE SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

O Calendário armênio contempla três festas de São 

Gregório, o apóstolo da Armênia. 

A primeira é da Entrada de São Gregório no poço profundo. 

Quando o rei da Armênia, Tirídates III, pagão, soube que seu 

servo, Gregório, era cristão e filho do assassino do seu pai, mandou 

colocá-lo num fosso profundo, para ali morrer à míngua. 

Alimentado, porém, por uma pessoa caridosa que lhe jogava algum 

alimento, sobreviveu por treze anos, isto é, até o ano em que o rei, 

acometido por grave doença, mandou retirá-lo do buraco profundo, 

sendo, então, por ele curando e batizado. A segunda festa é 

justamente a saída de São Gregório do fosso.  

Consagrado Bispo e Patriarca dos Armênios, São Gregório, 

no final de sua vida, se dedicou à vida eremita, no deserto, onde 

morreu. Foi através de um milagre que se conseguiu reconhecer 

seus restos mortais. A terceira e última festa celebra o Reconhecimento das Relíquias de São 

Gregório. É essa a festa principal para a Igreja Armênia Católica e que celebraremos no próximo dia 

21 de junho. 

 
 

 

 



 

4 

 

DOAÇÃO PARA OS SACRAMENTOS 
 
 

Quando se pede para celebrar uma Santa Missa por uma intenção 

determinada, ou quando se celebra um Batismo, Casamento ou 

Funeral, a Paróquia solicita uma doação! O valor fica a critério 

de cada pessoa, segundo suas possibilidades e generosidade. 
 

 

 

NOTÍCIAS 
 

 

COMUNICADO DO CONSULADO GERAL DA ARMÊNIA 
                  

                               Ð²Ú²êî²ÜÆ  Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  ¶ÈÊ²ìàð  
                                                 ÐÚàôä²îàêàôÂÚàôÜ 
 

                   CONSULADO GERAL DA REPÚBLICA DA ARMÊNIA EM SÃO PAULO 

 
C O M U N I C A D O 

 

 O Consulado Geral da República da Armênia em São Paulo cumprimenta atenciosamente as 
instituições e organizações da Coletividade Armênia do Brasil, e tem a honra de comunicar que, 
conforme lei promulgada e aprovada pelo Governo da República da Armênia, filhos, descendentes ou 
pessoas com origem armênia podem adquirir  Dupla-Cidadania da República da Armênia.  
 Para maiores informações, os interessados devem dirigir-se, pessoalmente, ao Consulado Geral 
da República da Armênia em São Paulo, onde obterão as devidas orientações sobre as respectivas 
Normas, Regulamentos e Requerimentos.  

Os contatos devem ser previa mete agendados, através do telefone (11) 3255-7707 (das 11h00 
às 15h00), ou por e-mail: consulado@armenia.com.br / consularm@uol.com.br        
 O Consulado solicita, ademais, que as instituições e organizações da Coletividade Armênia do 
Brasil divulguem o presente comunicado aos seus membros e associados.  

O Consulado Geral da República da Armênia aproveita o ensejo para reiterar às instituições e 
organizações da Coletividade Armênia do Brasil sua elevada estima e distinta consideração.    

São Paulo, janeiro de 2009. 
 

DUPLA CIDADANIA (Informações básicas)  
 

Considera-se cidadão com dupla cidadania a pessoa que possui a cidadania de mais de um Estado.  
Considera-se cidadão da República da Armênia com dupla cidadania a pessoa que, além da 

cidadania da República da Armênia, possui, também, a cidadania de um outro Estado.  
Qualquer pessoa em atividade, que tenha completado 18 (dezoito) anos de idade e não possui 

cidadania da República da Armênia, pode apresentar seu requerimento para aquisição de cidadania da 
República da Armênia, ao completar os requisitos necessários.    

A pessoa que possui a dupla-cidadania da República da Armênia é reconhecida pela República da 
Armênia como cidadão da República da Armênia. Esta norma também vale para os cidadãos da República da 
Armênia que, a partir do dia 01 (um) de janeiro de 1995, sem regulamento específico que limitasse a cessão 
de sua cidadania da República da Armênia, tenham aderido ou tornados cidadãos de outro Estado, ou ainda, 
que tenham renunciado da sua cidadania da República da Armênia.  

A pessoa de dupla-cidadania da República da Armênia adquire todos os direitos previstos para o 
cidadão da República da Armênia, e assume todas as obrigações e responsabilidades previstas para o 
cidadão da República da Armênia, exceto nos casos previstos em compromissos internacionais ou por lei, 
acatados pela República da Armênia.  

O cidadão de um Estado estrangeiro que adquire a cidadania da República da Armênia, até o 
recebimento efetivo de sua cidadania da República da Armênia, fica isento do serviço militar obrigatório, caso 
tenha servido não menos que por 12 (doze) meses no serviço militar do outro Estado, ou tenha realizado 

 

mailto:consulado@armenia.com.br
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serviço militar alternativo, por um período não menos que 18 (dezoito) meses, exceto no caso dos Estados 
que são relacionados pela República da Armênia.  

A pessoa de dupla-cidadania não está imune da convocação militar ou convocação para treinamento 
militar. Ao se obter a cidadania da República da Armênia, o filho de até 14 (quatorze) anos de idade do casal 
que adquirira cidadania da República da Armênia, receberá a cidadania da República da Armênia.  

Caso apenas um dos cônjuges venha a adquirir a cidadania da República da Armênia, enquanto o 
outro continua como cidadão de um país estrangeiro, ou se é uma pessoa apátrida, o filho até 14 (quatorze) 
anos desse casal obterá a cidadania da República da Armênia, com anuência do casal, ou se a criança reside 
na República da Armênia e há consentimento dos pais para que ela adquirir cidadania da República da 
Armênia.                                                                     *  *  *  

Para maiores informações, Regulamentos e Requerimento, os interessados devem contatar o 

Consulado Geral da República da Armênia em São Paulo. 
 

Av. São Luiz, 192, conj. 1301 - CEP 01046-000 – SÃO PAULO - SP 

Tel.: (11) 3255 7707 - Fax: (11) 3231 5266 

E-mail: consulado@armenia.com.br / consularm@uol.com.br 

 

PROJETOS DA AMÊNIA PARA A AMÉRICA LATINA 
 

 O Governo da Armênia, através do 

recém criado Ministério da Diáspora, irá 

desenvolver 23 programas direcionados para 

a América do Sul, visando ajudar as escolas 

armênias e a conservação e difusão da 

língua e cultura armênias. 

 Os projetos, enviado às nossas 

Instituições do Brasil, pela sra. ministra 

Hranouch Hakobyan, através do nosso 

Consulado Geral, contempla desde a difusão 

de livros didáticos, cursos por internet, envio de 

grupos artísticos da Armênia e diversas outras 

atividades. 

 Atendendo o pedido de sugestões feitas pelo Consulado, nossa Comunidade propôs com 

insistência que o projeto fosse ampliado de América do Sul para América Latina, atingindo assim 

também a Comunidade armênia do México. Não há motivo para que aquela querida Comunidade, 

que se sente tão armênia, fique fora de tão importante e dispendioso esforço da Mãe Pátria. 

Sugerimos, ainda, que uma equipe local, analisasse todo o material impresso para que a 

terminologia e a língua usadas correspondessem ao linguajar do nosso povo. 

 

UM DICIONÁRIO ESPANHOL-ARMÊNIO 
 

 No dia 1º de abril, 

na Argentina, na sede da 

Eparquia São Gregório de 

Buenos Aires, Dom Var-

tan W. Boghossian, pré-

sidiu o lançamento da no-

va edição do Dicionário 

Espanhol-Armênio de Au-

toria do sábio e sempre 

lembrado Mons. Pascoal 

Tekeyan, sacerdote do                        

nosso Exarcado. 

  

  
  

     Cônsul Geral    Ministra da Diáspora  

mailto:consulado@armenia.com.br
mailto:consularm@uol.com.br
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 A primeira edição, editada no Líbano em 1955, esgotou-se. Para preparar a nova edição, 

atualizada e ampliada, foi constituído um corpo de professores das várias escolas armênias de 

Buenos Aires, encabeçado por Mons. Paulo Hakimian e pelo professor Bedrós Hadjian. A nova 

edição têm 670 páginas e, como anexo, uma gramática armênia. 

 A cerimônia de lançamento foi realizada com os auspícios da Embaixada da Armênia na 

Argentina e do Ministério de Cultura do Governo da Cidade Autônoma de Buenos Aires. 

 Teremos agora duas ótimas e modernas edições: armênio-espanhol, editada em 1984 e 

espanhol-armênio, lançado no passado dia 1º de abril.  

O valor, tanto de um como do outro dicionário é de 30 dólares. Poderão ser adquiridos, em 

reais, na secretaria da Paróquia Armênia Católica São Gregório Iluminador de São Paulo. 

 

VISITA AO PAPA 
 

 Realizou-se no 

dia 14 de março a anun-

ciada visita do nosso 

pai-bispo ao Santo Pa-

dre, o Papa. 

 Juntamente com 

o primeiro grupo de bis-

pos da Argentina, trinta 

ao todo, Dom Vartan 

percorreu os diversos 

ministérios da Sé Apos-

tólica, que ajudam o 

Papa no governo da 

Igreja: um dedicado aos 

Bispos, outro aos Reli-

giosos, e outros ainda 

ao Clero, ao Culto Divi-

no, às Igrejas Orientais, 

etc... 

 No encontro pessoal de com SS. Bento XVI, Dom Vartan transmitiu ao Papa a saudação e o 

afeto de todas as nossas famílias. 

 Com bastante antecedência, foi fornecido à Santa Sé um relatório pormenorizado sobre a 

atual situação do nosso Exarcado Apostólico da América Latina. 

 Após o diálogo, o Papa deu a bênção apostólica, pedindo ao nosso bispo que a transmitisse a 

todos os fiéis, juntamente com a sua paterna saudação. 

 

ENCONTRO SOBRE O ANO PAULINO 
 

 No dia 1o de março a Paróquia celebrou o Ano Paulino proclamado 

pelo Papa Bento XVI para comemorar os dois mil anos do nascimento do 

Apóstolo Paulo.  

Cerca de 40 paroquianos prestigiaram o evento que inaugurou uma 

nova forma da Comunidade se reunir. Após participarem da Santa Missa 

Dominical, foi servida uma refeição no salão organizada por algumas 

Damas, em seguida teve lugar uma palestra muito interessante dada pela 

Irmã Vera Bombonatto, da Congregação das Filhas de São Paulo, 

conhecidas como Irmãs paulinas.  

Finalizando o evento que terminou por volta das 15h45, a Ir. Vera 

projetou o interessante curta metragem sobre a terra e a conversão do 
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Apóstolo dos gentios. Os participantes, ao avaliar o encontro, aprovaram por unanimidade a sua 

forma e acharam bom que se repetisse pelo menos a cada dois meses. Logo estaremos notificando o 

próximo encontro. 
 

VIVA A ALEGRIA! 
 

Hematoma! 

Joãozinho chega à sala de aula com um enorme galo na cabeça. A professora pergunta: 

- O que aconteceu Joãozinho? 

- Atiraram ervilhas em mim, professora. 

- Mas como as ervilhas, tão pequenas, conseguiram fazer um estrago tão grande? 

- Elas ainda estavam na lata, professora. 
 

Regime! 

- Doutor, o que tenho que fazer para emagrecer? 

- Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita  

   e da direita para a esquerda? 

- Quantas vezes, doutor? 

- Todas as vezes que lhe oferecerem comida. 

 

                                        NOSSA GENTE 
 

BATIZADO E CRISMA - Tornou-se filha adotiva de Deus pelo Batismo e Crisma: 
 

Manoela Kherlakian Castanho – no dia  15/02/2009. Nascida aos 19/01/2008 em São Paulo, é 

filha de Christian Corte Real Castanho e de Maria Gabriela Kherlakian Castanho. Foi Madrinha.a 

Srta. Maria Carolina Bugano Kherlakian. Parabéns à família!   
 

 FALECIMENTO – Voltou para a casa do Pai: 
 

 

01/02/2009 - Mário Nakashian, faleceu aos 50 anos em Montevidéu, vítima de 

um infarto. Era filho de Khatchik Youssef Nakashian e de Leonie Assal. 

Sentimentos de pêsames aos filhos, Beatriz e Mário, às irmãs, Rita e Cláudia e aos 

demais familiares. 

 

FALECIDOS DO MÊS DE MAIO (S. MISSA NO DIA 17) 
 

Atoiantz, Mariam Garabed .................... 17/5/1956 
Bedoyan, Bedros Artine ……….....….. 02/5/1978 

Boghossian, Zeizaf Michel ………….. 03/5/1958 

Boyadjian, Nersés ................................. 13/5/1968 
Boyadjian, Wartevar………………….. 30/5/2005 

Chakirian, Ohannes .............................. 05/5/1992 

Fernezlian, Bedrós Minás ..….............. 20/5/1987 

Fetulahian, Adel …………..….….….. 17/5/1971 
Franzelian, Abraham ……..…………. 18/5/1995 

Guluizian, Miran …………… ……..... 02/5/1959 

Hagopian, Nevair Mihran Menechian.. 08/5/2002 
Hakim, Luiza Kuchkarian…………..... 19/5/2007 

Harmandaian, Hovsep Sarkis ……...... 31/5/1960 

Hassessian, Tervanda ……………...... 16/5/1991 

Indjaian, Ohannes ………………….... 23/5/1995 
Jaburian, Siranouche….……..………..13/5/1984 

Kasabkojian, Bedros...….……..….…...11/5/2009 

Ketchedjian, Levon….………..….………19/5/1974 

Kherlakian, Geny Manouguian…............ 20/5/1989 

Kherlakian, Naimé ................................... 17/5/2004 

Koulian, Sirarpi Kessadjikian………..…. 30/5/2003 
Kupelian, Ohannes.....................................01/5/1987 

Kupelian, Minassin Altoun………………06/5/2001 

Maldjian, Elisa Kherlakian.……..……. …14/5/1971 

Mazmanian, Antoun Krikor...................... 22/5/1992 
Ohannesian, Sirvart Yapudjian................ 29/5/1985 

Rabbat, Naoum Sarkis ………………....  26/5/1951 

Sarian, Ermon…………………………... 16/5/1985 
Simonian, Elizabeth………....……….......05/5/1968 

Tilkian, Leon Marcel..…………………....22/5/1983  

Yapudjian, Helena Kodjaian..……………12/5/1998 

Yapudjian, Virginia…. ….………..….…. 28/5/1960 
Zeitunlian, Hovhannes…….………….….04/5/1995 

Zeytounlian, Mariranuch Nerguezian……13/5/1971 

 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geunkWKdFJdCEBzgMPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=135p4ojai/EXP=1238530710/**http%3a/www.8000.it/jumpnews.asp%3fidChannel=522%26amp;idUser=0%26amp;idNews=10241
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 Os Diretores: Elie Chadarevian e Marcelo Hagop Abrikian representaram a Comunidade 

nas diversas reuniões convocadas pelo Consulado Geral da Armênia em São Paulo. 
 

 

PROGRAMAÇÃO PASTORAL 
MAIO – 2009 – MÊS DE MARIA 

 

 

3 – 4o Domingo do período pascal. (Domingo Vermelho).  

      11h: Santa Missa na intenção dos Casais aniversariantes do mês. 
       Leituras bíblicas: At 13,44-14,7 e Jo 5,19-30  (273) 
 

8 -- 2a  Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais. 

     8h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com S. Missa dialogada às 10h. 
       Leituras bíblicas:  At 15, 36-16,5 e Jô 6,39- 72  (284)  
 

10 - 5o Domingo do período pascal - Encontro da Santa Cruz. 

 11h:Santa Missa cantada por intenção das Mães. Homenagem às Mães. 
  Leituras bíblicas: At 17,1-15 e Jo 7,14-23  (290) 

 

17 - 6o Domingo do período pascal. 

      11h: Santa Missa cantada pelos falecidos do mês de maio. 
           Leituras bíblicas: At 20,17-38 e Jo 9,39-10,10  (308)  
 

24 - 7o Domingo do período pascal. 

 Ascensão de N. Senhor Jesus Cristo. 

 Dia de oração pela China. 

 Jornada Mundial das Comunicações Sociais. 

 Semana de orações pela unidade dos Cristãos. 

       11h: Santa Missa cantada pelos Idosos e Doentes. 

                  pela unidade dos Cristãos e pela China. 
             Leituras bíblicas: At 24, 1-23 e Jo 12,12-23 ( 328) 
 

31 - Pentecostes – Descida do Espírito Santo 

       Dia do Patriarcado – Orações e Coleta. 

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

 

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 

Dom Vartan (11) 3711-7113 (chamada local que ele recebe no país onde se encontra) 
 

 

Av. Tiradentes, 718 – CEP: 01102-000 – SÃO PAULO – SP – BRASIL - paroquiaarmenia@terra.com.br 

exarmal@yahoo.com.ar (do Bispado-Dom Vartan) 

 

COLETA ANUAL PARA A TERRA SANTA 
 

 A Igreja se preocupa com a sua presença na Terra Santa: obras e famílias necessitam de 

ajuda econômica. É importante a presença dos Cristãos e dos Católicos na Terra de Jesus! 

 Com esta finalidade todas as paróquias católicas do mundo, a pedido da Santa Sé, fazem 

uma coleta na Sexta-Feira Santa. Nós faremos agora. Procuremos ser generosos! O valor anotado 

no boleto é apenas indicativo; pode ser alterado para menos ou para mais. 
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