
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  São Paulo - Brasil - 9o Ano                                                No 35 - Jul/Agos/Set - 2009 

 

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

BENVINDO 
 

No dia 25 de janeiro do corrente ano o Exarcado 

Apostólico Armênio da América Latina recebeu um grande 

presente: o jovem sacerdote armênio, Padre Tomás Garabedian 

passou a fazer parte do nosso Exarcado; a partir de setembro 

deste ano, deverá trabalhar na nossa Paróquia São Gregório 

Iluminador de São Paulo. 

Atualmente ocupa o cargo de Vice Reitor do Pontifício 

Colégio Armênio de Roma, seminário maior internacional da 

Igreja Armênia Católica, ao mesmo tempo que estuda Direito 

Canônico na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, da 

Capital italiana. Sua missão no Colégio Armênio terminará no 

dia 31 de agosto. 

Padre Tomás nasceu no Líbano, na cidade de Jabeil, no 

dia 26 de julho de 1973. Fez os estudos de primeiro e segundo 

grau na capital, Beirute. O bacharelado em Filosofia obteve em 

Roma. 

Foi ordenado Diácono em 2003. No dia 6 de julho do 

mesmo ano recebeu o Sacerdócio. 

Por dois anos trabalhou como Pároco em duas Paróquias armênias católicas dos Estados 

Unidos da América do Norte. 

Padre Garabedian fala cinco idiomas: armênio, inglês, francês, italiano e árabe. Em Roma se 

prepara para o novo apostolado no Brasil, frequentando o curso de língua portuguesa na Embaixada 

do Brasil. 

Acolhamos com muito carinho este generoso Sacerdote que, com entusiasmo, virá servir a 

nossa Comunidade armênia católica do Brasil. Benvindo! “Pari iegak!” 

 

94o ANIVERSÁRIO DO GENOCÍDIO ARMÊNIO 
 

Todas as Comunidades armênias espalhadas pelo mundo celebraram, no passado dia 24 de 

Abril, o 94o Aniversário do Genocídio Armênio. 

Na Armênia, a população concorre numerosa ao Monumento Nacional do Genocídio, 

chamado “Dzidzernagapert” porque localizado na “Colina das Andorinhas” na capital, Erevan, e ali 

deposita uma flor. 

 

 



 

2 

A Comunidade armênia católica de São Paulo, celebrou a santa Missa em sua Catedral São 

Gregório Iluminador e, juntamente com as demais Igrejas Armênias, depositou coroas de flores no 

Monumento aos Mártires, na Praça Armênia de São Paulo, onde foi realizado um “Hoki Hankisd”, 

oração pelos Falecidos. 
Transcrevemos aqui a homilia pronunciada por nosso Pai Bispo, Dom Vartan W. 

Boghossian, durante a santa Missa. 

 “Neste Domingo posterior ao dia 24 de Abril, 

queremos, de um modo especial, recordar o Genocídio 

sofrido pelos Armênios, de 1915 a 1923. 

 Desejo contemplar essa página ensangüentada 

do nosso povo, desde a ótica da história e desde a ótica 

do povo armênio. 

 Desde a história, estamos diante de um fato 

comprovado. 

 Os testemunhas contemporâneos, como os 

Embaixadores presentes na Turquia, relatam a seus 

respectivos Chefes de Estado, a grande tragédia 

armênia. 

 Henry Morgenthau, embaixador dos Estados Unidos da América, escreveu: “Os crimes que 

o mais perverso instinto possa imaginar, os refinamentos de perseguição e injustiça que a 

imaginação mais vil possa conceber, foram as desgraças cotidianas desse povo infortunado”. 

 O estadista britânico Winston Churchill assim se expressa: “Não há dúvida de que esse 

crime se preparou e foi realizado por motivos políticos. Apresentava-se a oportunidade para fazer 

desaparecer do país uma raça que se tinha rebelado contra a barbárie turca e cujas inspirações de 

liberdade poderiam prejudicar a Turquia e os povos tártaros do Cáucaso. (...) Os partidários do 

panturanismo(1) pensaram que mesmo que Constantinopla caísse e Turquia perdesse a guerra, a 

aniquilação dos armênios representaria uma vantagem permanente para o futuro da raça turca”. 

 Somente vantagens políticas e covardia para reconhecer os próprios graves erros, levam o 

estado turco e muitos de seus aliados a negar um acontecimento que clama, a 94 anos, por justiça. 

 Felizmente aumentam as vozes que se somam à reclamação armênia de reconhecimento do 

Genocídio. Mesmo na Turquia, surgem vozes 

que desafiam a proibição nacional de falar sobre 

o tema, pedem que se exponha a verdade his-

tórica e têm a coragem de declarar publicamente 

a existência do Genocídio.  

 Quanto nos alegra o fato que, recen-

temente, um Chefe de Estado, em pleno Con-

gresso Nacional do Estado turco, convidou os 

anfitriões a reconhecerem o Genocídio armê-

nio, com grande repercussão, imediata e mun-

dial, em todos os meios sociais de comunica-

ção. 

 Com alegria constatamos, também, que 

as novas gerações de armênios não se esqueceram da Causa Armênia; ao contrário, cresce a onda de 

iniciativas; são cada vez mais fortes os coros de vozes que exigem justiça. 

 Desde a ótica do povo armênio deve-se continuar a exigir o reconhecimento e a reparação do 

crime do Primeiro Genocídio do século XX; sem ódio, sem vingança. A caridade não exclui a 

justiça! 

 Desde o interior do nosso povo, porém, da nossa casa, isto não é suficiente. 

 Examinemos nossa situação atual, especialmente na Diáspora. 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geumGfHUJKq_UAEUAPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12fhjlpd7/EXP=1245933343/**http%3a/www.ian.cc/notas/mas_noticias_ian.php%3fseccion_id=3
http://oppcug.bay.livefilestore.com/y1p6LYD71PRXV9bmHfZBuOEfU6zbgQYY7nOzrcZoMwLD_EfTjzMtw0zxOKgfJUA5nxxdqXsViu2PlqQOzp1_oVxsw/FOTO_%20044.jpg
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 É necessário que reflitamos porque e como segue um genocídio disfarçado, “branco”. Que 

fazemos nós, autoridades eclesiásticas, institucionais e nacionais 

para manter a fé, a cultura e as tradições do nosso povo? Porque à 

antiga geração, aos nossos maiores, não seguem seus filhos? 

 Nossos Mártires nos questionam! 

 Hoje queremos olhar para eles, com muita gratidão. São 

numerosos! Uma multidão! Um milhão e quinhentos mil! Ficamos 

admirados por sua fidelidade à Fé e à Pátria! 

 Queremos contemplar seu gesto heróico à luz da Palavra de 

Deus e do período litúrgico que estamos vivendo. 

 Estamos celebrando a festa central da nossa fé, a 

Ressurreição de Cristo, o vencedor da morte! Ele ilumina todo ser 

humano e a todos os que o acolhem e crêem em seu Nome, torna-

os, pelo Batismo, novas criaturas, filhos adotivos de Deus, como 

proclama o Evangelho de hoje. 

 Assim olhamos hoje para nossos Mártires; associados ao 

sofrimento redentor de Jesus Cristo. Salvos por Ele. Vivos; 

desfrutando a infinita glória de Deus, felicidade plena, para a qual foram todos criados. 

 24 de Abril! Nonagésimo quarto Aniversário do Genocídio Armênio! Justiça! Fidelidade á 

nossa Fé e à nossa cultura! Amém.” 
 

(1) Movimento que visa a unificação política dos povos de língua turca. 

 

O Mistério da Transfiguração no Oriente e no Ocidente 
 

Pe. Raniero Cantalamessa – pregador da Casa Pontifícia 
 

Seis dias depois de haver recebido a profissão de fé de 

Pedro, em Cesaréia de Felipe, e de haver anunciado sua paixão, 

Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, “e os leva a sós, à parte, 

ao cimo de uma alta montanha” (Marcos). 

Há quatro passagens evangélicas que ocupam lugar 

privilegiado na Quaresma (no rito latino): a Transfiguração, a 

samaritana, o cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. 

Contudo, de todos esses episódios, só o da Transfiguração é 

considerado um mistério da vida de Cristo. Por que? Porque em 

todos os demais casos Jesus realiza algo (promete a água viva, 

cura um cego, ressuscita um morto); em outras palavras, 

transmite um ensinamento ou opera um milagre; todavia na 

Transfiguração, algo se realiza em Jesus. Ele não é, aqui, só o 

sujeito da ação prodigiosa, mas também o objeto. Na 

Transfiguração, tanto quanto no nascimento, no batismo e, mais tarde, na morte e ressurreição, não 

só se produz algo por meio dele, mas também nele se produz algo que orienta o curso de sua vida e 

especifica o sentido de sua missão. 

A Transfiguração, como todos os mistérios da vida de Cristo, também encontrou sua 

atualização em nível comunitário na liturgia da Igreja. Desde o século VIII existe no Oriente uma 

festa própria da Transfiguração, o que já acontecia, muito antes ainda, em algumas regiões. No 

Ocidente, a festa da Transfiguração, celebrada no dia 6 de agosto, só foi introduzida em 1457 pelo 

papa Calisto III, e por um motivo casual: em agradecimento pela vitória obtida sobre os turcos em 

Belgrado, no ano anterior. 

A Transfiguração nunca fez parte da espiritualidade latina como um mistério tomado 

isoladamente, dotado de significado próprio, e sim em função da Páscoa, como antídoto ao 

escândalo da Paixão e como promessa da Ressurreição. 

A espiritualidade oriental assume uma posição diferente. Desde o início, a Transfiguração 
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foi objeto de uma festa especial, vista como um mistério que tem sentido em si mesmo, e não 

apenas com referência à Páscoa. 

 Segundo os orientais, Jesus nessa ocasião desempenha menos a função de mestre, que 

dispensa ensinamento, que a de Filho de Deus que se revela na presença dos seus. A Transfiguração 

é uma teofania, ou melhor, uma cristofania. 

 Se existe um momento em que Cristo se mostra como “centro dos tempos”, este é 

precisamente a Transfiguração. 

 

FESTA DO PADROEIRO – NOVAMENTE UMA GRANDE FESTA 

 

No Domingo 21 de junho a Paróquia Armênia Católica de São Paulo celebrou, solenemente, 

a festa do seu Padroeiro, o apóstolo da Armênia, São Gregório Iluminador.  

A grande festa foi preparada durante três Domingos, nos quais um terço das famílias foi 

convidado, com carta pessoal de Dom Vartan, para participar da santa Missa e prestar homenagem 

ao Padroeiro. A participação não foi grande. 

No dia 21, às 10h30, realizou-se a parte central da festa: a santa Missa cantada com a 

participação de diversos Sacerdotes, com a presença de Representantes das Instituições armênias e 

do senhor Cônsul Geral e Vice Cônsul da Armênia e respectivas senhoras. 

De Montevidéu contamos com a grata presença da Irmã Querubina Ketchedjian e do nosso 

seminarista Genaro Lusararian. 

Seguiu-se a parte social no pátio da Paróquia. Foi ainda mais grandiosa e concorrida que nos 

anos anteriores. O belo tempo favoreceu a grande participação. Música ao vivo, rifas, inúmeras 

barracas e o famoso churrasco, fizeram a animação da festa. Todos reconhecem que o clima dessa 

festa familiar é algo muito especial. 

Estão de parabéns a Diretoria do Conselho Paroquial, a Comissão de Senhoras e tantos 

Colaboradores, pelo grande êxito dessa bela festa anual armênia. 
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NOTÍCIAS 
 

DIA DAS MÃES 
 

A Paróquia Armênia Católica São Gregório Iluminador de São Paulo celebrou com muito 

carinho o Dia das Mães, no segundo Domingo de maio. 

A santa Missa, celebrada por nosso Pai Bispo, Dom Vartan W. 

Boghossian, foi oferecida por todas as mamães, vivas e falecidas. 

As Mães presentes receberam uma bênção especial e uma 

lembrança religiosa, juntamente com uma flor, símbolo de todo o afeto 

que merecem. 

Recebeu o Diploma de “Mãe do Ano” a senhora Rose Marie 

Ustabachian, esposa do sr. Hovnan, mãe dos jovens Henri e Pedro que 

dirigiu umas palavras de homenagem à sua mãe. 

Tanto a Mãe do Ano como as demais mamães foram ainda 

homenageadas com um delicioso bolo, no salão paroquial. 
 

 

 

Notícias do FUNDO NACIONAL ARMÊNIA – HIMNADRAM  
www.himnadram.org 

 

Você sabia que o nosso Catolicós Patriarca, Nersés Pedro XIX é membro efetivo do 

Conselho Curador do Fundo Nacional Armênia, e que é este o canal oficial do Governo armênio 

para recebimento de apoio da Diáspora, através da execução de projetos na Armênia? 

Com a relativamente recente independência da República Armênia, os sonhos de nossos pais 

passam a requerer nossa ação concreta numa terra distante, que tem problemas reais, de todas as 

ordens: sociais, econômicos, de infra-estrutura, etc...  

Veja o que já foi feito pela Diáspora Armênia, que está no Brasil: 

2004: Projeto OROROTS - 500 crianças de 0 a 1 ano receberam kits de alimentação, para 

redução do índice de mortalidade infantil. 

 2006: Projeto de Reforma da UTI do Hospital de Infectologia Infantil de Nork Marash. 

 2007: Caldeira de aquecimento do mesmo hospital. Projeto executado em parceria com a 

UNDP - Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. 

 2008-1: Reforma do 3o e 4o andares, construção do sistema de aquecimento e telhado do 

prédio II do Hospital de Infectologia Nork Marash. 

 2008-2: Reforma do telhado do prédio III do Hospital de Infectologia Infantil Nork Marash. 

Participe você também! Ajude na reconstrução da Nação Armênia! Envie um e-mail, agora 

mesmo, para fundo-nacional-armenia@googlegroups.com infor-mando como gostaria de participar: 

1. Apenas recebendo nossas circulares. 

2. Contribuindo mensalmente com uma soma (informe o valor para o boleto). 

3. Contribuindo com doação esporádica (informe o telefone para contato). 

Ou acesse http://groups.google.com.br/group/fundo-nacional-armenia e faça sua inscrição 

em nosso grupo de discussão. 

 
 

 

 

 

 

RÁDIO: ARMÊNIA ETERNA 
aos Domingos, das 21 às 22hs – 95.7 FM 

www.armeniaeterna.com.br – clicando no símbolo da Rádio Mundial 

atendimento@armeniaeterna.com.br 

 
 

 

http://www.himnadram.org/
mailto:fundo-nacional-armenia@googlegroups.com
http://groups.google.com.br/group/fundo-nacional-armenia
http://www.armeniaeterna.com.br/
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CONSULADO GERAL DA ARMÊNIA 
 

Foi lançada uma campanha, na Coletividade armênia do Brasil, para a aquisição de um novo 

veículo para o Consulado Geral da Armênia, com sede em São Paulo. 

Todas as Igrejas e Instituições armênias foram convidadas a colaborar. 

A Comunidade Armênia Católica ofereceu uma ajuda significa-

tiva, com a generosa colaboração de algumas famílias. 

O sr. Cônsul Geral, Valéry Mkrtoumian, agradece, sensibilizado. 

 

                                         ESTÁ NA HORA DE RIR! 
Pontaria! 

O bêbado entra na loja e pede um quilo de naftalina. Meia hora depois, volta para comprar mais. 

- Mas, meu amigo, lhe diz o comerciante, com tanta naftalina eu mato mais de mil baratas! 

- Isso é o senhor, que tem boa pontaria! 
 

Nossa! 

- Faz uma semana que não falo com minha esposa. 

- Nossa! Brigaram de novo? 

- Não. Não quero interrompê-la. 
 

Um batedor de carteira se gloriava em dizer: - Nunca pedi um tostão emprestado de ninguém! 

 
NOSSA GENTE 

 

BATIZADOS E CRISMAS 
 

Tornaram-se filhos adotivos de Deus pelo Batismo e Crisma: 
 

Natália Behisnelian – no dia 18/04/2009. Nascida aos 24/08/2008 em São Paulo, é filha de Sérgio 

Behisnelian e de Simone Atchabaiam Behisnelian. Foram Padrinhos o Sr. Marcelo Kherlakian e a 

Srta. Karina Néctar Atchabaiam Kherlakian. Parabéns à família!   
 

Matheus Tasso Djamdjian – no dia 09/05/2009. Nascido aos 14/04/2008 em São Paulo, é filho de 

Marcos Matheos Melcon Djamdjian e de Márcia Cristina Tasso Djamdjian. Foram Padrinhos o Sr. 

Renato Tasso Benevides e a Sra. Susana Raquel Tasso Benevides. Felicitações!   

 

MATRIMÔNIOS 
 

Consagraram o próprio amor diante de Deus: 
 

Luiz Gustavo Bugano Kherlakian e Mariana Gasparini da Costa - no dia 31 de janeiro de 2009. 

Ele é filho de Manoel Kherlakian Neto e de Lucia Maria Bugano Kherlakian. 

Ela é filha de Luís José Reis da Costa e de Sandra Maria Gasparini da Costa. 

Foram Testemunhas: o Sr. Marcos Kherlakian e a Sra. Milah Kherlakian. Parabéns! 
 

Ricardo Lopes de Lima e Alessandra Machado da Silva - no dia 17 de abril de 2009. 

Ele é filho de José Carlos de Lima (†) e de Raimunda Lopes de Lima. 

Ela é filha de Davi Machado da Silva (†) e de Jeanette Karagulian Machado da Silva. 

Foram Testemunhas: o Sr. Guilherme Furlan Germano e a Sra. Adriana Machado Furlan Germano. 

Felicitações! 
 

Gustavo Renê Nicolau e Maria Carolina Bugano Kherlakian - no dia 30 de maio de 2009. 

Ele é filho de João Nicolau Neto e de Belenice Teresa Fabricio Nicolau. 

Ela é filha de Manoel Kherlakian Neto e de Lucia Maria Bugano Kherlakian. 

Foram Testemunhas: o Sr. Kelcen Diniz Gomes e a Sra. Tânia Maria Bugano Diniz Gomes. 

Parabéns! 

 

 

 

 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0geul_CPkJK1kUBk1EPGqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=132hhdhc9/EXP=1245941826/**http%3a/www.worknetseguros.com.br/index.php%3fpagina=produtos/seg_automovel.php
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 FALECIMENTOS 
 

                         Voltaram para a casa do Pai: 

 

 22/03/2009 –  Luzia Abrikian Arslanian, faleceu aos 74 anos em São Paulo, 

vítima de falência Múltipla de órgãos. Era filha de Hagop Arslanian e de Serpuhi 

Abrikian (Chadarevian). 

 

24/03/2009 –  Marie Giorgi Batbatian. Faleceu em São Paulo, aos 83 anos. 

Era filha de Armenag e Lusin Patatian, viúva do sr. Kevork Aghia Yaroussalian, 

mãe de Takouhi (†), Missak e Artine Yaroussalian. Deus a tenha na glória. Nossos pêsames aos 

filhos, noras, 14 netos e 4 bisnetos. 

  

 11/05/2009 –  Bedros Kasabkojian. Faleceu em São Paulo, aos 78 anos. Era 

filho de Manuel Kasabkojian e de Anna Santurian. O sr. Bedros (Pedrinho) foi 

membro dedicado do Conselho Diretivo da Paróquia. Sentidos pêsames à esposa, 

sra. Marlen Assal, aos filhos, Manuel Neto, Ricardo e 

Eduardo, às duas noras e às quatro netas. 

 
                               19/06/2009 –  Siranuch Tchakerian. Faleceu em São 

Paulo, aos 86 anos. Era filha de Parsek Parsekian e Iepros Darakdjian, viúva do 

sr. Minás Tchakerian e mãe de Alberto e João Minás Tchakerian. Sentimentos 

de pêsames aos filhos, noras e aos quatro netos. 

 

FALECIDOS DO MÊS DE JULHO (S. MISSA NO DIA 12) 
 

Ananian, Georges Onig ....................... 12/7/1977 

Arakelian, Hampartsum Nazar .......…. 11/7/2000 
Baboghlian, Anna Hovsep ………….. 04/7/1954 

Baboghluian, Alsina da Conceição ..... 14/7/1991 

Bernardes Lima, João Batista ……….. 06/7/1966 

Boghossian, Ardaches (João) ............... 30/7/1988 

Boghossian, Farha ..…......................... 09/7/1965 

Boghossian, Gosmã …..…..….….….. 27/7/1941 

Boghossian, Sempat .……..…………. 04/7/1993 
Borsali, Michel Albert ...…… ……..... 08/7/1963 

Chahestian, George Ohannes ……….. 02/7/1960 

Codjaian, Gabriel …………………..... 15/7/2005 
Crosby, Donald ……………..……...... 19/7/2000 

Elmadjian, Minás …..……………...... 15/7/1993 

Fetulahian Ambrosio, Adelina …….... 17/7/1985 
Gasparian, Sérgio …....……..………..  23/7/1960 

Ghougassian, Georges Asdour….……  08/7/1997 

Hadikian, Bedrós …………….…..........08/7/1983 

Hadikian, Techegun Tossunian .............24/7/2004 
Hajjar, Fadel Naoum ……………….….01/7/2004 

Hassessian, Haroutiune …......................13/7/1980 

Hassessian, Zaruhi Zeitunlian ….……..05/7/1997 

Indjeian, Hovannes ……..…..…..……..07/7/1974 

Janoian, Artin ……………....................25/7/1980 

Kassabian, Selim ……………................26/7/1985 

Keusseyan, Mardirós... …………….......19/7/2000 
Kherlakian, Cynthia ……...………...…..06/7/1983 

Kherlakian, Hatuna Semerdjian …….....01/7/2000 

Kherlakian, Robert ……………………....23/7/2002  

Kherlakian, Verónika ……....……………05/7/1959 
Kodjaian, Hovsanna ... ….………..….…. 12/7/1988 

Kurdoglian, Arminé Dichtchekenian ....... 01/7/1998 

Kurkdjian, Gadariné .........................…… 29/7/2002 
Kurdjibachian, Alfonso ....................…… 23/7/1988 

Maldgian, Haroutium .........................……06/7/2006 

Maldjian, Antonio ……......................……05/7/2004 

Maldjian, Simon Minás ......................……27/7/1957 
Mikaelian, Mariam .............................……22/7/1964 

Mirzeyan, Anna  .................................……02/7/1980 

Ohannesian, Artin ..............................……05/7/1981 
Pajanian, Haygowi Kazandjian ……......... 23/7/1995 

Santurian, Lúcia Augusto ..................…… 20/7/1993 

Sarafian, Alexandre ...........................…… 24/7/2007 
Semerdjian, Anísia Tchakerian …......…… 17/7/1999 

Semerdjian, Vincent Sarkis ................…… 24/7/1995 

Spanpinato, Salvatore ........................…… 25/7/1995 

Tarakdjian, Arminda Moraes .............…… 14/7/1985 
Tchakerian, Nazareth .........................…… 07/7/1999 

Tchakerian, Peniamin ........................…… 08/7/1977 

Tchakerian, Siranuch Tchorbadjian .......… 24/7/1969 
Terzian, Hagop …...............................…… 24/7/1979 

Tilkian, Rupen ....................................…… 11/7/1985 

Tomassian, Armenag…........................…....02/7/1967 

Ustabachian, Mariam Dermendjian ...…… 04/7/1974 
Yapudjian, Minás ...............................…… 07/7/1990 

Zeytounlian, Setrak ............................…… 03/7/1971 
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   PROGRAMAÇÃO PASTORAL  

     JULHO - 2009 
 

05- 6o Domingo do Tempo de Pentecostes 

28º Aniversário da criação do nosso Exarcado Apostólico da América Latina. 

11h: Santa Missa cantada na intenção do nosso Exarcado e do nosso Clero. 
Leituras bíblicas: Rom. 9,30-10, 4 e Mt 13,24-30 

 

  10- 2a Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais.  

  08h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com S. Missa dialogada às 10h. 
      Leituras bíblicas: Rom. 11,1-12 e Mt 13,43-52 

 

12- 7o Domingo do Tempo de Pentecostes 

11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos do mês de julho. 
Leituras bíblicas: Rom. 11,13-24 e Mt 14,13-21 

 

19- Domingo- TRANSFIGURAÇÃO DE JESUS  

 3a Grande Festa da Liturgia Armênia - Bênção do pão. 

11h: Santa Missa solene na intenção dos Casais e Aniversariantes de julho. 
Leituras bíblicas: 1Jo 1,1-7 e Mt 17,1-13 

 

20- Segunda-feira- 3o Dia de Finados (“Or Merelóts”) 

11h: Santa Missa dialogada na intenção dos Falecidos apresentados pelas pessoas presentes.  
       Leituras bíblicas: 1Jo 5,9-23 e Jo 1,1-17 

 

26- 2o Domingo do Tempo da Transfiguração  

11h: Santa Missa cantada na intenção das Pessoas Idosas ou Doentes.  
Leituras bíblicas: 1Cor 1,22-2,5 e Mt 18,10-14 
 

 
 

 

COLETA ANUAL PARA O SANTO PADRE O PAPA 
 
 

O Papa faz a caridade com a Coleta anual realizada em todas as paróquias do mundo. 

Assim, ele pode ajudar as Comunidades que sofrem diversos tipos de calamidade e os 

projetos, no mundo, que atendem as pessoas mais carentes. 

Nossa Comunidade armênia católica não pode deixar de dar sua generosa 

contribuição! Segue, para isso, um boleto bancário com um valor simbólico, que pode 

ser diminuído ou aumentado, segundo a possibilidade de cada família. Colaboremos! 
 

 
 

 

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/Exarcado - Dom Vartan) 

 

mailto:paroquiaarmenia@terra.com.br
mailto:exarmal@yahoo.com.ar
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