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  São Paulo - Brasil - 10o Ano                               No 37 - Jan/Fev/Mar - 2010 

 

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

PÁSCOA, FAMÍLIA E COMUNIDADE 
 

Ao olhar para nossas famílias e nossa 

comunidade, nos preparamos para o solene anúncio da 

Páscoa do Senhor, neste ano de graça que o Senhor nos 

concede vivê-lo na confiança do seu amor.  Ele nos ama 

até o fim (Jo. 13,1), seu amor é mais forte do que a 

morte, gera a vida e a esperança. 

A Páscoa do Senhor: o mistério de sua Paixão, 

Morte e Ressurreição, fundamenta a união dos 

batizados em Comunidade. Nossa Igreja não é fruto do 

esforço humano, de simpatias e de interesses pessoais, 

mas ela é gerada do lado aberto de Cristo na Cruz. 

Assim, como da costela de Adão nasce Eva; do coração 

de Cristo na Cruz surge a nova humanidade redimida 

pelo seu sangue. A Comunidade cristã é o novo lugar 

em que podemos encontrar, com toda eficácia, o Senhor 

ressuscitado. Aí, Ele manifesta o seu Espírito, em meio à fraqueza de seus membros, 

trazendo-lhes força e coragem para vencerem o mundo. 

A Páscoa do Senhor é o espírito novo que os membros de cada família 

encontram para viver suas relações dentro de casa. Diferentemente, do que muitas vezes 

vemos e ouvimos, o amor do Senhor nos ensina a perdoar, a valorizar as atitudes que 

brotam do coração, a ser generosos e oblativos, a nos corrigir de nossos atos egoístas... 

Uma família fundada na Páscoa do Senhor é uma família de fé, que merece ser chamada 

de cristã, pois vive a presença do Ressuscitado dentro de casa. 

Neste ano, vamos valorizar nossos encontros dominicais com o Senhor e buscar 

que nossas famílias sejam mais cristãs, que se fortaleçam como Igrejas domésticas, 

lugares onde encontramos o amor do Senhor. 

Desejamos, nesta Páscoa, que o amor do Senhor esteja presente em sua vida. A 

Ressurreição do Senhor nos faz vencer o temor, cura nossas feridas e nos consola de 

nossas desilusões. O amor do Senhor não decepciona, que ele seja derramado 

profusamente em sua vida e que você o experimente sempre mais em cada minuto do 

seu dia. 

 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.catedraldocarmo.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/resurection.jpg&imgrefurl=http://www.catedraldocarmo.org.br/wordpress/2009/03/domingo-da-pascoa-na-ressurreicao/&usg=__yET7JRidS1urCUIAW8YHPCBtmDM=&h=550&w=412&sz=42&hl=pt-BR&start=12&itbs=1&tbnid=AmDCFJFG06SDlM:&tbnh=133&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dressurrei%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bde%2Bcristo%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR
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UM SÍNODO ESPECIAL PARA O ORIENTE MÉDIO 

 

 Atendendo um pedido dos 

Patriarcas católicos, o Santo Padre 

Bento XVI anunciou, no dia 19 de 

janeiro, um Sínodo especial para tratar 

do importante tema do Oriente Médio. 

Será realizado em outubro próximo. 

 Participarão todos os Bispos 

orientais católicos. Serão, também, 

convidados numerosos eclesiásticos e 

leigos, especialistas e estudiosos do 

Oriente cristão. 

 O tema já foi escolhido pelo Papa: “A Igreja Católica no Oriente Médio: 

comunhão e testemunho.” “A multidão dos que haviam acreditado era um só coração e 

uma só alma” (At. 4, 32). 

As Igrejas orientais católicas foram convidadas a estudar um documento 

preliminar, chamado “Lineamenta”. Nossa Igreja Armênia Católica se reunirá na última 

semana de fevereiro com essa finalidade. Posteriormente, a Comissão central elaborará 

o “Instrumento de Trabalho”, que será distribuído a todos os participantes. 

A finalidade do Sínodo está explicitada na introdução do “Lineamenta”: 

“confirmar e reforçar os cristãos em sua identidade, mediante a Palavra de Deus e os 

sacramentos”, assim como “reviver a comunhão eclesial entre as Igrejas particulares, 

para que possam oferecer um testemunho de vida cristã autêntica, alegre e atraente”. 

A Comunidade do Brasil está convidada a rezar e a invocar o Espírito Santo para 

que conduza o Sínodo a realizar suas finalidades. 

Com base nas conclusões, o Santo Padre, elaborará uma “Exortação”, levando à 

pratica toda a riqueza alcançada com o santo Sínodo. 

 

ENCONTRO SOBRE OS DESAFIOS DA TERCEIRA IDADE 

No dia 15 de novembro passado, após a Missa 

dominical, cerca de 60 paroquianos participaram, com 

muito proveito, da competente exposição do Dr. Marcelo 

Baboghluian, sobre os desafios e os cuidados 

necessários para viver uma terceira idade com qualidade 

e dignidade. Entre outros pontos, o médico ressaltou que 

este período da vida é um privilégio e até um prêmio 

para a pessoa poder desfrutá-lo, considerando que tantas 

pessoas não alcançaram esta idade. Insistiu que esta fase 

deve ser cuidadosamente planejada e preparada. 

Destacou a importância dos exercícios físicos para 

garantir a mobilidade da pessoa e, a longo prazo, a 

necessidade de preparar um(a) cuidador(a) de confiança, 

para acompanhar todo o processo: consultas médicas, medicação no horário... O 

encontro foi concluído às 15h30, recebendo uma avaliação muito positiva por parte de 

todos.  

Neste ano, vamos continuar esta modalidade de encontros que visa dois 

objetivos: o de promover a convivência entre os armênios da Comunidade, como 

também aprofundar temas importantes da sociedade atual. 

 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://danielcneves.files.wordpress.com/2009/11/vaticano1.jpg&imgrefurl=http://danielcneves.wordpress.com/2009/11/05/181/&usg=__-htj3rjjH7rcPfZNWN6NLYY0rk8=&h=460&w=720&sz=105&hl=pt-BR&start=1&itbs=1&tbnid=ZUtIJPYL3hMEdM:&tbnh=89&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dvaticano%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR
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Agradecemos ao Dr. Marcelo e à sua senhora, pela disponibilidade e dedicação. 

Agradecemos também a Equipe das Senhoras que ,generosamente, preparou um 

delicioso almoço para os participantes.  

 

ENCONTRO DE CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO 

A realidade da família mudou nas últimas quatro décadas, a 

ponto de falarmos de várias possibilidades de arranjo familiar. Torna-

se necessário acolher as famílias formadas a partir de uma segunda 

união, seja de um ou dos dois cônjuges. A Igreja recomenda que, em 

tal situação, deve se tomar mais seriamente a vida de oração, a leitura 

da Palavra e a participação na Comunidade. O Encontro se realizará  

no Domingo, 13 de junho, com o objetivo de intensificar ainda mais a 

vida de fé na família. No convite que será feito aos Casais de segunda 

união, serão fornecidos todos os detalhes. 

 

FESTA DE SÃO GREGÓRIO  

Neste ano, a festa do Padroeiro de nossa Paróquia São 

Gregório Iluminador de São Paulo será realizada no Domingo, 

20 de junho. 

Ela será precedida de um “Tríduo” de Domingos, durante 

o qual, todas as famílias da Comunidade serão convidadas, por 

grupos, a se prepararem para a grande festa espiritual anual. 

A festa social que segue à santa Missa é muito conhecida 

e esperada. O grande encontro das famílias armênias de São 

Paulo e de seus amigos proporciona uma grande e inesquecível 

festa de confraternização. 

  

MISSA ARMÊNIA NO CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL 

Periodicamente a Igreja Católica celebra, nos 

diversos países um Congresso Eucarístico Nacional, 

para realizar uma grande evangelização e celebrar 

solenemente o dom da Eucaristia. 

O último foi celebrado na capital de Santa 

Catarina, Florianópolis, em 2006. Ali nossa 

Comunidade esteve presente, tanto com a presença 

de nosso pai-bispo como os que ajudaram a celebrar 

a santa Missa armênia católica. 

 

 O primeiro dos dezesseis Congressos Eucarísticos 

Nacionais se realizou em 1933, em Salvador. 

 Dos Congressos Eucarísticos Internacionais, o primeiro 

se realizou em 1881 na França. É o Santo Padre o Papa que 

estabelece o lugar e o tema; o próximo será realizado em 

Dublin, na Irlanda, em 2012. Para os Congressos Nacionais é a 

CNBB que determina a cidade e o tema. 

 O Congresso Eucarístico Internacional de 1955 foi 

realizado no Rio de Janeiro e o Legato do Papa foi o nosso 

Cardeal Patriarca Gregório Agagianian. Nessa ocasião os 

 

 

 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://coracaofiel.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/08/untitled.bmp&imgrefurl=http://coracaofiel.com.br/blog/%3Fp%3D1304&usg=__iQWLfTGaXkhfTPfbd_X-VBjhT3c=&h=448&w=298&sz=393&hl=pt-BR&start=23&um=1&itbs=1&tbnid=734ddXJmUNvRtM:&tbnh=127&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3Dfamilia%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4SKPB_pt-BRBR339AR340%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.baixaki.com.br/imagens/wpapers/BXK11447_catedral800.jpg&imgrefurl=http://www.baixaki.com.br/papel-de-parede/11351-catedral-de-brasilia.htm&usg=__wTH5X4cAPTfPKQtgQnN9k2FlfdA=&h=768&w=1024&sz=82&hl=pt-BR&start=3&itbs=1&tbnid=-uOoi-VuXx_pGM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dcatedral%2Bbrasilia%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR
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armênios do Brasil prestaram-lhe uma grande e sentida homenagem e um coral com 

membros de todas as Comunidades cantou a Missa armênia celebrada pelo Cardeal. 

 No Congresso Eucarístico Nacional de Brasília a santa Missa Armênia será 

celebrada no sábado, dia 15 de maio, às 10 horas, na igreja Nossa Senhora do Lago, 

pelo nosso Pai-Bispo. 

 Certamente as famílias armênias de Brasília participarão. Oxalá outras pessoas 

também possam participar do Congresso e da santa Missa. 

 

GRUPO DE ORAÇÃO 

 No Domingo, 21 de março, às 9h30, iniciaremos 

o Grupo de Oração, sob a coordenação da Sra. Iris 

Pamboukian. Vamos louvar, agradecer e rezar pelas 

necessidades da Comunidade e de cada um. É hora de 

invocarmos o Senhor que cura nossas feridas, fortalece 

nossa mente e nos ajuda a superar os problemas.  

Nossa oração continuará, depois, com a 

celebração da santa Missa dominical. O Senhor nos 

espera para este encontro de mudança em nossa vida! 

 

ENCONTRO ANUAL DO CLERO ARMÊNIO CATÓLICO  

DA AMÉRICA LATINA NO URUGUAI 

 

 Também neste ano, de 12 a 15 de janeiro, houve a reunião anual do Clero 

armênio católico da América Latina. Realizou-se em Montevidéu. 

 Do Brasil, além de Dom Vartan W. Boghossian, que convocou e presidiu o 

encontro, participaram o Padre Antonio Francisco Lelo, atual responsável da Paróquia 

Armênia Católica de São Paulo e o Padre Sebastião César Barbosa, grande colaborador 

 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://psviva.files.wordpress.com/2009/09/oracao.jpg&imgrefurl=http://psviva.wordpress.com/2009/09/10/o-poder-da-oracao-e-o-poder-de-deus/&usg=__WpjC_8bP592HVN3aP_FDo0OI7Wo=&h=369&w=492&sz=26&hl=pt-BR&start=19&um=1&itbs=1&tbnid=85l35KOQhm6ggM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dora%25C3%25A7%25C3%25A3o%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1W1SKPB_pt-BR%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1
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da Comunidade. Da Argentina compareceu Mons. Paulo Hakimian, Pároco de Buenos 

Aires. Os anfitriões foram o Padre Antonio Ketchedjian e suas três irmãs religiosas: 

Cândida, Querubina e Imelda. 

 O Primeiro dia foi de retiro espiritual: oração, meditação, tendo por tema o Ano 

Sacerdotal, instituído pelo Santo Padre Bento XVI e a figura do santo Sacerdote de Ars, 

São João Maria Vianney.  

No segundo dia um Sacerdote salesiano, estudioso da V Conferência do 

Episcopado Latino-americano na cidade de Aparecida, dirigiu o estudo sobre a “Missão 

Continental”, lançada nessa Assembléia. 

 O terceiro e último dia foi dedicado à análise da situação de cada uma das 

Comunidades e à programação para mais um ano de serviço às nossas três 

Comunidades. As atividades programadas levaram em conta a Terceira Assembléia 

Patriarcal em Beirute, no próximo ano, sobre o tema da Família e do Matrimônio. 

 O fraterno encontro do Clero armênio católico da América Latina realizar-se-á, 

no próximo ano, na cidade de Buenos Aires. 

 

QUARESMA: CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

 Durante a Quaresma todo o Brasil 

católico se mobiliza em torno da Campa-

nha anual da Fraternidade. Neste ano estão 

envolvidos todos os Cristãos do Brasil; a 

Campanha da Fraternidade de 2010 foi 

assumida e será coordenada pelo Conselho 

Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil 

(CONIC), entre elas a Católica. Será, as-

sim, pela terceira vez, ecumênica. 

 O Tema da Campanha é “ECO-

NOMIA E VIDA” e o Lema, baseado em 

um texto da sagrada Bíblia, é “Vocês não 

podem servir a Deus e ao dinheiro” (Mt. 

6,24). 

É um alerta com relação à mistura 

entre religião e dinheiro e traduz a preo-

cupação com uma “economia a serviço da 

vida”, que caminhe para uma sociedade 

sem exclusão. 
Hoje, como no passado, as Comu-

nidades cristãs devem se interrogar sobre 

seu patrimônio, seu uso do dinheiro e seu 

compromisso com a transformação social 

do país. O texto-base, faz referência a essa preocupação: "As comunidades cristãs 

precisam resistir à tentação de transformar o culto a Deus em moeda para a obtenção de 

prosperidade. O cristão é um servidor, não alguém que recorre a Deus em busca de 

favores".  
Dom Dimas Lara Barbosa, secretário geral da CNBB, recorda que a teologia da 

prosperidade é "neopagã" e se confronta com o evangelho.  

 

No Domingo, dia 17 de janeiro, a nossa Paróquia fez a Coleta para o Haiti 

e a entregou à “Caritas Internacional”. Continuemos a rezar por esse país. 
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VOCÊ CONHECE ESTE TRÍPTICO? 

 É um presente do 

Papa, aos participantes da 

V Conferência Geral do 

Episcopado Latino-ameri-

cano, em Aparecida. 

Tornou-se o símbolo da 

“Missão Continental” e da 

convocação a todos os ba-

tizados de serem “Discípu-

los e Missionários do Se-

nhor”. 

No centro, a figura de 

Cristo ressuscitado; aos la-

dos, cenas bíblicas rela-

cionadas com o mandato 

de Jesus de anunciar o 

Reino a todos os povos. Há, também, os ícones de Santa Rosa de Lima e Santo Turíbio, 

arcebispo de Lima, Patronos de América Latina. 

Oxalá, durante o ano, possamos entregar a cada família cópia desse Tríptico de 

Aparecida, ou Capelinha Missionária, recordando o nosso compromisso de batizados. 

 

PROCURE RIR BASTANTE! 

 Entre Amigos 

Minha esposa está fazendo a dieta das três semanas. 

E quanto ela já perdeu? 

Duas semanas! 
 

 Vocações diferentes 

Eu desejo ser advogado para defender meus conterrâneos. 

Eu, médica, para cuidar dos meus pobres conterrâneos. 

Eu quero ser parlamentar, para criar leis para beneficiar meus conterrâneos. 

Eu..., quero ser “conterrâneo”! 
 

 Solução para a asma 

Dormiu com a janela aberta como lhe recomendei? Perguntou o médico ao paciente. 

Sim, dormi.  

E desapareceu a asma? 

A asma não. Mas desapareceram o celular e a televisão! 
 

 O efeito da pomada 

Um mês antes de meu avô morrer, minha avó passou pomada nas costas dele. É claro 

que, depois disso, a situação só fez escorregar ladeira abaixo... 

 

                                          BATIZADOS E CRISMAS 
 

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

Nicole Monico Hadikian – no dia 28/11/2009. Nascida aos 16/08/2008 em 

São Paulo, é filha de Marcio Avedis Hadikian e de Priscila Monico 

Hadikian. Foram Padrinhos o Sr. Eduardo Semerdjian e a Sra. Márcia 
 

 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_CcoVrXKWO3M/SyDqcZ_FYlI/AAAAAAAAFCI/20SLB6F6dSY/s400/Palhaco.jpg&imgrefurl=http://revistadesafios.blogspot.com/2009_12_01_archive.html&usg=__5d7AhqfCWH9IHyBgV1TQwYmmN4c=&h=259&w=283&sz=26&hl=pt-BR&start=8&itbs=1&tbnid=yKwTmWp0N6uH6M:&tbnh=104&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dpalha%25C3%25A7o%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR
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Cristina Ohannesian Semerdjian. Parabéns à família!   
 

Lucas Hadikian Rocha – no dia 09/01/2010. Nascido aos 21/09/2009 em São Paulo, é 

filho de Luiz Sérgio Rocha e de Carla Hadikian. Foram Padrinhos o Sr. Richard 

Haigazum Kassardjian e a Srta. Suellen Caroline Kassardjian. Alegramo-nos com toda a 

família!   
 

 FALECIMENTOS 
       

         Voltaram para a casa do Pai: 
 

17/07/2009 –  Marie Bertizlian Indjaian. Faleceu em São Paulo, aos 87 

anos. Era viúva do Sr. Ohannes Indjaian e filha de Hagop Bertizlian e de 

Vosgui Burunsuzian Bertizlian. Renovados sentimentos de pêsames à 

filha, Maria Lúcia e demais familiares. 

 

12/11/2009 -  Berjuhi Zeitunzian. Faleceu em São Paulo, aos 70 anos. Era filha de 

Stepan Zeitunzian e de Mariam Der-Makaelian Zitounzian. Sentimentos de pêsames à 

irmã e demais familiares. 

 

23/12/2009 -  Hovsep Artin Mahseredjian Faleceu em Curitiba 

aos 79 anos. Era filho de Harutiun e de Raquel Mahseredjian. Os 

pêsames da Comunidade aos filhos: Artur, Cristina, José Ricardo, 

Ana Paula e demais familiares. 

 
 

Falecidos no mês de março (Missa no dia 21) 
 

 

Davidian, Pe. Vicente……..........29/3/1965 

Alapanian, Zarouhi Mouradian.. 16/3/1974 

Arabian, Anahid Chichmanian....09/3/1980      

Arabian, Makruhi Partamian…...25/3/1981          

Arslanian, Luzia Abrikian...........22/3/2009 

Baboghluian, Hovsep…….....….23/3/1987 

Balakdjian, Panos…....................27/3/1997 

Banlian, Iprem.............................11/3/1990 

Behisnelian, Stepan Krikor…….09/3/1964 

Benlian, Baghdassar……............16/3/1980 

Benlian, Gadariné Asmaian……01/3/1974      

Boyadjian, Elisa Satchaklian…...27/3/1990 

Burunsuzian, Hagop…...............01/3/1997 

Chahestian, Susana Djanikian…25/3/1983 

Colchibachi, Takuhi Mahsereg.. 10/3/1995    

Danielian, Eduardo……….…....18/3/1977 

Darakdjian, André…...………...27/3/1996 

Darakdjian, Sahag…..…....……30/3/0000 

Demirdjian, Garabed...........…...11/3/1964 

Djanikian, Gabriel….….............30/3/1978 

Ekizian, Vartanuch Cassabian…22/3/2004 

Fernezlian, Michel........….…….07/3/1969 

Gasparian, Adelina Salla............12/3/1965 

Karakachian, Archalus Chichm.08/3/2003 

Kassabian, Kevork…..………...22/3/2005 

Kodjoghlanian, Hovsep…….…18/3/1968 

Kherlakian, Alberto…..…….…16/3/2005 

Kherlakian, Anna Kherlakian....08/3/1977 

Kherlakian, Cherubin Issa….....30/3/1995 

Kherlakian, Karnik….……..….20/3/1990 

Kherlakian, Shoushan Chorbaj. 29/3/1993 

Makassian, Lussaper Bogh.….. 26/3/1991 

Mavouchian, Baltasar….….......22/3/1996 

Momdjian, Janete Gueghmes....20/3/1961 

Naskashian, Marie Digris……..12/3/1979    

Nessimian, Edmound……….....19/3/1998 

Nercessian, Paulo…………......17/3/1982 

Okasian, Mouschinas………….15/3/1955 

Pamboukian, Kevork……..…..09/3/1979 

Partamian, Elisa Hadikian…....03/3/2001 

Riça Cássia, Inês........................01/3/2003 

Santurian, José….……….........31/3/2005 

Tateossian, Setrak…………......12/3/1994 

Tchakerian, Astur.….................29/3/1974 

Varteressian, Antoinette Adubi.26/3/1997 

Yaroussalian, Maria Bathatian..24/3/2009 

Zeitounlian, José.………….….14/3/1995    
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PROGRAMAÇÃO PASTORAL 

MARÇO – 2010 
 

Campanha da Fraternidade 2010 
 

Tema: “Economia e Vida”  

Lema: “Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro” (Mt. 6,24) 
 

5- 6a feira e todas as 6as feiras da Quaresma: 

     Abstinência de carne, substituível por uma obra 

      de caridade. 
 

7- 4o Domingo da Quaresma.  

11h: Santa Missa cantada na intenção dos Idosos e Doentes. 

Intercessão pelas necessidades especiais dos presentes. 
      Leituras bíblicas Ef. 4,17-32 e Lc. 16,1-13  (164) 
                                                                                                                                                                                                  

12- 2a Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais. 
8h: Devoção das “Mil Ave-Marias”. 
com S. Missa Dialogada às 10h. 

  Leituras bíblicas: 2Ped. 3,1-9 e Mc. 10,17-27 (175) 

 

14- 5o Domingo da Quaresma.  

11h: S. Missa cantada na intenção dos Aniversariantes e Casais do mês.             
            Leituras bíblicas: Fil. 3,1-14 e Lc. 18,1-14 (178) 
 

21- 6o Domingo da Quaresma.  

 Festa da Anunciação da Virgem Maria. 

 9h30: Primeiro dia do Grupo de Oração, na Catedral. 

11h: S. Missa cantada na intenção dos Falecidos do mês de março. 
            Leituras bíblicas: Col. 2,8-23 e Mt. 22,34-23,12 (192) 

 

28- Domingo de Ramos. Início da Semana Santa. 

        Dia Mundial da Juventude. 

 Benção dos Ramos; Abertura solene das Portas;  

            Benção do Universo. 

11h: S. Missa cantada na intenção dos Jovens. 
            Leituras bíblicas: Fil. 4,4-7 e Mat. 20,29-21-17   (209) 

 

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) 
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