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Sua Beatitude Hovhannés Bedrós XVIII 
Kasparian, Catolicós Patriarca emérito de Cilícia 

dos Armênios Católicos, partiu para a  
Casa do Pai Eterno 

 

Que a Paz do Senhor vos   
acompanhe Beatitude! 

 

Ensinaste-nos a amar  

sobretudo os pobres, os       
enfermos e os pequenos,     

mudando suas lágrimas de   
tristeza em sorrisos de alegria. 

 

 Que nosso Pai celestial vos    
receba em seu Reino 

e vos conceda a alegria eterna! 

 
DOMINGO  
19 de junho   

 
Famílias convidadas 
para o 1o Domingo 
de preparação para 
a Festa.  (página 2) 

  São Paulo - Brasil - 11o Ano                            No 41 – Abr-Mai-Jun - 2011  
BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 

 

�FALECIMENTO               7 

MEMÓRIA DOS                         7 

FALECIDOS EM MAIO 

PROGRAMAÇÃO                        8 

PASTORAL 



 Página 2 

                      Editorial 
“O poder do Espírito e da Palavra contagia as pessoas e as leva a escutar Jesus Cristo, a 

crer nele como seu Salvador, a reconhecê-lo como quem dá pleno significado a suas 
vidas e a seguir seus passos” (Documento de Aparecida, n. 279). 

 
     Ter fé é algo encantador. Acreditamos em muitas coisas, em muitos princípios. Os 
poetas dizem que é preciso ter fé na vida, fé no amor. Ter fé em Jesus Cristo nos leva a 
conhecer sua pessoa e a experimentar seu amor. Corremos o risco de inventar um  Cris-
to segundo o nosso gosto para satisfazer as nossas vontades. Pior ainda, se          enten-

dermos que ter fé significa negociar com Deus para levarmos vantagens nesta vida. O Senhor não nos garante      dinheiro 
e sucesso nos negócios, mas nos oferece bem mais que isso. 

Às vezes nossa atitude de fé é interesseira e buscamos o Senhor para batizar, fazer a primeira comunhão, casar e para 
as missas na intenção dos falecidos ou, então, quando um sofrimento atroz e inesperado bate à nossa porta. Muitas vezes, 
também, nos contentamos com uma fé implícita e respeitosa, que nunca se manifesta e, por isso, não cresce e nem        
testemunha o amor que o Senhor dispensa a cada um. 

Ter fé é uma atitude interior que nos faz buscar o Senhor, ser sensíveis aos sinais dele nos acontecimentos diários. A fé, 
cultivada na oração e na escuta da Palavra, nos predispõe para ver as coisas de um modo diferente! Sobretudo, passamos a 
viver unidos com Jesus Cristo que nos dá uma grande alegria e uma enorme força para lutar buscando sempre o essencial 
em nossa vida. A Palavra viva, Jesus Cristo, gera sentido de vida, otimismo e esperança porque nos ama, nos revela o  
amor do Pai e é realização desse amor ao entregar sua vida por nós. Por isso, a vida de fé nos revigora interiormente. 

Compreendemos que ter fé significa entrar na órbita da revelação do projeto de Deus, levado a efeito por seu Filho  
Jesus Cristo. Antes de tudo, acolhemos o amor ou a graça que nos envolve, pois a nossa conversão é precedida pelo desejo 
de Deus de nos salvar das armadilhas dos gananciosos do mundo. Sentir-se filho de Deus, tocado por sua graça, é o       
sentimento mais terno e convincente que podemos ter. Tantas coisas neste mundo nos decepcionam, menos a convicção 
inabalável do amor do Senhor por nós. 

Por isso, venha à nossa comunidade para alimentar e testemunhar a sua fé por meio da Palavra, da Eucaristia e do   
conforto da presença dos irmãos armênios reunidos. O Ressuscitado nos garante: Onde dois ou três estão reunidos no meu 
nome, eu estou no meio deles (Mt 18,20). 

 

 
SÃO  

GREGÓRIO  
O 

 ILUMINADOR 

 

Famílias convidadas para o 1o Domingo de 
 preparação para a Festa: 

 

Em três grupos, seguindo a ordem alfabética, as  famílias 
da Comunidade serão convidadas a homenagear o Padroeiro na 
Santa Missa dominical. Na ocasião, as  Famílias  receberão uma 

bênção especial. Compareçam! 

1º GRUPO DE FAMÍLIAS, DOMINGO, DIA 29 DE MAIO:  
 

ABRIKIAN,  ACHEKIAN,  ADJAMIAN,  AFETIAN,  ALAPANIAN,  ALBOYADRIAN,  ALEXANIAN,              
ALTOUNIAN,  AMBARIANTZ ,  ANANIAN,  ANDONIAN,  APRIKIAN,  ARABIAN,  ARAKELIAN,  ARIS ,       
ARISTAKESSIAN,  ARSLANIAN,  ASDORIAN,  ASSAL ,  ASSALIAN,  ATIKIAN,  AVEDISSIAN,  AZRAK ,      
BABIAN,  BABOGHLIAN,  BABOGHLUIAN,  BACHIAN,  BAKCHACHIAN,  BALAKDJIAN,  BALIKIAN,      

BANLIAN,  BARONIAN,  BASMADJIAN,  BAYEH ,  BECHARA ,  BEDROS ,  BEDROSSIAN,  BEHISNELIAN,   
BERBERIAN,  BERTEZLIAN,  B ICHARA ,  B ILEMDJIAN,  BOGHOSIAN,  BOGOSSIAN,  BOJIKIAN,  BORSALI,  
BOUDJIKIAN,  BOYADJIAN,  BOYAYAN,  BOZIAN,  CALAIGIAN,  CASABIAN,  CAYAIAN,  CHADAREVIAN,  

CHAHESTIAN,  CHAKIRIAN,  CHERKEZIAN,  DARAKDJIAN,  DEGUIRMENDJIAN,  DEGURMENDJIAN,  
DERDERIAN,  DERMARGOS ,  DERMENDJIAN,  D ILGUERIAN,  D ISHTCHEKENIAN,  DJAMDJIAN,         

DJANIKIAN,DJEDJIAN,  DJEHDIAN,  DOLMADJIAN,  DONELIAN,  EKISIAN,  EKIZIAN  E  EORENDJIAN.   

DOMINGO 19 de junho    
FESTA ANUAL DO PADROEIRO 
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     Nosso querido Catolicós Patriarca emérito 
faleceu no Líbano, no dia 16 de janeiro, Domin-
go, depois de uma longa enfermidade. Nasceu 
no Cairo en 1927. Com a idade de 14 anos en-
trou no Seminário de N. Sra. de Bzommar, no 
Líbano, para preparar-se ao Sacerdócio. Em 
1946, seus superiores o enviaram a Roma, ao 
Pontifício Colégio Armênio, para realizar os 
estudos universitários de Filosofia e Teologia, 
que cursou na Universidade Gregoriana. No dia 
18 de abril de 1952  foi ordenado Sacerdote, co-
mo membro do Instituto do Clero Patriarcal de 
Bzommar, no qual cumpriu a função de vice-
reitor do Seminário. Dois anos mais tarde, o 
então Cardeal Patriarca Krikor Bedrós XV  
Agagianian o nomeou Vice-reitor do Seminário 
Armênio de Roma;  completou, então, seus es-
tudos em Direito Canônico na Universidade 
Lateranense. 
     Em 1957 foi designado pároco na cidade do 
Cairo, onde serviu incansavelmente seus fiéis 
por quase 16 anos, até sua eleição como         
Arcebispo de Bagdad, no Iraque, em 1973. Até 
hoje, a feliz lembrança do Padre Hovhannés é  
recordada com respeito e amor pelas famílias 
armênias do Egito, por sua piedade e dedicação 
às crianças, jovens, adultos, enfermos e anciãos. 
Em de agosto de 1981, em uma visita à          
Argentina, ordenou sacerdote o então diácono 
Pablo Hakimian, na Catedral Armênia Católica 
N. Sra. de Narek de Buenos Aires. 
     No mês de agosto de 1982, os Bispos do 
Sínodo da Igreja Armênia Católica, o elegeram 
Catolicós Patriarca da Cilícia dos Armênios 
Católicos. No dia 14 de setembro do mesmo 
ano, na festa da Exaltação da Santa Cruz, foi 
entronizado como Catolicós Patriarca. Durante 
seus anos de patriarcado viveu os dias difíceis 
da guerra no Líbano. Foi um verdadeiro pai   
para seus sacerdotes e um verdadeiro pastor pa-
ra seus fiéis. Quando alguns lhe aconselhavam 
sair do Líbano evitando riscos, ele dizia a seus 
sacerdotes: “Nossa missão é proteger nosso  po-
vo e estar próximo de nossos fiéis”. Apesar das 
bombas, dos tiroteios e demais perigos de uma 
guerra, os sacerdotes se sentiam apoiados e os 
fiéis protegidos por sua presença.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Era conhecida por todos sua bondade e 
humildade; estava sempre próximo dos pobres e 
dos enfermos. 
     Realizou várias visitas pastorais às paróquias 
armênias espalhadas pelos cinco continentes. Na 
América Latina, visitou as paróquias do Brasil, 
Argentina e Uruguai, em três oportunidades, 
1983, 1988 e 1998. 
      Em 1999 apresentou sua renúncia como Ca-
tolicós Patriarca, retirando-se a uma vida de ora-
ção no Convento Patriarcal de Bzommar, no 
Líbano. 
     Suas exéquias ocorreram aos 21 de janeiro, na 
Catedral de São Gregório e Santo Elías em Beiru-
te e foram presididas por Sua Beatitude Nersés 
Pedro XIX, nosso Catolicós Patriarca, na presen-
ça de altas autoridades eclesiásticas dos demais 
ritos católicos, e das Igrejas Irmãs, Armênia 
Apostólica e Ortodoxas, bem como de autorida-
des governamentais. Seu corpo foi transladado ao 
Convento N. Sra. de Bzommar e inumado no 
Mausoléu dos Patriarcas, na Igreja principal da 
Virgem da Asunção, onde repousam os Catoli-
cosses Patriarcas da Igreja Armênia Católica. 
     Sua Beatitude Hovhannés Bedrós XVIII Kas-
parian não deixou dinheiro nem riqueza; seu 
maior tesouro era seu povo. Povo este que sem-
pre o recordará. 

Sua Beatitude Hovhannés Bedrós XVIII Kasparian, Catolicós Patriarca emérito de Cilicia  
dos Armênios Católicos, partiu para a Casa do Pai Eterno 
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Primeiro Anúncio 

     O Tempo da Páscoa nos reporta às reações dos Apóstolos naqueles dias em 

que foram surpreendidos de um lado pela morte escandalosa de seu Mestre, 

frustrando todas as suas expectativas de um messias vitorioso. Podemos 

imaginar os apóstolos temerosos e tímidos diante do tremendo fracasso que 

significou a Cruz naquele primeiro momento após a morte de Cristo. 

     De outro lado, vamos seguindo os passos das testemunhas que encontraram 

o túmulo vazio e a coragem das mulheres que anunciam que Jesus está vivo. 

De manhãzinha, o Ressuscitado diz a Pedro para lançar novamente a rede 

depois de uma noite inteira de trabalho sem sucesso. As aparições do 

Ressuscitado e a doação do Espírito transformam os discípulos em 

testemunhas que, pouco a pouco, se aglutinam em comunidades com a viva 

consciência de que o Senhor permanece com eles. 

     As mulheres da manhã da Ressurreição, os apóstolos e os primeiros cristãos 

anunciaram e testemunharam com valentia que o Crucificado ressuscitou. Esta foi a experiência do 

incrédulo Tomé e por isso foi advertido pelo Mestre: “Creste porque me viste? Bem-aventurados os que 

não viram, e creram!” (Jo 20,29). 

Na ressurreição é que o Crucificado se torna Senhor e Messias, nosso Salvador. Esta é a mensagem 

explosiva de Pedro na manhã de Pentecostes. O Crucificado, aquele que foi rejeitado pelo povo, foi 

constituído ‘Senhor’ com a ressurreição. Cristo é o Messias, é o rei davídico esperado que restaura o povo, 

dá cumprimento a todo desejo de vida e amor do coração do homem, resuscitando da morte. Eis a profissão 

de fé do novo povo de Deus: a história de Israel consumou-se no Cristo. É um acontecimento que 

revoluciona a vida; uma verdade ‘concreta’, não abstrata, que faz cada um de nós perguntar: ‘Que devemos 

fazer?’” (MISSAL COTIDIANO. Missal da assembleia cristã. São Paulo: Paulus, 1985. p. 311). 

O núcleo central do primeiro anúncio que Paulo dirigia aos não convertidos é o seguinte: “Eu vos 

transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido, a saber: que Cristo morreu pelos nossos pecados, 

segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras; e apareceu 

a Cefas e depois aos Doze” (1Cor 15,3-5). 

Em frases curtas e testemunhais os apóstolos apresentam o Deus revelado por Jesus e a novidade de vida 

que os levava a serem enviados da verdade. Este primeiro anúncio fundamental da fé cristã, feito a partir 

do testemunho de fé daquele que crê e sente a força irresistível do Espírito é também chamado de 

Querigma. Se esse modo de entender o mundo com fé for comparado com aquelas pessoas que não se 

encontraram com Cristo, vamos notar muita diferença. A fé é um apoio para a nossa vida não sucumbir 

diante do sofrimento, do cansaço e das desilusões. Dizia Dom Helder Câmara: “Feliz quem passa pela vida 

tendo mil razões para crer”. 
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     Sonho acalentado no coração por muitos anos, desde 1985, quando por ocasião do Congresso Euca-
rístico Nacional de Aparecida, conheci Dom Vartan Boghossian e ajudei, pela primeira vez, a Missa ar-
mênia. 

     Tinha já visitado a Armênia em duas outras ocasiões: 1996 e 1997, mas não permaneci mais de três 
meses. Aí, no contato com o povo, percebi suas inúmeras necessidades e vi de perto a falta de padres ca-
tólicos. Foi muito enriquecedor o diálogo com o saudoso Arcebispo Dom Nersés Der Nersessian e, na 
época, com o Monsenhor Nichan Karakeheian, ilustres representantes das duas Instituições Religiosas da 
Igreja Armênia Católica: os Mekhitaristas,  com a sua reconhecida “armenidade” e os Bzomaristas, com 
o carisma da “Missionariedade”; estes últimos estão ligados diretamente ao Patriarcado  Armênio Católi-
co. Duas preciosas pérolas que o Espírito Santo suscitou no seio da Igreja Armênia Católica. 

Isso acontecia depois da Celebração do Grande Jubileu Cristão do Ano 2000 e no exato Ano do Jubi-
leu Armênio dos 1700 Anos do Batismo do Rei Tirídates e de sua corte, que fez surgir a primeira nação 
cristã do mundo, em 301, por assumir o Cristianismo como religião oficial do Estado, por obra de São 
Gregório Iluminador. 

Pessoalmente, o ponto alto da visita do Papa à Armênia, foi a celebração campal da Missa latina na 
Sede de Etchimiadzin, permeada de cantos litúrgicos armênios, na presença de Sua Santidade Karekin II, 
do clero e de numerosos fiéis da Igreja Apostólica Armênia e da Igreja Armênia Católica. 

À tarde, o Papa e o Catolicós Patriarca de Etchimiadzin foram a Khorvirab, mosteiro situado aos pés 
do Monte Ararat, onde São Gregório Iluminador ficou preso por 13 anos num poço. Deste mesmo poço, 
conservado dentro do Mosteiro, trouxeram duas lamparinas que foram entregues ao Papa e ao Catolicós 
Patriarca, simbolizando a Fé e a comum obediência a Jesus Cristo destas duas Igrejas irmãs, a que tem 
sua sede em Roma (do apóstolo São Pedro) e  Etchimiadzin (dos apóstolos São Judas Tadeu e São Barto-
lomeu). 

As quinze nações da extinta União Soviética, incluindo a Armênia, viviam um momento crítico de re-
construção nacional, de sobrevivência econômica e de reconhecimento de sua soberania nacional. Ti-
nham uma frágil democracia com altos índices de desemprego, miséria e corrupção. Somado a isso, a Ar-
mênia vivia ainda o sofrimento causado pelo terremoto de 1980 e a disputa com o Azerbaijão pelo territó-
rio de maioria armênia de Karabakh. 

 

Um brasileiro missionário na Armênia 

Pe. Sebastião em Gumri 

     Em setembro de 2001, alguns dias antes da histórica 
visita ecumênica do primeiro Pontífice Romano (João 
Paulo II), eu chegava à Terra dos “Khatchcares” (Cruzes 
de Pedra), o menor país do Cáucaso, com um território de 
30.000 km2 , que corresponde ao nosso estado de Sergipe. 
Para mim era um sonho e uma alegria inexprimíveis.              

Os armênios católicos estão concentrados na região 
noroeste do País (norte de Chirak) e sul da Geórgia. 
São ao todo 200 mil pessoas, que por 70 anos tinham 
sido privadas do anúncio de Jesus Cristo e de qual-
quer assistência religiosa. Dos 60 padres católicos e-
xistentes, com o regime comunista chegamos a zero. 
A Igreja Católica tinha sido proibida de exercer suas 
atividades.  

A Armênia abriga a metade dos armênios do mun-
do (3 milhões e meio); daí sua altíssima relevância 
para as identidades étnico–nacional e cultural. A Igre-
ja Católica acompanhava com vivo interesse a Peres-            

S.E.R. Dom Nersés Der Nersessian 
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ro promissor para a evangelização dos católicos. São vocações nativas e, em comunhão fraterna, segundo 
o espírito do ecumenismo, com seus irmãos sacerdotes da Igreja Apostólica; poderão levar adiante a obra 
de evangelização do povo que, ainda hoje, pode se orgulhar dos seus Mártires por ter sido um oásis cristão 
em meio aos muçulmanos e a primeira nação cristã do mundo. ARMENIA SEMPER FIDELIS! 

 
                                                                                                                     Pe. Sebastião Cesar Barbosa 

tróika (1991)  e aguardava a  histórica chance de retornar com a 
evangelização no Leste Europeu, reorganizando os bispados, em 
lugares de reconhecida presença católica. 

Nossa Arquidiocese Armênia Católica no País foi reaberta 
em 1991 com o Mekhitarista ordenado bispo, Dom Nersés Der 
Nersessian. Sua maior dificuldade era a falta de sacerdotes. Ha-
via ainda o desafio do ateísmo e indiferentismo religioso, que 
caracterizavam o “homo sovieticus”, disseminados entre os jo-
vens e casais de média idade. Fui à Armênia como missionário 
trabalhar na formação de novos padres. Tínhamos 10 seminaris-
tas maiores estudando em Levov (Ucrânia) e Tibilisi (Geórgia) 
e 8 seminaristas menores vivendo no Seminário de Gumri, no 
norte da Armênia; destes, 3 foram ordenados sacerdotes: 2 Der 
Hair (casados) e 1 Vartabed. Eles já são a esperança de um futu- 

COLETA ANUAL PARA A TERRA SANTA 
 
 

O mês de maio é o mês da coleta anual para a Terra Santa! A Igreja se preocupa com a presença 
na Terra Santa: obras e famílias que 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. 

Fazer uma Coleta para a Terra Santa é tomar o bom exemplo da Igreja já no tempo dos            
Apóstolos. Diz São Paulo, escrevendo aos Gálatas (2,10): “Recomendaram-nos que nos lembrássemos dos 
pobres, o que procurei cumprir com solicitude.” E escrevendo aos fiéis de Corinto e de Roma: “Pareceu-lhes 
bem fazer uma coleta em benefício dos pobres que há entre os santos de Jerusalém.” (Rm 15,26) 

 
RIA SE QUISER Ocorrência policial 

 

O policial atendeu o telefone e foi  anotando o pedido 
de  socorro: 
- Por favor, mandem alguém urgente, entrou um gato 
em casa! 
- Mas como assim? Um gato? 
- Um gato! Ele invadiu minha casa e está              
caminhando em   minha direção! 
- Mas como assim? Você quer dizer um ladrão? 
- Não! Estou falando de um gato mesmo, desse que 
faz “miau, miau” e ele está vindo em minha direção! 
Vocês têm que vir agora. 
- Mas o que tem de mais um gato ir na sua direção? 
- Ele vai me matar, ora bolas! E vocês serão os     
culpados! 
- Mas quem está falando? 
- O papagaio, caramba! 

 
 

Mosquito no teatro 
 

Um mosquito diz para a mãe: 
- Mãe, deixa eu ir ao teatro? 
- Não filho, é perigoso! 
- Ô mãe, deixa eu ir ao teatro! 
- Não filho, é perigoso, já disse! 
- Ôôô, mãe, deixa eu ir ao teatro! 
- Está bem, filho! Vai, mas cuidado  
com as palmas! 



Ketchedjian, Levon…...............................19/05/74 
Kherlakian, Geny Manouguian.................20/05/89 
Kherlakian, Naimé...................................17/05/04 
Koulian, Sirarpi Kessadjikian…...........…..30/05/03 
Kupelian, Minassin Altoun…...............….06/05/01  
Kupelian,Ohannes....................................01/05/87  
Maldjian, Elisa Kherlakian…....................14/05/71 
Mazmanian, Antoun Krikor......................22/05/92 
Ohannesian, Sirvart Yapudjian…..............29/05/85 
Rabbat, Naoum Sarkis ….........................26/05/51 
Sarian, Ermon…….............................…..16/05/85 
Simonian, Elizabeth…...........................…05/05/68 
Tilkian, Leon Marcel……........................22/05/83 
Yapudjian, Helena Kodjaian.....................12/05/98 
Yapudjian, Virginia...................................28/05/60 
Zeitunlian, Hovhannes…..........................04/05/95 

Zeytounlian, Mariranuch Nerguezian…… 13/05/71  

���� FALECIMENTO  
Partiu para a casa do Pai: 

22/11/2011 - ���� Agop Bedik Sismanian.  
Faleceu aos 88 anos, na cidade de São Paulo. Sentimentos de pêsames à viúva, senhora Diruhí 

(Theresa) e aos filhos Melkon Parsik, Isabel e Nubar, assim como aos demais familiares. 

MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS EM MAIO 
SANTA MISSA NO DOMINGO, DIA 15 

Atoiantz, Mariam Garabed...............17/05/56 
Bedoyan, Bedros Artine….................02/05/78 
Behisnelian, Stepan Krikor…............09/05/64 
Boghossian, Zeizaf Michel................03/05/58 
Boyadjian, Nersés.............................13/05/68 
Boyadjian, Wartevar…….................30/05/05 
Chakirian, Ohannes.........................05/05/92 
Fernezlian, Bedrós Minás.................20/05/87 
Fetulahian, Adel………....................17/05/71 
Franzelian, Abraham.…............…...18/05/95 
Guluizian, Miran………...................02/05/59 
Hagopian, Nevair M. Menechian......08/05/02 
Hakim, Luiza Kuchkarian….……....19/05/07 
Harmandaian, Hovsep Sarkis............31/05/60 
Hassessian, Tervanda………........….16/05/91 
Indjaian, Ohannes……….................23/05/95 
Jaburian, Siranouche….….…...........13/05/84 
Kasabkojian, Bedros….....................11/05/09 

BATIZADO E CRISMA 
Tornou-se filho adotivo de Deus pelo Batismo e Crisma: 

MATRIMÔNIO  
Consagram o próprio amor diante de Deus:  

     Fábio Boghossian Lundstedt Kamei e Ana Cláudia Pereira  -  no dia 15  
de janeiro de 2011, em Penápolis-SP.  
     Ele é filho de Marco Antonio Lundstedt Kamei e de Marly Boghossian L. 
Kamei.  
     Ela é filha de Wilson Pereira e de Cristiane de Almeida Pereira. 
     Foram testemunhas o jovem Daniel Boghossian Lundstadt Kamei e a        
senhora Marina Boghossian Esperança.     
     Felicidades! 
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     Marcelo de Freitas Boghossian Esperança – no dia 16/01/2011. Nascido 
aos 10/11/2010 em Penápolis - SP, é filho de Juliano Boghossian Esperança e      
Giuliana Lacal Pinheiro de Freitas Esperança. Foram padrinhos: os jovens Fa-
biano Boghossian Esperança e Julien Boghossian Esperança. Alegramo-nos com 
toda a família.  



 
Av. Tiradentes, 718 – CEP: 01102-000  

 
SÃO PAULO – SP – BRASIL -   

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 

CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

 
PROGRAMAÇÃO PASTORAL 

MAIO - 2011 

 

1o – 2o Domingo da Páscoa (Domingo Novo)  

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

Leituras bíblicas: At 5,34-6,7  e  Jo 1,1-17  (237) 

 

8 – 3o Domingo da Páscoa (Domingo Verde)  

      Dia das Mães. 

11h: Santa Missa cantada na intenção das Mães. 
Leituras bíblicas: At 10,1-24  e  Jo 2,23-3,12  (254) 

 

13    – 2a  Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais. 
08h: Devoção das “Mil Ave-Marias” , com S. Missa dialogada 

         às10h. 

              Leituras bíblicas: At 12,25-13,12 e Jo 4,43-54  (268) 

 

15 – 4o Domingo da Páscoa (Domingo Vermelho)  

11h: Santa Missa cantada na intenção dos Fiéis falecidos. 
           Leituras bíblicas: At 13,44-14,7 e Jo 5,19-30 (273) 

 

22 – 5o Domingo da Páscoa  
11h: Sta. Missa cantada na intenção dos Casais e Aniversariantes. 

           Leituras bíblicas: At 17,1-15 e Jo 7,14-23 (290) 

 

29 – 6o Domingo da Páscoa  
       1o Domingo em preparação para a Festa de S. Gregório. 

11h: Santa Missa cantada na intenção do 1º Grupo de Famílias 
        armênias convidadas. 

           Leituras bíblicas: At 20,17-38 e Jo 9,39-10,10 (308) 

 
SECRETARIA 

Horário: De segunda a sexta-feira: das 8 às 12h e 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)  
exarmal@yahoo.com.ar 

 

 

 

Exarcado Apostólico 

Armênio para  

a América Latina  

no Brasil 

paroquiaarmenia@terra.com.br  
 

paroquiaarmeniasec@terra.com.br  


