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Editorial  

                   Anunciar o que vimos e ouvimos 

 

O papel de testemunhas e ministros dado aos apóstolos na      

comunidade cristã nos conduz diretamente ao exemplo de vida e 

ao anúncio corajoso da Palavra no meio de nossa sociedade.   

Entendemos que anunciar a fé faz parte integrante de nosso ser cristão. Por isso, 

temos que pessoalmente nos apropriar da Palavra, desenvolver o gosto de lê-la 

individualmente e de celebrá-la na liturgia da Igreja. Se nós cremos e vivemos 

pela fé ―não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos‖ (At 4,20). 

      Anunciar o querigma implica comunicar a própria experiência de fé,     

posicionar-nos como pessoa de fé numa sociedade que duvida, questiona, põe à 

prova as convicções do missionário. Não se trata só de falar a verdade de fé;   

antes, se trata de apresentar um estilo de vida, uma postura, um modo de ser no 

mundo, em que demonstramos a fé na qual cremos, celebramos e estabelecemos 

relações com o próximo. ―O que contemplamos e o que as nossas mãos           

apalparam da Palavra da Vida — vida esta que se manifestou, que nós vimos e 

testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos‖ (1Jo 1,1-2). 

―Jesus ressuscitado, mediante o dom do seu Espírito, reorienta a vida dos seus 

discípulos. Esta experiência acontece à medida que o discípulo se dispõe a      

percorrer, na vida concreta, o mesmo caminho do seu Mestre e Senhor; nasce, 

assim, uma profunda intimidade que alimenta e transforma o coração do          

discípulo pela força amorosa do coração de Jesus ressuscitado. A compreensão e 

a inserção nesta realidade dão ao discípulo a condição missionária, o empenho da 

caridade em favor da vida, a coragem da mudança e a perseverança a caminho do 

Reino definitivo‖ (CNBB. Anúncio querigmático e evangelização fundamental. 

Brasília: Edições CNBB, 2009. n. 59. Subsídios doutrinais, n. 4). 

Fica clara a necessidade que temos de anunciar o Senhor em razão do grande 

bem que Ele realiza em nós. Por isto, como Paulo, nossa satisfação é proclamar 

Cristo como o máximo bem que o coração humano pode alcançar já neste     

mundo. 
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     Armênios no noroeste Paulista 

 

 

     Os armênios católicos de Araçatuba, no dia 

4 de junho de 2011, celebraram a Ascensão do 

Senhor na capela do Colégio Salesiano. A Santa 

Missa solene foi presidida pelo Pe. José Alves 

de Araujo, que durante a homilia ressaltou a 

responsabilidade de cada cristão como continu-

ador da missão de Cristo. Após a Santa Missa, 

Pe. José encontrou-se com o grupo armênio  

para lembrar a necessidade de serem fiéis a 

Cristo, à Igreja e à tradição armênia cristã. A 

seguir, todos se dirigiram para a residência do 

casal Kaysserlian para uma confraternização. 

Todos concordavam em afirmar que o encontro 

fora oportuno e maravilhoso. 

 

FESTA DO PADROEIRO 
 

     Como nos anos anteriores, também em 2011 a festa do Padroeiro, 

São Gregório Iluminador foi uma grande festa. 

     A celebração se realizou no Domingo, dia 19 de junho, sendo     

precedida por um ―Tríduo‖ de Domingos, nos quais a Comunidade  

armênia católica foi convidada a preparar-se espiritualmente para o 

grande dia, fazendo sua homenagem ao Padroeiro. 

     A santa Missa foi presidida pelo Pai Bispo, Dom Vartan W. Boghossian e concelebrada pelos Padres: 

Paulo Hakimian, proveniente de Buenos Aires, Antonio Francisco Lelo, Vigário da Paróquia de São Paulo, 

do colaborador Pe. Sebastião Cesar Barbosa e do Pe. José Alves de Araújo, responsável pelos armênios 

católicos do interior do estado de São Paulo. 

     Dessa solene liturgia, centro da festa do Padroeiro, participou S. Excia Revma. Dom Datev Karibian, 

Prelado Titular da Igreja Apostólica Armênia do Brasil, que dirigiu uma saudação à Comunidade. 

     O novo órgão da Catedral armênia católica, inaugurado no dia da festa, deu ainda mais solenidade à  

Divina Liturgia de Ação de Graças pelos 30 anos, Jubileu de Pérola, do Exarcado e pelos 20 anos, Jubileu 

de Porcelana, da República da Armênia. 

     A festa que se seguiu nos amplos pátios da igreja reuniu mais de 

mil e duzentas pessoas, em um clima familiar, que já se tornou a mai-

or festa anual do Coletividade armênia de São Paulo. 

     Sua Eminência o Cardeal de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer 

conseguiu dar a honra da sua presença, saudando e sendo saudado  

pelos numerosos participantes dessa magnífica concentração de fiéis e 

amigos, fruto do trabalho da Diretoria e da Comissão de Damas. 

     O conjunto de barracas, o tradicional Bazar da Comissão de       

Damas, a venda a preços imbatíveis de tênis e roupas de marca, acompanhados por um churrasco de pri-

meira, fizeram, mais uma vez, a alegria do numeroso público. 



  

 

NOVOS BISPOS ARMÊNIOS CATÓLICOS 

 

     No passado dia 21 de maio o Santo Padre Bento XVI nomeou Monsenhor Mikael  

Mouradian Bispo da Eparquia armênia católica Nossa Senhora de Narek, com sede em 
Nova Iorque. 

     Mons. Mouradian, com 50 anos de idade, nasceu na capital do Líbano, Beirute, no dia 

5 de julho de 1961. Seu nome de Batismo é Antonio. É o penúltimo de seis filhos do casal 

Sarkis Mouradian e Therese Sivzatian. Uma de suas irmãs, Haguinta, é religiosa da      
Congregação das Irmãs Armênias da Imaculada Conceição. 

     Entrou no seminário do Clero Patriarcal, sendo ordenado sacerdote aos 24 de outubro 

de 1987, quando recebeu o nome de Mikael. 

     Após realizar vários anos de apostolado em diversas paróquias, inclusive na Armênia, e 
ter sido Reitor do Pontifico Colégio Armênio de Roma, nosso seminário internacional, foi 

eleito, em julho de 2007 o superior do Convento Patriarcal de Bzommar, no Líbano, e   

Vigário Patriarcal para o Instituto do Clero Patriarcal, sendo, para essa missão, elevado ao 

grau de Arcipreste Mitrado. 

     A partir de 2007 assumiu também a presidência da Comissão Patriarcal para as          

Vocações e a Comissão Patriarcal para os Mártires Armênios. 

     Uma de suas tias, irmã da mãe, vive em São Paulo; é a senhora Loutfie Sivzatian Chadarevian; o novo bispo é, pois, 

primo irmão do Sr. Elie Chadarevian, servidor do Altar, na Paróquia de São Paulo, onde faz as vezes do Diácono. 

     O campo de apostolado de Dom Mikael Mouradian, será a Eparquia (Diocese) armênia que abrange todos os Estados 
Unidos da América do Norte e o Canadá, com sede em Nova Iorque. Essa eparquia possui 18.412.774 km2, 35.000 fiéis, 4 

conventos, 9 paróquias, 6 escolas, 14 sacerdotes, 2 diáconos permanentes e 11 religiosas. 

     Dom Mikael substituirá o benemérito bispo armênio católico, Dom Manuel Batakian, cuja renúncia foi agora aceita 

pelo Santo Padre, por limite de idade canônica; ele serviu essa eparquia durante os últimos seis anos. 

     O novo Bispo domina os idiomas armênio, françês, inglês, italiano e árabe; fala o turco e intende o português, espanhol 

e latim. 

     A ordenação episcopal de Dom Mikael Mouradian realizar-se-á no Líbano, no convento de Bzommar, no próximo dia 

31 de julho, por mãos de Sua Beatitude Nersés Pedro XIX, nosso Católicos Patriarca. 

     A Comunidade Armênia Católica do Brasil apresenta efusivos parabéns ao novo Bispo e à sua família, fazendo votos 

de um fecundo apostolado. 
 

     A Santa Sé, na manhã do dia 24 de junho, anunciou que o Santo Padre nomeou o    

reverendo Arcipreste Mitrado Rafael Minassian, como Arcebispo, Ordinário da Europa 

Oriental. 

     A Europa Oriental compreende os 14 países que formavam a antiga União Soviética: a 
Armênia, a Geórgia, a Federação Russa, a Ucrânia, Bielorússia, Estônia, Cazaquistão, 

Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. A 

sede o bispado está localizada na cidade de Gumri, a segunda maior cidade da Armênia, 
localizada no norte do país. 

     O vasto território do Ordinariado da Europa Oriental possue 17.779.000 km2, 9 con-

ventos, 39 paróquias, localizadas na Armênia, Geórgia e Federação Russa, dois            

seminários, 17 sacerdotes (sendo 4 casados) e 21 religiosas.  

     Mons. Rafael possui 64 anos de idade, tendo nascido em Belém, Território Palestino, 
aos 24 de outubro de 1946. É membro do Instituto Patriarcal de Bzommar, o clero        

missionário do Patriarcado. 

     Foi ordenado sacerdote em Roma no dia 24 de junho (mesmo dia de sua nomeação como Bispo) de 1973. Ocupou 
cargos pastorais em diversos países, sendo, desde setembro de 2005, Exarca Patriarcal de Jerusalém e de Aman. 

     Mons. Rafael foi o fundador do setor armênio da Telepaz, órgão televisivo da Santa Sé. Desde 2007 é o presidente da 

Comissão dos Meios de Comunicação Sociais do nosso Patriarcado. 

     Sua ordenação episcopal será realizada no dia 17 de julho, na Catedral Patriarcal de Beirute, pelas mãos de Sua Beati-

tude Nersés Pedro XIX. 

     O novo Arcebispo, ordinário da Armênia e de outros vários países, substitui a Sua Exc. Revma. Dom. Nechan        

Karakehayan, ex-pároco de São Paulo de 1978 a 1984, que renunciou ao cargo no ano passado, por motivo de ter       

completado 75 anos de idade e que permanece como Ordinário dos armênios católico da Grécia, seu país de origem, e 

como Administrador Patriarcal do Irã. 

     Dom Minassian sabe o armênio, inglês, árabe, francês, italiano e latim; entende o espanhol, grego e russo. 

     Parabéns ao novo Arcebispo armênio católico, rogando a Deus por sua nova e vasta missão apostólica. 
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    Dom Mikael Mouradian  

    Dom Rafael Minassian 
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Uma imersão na armenidade... 
      

     “Conhecer”, é uma expressão que na Sagrada  

Escritura vai mais além do mero conhecimento    

teórico de  nossa formação ocidental e cartesiana. 

Na cultura e espiritualidade dos autores dos textos     

sagrados, o ―conhecer‖ (γινοσκο) – que São Mesrob 

Mashdots e sua equipe de ―Santos Tradutores‖, 

quando verteram a Palavra de Deus à língua armênia 

empregaram o termo ճանաչել (cf. Pr 1,2; I Jo 4,8), 

- implicava uma “intimidade” entre aquele que passa 

a conhecer e o que se torna conhecido. 

     De certo modo é o que vem ocorrendo desde   

minha chegada em Buenos Aires. Da fraterna      

acolhida por parte de Mons. Paulo Hakimian, do  

Diácono Sebastião, dos funcionários da Paróquia e da Eparquia, ao carinho dos paroquianos... o que      

demonstra que não somente os “Aires” são “Buenos”, mas tudo o mais. 

     Nessa “intimidade paroquial” realiza-se um recíproco conhecimento. Vejo o quanto tem sido             

enriquecedor para mim, seja pelo aprendizado do “castellano”, pelo estudo do armênio, pelas aulas de   

música, bem como pelo aprofundamento da milenar história armênia, além do contato conceitual e prático 

com a liturgia. 

     Há muitos motivos para bendizer a Deus. Agradeço a Dom Vartan pela acolhida no Exarcado e por   

minha permanência para estudos na Argentina, a qual vem dar prosseguimento ao meu processo formativo, 

complementando quanto já tinha realizado no Seminário Arquidiocesano de São José, no Rio de Janeiro. 

     Foi também auspiciosa minha ida à Montevidéu junto com nosso Bispo, para uma visita àquela          

Comunidade; uma breve estada, mas de intenso afeto e atenções por parte do Pe. Antonio Ketchedjan, das 

Irmãs Querubina, Candida, Imelda e dos demais paroquianos. 

     Sendo uma imersão na armenidade, não há como sair incólume e indiferente, pois gradualmente o que 

passamos a conhecer, passa a fazer parte de nós; assim, se não sou armênio – sou paulista de Porangaba - 

estando longe de ser um “armenólogo”, ao menos posso dizer que sou “armenófilo”, um admirador dessa 

sociedade multissecular, a qual tem a sina de existir, não obstante tantos reveses pelos quais teve de passar, 

por não  renunciar a sua identidade. 

     Nesse aprofundamento na cultura e espiritualidade armênias, as aulas de História e Liturgia com Dom 

Vartan, Canto Sacro com o Prof.or. Victor Basterretche e 

idioma armênio com Prof.or Samo Sarkissian, vêem,  

juntamente com a amizade e o contato com os           

paroquianos, estreitar os laços com essa Armênia, que 

há muito tempo não está mais restrita ao Cáucaso ou ao 

Leste da Anatólia, mas que é levada no coração e nos 

lábios dos armênios e daqueles, que por conhecerem e 

amarem, a exemplo de São Gregório Iluminador, se 

consagraram ao serviço desse povo.  

 

                                                             Fábio S. Wagner 

                     Aula de armênio com o Prof.or Samo Sarkissian  

                 Aula de canto com o Prof.or. Victor Basterretche  
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A experiência de cantar a Missa armênia 

 

Depoimento de Elie Chadarevian, que atua como 

 Diácono na Missa dominical de nossa paróquia. 

 

 

     Não há maior prova de amor do que dar a própria vida pelas 

pessoas. Cristo nos ensinou isso não com palavras, mas com o   

exemplo dele mesmo. E nos  convida a imitá-lo em nosso dia a dia. 

     Nossa vida na terra nada mais é que o tempo que aqui nos é  

dado, e esse tempo é comum a todas as pessoas: ricos e pobres,   

letrados e analfabetos, sábios e néscios. Para todos, cada dia, hora, 

minuto e segundo, têm o mesmo valor, o valor da vida de cada um 

de nós. 

     Quando, então, tenho a oportunidade de servir ao Altar como    

Diácono, faço-o na certeza de estar contribuindo com algumas horas, daquilo que tenho de maior valor - 

minha própria vida - para a continuidade das tradições e cultura armênias. E isso é extremamente           

gratificante, pois há mais alegria em dar que em receber! 

Dessa forma, a Missa dominical ganha um significado especial; a participação no Banquete eucarístico, 

celebrado segundo o rito oriental armênio católico, contribui para nutrir minhas raízes armênias, ao mesmo 

tempo em que promove com esperança, sua continuidade para as novas gerações, honrando assim os     

nossos ancestrais. 

Fundamental tem sido o apoio de minha família, com minha esposa Ariadne e nossa filha Beatriz,   

sempre presentes e também contribuindo com o precioso tempo delas. 

Finalmente, agradeço a Deus, pelas oportunidades que me proporcionou; a Dom Vartan, pelo convite de 

servir ao Altar; ao nosso maestro Yuri, pela paciência e didática aplicadas, anos a fio, me ensinando os 
cantos litúrgicos das participações do Diácono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 colaborar com projetos que 
atendem as pessoas mais carentes, em todas as par-
tes. 

     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  e generosidade de cada família.  

     Colaboremos! 
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BATIZADO E CRISMA 

Tornar-se-á filho adotivo de Deus pelo Batismo e Crisma: 

 

MATRIMÔNIOS  
Consagram o próprio amor diante de Deus:  

 

 

Felipe Marachlian Silva - no dia 30/07/2011. Nascido aos 18/07/2010 em 

São Paulo, é filho de Alex Ananias da Silva e de Tania Elisa Marachlian. Serão 

Padrinhos o Sr. Renato Cici e a Sra. Thaís Norberto de Carvalho. Alegramo-
nos com toda a família! 

Marcos Gilberto Kacherian e Luciana Djrdjrjan – no dia 14 de maio 

de 2011, na Paróquia S. Gregório Iluminador. D. Vartan abençoou o 

matrimônio. 

Ele é filho de Hayazun Kacherian e de Asnif Yapudjian Kacherian. 

Ela é filha de Antranic Djrdjrjan e de Lucy Helena Augusta Djrdjrjan. 

Foram testemunhas Sr. Gilberto Luis Oller Ramos de Souza Faria e a 
Sra. Alessandra D. Gomez. 

Jorge Kevork Kalenderian e Paula Vendramini Myr – no dia 18 de 

junho de 2011, na Catedral de Sorocaba – SP. Pe. Paulo Hakimian pre-

sidiu a celebração. 

Ele é filho de Kevork Kalenderian e de Margritte Safarian Kalenderian. 

Ela é filha de Walter Myr e de Neide Vendramini Myr. 

Foram testemunhas o Sr. Guilherme Vendramini Myr e a Srta. Mônica 
Kalenderian. 
 

Felicidades para os novos casais! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 DIA DO PATRIARCADO 
 

     Nossas Comunidades armênias católicas da América Latina celebraram, no 

passado dia 12 de junho, Festa  de Pentecoste, o DIA DO PATRIARCADO. 

     A festa da descida do Espírito Santo é o dia do lançamento da Igreja     

fundada por Jesus. Nela a Igreja começou sua missão evangelizadora. Por  

esse motivo foi escolhido o Dia de Pentecostes para celebrarmos nossa      

pertença à Igreja Armênia Católica; devemos sentir parte dela, com nossas 

orações e com nossa colaboração. 

     Neste ano as orações se intensificaram pela saúde de nosso Catolicós     

Patriarca, Sua Beatitude Nersés Pedro XIX, que se está recuperando de uma 

delicada operação na coluna. A situação da sua coluna vertebral exigiu, mais 

uma vez, uma operação sempre delicada. Graças ao bom Deus, tudo correu bem; depois do período de   

internação e de fisioterapia, o Pai e Cabeça de nossa Igreja pode, semanas atrás, regressar à sede do       

Patriarcado e reiniciar seus trabalhos. 

     Agradeçamos ao Senhor da vida a recuperação de Sua Beatitude e continuemos a rezar por ele. 

 



           FALECIMENTOS 
                                       Partiram para a casa do Pai: 

 

                 22/01/2011 -  Agop Bedik Sismanian (retificação) 

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. 
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MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS EM JUNHO 

SANTA MISSA NO DOMINGO, DIA 24 
 

Kherlakian, Hatuna Semerdjian…………....01/07/00 

Kherlakian, Veronika………………………..05/07/59 

Kodjaian, Hovsanna……………………...…12/07/88 

Kurdoglian,Armine Dichtchekenian……….01/07/98 

Maldgian, Haroutium…………………….....06/07/06 

Maldjian, Antonio…………………………..05/07/04 

Mirzeyan, Anna……………………………...02/07/80 

Ohannesian, Artin…………………………...05/07/81 

Tchakerian, Nazareth……………………….07/07/99 

Tchakerian, Peniamin……………………….08/07/77 

Tilkian, Rupen………………………………11/07/85 

Tomassian, Armenag……………………..…02/07/67 

Ustabachian, Mariam Dermendjian………..04/07/74 

Yapudjian, Minás……………………………07/07/90 

Zeytounlian, Setrak…..............................…03/07/71 

Kherlakian, Robert…………………………..23/07/02 

Kurkdjian, Gadariné………………………...29/07/02 

Kurkdjibachian, Alfonso………………….…23/07/88 

Maldjian, Simon Minás…………………..…27/07/57 

Mikaelian, Mariam……………………….…22/07/64 

Pajanian, Haygowi Kazandjian…………….23/07/95 

Santurian, Lucia Augusto…………………..20/07/93 

Sarafian, Alexandre…………………………24/07/07 

Semerdjian, Anisia Tchakerian…………..…17/07/99 

Semerdjian, Vincent Sarkis………………….24/07/95 

Spanpinato, Salvatore.................................25/07/95 

Tarakdjian, Arminda Moraes.....................14/07/85 

Tchakerian, Siranuch Tchorbadjian………..24/07/69 

Terzian, Hagop………………………………24/07/79 

Maldjian,Pe. Clemente……………………..04/07/09 

Ananian, George Onig……………………..12/07/77 

Arakelian, Hampartsum Nazar………….…11/07/00 

Baboghlian, Anna Hovsep..........................04/07/54 

Bernardes Lima, João Batista......................06/07/66 

Boghossian, Farha…………………………...09/07/65 

Boghossian, Sempat....................................04/07/93 

Borsali, Michel Albert................................08/07/63 

Chahestian, George Ohannes………………02/07/60 

Ghougassian, Georges Asdour……………..08/07/97 

Hadikian, Bedros…………………………...08/07/83 

Hajjar, Fadel Naoum……………………….01/07/04 

Hassessian, Zaruhi Zeitunlian……………...05/07/97 

Indjeian, Hovannes…………………………07/07/74 

Kherlakian, Cynthia………………………….6/07/83 

Baboghluian, Alsina da Conceição..............14/07/91 

Bertizlian, Marie………………………........17/07/09 

Boghossian, Ardaches……………………….30/07/88 

Boghossian, Gosmã………………………….27/07/41 

Codjaian, Gabriel……………………………15/07/05 

Crosby, Donald……………………………...19/07/00 

Elmadjian, Minás…………………………...15/07/93 

Fetulahian Ambrosio, Adelina……………...17/07/85 

Gasparian, Sérgio......................................23/07/60 

Hadikian, Techegun Tossunian…………....24/07/04 

Hassesian, Haroutiune………………………13/07/80 

Janoian, Artin…………………………….…25/07/80 

Kassabian, Selim………………………….…26/07/85 

Keusseyan, Mardiros………………………..19/07/00 

                 14/06/2011 -  Floriano Kahtalian  

Faleceu aos 81 anos, na cidade de São Paulo. Era filho de Dikran 
Kahtalian e Haiganuche Boghossian. Dom Vartan, que é seu primo irmão, pre-

sidiu o  funeral. Sentimentos de pêsames à esposa Alice, aos filhos, Monique e  

Fernando, às irmãs, Rosa e Norma, e aos demais familiares. 



 

Av. Tiradentes, 718 – CEP: 01102-000  

 

SÃO PAULO – SP – BRASIL -   

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 

CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

 
 
 

Exarcado Apostólico  

Armênio para  
a América Latina  

no Brasil 

paroquiaarmenia@terra.com.br  

 

paroquiaarmeniasec@terra.com.br  

 

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 - Fax: 3228-3789 

 Celular do Pároco: 8122-0914   

 

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

exarmal@yahoo.com.ar 

PROGRAMAÇÃO PASTORAL 

Julho - 2011 

 
3– 4o Domingo do Tempo de Pentecostes 

         Dia do Papa - 30º Aniversário da criação do Exarcado e da no- 

         meação de seu primeiro Exarca 

11h: Santa Missa cantada nas intenções do Papa, de D. Vartan 

      e do Exarcado. 

       Leituras bíblicas: Rm 6,12-23 e Mt 12,1-8  (385) 

       Dom Vartan presidirá a Eucaristia 
 

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

08h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com S. Missa dialogada 

         às10h. 
    Leituras bíblicas: Rm 7,12-25 e Mt 12,15-21 (393) 

 

10 –  5o Domingo do Tempo de Pentecostes  

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

        Leituras bíblicas: Rm 7,25-8,11 e Mt 12,38-45 (397) 

 

 
17 – 6o Domingo do Tempo de Pentecostes 

11h: Santa Missa cantada na intenção dos Aniversariantes do mês. 

           Leituras bíblicas: Rm 9,30-10,4 e Mt 13,24-30 (412) 

 

 

24 – 7o Domingo do Tempo de Pentecostes  

         Preparação para o jejum da festa da Transfiguração. 

11h: Sta. Missa cantada na intenção dos Falecidos do mês. 

           Leituras bíblicas: Rm 11,13-24 e Mt 14,13-21 (424) 

 

 

31 – Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo 

        3a grande festa do ano litúrgico.Benção do pão (“Más”) 

11h: S. Missa solene na intenção dos Casais aniversariantes. 

           Leituras bíblicas: 1Jo 1,1-7 e Mt 17,1-13 (438) 

PEREGRINAÇÃO ANUAL  

DA PARÓQUIA ARMÊNIA 

CATÓLICA AO  

SANTUÁRIO NACIONAL  

DE APARECIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado, 3 de setembro 

Informações e reservas com 

Zazá. Telefones: 

(11) 2994-0652 e 9927-3116 

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

