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   NA DIACONIA DO EVANGELHO 
 

Mais um Diácono para a Igreja de Cristo 
 

(pág. 3) 

    

EDITORIAL 

“O Senhor não está mais aqui, ressuscitou!” (cf. Lucas 24,6). Eis o 

que disse o Anjo às mulheres, que procuravam o Senhor na manhã 

da ressurreição. Esta é a mais bela notícia sobre o maior aconteci-

mento da história. A ressurreição de Cristo nos resgata da falta de 

sentido de viver, nos torna vitoriosos sobre toda injustiça e força 

bruta e nos garante a plenitude de vida. 

 Nossa comunidade armênia é convidada a cantar a missa solene da segun-

da grande festa de seu calendário litúrgico. Esta festa é a principal, mãe de todas 

as outras. Todo o ano litúrgico comemora a Páscoa e todos os acontecimentos sal-

víficos têm sua razão de ser na Paixão e Ressurreição de Cristo. Da mesma forma, 

toda a nossa vida é uma contínua comemoração pascal. Só tem sentido viver, se 

estivermos enxertados no Senhor, como os ramos ao tronco. 

 Convocamos toda a comunidade a se perguntar: Agora, que Ele ressusci-

tou, onde vamos encontrá-Lo? Ao olhar para a história de nossa vida pessoal e 

para o mundo de hoje, vamos afiar nossa língua para ter essa resposta meditada 

em nosso coração. Uma resposta dirigida a todo aquele que nos indagar e nos ver 

felizes, alegres, otimistas e plenos de paz, porque encontramos o Senhor. 

MEMÓRIA DOS                       

FALECIDOS EM  ABRIL           7 

 

PROGRAMAÇÃO  

PASTORAL                               8 
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     Reunião Pastoral da Igreja Armênia Católica na América Latina 

 

 
          Por convocação de D. Vartan, de 9 a 13 de janeiro de 

2012, reuniram-se doze agentes, entre clérigos, religiosas e 

seminaristas, na sede da Eparquia São Gregório de Narek, 

em Buenos Aires. Esta reunião acontece a cada dois anos 

com o objetivo de repensar a pastoral, trocar experiências e 

aumentar os vínculos de comunhão. 

   O dia 10 foi dedicado à oração, ao silêncio e também à 

meditação sobre o discipulado. O pregador abordou o cha-

mado do Mestre (cf. Mc 6,31), a convivência do discípulo 

com Ele (cf. Jr 20,7) e a consequente missão que decorre dessa experiência (cf. Mt 5,3-12). Neste dia, como em to-

dos os demais, foi celebrada a santa Missa e a Liturgia das Horas pela manhã e à tarde. 

     Na manhã de quarta-feira, dia 11, D. Kissag Mouradian, primaz da Igreja Apostólica Armênia da Argenti-

na e do Chile, esclareceu os aspectos doutrinais e pastorais, bem como a disciplina e as formas atuais de celebração 

dos sacramentos e do santoral na Igreja Apostólica Armênia. Houve muitas intervenções e dúvidas dos participantes, 

particularmente em torno dos sacramentos da iniciação cristã, penitência, unção dos enfermos e da aceitação do se-

gundo matrimônio na Igreja. 

     No período da tarde, o Pe. Antonio Francisco Lelo iniciou o seminário sobre a nova evangelização. Apre-

sentou os desafios da fé na sociedade atual e contextualizou a Carta Apostólica Porta Fidei, do Papa Bento XVI. 

     No dia 12, o Pe. Antonio Lelo motivou a ressignificar a iniciação cristã nos horizontes do pluralismo religi-

oso e da mudança de época por que passamos. Tomou como base o documento preparatório do próximo Sínodo para 

os Bispos, o qual tem por título “A Nova Evangelização para a transmissão da fé cristã”. 

     À tarde do dia 12, D. Vartan apresentou o Diretório Litúrgico da Igreja Armênia e fez o relato dos desafios 

da Eparquia e do Exarcado Armênio apresentado no Sínodo dos Bispos Armênios. Com maior cuidado, foi tratado 

o tema da missa dominical armênia em língua vernácula. Constatou-se esta prática na Paróquia de Montevidéu e 

agora, oportunamente, em São Paulo. Os motivos comuns que levam a esta medida são a necessidade de a comuni-

dade compreender o que se reza na missa, como também o 

crescente distanciamento dos fiéis armênios da língua-mãe. 

O dia 13 foi reservado à convivência fraterna entre 

os participantes representantes das Comunidades do Brasil, 

Uruguai e Argentina. 

 

 



      

Na Diaconia do Evangelho 
 

 

“Estou no meio de vós como aquele que serve.” (Lc 22,27) 
 

 

     No domingo, 12 de fevereiro, D. Vartan ordenou diáco-

no nosso estimado Fábio da Silveira Wagner. Como sinal 

de consagração ao serviço do Reino, o neodiácono recebeu 

o nome religioso de Mikael. De agora em diante, podemos e devemos chamá-lo assim; é o nome do arcanjo 

Miguel, que significa na língua hebraica: “Quem como Deus”. 

     O neodiácono tem 34 anos, é brasileiro, natural de Porangaba –SP, e desde os primeiros anos de Semi-

nário sentiu-se chamado ao trabalho com os católicos orientais. Fez o curso de filosofia na cidade de Soro-

caba - SP sob a responsabilidade do bispo de Itapetininga - SP, sua diocese de origem. Depois seguiu para 

o Seminário Arquidiocesano de S. José, Rio de Janeiro - RJ, porque era a então sede de formação dos semi-

naristas de ritos orientais sem bispo próprio. Ali realizou, sem interrupção, o bacharelato de Teologia. No 

último ano de estudos, em 2010, procurou o Exarcado Armênio foi, então, aceito como seminarista e rece-

beu o ministério do subdiaconato. 

 Foi-lhe pedido que passasse o ano de 2011 na Paróquia armênia de Buenos Aires, para a fase de 

adaptação ao rito. Ali, na companhia do bispo e do Mons. Paulo Hakimian, recebeu aulas de canto, de lín-

gua, de história e liturgia armênias, além de ter participado das atividades pastorais da Paróquia. 

 Mikael foi sacramentalmente configurado ao Cristo que se fez servidor de todos (cf. Mc 10,45). A 

exemplo e em união com o Mestre, deverá dedicar-se a pregar o Evangelho, formar a comunidade, cantar a 

sua parte na celebração eucarística, auxiliar nos funerais, rezar pelos membros da comunidade e rezar a Li-

turgia das Horas. 

          Como bem recorda o ritual armênio, a exemplo de Santo Estêvão, diácono e protomártir,  o ordenado 

é revestido da força e dos dons do Espírito Santo, para a realizar boas obras e ser piedoso: “incensando a 

Santa Igreja com uma conduta santa e obras virtuosas, para alegria de todos”. 

          No dia 24 de fevereiro, o Diácono Mikael partiu para a Armênia com a finalidade de se inculturar 

mais profundamente nas fontes da espiritualidade, dos costumes e da língua do povo que está aprendendo a 

conhecer e a amar. Ali, à sombra dos khatchkars e ao som dos melodiosos charagans, sentirá a força da 

cultura armênia e, assim, poderá compreender melhor os armênios do Brasil e ajudá-los a preservar sua 

identidade e serem fiéis ao Evangelho. 

 Na Armênia, Mikael será acompanhado pelo jovem sacerdote Be-

drós Yesayan, responsável pela Paróquia S. Gregório de Narek, em Ka-

nakère (Yerevan), onde exercerá seu ministério diaconal, preparando-se, 

para quando voltar, receber o presbiterato em nossa paróquia. 

      Mikael se soma a todos aqueles que ouvindo o chamado, renunciam à 

“casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos” por causa do Reino dos 

Céus (cf. Mt 19,29). Os armênios católicos na América Latina vêm contan-

do com o apoio de clérigos oriundos da Igreja Latina, que, sensibilizados 

com as necessidades pastorais do Exarcado, se dispõem a servir a nossa 

Igreja. 
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BATIZADOS E CRISMAS 

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

 

 

Preparação para o Batismo e Crisma das crianças 
 

     O encontro preparatório para pais e padrinos acontecerá sempre aos sábados no salão paroquial, no pe-
ríodo das 16h00 às 18h30, nas seguintes datas: 05 e 26 de maio; 23de junho. Há estacionamento próprio e 
gratuito. 

    Os padrinhos devem ser católicos. Se forem casados, que o sejam na Igreja católica e não estejam em 
situação de segunda união. 

    Para o sábado da preparação, os pais deverão trazer cópia da certidão de nascimento da criança. 

    A comunidade solicita a colaboração de um valor em dinheiro que fica a critério da família. 

    Os batizados poderão ser celebrados nos seguintes horários: sábados: 10h00 e 11h00. Domingos: 
12h40. 

    Para o batizado, trazer a roupa branca da criança, duas velas e toalha branca de banho.  

    A comunidade também aluga o salão para aqueles que desejarem comemorar o batizado.   

Pedro Kevork Hakimian Yaroussalian - no dia 20/11/2011. Nascido aos 

21/01/2011 em São Paulo, é filho de Felipe Kevork Yaroussalian e de 

Marisa Hakimian Yaroussalian. Foram Padrinhos o Sr. Fernando 
Yaroussalian e a Sra. Carla Casari Yaroussalian. Alegramo-nos com toda a 

família!                     
 

Marina Pivoto Fernezlian - no dia 27/11/2011. Nascida aos 18/11/2009 

em São Paulo, é filha de Minas Youssef Fernezlian e de Patricia Augusta 
Pivoto Fernezlian. Foi Madrinha a Sra. Mara Nardi. Todos os familiares 
estão de parabéns ! 

 

MATRIMÔNIO 
 

Consagraram o próprio amor diante de Deus: 

 

     Mario Jose Tchakerian Filho e Fernanda Garcia Carrascosa – no dia 10 de de-
zembro de 2011, em São Paulo – SP. 

     Ele é filho de Mario Jose Tchakerian e de Cristian Lisette Amiralian Tchakerian. 

     Ela é filha de Orlando Carrascosa e de Ana Garcia Carrascosa. 

     Foram testemunhas o Sr. Rogério Augusto Garcia Carrascosa e a Sra. Carolina 
Tchakerian. 

Sophie Barreto Yenikomshian - no dia 03/12/2011. Nascida aos 10/04/2010 em São Paulo, é filha 

de William Yenikomshian e de Tania Barreto Yenikomshian. Foi Madrinha a Sra. Cinara Barreto 

dos Santos. Com toda a família damos graças a Deus! 

 

Rafaela Kalajian Hadaya  - no dia 10/12/2011. Nascida aos 09/12/2010 em São Paulo, é filha de 

Alexandre Hadaya e de Luciana Kalajian Hadaya. Foram Padrinhos o Sr. José Zeronian e a Sra. 

Alessandra Kalajian Zeronian. Alegramo-nos com todos os parentes e amigos da família! 

 

Paola Yenikomshian - no dia 05/02/2012. Nascida aos 11/08/2011 em São Paulo, é filha de 

Wilson Yenikomshian e de Mariana Santos Amancio Yenikomshian. Foi Madrinha a Sra. Ana 
Carolina Guirro Santos. Alegramo-nos com toda a família pela graça recebida! 
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A experiência que transforma  
 
 
     É notável a experiência de fé que o Sr. Arlindo Marques fez, depois 
de levar às últimas consequências a contínua ingestão de bebida alcoóli-
ca. A fé, aliada ao profundo desejo de cuidar de sua família, o fez perce-
ber a ação providente de Deus em seu caminho. O relato da experiência é 
vivo e traz o calor da transformação operada na vida dele. 
“Aos 18 anos vim para a cidade de São Paulo, depois que deixei Gara-
nhuns-PE. Aqui me casei e atualmente tenho três filhas e dois netos. 
Aos 27 anos viajei para visitar minha mãe e já era alcoólico. Logo que 
retornei, a caminho do açougue, sofri uma crise resultante da intoxicação 
da bebida. Eram 9 horas da manhã, e levaram-me ao hospital, onde che-
guei em estado de coma. Nesta situação já não me sentia mais deste mun-
do; vi uma luz e, num relance, pedi a Deus e a Nossa Senhora Aparecida 
perdão pelo que vinha fazendo aqui na terra e, também a saúde para po-
der cuidar da minha filha com 11 meses e da minha mulher, então grávi-
da de dois meses da segunda filha. 

Acordei somente às 17 horas e vi minha esposa chorando com a 
criança no colo e o médico lhe dizendo que, se o socorro tivesse demo-
rado mais cinco minutos, eu já teria partido deste mundo. Em seguida, 
me avisou que parasse de beber, senão ficaria preso numa cadeira de 
rodas ou iria direto para o cemitério. Mas, a essa altura, eu já tinha fei-
to a minha promessa. 

Depois de um ano fui à Aparecida; comprei uma dúzia de rojões 
e participei da santa Missa, na qual agradeci muito pela graça alcança-
da. 

Voltei lá muitas vezes. Sempre que posso, retorno para agrade-
cer, pois há vinte e cinco anos não provo mais o álcool.” 

As experiências que passamos na vida são definitivas para for-
mar o nosso caráter, valores e convicções. A experiência do Sr. Arlindo 
é suficiente para ele testemunhar sua fé cristalina num Deus providen-
te, misericordioso e paterno. Leva-o a reconhecer sua fragilidade e a se 
abrir para o mundo espiritual. Decididamente, os frutos de sobriedade e 
perpétua ação de graças comprovam a passagem de Deus em sua vida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arlindo em 1986, com 28 anos, quando 
foi agradecer a graça recebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Arlindo com sua esposa, Edileusa, em 

Aparecida –SP.     

 

Tarde formativa sobre o genocídio armênio 

 

     Convidamos os paroquianos armênios para refletirem sobre o 
evento que definiu a vida de nossos antepassados e os rumos de 
nossa história. O povo armênio na diáspora, particularmente nos-
sos jovens, sejamos os primeiros interessados em aprofundar e 
divulgar o genocídio. Portanto, marque sua presença no dia 25 de 
março. Neste domingo, haverá missa às 10h00; refeição e logo 
em seguida haverá a palestra que será realizada pelo Prof. Onnig 
Tamdjian que se estenderá até às 15h30. É necessário reservar o 
lugar com a Sra. Tatiane - secretária, telefone: 3227-6703 e 3228-
4084. Sua presença é importante. 

Monumento aos Mártires em Yerevan  

2012                                                                                                                                   
97º Aniversário do Genocídio Armênio 
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SAUDAÇÃO PASCAL ARMÊNIA 

 
 
 
 
 
 
 

 ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԻԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ  
                          KRISDÓS HARIÁV I MERELÓTS  
                                       CRISTO RESSUSCITOU DOS MORTOS! 

 
 
 

 ՕՐՀՆԻԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ  ՔՐԻՍՏՈՍԻ  
                     ORHNIÁL É HARUTIÚNËN KRISDOSSÍ  

BENDITA É A RESSURREIÇÃO DE CRISTO! 

Formação de agentes pastorais 
 

     Aqueles que estiverem interessados em serem agentes de pastorais 
(colaboradores das atividades paroquiais), podem conversar com o Pe. Antonio 
Lelo, responsável pela formação, ou dirigirem-se à Secretaria Paroquial e pedir 
informações à Sra. Tatiana. 

 

Agradecimento 
 
 Dom Vartan agradece a todas as pessoas e Instituições que se comunicaram com ele, para expres-

sar os sentimentos de pêsames e para oferecer preces pelo descanso eterno da alma de sua querida 
mãe.Um agradecimento especial à Paróquia armênia católica de São Paulo, que programou santas Mis-
sas nessa intenção. 

   Toda a família agradece a Deus o dom da vida da dona Olga. Recebe com muita dor, mas tam-
bém com muito amor mútuo e esperança na Ressurreição, o seu falecimento. Ela e seu esposo, Ardachés, 
deixaram uma grande herança de bons exemplos que os filhos e familiares procurarão imitar. 

 

Romaria à Capela milagrosa de Jacutinga MG 
  

No sábado, dia 28 de abril, a comunidade irá rezar na Capela de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de 
Jacutinga - MG, distante cerca 3 horas da capital paulista. Ali, deu-se inicialmente a cura milogrosa de uma me-
nina, filha do dono da fazenda, que sofria um câncer galopante. A mãe, em seu desespero, sonhou com a Virgem 
que lhe garantira a total cura da criança. Em agradecimento, o pai quis erguer uma capela, apesar de ter sido ad-
vertido que o local não era propício, por falta de água. Obstinadamente o pai agradecido, insistiu em fazer ali os 
alicerces. Surpreso viu jorrar abundante água cristalina em vários pontos do terreno. A partir disto, a Capela tor-
nou-se centro de peregrinações, ocasionando várias conversões e curas. 

 O Pe. Antonio Lelo acompanhará a peregrinação como diretor espiritual. A tarde, depois do almoço, os 
romeiros que o quiserem, poderão dedicar-se à compra de malhas, em uma importante fábrica têxtil dessa locali-
dade. 
 Venha rezar neste local abençoado, constatar de perto as graças recebidas e pedir a intercessão da Vir-
gem em seu favor. As pessoas interessadas poderão entrar em contato com a Sra. Zazá (Dikranohui Ekizian), 
pelo telefone (011) 99273116 ou com a secretaria da Paróquia (011) 32276763 para assegurar o seu lugar no ôni-
bus. 
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MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS NO MÊS DE ABRIL 

SANTA MISSA NO DOMINGO, DIA 22 
 

Kazanji, Boulos (Paulo).............................02/04/00 

Khatchadourian, Levon…………….…...01/04/61 

Kherlakian, Hagop……………….……...07/04/68 

Kherlakian, Maria Der Hagopian………..28/04/04 

Kirikian, Hagop………………………….15/04/97 

Kurkdjian, Jorge…………………………12/04/84 

Kurkdjubachian, Jacques………………..17/04/71 

Kuyumdjian, Annavart Chamlian..............08/04/87 

Kuyumdjian, Nichan………….………….23/04/77 

Momdjian, Garabed……….…..................28/04/63 

Moumdjian, Ghemes….…………............19/04/79 

Muradian, Mardiros…….……………….01/04/72 

Nessimian, Lucik……….………………..01/04/83 

Pamboukian, Jacob…….………………..20/04/86 

Parsekian, Parsek………….…………….26/04/88 

Partamian, Ohannes Sarkis…….………..17/04/53 

Soukiassian, Evkiné Krikorian…………..11/04/63 

Terzian, Hovsep……………………….....22/04/86 

Tilkian, Ana Cristina do L. do Vale……..27/04/89 

Tutundjian, Olga Karamanlian…………..02/04/97 

Zeitounlian, Feride Tchaloghlian………..27/04/63  

Baboghlian, Bedros……………………...19/04/68 

Balian,Victoria…......................................12/04/69 

Bedoghlian, Miguel……………………...28/04/95 

Behisnelian, Olga Kherlakian...................14/04/79 

Bogossian, Ricardo Gabriel………….…..07/04/02 

Chadarevian, Mounir Krikor………….....16/04/62 

Cherian, Augusto………………………...11/04/79 

Danielian, Maria Bodourian……………..22/04/75 

Daracdjian, Jorge………………………..14/04/62 

Der Hagopian, João……………………...14/04/80  

Distchekenian, Azniv……………………10/04/91 

Djaburian, Artin………...……………….24/04/81 

Djanikian, José………………....…….…03/04/06 

Djanikian, Manasse………...……………01/04/01  

Ekizian, Mariam Kotchian…...……….…09/04/52 

Ekizian, Vitória Arakelian……………….13/04/89 

Ghazarian, Meyrum Tchakerian………...30/04/81 

Indjaian, Artur………...............................21/04/00 

Kalaidjian, Hatchik………………….…...19/04/94 

Kalaidjian, Satenig……............................27/04/65 

Karamanian, Olga.....................................02/04/97 

Kassabian, Pedro………………………...04/04/96  

07/10/2011 - Jacob Zeitounlian. Faleceu aos 90 anos, na cidade de São Paulo.  
Sentimentos de pêsames à viúva, senhora Hayguy e aos filhos José e Armênio, 
bem como aos demais familiares. 

 

22/10/2011 - Artin Baboghluian. Ele foi menbro dedicado da Diretoria da 
Paróquia Armênia Católica de São Paulo, por ele muito querida .Faleceu aos 
71 anos, na cidade de São Paulo.  Condolências à viúva, senhora Hilda e aos 
filhos Marcelo e Mauricio, e a todos os familiares. 

 FALECIMENTOS  
Partiram para a casa do Pai: 

21/12/2011 - Khatouna Kodjaoglanian Kachvartanian. Faleceu aos 84 anos, na cidade de São Paulo.  
Sentimentos de pêsames ao viúvo Minas, aos filhos Claudio e Celso, aos familiares e entes queridos. 

 

22/01/2012 - Tania Cristina Baboghlian Durães. Faleceu aos 47 anos, na cidade de São Paulo.  Senti-
mentos de pêsames à viúvo José Carlos, aos filhos  Júlio e Camila , assim como a toda a família e ami-
gos. 

 

12/02/2012 - Nelson Kherlakian. Faleceu aos 66 anos, na cidade de São Paulo.  Sentimentos de pêsa-
mes à viúva Ana, aos filhos Michelle, Carolina e Noemia, assim como aos demais familiares e amigos. 



 

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  
 

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 Responsável: 

 (11) 8122-0914   

 

 

Dom Vartan (11) 3042-8770  

(chamada local que ele recebe no país 

onde se encontra)  

 

           exarmal@gmail.com 

 

PROGRAMAÇÃO PASTORAL 
Abril- 2012 

1 - Semana Santa: Domingo das Flores (de Ramos) 
      Bênção dos Ramos e Abertura da Porta. 
      Bênção dos Pontos Cardeais. 
      11h: Santa Missa cantada na intenção do perdão dos pecados 
       e da cura  pessoal. 
       Leituras bíblicas: Fl 4,4-7 e  Mt 20, 29-21,17 (209) 
 A missa será presidida por D. Vartan 

        

       TRÍDUO PASCAL 

5 -  Quinta-feira Santa 
        20h: Santa Missa cantada com o Lava-pés. 
       Leituras bíblicas: ICor 11,23-32 e  Mt 26, 17-30 (215) 
 

6 - Sexta-feira Santa 
      Dia de Jejum e Abstinência de carne 

      15h00  -Vésperas,Celebração Comunitária da Penitência 

     e Adoração da Cruz. 
 

8 - PÁSCOA  DA RESSURREIÇÃO DE N. S. JESUS CRISTO 
      2a Festa dos Tabernáculos 
      Bênção do pão (más) e da Casa Paroquial 
      11h: Santa Missa cantada na intenção de todos os paroquianos. 
       Leituras bíblicas: At 1,15-26 e Mc 16,2-8 (220)  
 

9- 2a  Dia da Páscoa e de Finados (Or Merelóts) 
      11h: Santa Missa dialogada por todos os fiéis falecidos. 
      Leituras bíblicas: At 2,22-41 e Lc 24,1-12 (222) 
 

13- 2a  Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais. 
      08h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com Santa Missa 
 dialogada:10h. 
       Leituras bíblicas: At 4,32-5,11 e Jo 21,1-14 (231) 
 

15 - 2o Domingo da Quinquagésima Pascal (Domingo Novo) 
       11h: Santa Missa cantada na intenção dos Doentes e Idosos  
             Leituras bíblicas: At 5,34-6,7 e Jo 1,1-17 (237) 
 A missa será presidida por D. Vartan 
 

22 - 3o Domingo da Quinquagésima Pascal (Domingo Verde) 
          Festa da Universalidade da Igreja 
        11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos do mês abril.  
           Leituras bíblicas: At 10,1-24 e Jo 2,23-3,12 (254) 
 
 

29 -  4o Domingo  da Quinquagésima Pascal (Domingo Vermelho) 

        Formação para a Comunidade 
        11h: Santa Missa  participada em português na intenção dos Casais  
         e Aniversariantes do mês. 
          Leituras bíblicas: At 13,44-14,7 e Jo 5,19-30 (273) 
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