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  São Paulo - Brasil - 12o Ano                         No 45 – Abr-Mai-Jun - 2012 

 

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

                                

SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

Exemplo de fidelidade a Deus 

 
 Aproxima-se a festa do Apóstolo da Armênia, São 

Gregório Iluminador, Padroeiro de nossa Comunidade 

paroquial. 

 A Igreja Armênia celebra três festas do nosso 

Santo, rememorando três acontecimentos importantes de 

sua vida: a primeira festa é para recordar sua entrada no 

calabouço, condenado a morrer de inanição, por ser 

cristão e por ser filho do assinado do pai do rei da 

Armênia, Tirídate III. 

 A segunda festa recorda a saída de São Gregório 

do fosso profundo, treze anos mais tarde, para curar o rei 

que o condenara, acometido de uma doença grave. Diante do milagre da cura, Tirídate 

III se converteu ao Cristianismo e foi batizado. Era o ano 301 da era cristã. 

 Gregório foi, então ordenado sacerdote e consagrado Bispo na cidade de 

Cesareia da Capadócia, pelo Bispo Leôncio, e se dedicou à evangelização e organização 

da Igreja Armênia nascida, assim, unida à única Igreja de Jesus Cristo. 

 No fim de sua vida, São Gregório se dedicou à vida eremita, falecendo em lugar 

desértico. Somente através de um milagre foi possível reconhecer os restos mortais do 

nosso Protetor. É esta a maior das três festas do Apóstolo da Armênia, Encontro das 

Relíquias, e que celebraremos, neste ano, no Domingo, dia 17 de junho. 

 São Gregório é, para nós, um exemplo de fidelidade a Deus que sempre é fiel! 

 Sua vida foi repleta de cruzes. Foi provado por Deus em sua fé, permanecendo 

sempre fiel. Sempre disse "sim" à vontade de Deus que o purificava e o preparava para 

uma grande missão apostólica. 

 Jesus nos diz, no Evangelho, que será salvo quem perseverar até o fim (cfr. Mt 

10,22; 24,13 e Mc 13,13). 

 Todos somos chamados a dar testemunho do Senhor, a ser-lhe fiéis nos diversos 

momentos mesmo difíceis, que não faltam em nossas vidas!   

           Para todas as famílias armênias, espalhadas pelo vasto Brasil, a festa do 

Padroeiro nos recorda essa resposta fiel que devemos dar ao amor de Deus! 
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O SANTO PADRE VISISTÁ O LÍBANO 

 
 Nos dias de 14 a 16 de setembro 

próximo o Santo Padre Bento XVI 

visitará o Líbano para lançar a 

Exortação Apostólica Pós-sinodal, 

resultado do Sínodo para o Oriente 

Médio, do qual também participaram o 

nosso Katolicós Patriarca e os Bispos da 

Igreja Armênia Católica. 

 Nessa importante viagem o 

Santo Padre visitará o mosteiro do 

nosso Patriarcado, em Bzommar, sede 

também do Clero missionário patriarcal. 

 Será a primeira visita de um 

Papa à nossa casa; uma visita história, 

uma graça para a nossa Igreja! 

 

CNBB RECORDA OS MÁRTIRES ARMÊNIOS 

 

 A Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil, reunida em 

Assembleia Geral na cidade de 

Aparecida, SP, no dia 24 de Abril 

se solidarizou com o Povo 

Armênio, pelo 97o Aniversário 

do Genocídio Armênio. 

 No início dos trabalhos 

desse dia o Presidente da CNBB, 

o eminentíssimo Cardeal Dom 

Raymundo Damasceno Assis, 

saudou o Povo Armênio, na 

pessoa de Dom Vartan W. 

Boghossian, presente no plenário 

e membro de pleno direito, 

solidarizando-se com o seu Dia de Luto e de Memória de seus Mártires. 

    Dom Vartan, fazendo uso da palavra diante do numeroso público, composto por 

Bispos de todo o Brasil, agradeceu, sensibilizado, o gesto fraterno e expôs o significado 

do dia 24 de Abril para o Povo Armênio; recordou também que, entre os 1.500.000 

Mártires do Genocídio pelo império otomano, se encontravam numerosos Religiosos, 

Sacerdotes e Bispos. Entre estes últimos está Dom Inácio Maloyan, beatificado pelo 

Papa João Paulo II em 2001, por ocasião dos 1.700 anos do Cristianismo do Povo 

Armênio. 

 Dom Vartan felicitou a CNBB pela sua constante e firme defesa em favor da 

vida que encontra obstáculos em tantos níveis; no caso do Genocídio Armênio, 

interesses políticos impediram que até hoje, 97 anos após o trágico e documentado 

drama, não tenha ainda recebido reconhecimento internacional. 

 Seguiu-se um forte aplauso dos mais de trezentos e cinquenta Bispos, 

Arcebispos e Cardeais presentes; mais um significativo gesto de estima e adesão para 

com o Povo Armênio!  

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 
 

ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2012 

Orientações 

 

 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), reunida em sua 50ª 

Assembleia Geral, em Aparecida-SP, de 18 a 26 de abril de 2012, saúda a população 

brasileira, em sintonia com os importantes acontecimentos que marcam o país neste ano, 

especialmente as eleições municipais no próximo mês de outubro. Expressão de 

participação democrática, as eleições motivam-nos a dizer uma palavra que ilumine e 

ajude nossas comunidades eclesiais e todos os eleitores, chamados a exercerem um de 

seus mais expressivos deveres de cidadão, que é o voto livre e consciente. 

 Inspira-nos a palavra do papa Bento XVI ao afirmar que a sociedade justa, 

sonhada por todos, “deve ser realizada pela política” e que a Igreja “não pode nem deve 

ficar à margem na luta pela justiça” (Deus Caritas Est 28). Para o cristão, participar do 

processo político-eleitoral, impulsionado pela fé, é tornar presente a ação do Espírito, 

que aponta o caminho a partir dos sinais dos tempos e inspira os que se comprometem 

com a construção da justiça e da paz. 

 As eleições municipais têm uma característica própria em relação às demais por 

colocar em disputa os projetos que discutem sobre os problemas mais próximos do 

povo: educação, saúde, segurança, trabalho, transporte, moradia, ecologia, lazer. Trata-

se de um processo eleitoral com maior participação da população porque os candidatos 

são mais visíveis no cotidiano da vida dos eleitores. A sua importância é proporcional 

ao poder que a Constituição de 1988 assegura aos municípios na execução das políticas 

públicas.  

 Nos municípios, manifestam-se 

também as crises que o mundo atravessa, 

incluindo a própria democracia. Isso torna 

ainda mais importante a missão de votar 

bem, ficando claro para o eleitor que seu 

voto, embora seja gesto pessoal e 

intransferível, tem conseqüências para a vida 

do povo e para o futuro do País. As eleições 

são, portanto, momento propício para que se invista, coletivamente, na construção da 

cidadania, solidificando a cultura da participação e os valores que definem o perfil ideal 

dos candidatos. Estes devem ter seu histórico de coerência de vida e discurso político 

referendados pela honestidade, competência, transparência e vontade de servir ao bem 

comum. Os valores éticos devem ser o farol a orientar os eleitos, em contínuo diálogo 

entre o poder local e suas comunidades. 

 Ajudam-nos nesta tarefa instrumentos como as Leis de iniciativa popular 

9.840/1999, contra a corrupção eleitoral e a compra de votos, e 135/2010, conhecida 

como Lei da Ficha Limpa, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo 

Tribunal Federal. Aos eleitores cabe ficarem de olhos abertos para a ficha dos 

17 de junho – Domingo 
 

FESTA DO PADROEIRO – SÃO GREGÓRIO 

ILUMINADOR 
 

Santa Missa às 10h30 – meia hora antes do normal! 

Participe do "Tríduo de Domingos"em preparação à festa! 
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candidatos e espera-se da sociedade a mobilização, como já ocorre em vários lugares, 

explicitando a necessidade de a “Ficha Limpa” ser aplicada também aos cargos 

comissionados para maior consolidação da democracia. Desta forma, dá-se importante 

passo para colocar fim à corrupção, que ainda envergonha o nosso país. 

 O exercício da cidadania, no entanto, não se esgota no voto. É dever, 

especialmente de quem vota, a corresponsabilidade na gestação de uma nova 

civilização, fundamentada na defesa incondicional da vida, desde a fecundação até a 

morte natural; na promoção do desenvolvimento sustentável, possibilitando a justiça 

social e a preservação do planeta. 

 A educação para a cidadania é processo permanente. Para ela contribuem as 

Escolas e Grupos de Fé e Política que se multiplicam pelas dioceses do Brasil, além das 

variadas publicações de conscientização política. Entre estas, recordamos o Documento 

91 da CNBB – Por uma Reforma do Estado com Participação Democrática e a Cartilha 

Eleições Municipais 2012: Cidadania para a Democracia, elaborada por organismos da 

CNBB. Exortamos nossas comunidades e lideranças a lançarem mão destes valiosos 

instrumentos, a fim de que participem conscientemente das eleições e assegurem a 

unidade em meio às diferenças próprias do sistema democrático. Merecem nosso apoio 

e incentivo, ainda, campanhas como a que estimula os jovens a exercerem 

responsavelmente seu direito de votar já a partir dos 16 anos.  

 Para o cristão, participar da vida política do município e do país é viver o 

mandamento da caridade como real serviço aos irmãos, conforme disse o Papa Paulo 

VI: “A política é uma maneira exigente de viver o compromisso cristão ao serviço dos 

outros” (Octogesima Adveniens, 46). Só assim, seremos “fermento que leveda toda a 

massa” (Gl 5,9). 

 Que Nossa Senhora Aparecida abençoe o povo brasileiro e ilumine candidatos e 

eleitores no exigente caminho da verdadeira política. 

 

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 
 

 Na conclusão da última 

Jornada Mundial da Juventude, 

realizada na Espanha, o Santo 

Padre Bento XVI anunciou que a 

cidade do Rio de Janeiro 

acolheria a próxima Jornada a 

ser realizada, de 21 a 28 de julho 

de 2013. 

 Desde então fervem os 

preparativos para esse grande 

acontecimento eclesial e juvenil.  

 O Logotipo escolhido contém o Cristo Redentor em um grande coração. A parte 

superior, verde, simboliza o Pão de Açúcar; a cruz é a Cruz Peregrina e a parte azul 

representa o litoral brasileiro. 

 A Cruz Peregrina já está percorrendo as dioceses do Brasil, sendo acolhida com 

entusiasmo, especialmente pelos jovens. 

 A Jornada Mundial será precedida por uma "Semana Missionária" celebrada nas 

diversas dioceses, eparquias, exarcados, que acolherão também jovens de outros países. 

 Oxalá consigamos reunir em São Paulo jovens armênios dos diversos países da 

América Latina para juntos celebrar a "Semana Missionária" e, como Jovens Armênios, 

participar também da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro! 
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NOTÍCIAS  DA ARMÊNIA 
 

      Saudações do nosso 

diácono Mikael que se encontra 

na Pátria Armênia, deste março, 

acompanhado pelo laborioso 

Padre eparquial Bedrós Yesayan, 

responsável da paróquia São 

Gregório de Narek, na capital, 

Erevan. Prosseguem, assim, tanto 

a sua formação pastoral, quanto o 

conhecimento da cultura, 

espiritualidade e língua armênias. 

O diácono Mikael acompanha o 

Padre Bedrós em suas constantes 

visitas às famílias e aos 

enfermos, auxiliando-o nas 

exéquias e demais celebrações 

litúrgicas. 

      Alem dessa formação, própria dos que devotam sua vida ao Evangelho, ele pode 

participar de peregrinações a locais marcantes da armenidade, como ao Khor Virab 

(poço onde São Gregório ficou preso) e ao monumento aos Mártires Armênios. Já 

visitou Etchmiadzin e Saghmosagan, cujas primeiras edificacações tiveram início com o 

próprio São Gregório Iluminador, e Gerghard, cuja construção do Mostério foi iniciativa 

do Patriarca São Sahag (séc. IV). Os armênios da diáspora nunca perderam seus 

vínculos com essa terra, regada pelas águas do dilúvio e pelo sangue de Mártires. Terra 

fértil que, por obra do Iluminador, acolheu generosamente as sementes do Evangelho, 

gerando tantos frutos para a Igreja. Terra dos Khatchkares (Cruzes de pedra), que 

mesmo sob violentas pressões jamais abandonou sua identidade e sua fé cristã. 

  

 

UM EXEMPO DE DEDICAÇÃO À COMUNIDADE 

 
 No dia 22 de outubro de 2011 faleceu em São Paulo o 

saudoso sr. Artin Baboghluian, aos 71 anos. 

          Todos o recordam como pessoa extremamente dedicada à 

Paróquia, membro da Diretoria por muito tempo, procurando 

sempre servir e defender sua Igreja. 

 Vários Sacerdotes se alternaram como Pároco, mas o sr. 

Artin sempre esteve presente para tudo o que fosse necessário. Ele 

e sua senhora, dona Hilda, colaboraram muito para o crescimento 

da tradicional festa do Padroeiro, São Gregório Iluminador. Quem 

não se recorda das mexericas distribuídas gratuitamente e com 

abundância, no final da grande festa? 

 Nosso Bispo, Dom Vartan chegou a tempo para celebrar a santa Missa de 40 

dias, para aquele que tanto amou sua Comunidade Armênia Católica. 

 Fica o bom exemplo para ser seguido por muitos! 

 Renovados votos de pêsames para a esposa, sra. Hilda e para os filhos, Dr. 

Marcelo e Maurício, assim como a todos os demais familiares. 
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BATIZADO E CRISMA 
 

 

Tornaram-se filho adotivo de Deus pelo Batismo e Crisma: 

 

Thomás Cremaschi Esperança - no dia 31/03/2012. Nascido aos 

11/12/2011 em Araçatuba, é filho de Fernando Boghossian Esperança e de 

Luciana Marques Cremaschi Esperança. Foram Padrinhos o Sr. Fabrizio 

Roberto de Souza e a Sra. Silvana Maria Marques de Souza. Alegramo-

nos com toda a família!   

 
                                 

MATRIMÔNIO 
 

 

Consagram o próprio amor diante de Deus: 

                 
Gregory Hototian e Elenice Ferreira da Silva – no dia 14 de abril de 2012, em São 

Paulo – SP. 

Ele é filho de Nubar Hototian e de Florença Kassabian Hototian. 

Ela é filha de Adedilço Ferreira da Silva e de Josefa Alves da Silva. 

Foram testemunhas Sr. Joseph Kassabian e a Sra. Sonia Sanaquian  

Kassabian. Felicidades! 
 

 FALECIMENTOS 
       

Partiram para a cada do Pai:  

 

26/03/2012 -  Ricardo Clemente Kherlakian. Faleceu aos 57 anos, 

na cidade de São Paulo.  Sentimentos de pêsames à viúva, Sra. 

Margarida, aos filhos, à mãe, sra. Maria Gebenlian Kherlakian, aos 

irmãos, Reinaldo e Ana Elizabete e aos demais familiares.  

 

28/03/2012 -  Hirantuhi Damlama Tilki. Faleceu aos 88 anos, na 

cidade de São Paulo.  Sentimentos de pêsames ao filho João Tilki, assim como aos 

demais entes queridos.  

 

 

PROGRAMAÇÃO PASTORAL  

JUNHO - 2012 
 

 

03 – 2o Domingo de Pentecostes 

        Festa da Santíssima Trindade 

      2o Domingo do “Tríduo” para a festa do 

Padroeiro.  
 A proteção e a intercessão do nosso Padroeiro, 

acima de tudo, nos levam a viver a nossa fé com 

maior convicção e a nos renovar interiormente.   
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos da 1ª 

quinzena. 
        Leituras bíblicas: 1Cor 2,6-15 e Jo 14,15-24   (363) 
 

Famílias convidadas para a homenagem ao Padroeiro. 

 

 

 

 



 7 

 

2º grupo - dia 3: Elmadjian, Enokian, Fernezlian, Fetulahian, Franzelian, Gananian, 

Gasparian, Gdikian, Gebenlian, Ghazarian, Ghougassian, Guerekmezian, Gulluzian, 

Guluizian, Hadikian, Hagopian, Hajian, Hajjar, Hakim, Haladjian, Haleblian, 

Halvachian, Hamamjian, Harmandaian, Haroutiounian, Hassessian, Indjaian, Israelian, 

Janikian, Kabayan, Kacherian, Kahala, Kahtalian, Kalaidjan, Kalaigian, Kalaijian, 

Kalaydjian, Kalenderian, Kallajian, Kaloblian, Kaloubek, Karakashian, Karamekian, 

Karayan, Kasabkodjian, Kasabkojian, Kaskanlian, Kaspár, Kaspárian, Kassabian, 

Kassabkodjian, Kassardjian, Kazandjian, Kazanji, Kazazian, Keutenedjian, 

Khatchadourian, Khatchirian, Kherlakian, Kirazian, Kirikian, Kiughtzian, Klatchoian, 

Kodjaoghlanian, Kodjoglamian, Kodjoglanian, Kridian, Krikor, Krikorian, Kupelian, 

Kurdoglian e Kurkdjibachian. 
 

08 – 2a  Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais. 

 8h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com S. Missa dialogada às 10h. 
         Leituras bíblicas: Rm 4,1-12 e Mt 9,27-34   ( 372) 
 

10 - 3o Domingo de Pentecostes – Festa da Igreja 

       3o Domingo do “Tríduo” para a festa de São Gregório Iluminador,  

       Padroeiro.  

11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos da 2ª quinzena do mês. 
        Leituras bíblicas: Hb 9,1-10 e Jo 10,22-30  (375) 
 

 Famílias convidadas para a homenagem ao Padroeiro.  
 

3º grupo - dia 10: Mahseredjian, Makassian, Maldgian, Maldjian, Manukian, 

Manuquian, Manussadjian, Maprelian, Marachlian, Markarian, Marzbanian, 

Masseredjian, Mavouchian, Mazmanian, Mesdessian, Meldonian, Melendjian, 

Minassian, Missirlian, Momdjian, Mondjian, Moumdjian, Mouradian, Mtchikian, 

Muradian, Nakashian, Nalbandian, Nazarian, Necessian, Nercessian, Ocholania, 

Ohannesian, Okasian, Oundjian, Pajanian, Pamboukian, Pambukian, Panossian, 

Papazian, Parsekhian, Partamian, Pedrusian, Pedrussian, Pilikian, Safarian, Sahakian, 

Sanazar, Santurian, Sarafian, Sarkisian, Sarkissian, Sazdjian, Seferian, Semerdjian, 

Seraidarian, Sevzatian, Sioufi, Sislian, Sismanian, Sivzatian, Soukiassian, Kassabian, 

Talatinian, Tarakdjian, Tchakerian, Tchakrian, Tcharkhetian, Terzian, Tilkian, Topgian, 

Torkomian, Torsian, Tossunian, Tutundjian, Ustabachian, Varteressian, Vasilian, 

Vassilian, Vezveyan, Yapudjian, Yaroussalian, Yeryazarian, Zeitounlian, Zeitunlian, 

Zeronian e Zeitounlian. 

 
 

17 - 4o Domingo de Pentecostes  

        Jornada Mundial pela Santificação do Clero 
 

 FESTA DO PADROEIRO S. GREGÓRIO ILUM. 
 

        10h30: Santa Missa cantada por todas as Famílias 

 da Comunidade, especialmente os Idosos e Doentes. 
 Leituras bíblica: Rm 6,12-23 e Mt 12,1-8  ( 385) 

 Participe com toda a sua família e amigos. 

A Santa Missa começa meia hora antes do normal! 
 

 12h30: Tradicional Churrasco.  Esta grande festa aproxima os 

 armênios e fortalece nossa identidade comum. 
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24 - 5o Domingo de Pentecostes  

11h: Santa Missa cantada na intenção dos Casais e Aniversariantes do mês. 
          Leituras bíblica: Hb 9,1-10 e Jo 10,22-30  (375) 
 

 

Falecidos da 1ª quinzena de junho – S. Missa no dia 3. 
 

 

Chadarevian, Mons. Gabriel….......13/06/90 

Abrikian, Margarita Kasarjian…….10/06/82 

Abrikian, Maria  Sevzatian………..13/06/03 
Assalian, Habib……………………13/06/71 

Banlian, Antranig…….....................11/06/99 

Bechara, Sadik Rafful…………….07/06/72 
Behisnelian,Luiza Comerian…...…04/06/07 

Bilemjian,Luiz Eduardo Cleffi…....14/06/91 

Colchibachi, Edouard Abdou..........14/06/96 
Diniz, Angelina Stabile.....................08/06/92 

Guluzian, Olga…………….……....10/06/40 

Kahtalian, Floriano..........................14/06/11 

 

Kasparian, Boghos………….......15/06/98 

Kherlakian, France Apraham…...01/06/54 

Kherlakian,Lutfia Karamanlian...03/06/98 
Mahseredjian, Artin......................08/06/81 

Mirzeian, Artur……………….....13/06/75 

Misirian, Haroutioun…………....13/06/73  
Tchakerian, Antoinette…….........14/06/54 

Torossian, Lucia…………............04/06/75 

Tutundjian, Michel……….....…..11/06/67 
Ustabachian Gdikian, Azniv…...09/06/02 

Yenikomshian, Feride Tchakerian07/06/05  
 

 

 

Falecidos da 2ª quinzena de junho – S. Missa no dia 10. 
 

 

Baboghlian, Chake Lucia Topdjian.19/06/05 

Baboghluian, Sarkis…………........27/06/82 
Chadarevian, Antoine Ohannes…..17/06/88 

Chimachmanian, Simon Minas…..21/06/91 

Ekizian, Harutiun (Artin).................16/06/77 

Eorendjian, Roberto.........................19/06/05 

Guluizian, Elmast…………………26/06/80 

Hadikian, Antonio…..………...….30/06/09 
Iskenderian, Stepan……………....24/06/76 

Kassapian, Vincent……………….25/06/82 

Kerouzian, Antoinette……….…....18/06/86 

Kherlakian, Chucrü Antoun……...20/06/50 
Khojaoghlanian, Krikor………….17/06/81 

 

Makassian, Andon……………...29/06/85 

Makassian, Walter Gosman…….17/06/07 
Moumdjian, Kerop……………...25/06/82 

Panossian, Henriquete..................24/06/89 

Sarafian, Aracci Bijoyan..............19/06/86 
Sarafian, Sofia B.Matchichelian.17/06/66 

Seraidarian, Stepan………….….21/06/91 

Sevghenian, Sarkis……………...25/06/88 
Talatinian, Aram………..............19/06/92 

Tarakdjian, Teodor………….….17/06/02 

Tchakerian, Siranuch Parsekian..19/06/09 

Yaroussalian, Tierny Takouhi.…24/06/76 
Zakarian, Vahram………….........23/06/83 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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) 3042-8770 (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@gmail.com (do Bispado/Exarcado - Dom Vartan) 

COLETA ANUAL PARA O PATRIARCADO 
 

Mês da coleta anual para o Patriarcado! Além de rezar pelo Pai e Cabeça de nossa 

Igreja, S. B. nosso Katolicós Patriarca Nersés Pedro XIX, queremos também, com 

um gesto concreto, colaborar com a manutenção do Patriarcado. Somos parte da 

Igreja Armênia Católica! O valor anotado no boleto é apenas indicativo; pode ser 

aumentado ou diminuído. 

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

