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EDITORIAL 
 

 

     O último censo realizado no Brasil aponta a dimi-

nuição do número de católicos, somos 64% da popu-

lação. Ao mesmo tempo, um outro dado interessante 

revela o crescente número de pessoas crentes, mas não 

filiadas institucionalmente a uma determinada Igreja. 

     Os bispos católicos da América Latina, reunidos na 

cidade de Aparecida, falam da mudança de época que 

estamos atravessando. Hoje, constatamos trans-

formações tão vertiginosas, que já não há condições de avaliar o alcance delas em 

nosso modo atual de nos relacionarmos em sociedade. Tudo muda tão rapidamen-

te, que não nos podemos apegar a nada, pois as coisas passaram a ser tão des-

cartáveis que estamos sempre à espera da última novidade. 

Neste horizonte tão mutável, a fé se torna difusa, pois os valores e atitudes 

são questionados diante dos novos padrões de vida, das novas formas de rela-

cionamento em sociedade e com Deus. 

Hoje, portanto, para ser cristão, há de se ter muita convicção! Mas a fé não 

pode restringir-se apenas a curas, milagres e sucesso nos negócios. É claro que, 

quando o véu do luto se estende sobre nossa casa, a doença bate à nossa porta ou, 

então, uma decepção sentimental corrói nosso coração, aí sentimos saudades de 

nossa fé. 

Estas considerações nos chamam a revisitar nossa comunidade de fé. 

Vamos fincar raízes nos grandes valores cristãos que herdamos de nossos antepas-

sados. Pois, durante o sofrimento do exílio na terra estrangeira, eles souberam re-

sistir e manter a esperança, porque traziam nos olhos o brilho da fé que os ilu-

minava e os fortalecia. 
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Ano da Fé  

Em 11 de outubro de 2012, no cinquentenário da abertura do Concílio 

Vaticano II, o Papa Bento XVI dará início ao Ano da Fé que terminará 

em 24 de novembro de 2013. Neste período a Igreja também irá come-

morar os vinte anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica. 

“A fé é companheira de vida, que permite perceber, com um olhar 

sempre novo, as maravilhas que Deus realiza por nós. Solícita a identificar os sinais dos tempos no hoje da 

história, a fé obriga cada um de nós a tornar-se sinal vivo da presença do Ressuscitado no mundo” (Porta 

Fidei, n. 15). 

A Igreja quer promover a reflexão e o aprofundamento da fé cristã e, assim, obter uma autêntica e since-

ra profissão da mesma fé, individual e coletiva, livre e consciente, interior e exterior, a partir do marco re-

novador do Concílio Vaticano II. 

O Concílio Vaticano II foi o maior evento da Igreja no século passado, e teve a finalidade de renovar a 

Igreja, aproximá-la da sociedade e apresentar a realidade mistérica (de graça) que a envolve. Tal realidade 

ultrapassa imensamente seu aspecto visível, como hierarquia, estruturas, organização... A Igreja novamente 

se denominou Povo de Deus a caminho, fortaleceu o papel dos leigos na evangelização e reestabeleceu o 

diálogo com a sociedade. 

Acolher o Concílio Vaticano II, cinquenta anos depois, implica fidelidade à Tradição da nossa fé e mui-

ta coragem para enfrentar os desafios de hoje. Sempre com a convicção que o Evangelho não envelhece e 

apresenta nossa condição essencial: ser filho de Deus, redimido por Cristo no Espírito com um destino de 

glória e de eternidade. 

Nos inícios da comunidade armênia da diáspora, constatamos uma fé gerada em situação de êxodo, pre-

cariedade e adaptação a terra estranha. Estes fatores eram suficientes para aglutinar e reunir a comunidade 

de fé. Vemos agora, a segunda dispersão motivada pela nova configuração econômica e fortalecida pela 

dispersão geográfica. 

 

MATRIMÔNIO 
 

Consagraram o próprio amor diante de Deus: 

 

Carlos Eduardo Dias Djamdjian e Marina Rinaldi – no dia 01 de setembro 

de 2012, em nossa Paróquia Catedral emSão Paulo – SP. 

     Ele é filho de Gregório Melcon Djamdjian e de Geracina Aparecida Dias 

Djamdjian. 

     Ela é filha de Renato Rinaldi e de D’Euacy Gisélia Pereira Rinaldi. 

     Foram testemunhas o Sr. Maurício Miwa e a Sra. Domingas Rinaldi Gio-

vanni. 



Jesus cura os dois cegos (Mateus 9,27-31) 

27Partindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, gritando: “Tem compaixão de nós, filho de Davi!”. 

28Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhes perguntou: “Acreditais que eu posso 

fazer isso?”. Eles responderam: “Sim, Senhor”. 29Então tocou nos olhos deles, dizendo: “Faça-se confor-

me a vossa fé”. 30E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu: “Tomai cuidado para que ninguém fique 

sabendo”. 31Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. 

Esta passagem do evangelho está ilustrada num dos quadros do teto de nossa Catedral Armênia. A 

pedido de D. Vartan, o armênio Gagik  Vartanian, que reside em Buenos Aires, pintou todos estes quadros. 

Além do sentido físico da cura da cegueira, existe um outro. No Oriente antigo, cego era aquele que 

não tinha luz sendo que os olhos eram concebidos como as janelas por onde essa luz entrava. Portanto, 

enxergar significava alcançar a luz, e foi por isso que Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue 

não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida” (João 8,12). Com base nisso compreendemos o grande va-

lor simbólico da cura dos cegos. 

O grande milagre mesmo é receber a luz da fé, pois, com ela, se reconhece a verdadeira luz que dá vida ao 

mundo, se professa que Jesus é o Cristo, enviado de Deus, e se enxerga o invisível. 
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A GRANDE FESTA DO PADROEIRO 
 

 

   A festa do Padroeiro da Paróquia São Gregório Iluminador mais uma vez 

se confirmou como uma das maiores festas da Coletividade Armênia de São 

Paulo. 

 Mais de mil pessoas compareceram no Domingo, 12 de junho, um Do-

mingo ensolarado, para a grande e animada festa, nos amplos pátios da Paróquia. 

 A festa espiritual do Iluminador dos Armênios foi preparada com um 

"Tríduo" de Domingos, nos quais, por grupos, as famílias fizeram sua home-

nagem ao Padroeiro. 

 Chegado o dia, a festa teve início às 11h com a sole-nidade da santa Mis-

sa 

armênia, com participação de 

numerosos eclesiásticos e fiéis. 

 Durante todo o dia, no 

grande pátio coberto, além de 

um saboroso churrasco e gulo-

seimas, inúmeras atrações 

ofereceram muitas alegrias a 

crianças e adultos. 

 

 Novamente se desta-

caram a barraca de ótimos bor-

dados da Comissão de Damas 

e as barracas de Tênis e Roupa 

de marca, com preços módi-

cos. 

  

Notou-se novamente um 

agradável clima de família, uma ocasião de encontro entre pessoas conhecidas e amigas, ao som de músi-

ca ao vivo. 

 

 A festa do Padroeiro, 

São Gregório Iluminador é    

realizada anualmente em um 

Domingo do mês de junho, que 

varia segundo o dia da festa da 

Páscoa. 
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AS MIL AVE-MARIAS NA CATEDRAL 

ARMÊNIA 

 

 

     Quinze anos atrás, a senhorita Ren (Irene Dj.), uma de 

nossas paroquianas de São Paulo, sentiu o desejo profun-

do de começar a devoção das 1.000 Ave-Marias, na Paró-

quia Armênia Católica São Gregório Iluminador. 

 Foi na primeira sexta-feira do mês de agosto de 

1997 que um grupo de quinze pessoas se reuniu na igreja paroquial e deu início a essa devoção mariana.  

 Ela consiste na reza do santo Rosário de forma mais solene. Cada um dos cinco mistérios do Terço 

é meditado durante 50 Ave-Marias; no Terço comum são somente 10. Em cada Terço rezam-se, pois, 250 

vezes a Ave-Maria. Como o Rosário é formado por 4 Terços, um para cada grupo de 5 mistérios: gozosos, 

dolorosos, gloriosos e luminosos, formando, assim, as 1.000 Ave-Marias. É também chamado de o "Super 

Rosário". 

 Um belo quadro da Virgem Maria é posicionado diante dos devotos que, a cada anúncio de um 

mistério da vida de Jesus, colocam como homenagem uma rosa diante da Mãe de Deus.  

 A devoção às Mil Ave-Marias faz parte da tradição religiosa no Brasil. Ela não tem vínculo com 

as aparições de Medjugorje, na Bósnia, antiga Iugoslávia. A devoção está baseada nas aparições de Nossa 

Senhora em Montechiari, Itália, e no livro do Pe Gobbi: “Aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Se-

nhora (Movimento Sacerdotal Mariano)”. 

Em Montechiari, Nossa Senhora da Rosa Mística pediu oração, sacrifício e penitência para salvar o 

mundo. Ela quer proteger seus filhos dos perigos que podem acontecer por falta de oração e conversão.                                                                                      

 Durante a devoção das mil Ave-Marias é celebrada a Santa Missa. Dom Vartan confiou ao grupo a 

missão especial de rezar pelas vocações religiosas e sacerdotais da Igreja Armênia. 

   Muitas outras intenções são postas pelos presentes que sempre louvam a Deus por tantas graças 

recebidas. 

 As pessoas devotas das 1.000 Ave-Marias não poupam esforços para participar mensalmente des-

sas horas intensas de oração. Uma delas levanta bem cedo para tomar vários transportes públicos e chegar 

às 8h na Catedral para o início da oração. Um senhor, morador de rua, entrou por acaso na igreja e há seis 

anos faz parte do grupo de devotos! 

 O Rosário, como nos recorda muito bem o Papa 

João Paulo II, é uma devoção que tem Jesus Cristo co-

mo centro. Tudo, nele, nos leva ao Salvador e esse é um 

dos modos de realizar o convite do apóstolo Paulo 

"Orai continuamente!" (1Ts 5,17) 

  Na Catedral Armênia Católica a devoção das 

1.000 Ave-Marias se realiza na manhã da segunda sexta

-feira de cada mês, com início às 8h e santa Missa às 

10h. 

 

 

 Cidade de Montechiari  
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MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS NO MÊS DE SETEMBRO 

SANTA MISSA NO DOMINGO, DIA 30 

Haladjian, Jacques………….......................30/09/81 

Hamparian, Sérgio……………...................14/09/85 

Indjaian, Sarkis………………....................07/09/74 

Janikian, Janete Janouian……...................19/09/04 

Kassabian, Manuel.....................................24/09/78 

Kechichian, Garabed………....................…13/09/73 

Kherlakian, Afonso…………......................17/09/61 

Kherlakian, Lucia Darakdjian.....................29/09/88 

Kherlakian, Manuel……………..................11/09/59 

Kherlakian, Satenik Arik……......................18/09/87 

Kodjaoglanian, Krikor……….…..................19/09/10 

Kodjoglanian, Bedros…………....................11/09/76 

Maldjian, Boghos……………................…..09/09/59 

Meguerian, Serpouhi……..…......................21/09/80 

Mouradian, Henri Pascal………..................14/09/96 

Mouradian, Rosa Vartanian…….................04/09/84 

Oundjian Schmitd, Henriette Elise................19/09/09 

Santurian, Jacob………………...................25/09/08 

Santurian, Mariam.………….….................10/09/03 

Semerdjian, Elisa Y. Karamanlian...............27/09/77 

Soukiassian, Varujan Meguerditche.............09/09/04 

Tchakerian, Minás……………………….….02/09/81 

Topdjian, Iervant........................................24/09/74 

Ustabachian, Bedros.…………....................21/09/69 

Zeitounlian, Ohannes..................................30/09/84 

Zeitunlian, Hovsep......................................30/09/??  

Beudjekian, Pe. Gomidás….........................14/09/04 

Abrikian, Hovsep ......................................20/09/89 

Abrikian, Vartuhi Djanikian.......................07/09/05 

Abrikian, Vergina Chadarevian...................25/09/59 

Alapanian, Ovhannes..................................??/09/72 

Ananian, Marie Arslangulian.....................20/09/66 

Aprikian, Ari Haig.....................................12/09/95 

Arabian, Boghos........................................20/09/98 

Atoiantz, Garabed......................................03/09/62 

Avakian, Vahe Vahram.………...............…11/09/76 

Babian, Hagop……….........…....................19/09/84 

Bechara, Marin Terzi……………................05/09/86 

Boghossian, Olga Scudeller..........................08/09/11 

Borsali, Eduardo……………......................26/09/74 

Bozian, Sarkis…………………...................03/09/91 

Cherian, Augustinho..................................17/09/86 

Cleffi, Francisco de Paula...........................25/09/93 

Danielian, Hagop.......................................26/09/76 

Daracdjian, Minas Asdur............................07/09/61 

Darakdjian, Sirarpi Distchekenian..............23/09/65 

Denser, Dinamérica Arantes.......................04/09/86 

Denser, Irineu Miceli..................................07/09/80 

Djamdjian, Marie Chahestian.....................18/09/04 

Elmadjian, José Pedro Sobrinho.................20/09/05 

Elmadjian, Moysés……………………….....02/09/02 

Fernezlian, Zehida………………….…….....25/09/01 

Gulluzian, Krikor.……...............…...…......14/09/69 

 
 
 

 

 

 

 .Proclamas de casamento 

Querem receber o sacramento do matrimônio: 

 

Sergio Minas Yapudjian e Milena Pereira Pierino – no dia 08 de setem-
bro de 2012, às 17h00 em nossa Paróquia Catedral. 

Ele é filho de João Yapudjian e de Marie Habib Assal Yapudjian. 

Ela é filha de Marcos Antonio Pierino e de Lúcia Helena Pierino. 

Serão testemunhas: Rogério Yapudjian e a Ana Sabina Merenda Yapudjian. 
Felicidades! 

César Augusto Esteves das Neves Cardoso e Danielle Kherlakian  

Banzoli – no dia15 de dezembro de 2012, às 18h00 em nossa Paróquia Cate-
dral. 

Ele é filho de Ananias Esteves Cardoso e de Clarice Pereira das Neves Car-
doso. 

Ela é filha de Nélson Banzoli e de Maria Luiza Kherlakian Banzoli.  

Serão testemunhas: Paulo Antônio Schermeta e Cristina Kherlakian Scher-
meta. 

 



 

 

 

 

ELE FOI BISPO DOS ARMÊNIOS CATÓLICOS 

 
 

DOIS BISPOS SE DESPEDEM DE NÓS 
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     O cardeal Dom Eugênio Sales, falecido no Rio de Janeiro no dia 9 de 
julho, foi bispo dos armênios católicos do Brasil por dez anos, desde sua posse 
como Arcebispo do Rio, em 1971, até 1981, quando o santo Padre João Paulo II 
nomeou D. Vartan como bispo para a nossa Comunidade. 

 Como sinal de gratidão por esse serviço à nossa Comunidade, Dom 
Vartan compareceu ao solene funeral na catedral de São Sebastião do Rio de 
Janeiro concelebrando a santa Missa com o Núncio Apostólico do Brasil, o Car-
deal Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, numerosos Car-
deais, Arcebispos e Bispos e uma multidão de fiéis. 

 Dom Eugênio, faleceu aos 91 anos, tendo realizado uma importante 
missão pastoral no Brasil e na Igreja Católica; foi inclusive o iniciador da Cam-
panha anual da Fraternidade. Nascido em Acari (RN), em 11 de novembro de 
1920, dom Eugênio Sales foi ordenado bispo aos 33 anos, em Natal, com ape-
nas 11 de sacerdócio. Em 1968, tornou-se arcebispo de Salvador e, em 1971, 
arcebispo do Rio de Janeiro, que serviu por 30 anos. 

 FALECIMENTOS  
Partiram para a casa do Pai: 

             No passado mês de julho dois Bispos da nossa Igreja Armênia Católica 
faleceram. O primeiro foi Dom Paulo Coussa, o eclesiástico mais idoso. Faleceu 
no dia 7 de julho, em Beirute, capital do Líbano e sede do nosso Patriarcado, 
onde residia desde que encerrara sua atividade pastoral. Tinha 94 anos de idade, 
71 de vida sacerdotal e 42 de episcopado. 

 Dom Coussa nasceu na Síria, na cidade de Alepo, que congrega uma 
grande Comunidade armênia. Fez seus estudos filosóficos e teológicos em nos-
so Pontifício Seminário Armênio de Roma, onde se ordenou Sacerdote em 
1941.  

 Foi consagrado Bispo em 1969, atuando no Exarcado Patriarcal da capi-
tal da Síria, Damasco e, posteriormente, como arcebispo de Bagdá, para todos 
os armênios católicos do Iraque. 

 O segundo Bispo a falecer foi Dom Vartan Achkarian, no dia 28 de ju-
lho, na capital da Áustria, no convento da Congregação armênia Mekhitarista de 
Viena, da qual era membro.  

 Nascera na Turquia armênia, na cidade de Harbié, no dia 22 de janeiro 
de 1936. Entrou na Congregação Mekhitarista aos 18 anos, sendo ordenado Sa-
cerdote em 1961 e Bispo em 1988. 

 Assumiu a missão de Bispo auxiliar da Eparquia (Diocese) de Beirute e 
Protosincelo (Vigário Geral). Era também o responsável da revista oficial do 
Patriarcado, "Avedik" e das numerosas escolas armênias católicas da capital 
libanesa. 

 Ao falecer tinha 76 anos de idade, 58 de vida religiosa, 51 de vida sa-
cerdotal e 24 de Episcopado. Havia terminado sua missão ao completar a idade 
canônica de 75 anos. 

 Dom Vartan, nas duas ocasiões enviou carta de pêsames em nome de 
nossas Comunidades da América Latina, que celebraram santa Missa pelo eter-
no repouso dos dois beneméritos prelados. 

 O Sínodo dos Bispos da Igreja Armênia Católica está agora constituído 
por 15 eclesiásticos, Sua Beatitude o Katolicós Patriarca mais 14 Bispos. 

Cardeal Dom Eugênio Sales 

Dom Paulo Coussa 

Dom Vartan Achkarian 



 

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 

 

paroquiaarmeniasec@bol.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) 98122-0914   

 

 

Dom Vartan (11) 3042-8770  

(chamada local que ele recebe no país 

onde se encontra)  

 

           exarmal@gmail.com 

PROGRAMAÇÃO PASTORAL 
Setembro de 2012– Mês da Bíblia 

 

2 - 4o Domingo do período da Assunção 
      Domingo mais próximo do Dia da Independência. 
      11h: Santa Missa cantada na intenção do Pátria brasileira. 
       Leituras bíblicas: 2Cor 2,12-3,3 e Mc 6,30-44 (531) 

               

9 - 5o Domingo do período da Assunção 
      Preparação para o jejum da festa da S. Cruz. 
     11h: Santa Missa cantada na intenção dos Idosos e Doentes. 
       Leituras bíblicas: 2Cor 7,4-16 e Mc 7,31-37 (543)  
 

14 - 2a  Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais. 
      08h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com Santa Missa 
dialogada:10h. 
            Leituras bíblicas: 2Cor 10,7-17 e Mc 9,37-49 (554) 
       

16 -  Domingo -  EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ  
      (5a e última grande Festa do Ano Litúrgico). 
      Domingo mais próximo do Dia da Independência da Armênia-
dia 21 - Bênção do Pão (“Mas”). 

       11h: Santa Missa solene na intenção da Pátria Armênia. 
            Leituras bíblicas: Gl 6,14-18 e Jo 3,13-21 (558) 
 

17- 2a  - feira - 5o  e último Dia de Finados (Or Merelóts) 
      11h: Santa Missa dialogada na intenção dos Falecidos apresentados pe-
las pessoas presentes. 
      Leituras bíblicas: 1Cor 2,6-10 e Jo 3,22-36 (559) 
 
 

22 - Sábado: PEREGRINAÇÃO ANUAL A APARECIDA 
       8h: Saída com ônibus da Catedral Arm. Cat. (av. Tiradentes, 

718).  

      11h: Santa Missa cantada no primeiro andar do Santuário na 

Capela dos Apóstolos, atrás do nicho da Virgem. Com a presença 

do Pe. Antonio. 

Almoço no restaurante, período livre e volta pela tarde. Preço por 

pessoa: R$ 80,00 (transporte e almoço). 

    NB. A) Inscrições na Secretaria da Paróquia (3227-6703), ou 
com a sra. Zazá (2994-0652 e  9927-3116).  

    B) Os que irão com condução própria poderão comprar o vale e 
almoçar com os demais peregrinos, no restaurante. 
      

23 - 2o Domingo do período da Santa Cruz 
        11h: Santa Missa cantada na intenção dos Casais e Aniversariantes 
do mês.  
           Leituras bíblicas: 2Cor 10, 18-11,10  e  Mc 10, 1-12 (569) 
 

30-  3o Domingo do período da Santa Cruz - Sta. Cruz de Varak 

        Dia Nacional da Bíblia 
        11h: Santa Missa  participada em português na intenção dos Falecidos 
do mês de setembro. 
          Leituras bíblicas: Gl 6,14-18 e  Mt 24,30-35 (580) 

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

