
 

NESTA EDIÇÃO: 

 

EDITORIAL 
 

2 

 

EPIFANIA DO SENHOR 
 

2 

CONSULTE NOSSAS 

NOTÍCIAS ON-LINE 

 

4 

 

ROMARIA À  

APARECIDA 

 

5 

 
BATIZADOS E CRISMAS 

 

6 

 

MATRIMÔNIO 

 

 

6 

 

CONFRATERNIZAÇÃO 

PAROQUIAL         

 

 6 

  São Paulo - Brasil - 12o Ano                            No 47 – Out-Nov-Dez - 2012 
 

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 

 

FALECIMENTOS                       6 

 

MEMÓRIA DOS FALECI-  

DOS EM DEZEMBRO              7 

 

                                    Trabalho em Comunidade 

                                           (pág. 5)    

    

 

 

O PAPA BENTO XVI  

ENTRE NÓS ! 
(pág. 3) 

PROGRAMAÇÃO  

PASTORAL                               8 

 

 

 

 

 

 

 

Diácono Mikael 

na Armênia. 

(pág. 3) 

 

 

 



 Página 2                            

                                             Editorial  
 

 Chegamos ao final de mais um ano de graça e de bondade do Senhor! Nosso Boletim convida 

o católico armênio a perceber a revelação do Senhor em sua vida e na comunidade de fé. 

A primeira grande festa do ano litúrgico armênio, a Epifania, nos leva a fazer a virada do ano civil ple-

namente alicerçados em Cristo. Aquele que se revelou ao mundo igual a nós em tudo, menos no pecado, 

uniu nossa humanidade à sua divindade. 

Um sinal da revelação do Senhor foi sentido com a visita, pela primeira vez, de um Papa à sede do pa-

triarcado armênio. Assim aconteceu com a chegada do Papa Bento XVI no convento em que reside nosso 

Katolicós na cidade de Bzommar no Líbano. 

Outro sinal de sua manifestação em nossa comunidade é sem dúvida, o grupo de doadores de alimentos 

e daqueles que, aos sábados, preparam as marmitas para os moradores de rua. Eles são alvo da bem-

aventurança: “Vinde, benditos de meu Pai! Recebei em herança o Reino... Pois eu estava com fome, e me 

destes de comer!” (Mt 25,34). 

 

Epifania 

 

     A solene festa da Epifania é uma das cinco grandes festas do ano litúrgi-

co armênio, celebrada no dia 6 de janeiro. A epifania, do grego “revelação”, 

é a manifestação do Senhor na fragilidade da carne para revelar o mistério 

da salvação a toda humanidade. 

     Neste Ano da Fé, vamos estar atentos para perceber a presença atuante 

do Senhor em nossa vida. Testemunhar o seu amor: constitui nossa grande 

alegria, pois quem, senão Ele nos livra do sufoco causado pelos problemas 

ou dos sentimentos de perdas que nos fazem sofrer. A revelação do Senhor 

se dá de tantas formas que cada um pode correr ao seu encontro convicta-

mente e sem medo, porque Ele nos acha antes que houvéssemos saído à sua 

procura. Basta centrar nosso olhar interior e nos fixar naquilo que é essenci-

al. 

 Como toda grande festa, a Epifania tem seu período de preparação que varia em torno de cinquenta 

dias, chamados quinquagésima.  Na missa destes sete domingos, a proclamação das passagens do evange-

lho de São Lucas traça um caminho de conversão para a grande teofania de Jesus (manifestação divina) em 

nossa carne. 

Mais do que ressaltar propriamente o Natal como no Ocidente, na grande festa da Epifania, o      

Oriente destaca o conjunto das manifestações do Senhor antes de começar seu ministério público:  

- seu nascimento, em que se dá conhecer ao povo judeu;  

- a visita dos reis magos, pela qual recebe a homenagem 

dos povos pagãos; 

- seu batismo, quando o Pai o reconhece publicamente 

como Filho ungido pelo Espírito. 

O importante é que tanto no Ocidente como no Oriente, 

as duas solenidades se intercambiaram ao longo dos séculos. 

Neste dia, a liturgia armênia apresenta a pessoa de João Batista, 

benze e dispõe a água para abençoar a família e a casa. Confor-

me o calendário anual, a comemoração da Epifania se estenderá 

por mais seis semanas. 

 



    

          O PAPA BENTO XVI ENTRE NÓS 

 

     Foi um dia histórico para o Patriarcado Armê-

nio Católico! Pela primeira vez um Papa visitou 

nosso mosteiro patriarcal, no Líbano. 

     Era a manhã do dia 15 de setembro, quando SS. 

Bento XVI e comitiva, chegaram ao belo convento, 

sede histórica do nosso Katolicós Patriarca, situado 

nas montanhas do Líbano, na cidade de Bzommar. 

Aí também está a sede do Instituto do Clero Patri-

arcal, ou seja, do Clero missionário, disposto a ser-

vir a nossa Igreja Armênia Católica, em todas as 

partes do mundo. No Brasil, o Padre Clemente Maldjian e o Padre Nechan eram desse clero. Em Bzommar 

está ainda o seminário do clero patriarcal. 

     Um pequena multidão de privilegiados fiéis armênios e todos os nossos Bispos, tendo á frente Sua Bea-

titude Nersés Pedro XIX, nosso Pai e Cabeça, acolheram Sua Santidade nessa histórica visita. Depois das 

saudações iniciais, o Papa inaugurou uma bela e moderna estátua, em memória dos 500 anos da impressão 

do primeiro livro armênio, que tem o nome de "Urpatakirk". O monumento é obra de um jovem escultor 

armênio da capital, Beirute: feito em bronze, representa um monge que tem nas mãos o famoso livro. 

     Para almoçar com SS. o papa Bento XVI, foram convidados todos os Patriarcas Católicos, numerosos 

cardeais e todos os bispos do Líbano, de todos os ritos da Igreja Católica.  

     A visita fez parte da presença do Papa no Líbano para a entrega oficial da 

"Exortação Apostólica Pos-Sinodal para o Médio Oriente". Em um bela solenida-

de Sua Santidade assinou o documento e fez a entrega oficial. É o fruto do Sínodo 

Especial realizado no Vaticano com a presença, também, de todos os nossos bis-

pos armênios católicos. 

     Outros pontos altos da visita foram o encontro do Papa com a juventude e a 

santa Missa campal celebrada diante de uma multidão de fiéis. 

     O Santo Padre antes de deixar o nosso convento patriarcal abençoou todos os 

presentes e suas comunidades. 
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                    Diácono Mikael na Armênia 

 

         Nosso Diácono Mikael permaneceu na 

Armênia de fevereiro a novembro de 2012. Residiu 

em Erevan, junto ao laborioso Padre Bedrós Yesa-

yan, pároco dos armênios católicos dessa cidade. 

Neste período se dedicou ao estudo da língua, litur-

gia e espiritualidade armênias. Tentar se expressar 

em armênio, saborear a comida, conhecer paisagens 

e locais históricos constituíram um real processo de 

imersão nessa cultura milenar. Tudo o que fora visto por leituras, pesquisas e conversas foi conferido 

e visto “ao vivo” numa experiência ímpar .   (cont. pág.4) 



Primeiro anúncio 
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     Diz o diácono: “na compa-

nhia do Padre Bedrós e de pa-

roquianos, participei de pere-

grinações às célebres igrejas e 

mosteiros da armenidade, pu-

de beber da mais legítima pie-

dade litúrgica e devocional da 

gente armênia, a qual, não obs-

tante as adversidades históricas, jamais renegou a sua identidade cristã”. 

Junto ao Mons. Paulo Hakimian, que veio da Argentina para conhecer a pátria pela primeira 

vez, do Pe. Bedros e do Diácono Genaro, nosso diácono visitou os santuários da armenidade, como 

Geghard e Khor Virab e, também conheceu os centros de estudo, conservação e difusão da cultura: 

o memorial de Dzidzernagapert, o Museu Histórico Armênio e o famoso Madenataran com seu im-

pressionante arquivo de manuscritos. 

Em sua estadia em Spitag, onde realizou o retiro espiritual, Mikael escalou as montanhas da 

região e tomou um contato maior, tanto com a natureza como com a população dos vilarejos vizi-

nhos. 

Conclui Mikael: “neste ano, estar na Armênia para me preparar para servir à comunidade 

armênia, foi um caminho da providência, que Deus em sua sabedoria dispôs para mim. Tornou-se 

uma ocasião propícia para eu adquirir maior conhecimento da admirável história, cultura e espiritu-

alidade desse povo valoroso”. 

 

                               Consulte nossas notícias on-line 

 

Agradecemos a iniciativa e disponibilidade da Ir. Rosinha 

Megdessian de criar e alimentar o blog da Paróquia. É um servi-

ço que nos vem fazendo muita falta. Diz-nos a irmã que faz par-

te da Congregação Filhas de São Paulo, mais conhecida como 

irmãs Paulinas: 

“A Paróquia Armênia Católica, Catedral São Gregório Ilu-

minador, ganha um espaço digital à altura de sua importância. 

O papa Bento XVI disse que devemos inventar uma pastoral 

para o mundo digital. 

Toda comunidade está convidada a acessar, dar suas sugestões, colaborar com sua cultura, informações 

e conhecimentos... 

Com esse novo meio que a paróquia disponibiliza, estamos exercendo um serviço na cultura originada 

pelos meios tecnológicos de hoje. 

Faço minhas as palavras do Bem Aventurado Tiago Alberione: 

‘Fiz o propósito de não perder nenhuma ocasião que Deus me oferece para fazer o bem’. 

A Igreja Armênia Católica tem a alegria de informar que tem agora um BLOG 

Acesse o link, visite as páginas e deixe seu lá o seu comentário... divulgue em seus contatos:” 
       http://igrejaarmeniacatolica.blogspot.com.br/ 

 

 

http://igrejaarmeniacatolica.blogspot.com.br/
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                       Trabalho em comunidade  
 

    “Quem tem fome, tem pressa”, alertava Herbert de 

Souza, o Betinho. Em nossa comunidade, o chamado do 

sociólogo encontrou eco e mobiliza uma pequena comu-

nidade de homens e mulheres de fé. Juntos, eles produ-

zem semanalmente 350 quentinhas, que alimentam a po-

pulação de rua da região central de São Paulo. A produ-

ção começa cedo, às 9 horas da manhã. Mas o trabalho se 

estende forte pela tarde e o início da noite de sábado. 

“Neste mundo louco, de tantos desvios, é muito bom ver 

o resultado das suas mãos. O que preparamos mata a fome de muitos”, resume Irani das Graças Silva. Ao 

lado da irmã, Inês de Fátima Silva, e da mãe, Dona Ana Luisa, elas formam a coordenação do grupo, que 

mantém um compromisso de mais de 15 anos. Chova ou faça sol, lá estão elas preparando as refeições 

para os pobres. 

Os alimentos, doados pela comunidade, já são conhecidos pelos moradores de rua. Arroz, feijão, ma-

carrão com salsinha, polenta e farofa. Tudo fresco, preparado com muito carinho e atenção. No final do 

ano, há – inclusive – uma pequena festa regada a feijoada. “Não nos preocupamos com os ingredientes. 

Toda semana chegamos aqui e encontramos os alimentos necessários”, explica Irani.  
 

Cada coisa em seu lugar 
 

A organização é uma característica do grupo. Uma agenda registra a presença dos voluntários, um gru-

po de 15 pessoas que multiplica braços, pernas e graças. Valéria, Rita, Dona Síria, Paula, Edileuza, Mau-

rílio, Meire, Dalmir, Marlene, Rosa, Júlio e Sandro, preparam o alimento, acondicionam as refeições em 

quentinhas, enchem vasilhas de água filtrada e distribuem o material na Praça do Patriarca. 

Como pequenas formigas, o grupo distribui tarefas de maneira igualitária. Pela manhã, a primeira equi-

pe descasca os ingredientes, lava o arroz e o feijão. Mais tarde, outra  tempera o feijão e inicia o preparo 

dos alimentos. Uma terceira acondiciona os alimentos nas quentinhas. No fim da tarde, o quarto e último 

grupo enche as garrafas de água, leva o material para a Kombi da Igreja e se encarrega de distribuí-las. 

Esse belo movimento, que todas as semanas dá vida a frase do Mestre (“Dai-lhes vós mesmos de co-

mer” - Mc 6, 37), começou em um grupo de oração. A Zazá (Dikranoui Ekizian) reuniu os primeiros inte-

grantes e esteve à frente do trabalho nos quatro primeiros anos. “Já havia feito algo semelhante em outra 

comunidade”, lembra-se ela. 

A ideia cresceu, deu frutos e continua firme a espera de novos voluntários. Para participar é preciso 

apenas aparecer nas manhãs ou tardes de sábado e procurar pelas coordenadoras Irani, Inês ou Dona Ana. 

A acolhida é sempre calorosa e a experiência de fé incomparável (Colaboração de Ariadne Chadarevian). 

                                  Romaria à Aparecida do Norte 
 

     No dia 23 de setembro passado e organizada pela Zazá, aconteceu a tradicional 

romaria de nossa comunidade ao Santuário Nacional de Aparecida. Desta vez os de-

votos completaram dois ônibus que partiram na manhã daquele sábado. Um dos ôni-

bus foi gentilmente patrocinado pelo Sr. Carlos Kherlakian. A missa armênia foi cele-

brada na bela capela dos Apóstolos, situada logo atrás da imagem milagrosa. O coro, 

liderado pelo Yuri e sua mãe, entoou as melodias da missa armênia que ecoaram forte 

no coração brasileiro da fé católica. Assim, as duas culturas se abraçaram e todos se sentiram cidadãos de 

duas pátrias. Após o almoço comum, houve tempo para as compras e o retorno para São Paulo, graças a 

Deus, sem problemas. 
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BATIZADOS E CRISMAS 
 

 

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

 
 

 

MATRIMÔNIO 
 

        Consagraram o próprio amor diante de Deus: 
 

 

 

Confraternização da comunidade paroquial armênia 
 

 

      No próximo 9/dezembro/domingo, a comunidade paroquial convida você e sua família para 

participarem, às 11h, da celebração da missa dominical e da confraternização da comunidade. Va-

mos encontrar os(as) amigos(as), nos alegrar e agradecer a Deus o fato de sermos uma comunidade 
de fé que completamos mais um ano de conquistas. A Zazá está organizan-

do o evento e também o bingo. Cada um trará um prato para ser partilhado 
em comum, pois é nosso objetivo proporcionar uma maneira mais pessoal 

para a gente se reunir e conviver como comunidade armênia. Os interessa-
dos poderão se inscrever na secretaria da paróquia ou diretamente com a 

Zazá pelo telefone (11) 2994-0652 e combinar o que trará para a confrater-
nização. 

Antonella Marcandalli Daher - no dia 15/09/2012. Nascida aos 

22/03/2012 em São Paulo, é filha de Mauro Daher e de Silmara 

Marcandalli Daher. Foram Padrinhos o Sr. Adib Daher a Sra. Roseme 
Bogossian Daher. Alegramo-nos com toda a família! 

Sergio Minas Yapudjian e Milena Pereira Pierino - 8 de setembro de 

2012, na Paróquia S. Gregório Iluminador. Dom Vartan abençoou o 

matrimônio.  

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

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

Foram testemunhas o Sr. Rogério Yapudjian e a Sra. Ana Sabina Me-
renda Yapudjian. 

Camila Casari Yaroussalian - no dia 16/09/2012. Nascida aos 

08/12/2011 em São Paulo, é filha de Fernando Yaroussalian e de Carla 

Casari Yaroussalian. Foram Padrinhos o Sr. Fábio Yaroussalian e a 
Sra. Renata Haleblian Yaroussalian. Parabéns aos pais e padrinhos! 

Mateus Paulo Markarian - no dia 27/10/2012. Nascido aos 27/10/2011 em São Paulo, é filho 

de Marcos Jorge Markarian e de Fabiana de Jesus Paulo Markarian. Foram Padrinhos o Sr. 

Rômulo Rondini e a Sra. Rosane Markarian Rondini. Felicidades!  
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MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO 

SANTA MISSA NO DOMINGO, DIA 16 
 

Hassessian, Antranig..................................04/12/94 

Janadjian, Boghos Pablo………………...…13/12/89 

Kalenderian, Geneve M. Tyriekian………..09/12/96 

Karayan, Baptiste…...................................11/12/73 

Khatchadourian, Margueritte……………....21/12/87 

Khatchadourian, Matilde Manavean……...17/12/82 

Kherlakian, Fuad......................................21/12/04 

Kherlakian, Makrouhi…………………..….03/12/51 

Kherlakian, Ruben….................................08/12/95 

Kherlakian, Tereza Mahfouz ……………...26/12/05 

Kirazian, Avedis…………………………....04/12/68 

Kodjaoglanian K., Khatouna…………….... 21/12/11 

Kurdjibachian,Vincent Michel……………..16/12/88 

Mahseredjian, Hovsep Artin………………..23/12/09 

Messerlian, Levon……...............................15/12/62 

Momdjian, Sema Terzian...........................28/12/51 

Pamboukian, Paulina Laurito.....................06/12/93 

Sarafian, Ignacio.......................................28/12/92 

Sevzatian, Hagop.......................................26/12/58 

Sevzatian, Ovsanna Djanikian……………..28/12/68 

Siouffi, Jorge.............................................16/12/88 

Tarakdjian, Josephina Kurdoglian………...13/12/06 

Tarakdjian, Lúcia Nazar............................11/12/83 

Topdjian, Tereza Feres Rahe………………23/12/77  

Abrikian, João Garabed…………………....26/12/96 

Afetian, Anna Saverina Critelli…………....03/12/05 

Akrabian, Gregoire………………………....25/12/64 

Alapanian, Iracema Naman …………….....16/12/91 

Arabian, Gulenia.......................................13/12/78 

Arslanian, Michel......................................28/12/81 

Assalian, Ana Demirjian............................26/12/89 

Baboyan, Hripsime Khatcherian…………...23/12/78 

Bobadilla, Fidel.........................................27/12/08 

Boghossian, Aurora....................................27/12/94 

Boghossian, Eugenia Odabachian……….....23/12/92 

Boghossian, Zaven......................................23/12/74 

Bogossian, Gregorio Sobrinho....................10/12/00 

Bojikian, Agop..........................................23/12/73 

Bojikian, Henrique.....................................16/12/81 

Chakerian Prado, Ana Maria......................03/12/97 

Chakirian, Selim (Artin)............................02/12/91 

Cherkezian, Hortence Abras ......................14/12/89 

Dishtchekenian, Azaduhi Darakdjian……...19/12/05 

Djanikian, Luiza Kherlakian......................10/12/70 

Djanikian, Miguel (Michel)........................21/12/02 

Ekizian, Nichan ........................................29/12/03 

Fetulahian, Azniv Santurian…………….....11/12/91 

Gasparian, Armenio..................................19/12/72 

Hakim (Fetulahian), Salim.........................06/12/84  

 FALECIMENTOS  
Partiram para a casa do Pai: 

 

 

01/09/2012 -  Paulo Kodjoglamian. Faleceu aos 72 anos, na 

cidade de São Paulo - SP.   

Sentimentos de pêsames à viúva, Sra. Maria Sarah Kodjoglamian, 

aos filhos Paulo Luiz, Christiane e demais familiares. 

 

10/09/2012 -  Antranig Kalaidjian -  Faleceu aos 68 anos, na 

cidade de Santa Bárbara do Oeste - SP, cidade na qual residia.   

Sentimentos de pêsames à viúva Sra. Maria, aos filhos, Rogério e 

Francine, à irmã Sra. Ani K. Tchakerian e 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@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 
Dezembro - 2012 

 

2 - 3o Domingo da Quinquagésima  
      (preparação para a Epifania) 
       Primeira Comunhão das crianças 
      11h: Santa Missa na intenção dos Idosos e Doentes. 
      Leituras bíblicas: 1Ts 4,1-13 e Lc 13,1-9 (699) 
 

9 - 4o DOMINGO DA QUINQUAGÉSIMA   

      (Preparação para a Epifania) 

      IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM MARIA   
      Coleta anual para a Evangelização 

       11h: Santa Missa cantada na intenção dos Casais e Aniversariantes do 
mês. 
        Leituras bíblicas: Gl 3,24-29 e Lc 1,39-56 (711)  
       Confraternização da comunidade     
 

14- 2a  Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais. 
       08h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com Santa Missa 
dialogada:10h. 
        Leituras bíblicas: 2Ts 3,1-18 e Lc 15,1-7 (721) 
 

16 - 5o Domingo da Quinquagésima   
        (preparação para a Epifania) 
         11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos de dezembro. 
          Leituras bíblicas: Hb 1,1-14 e Lc 17,1-10 (724) 
 

23 - 6o Domingo da Quinquagésima Pascal 
         (preparação para a Epifania) 
         11h: Santa Missa de Ação de Graças pelo ano que termina.  
          Leituras bíblicas: Hb 4,16-5,10 e Lc 18,9-14 (736) 
 

30 -  7o Domingo  da Quinquagésima  

         (Preparação para a Epifania) 

         11h: Santa Missa cantada bom êxito dos acontecimentos de  2013.  
         Leituras bíblicas: Hb 7,11-25 e Jo 19,11-28 (746) 
 

 

 

 

 

Votos de Santo Natal 

e de um Ano Novo, 2013, 

muito abençoado por Deus! 
 

 

 

 

 

              “ Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ: 

                    Ձեզի, մեզի, մեծ աւետիս:” 

                                           Cristo nasceu e se manifestou! 

                                 É uma grande notícia para todos nós !                         
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