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                                     Editorial  
 

                                                                 A Quaresma e o Ano da Fé 

 

             O período quaresmal comporta diversos sinais que evidenciam o 
chamado a um redirecionamento da vida, uma preparação para melhor 
participar da alegre celebração da Páscoa do Senhor. Dentre tais sinais 
litúrgicos há um que marca de modo explícito a entrada do fiel nesse 
tempo litúrgico penitencial, a recepção das cinzas. Nessa ocasião lemos 

na liturgia armênia o texto da profecia de Jonas que diz, “os ninivitas creram em Deus... proclamaram um 
jejum e se revestiram de sacos...” (Jn 3, 5). Esses sinais, como atitudes exteriores, têm a importância de 
predispor-nos a uma renovação interior. A recepção das cinzas tem o significado de recordar ao ser huma-
no tanto a sua transitoriedade (um ato de humildade), quanto a necessidade de direcionarmos nossas vidas. 
Diante daquele que permanece para sempre “...até o rei de Nínive... se levantou de seu trono, tirou o man-
to, cobriu-se de saco e sentou-se na cinza.” (Jn 3,6). Ao impor as cinzas, o sacerdote diz o texto de Gn. 3, 
19, “lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar” ou então a exortação de Jesus, “convertei-vos e crede no 
Evangelho” (Mc 1,15). Neste Ano que SS. o Papa Bento XVI consagrou como um tempo de reflexão sobre 
a Fé, somos chamados nesta Quaresma a vivermos com intensa esperança o dom da Fé, de forma alegre e 
dinâmica, seja pela participação das atividades que a Igreja nos propõe (a Semana Missionária, a JMJ Rio 
2013), seja na prática constante da caridade cristã. Uma Fé atuante e viva na Pessoa de Jesus Cristo e em 
seus ensinamentos. As cinzas marcam um início dessa transformação interior, que se desdobrará na Páscoa 
da Ressurreição. Que ao nos unirmos à Pessoa divina e humana de Cristo nesta Quaresma, possamos servi-
lo na pessoa do irmão (caridade cristã) como os anjos o serviram no deserto (cf. Mc 1,13). Jejuemos com 
ele, para depois nos fartarmos de sua mesa celestial; unamo-nos a ele em oração ao Pai, para que nossa 
existência se torne uma irradiação da eternidade sobre a terra. Vivamos a Quaresma com Cristo, para que 
assim ele possa viver mais plenamente em nós. 

                

       AJUDA PARA A SÍRIA 

 

             Com tristeza e preocupação estamos acompanhando a 
delicada e trágica situação da população da Síria, especial-
mente da numerosa Comunidade Armênia de Alepo. Temos 
notícias diretas que há constante falta de energia, de transpor-
te, de alimentos, de meios de comunicação e muita inseguran-
ça. Numerosas famílias refugiaram-se nos países vizinhos, 
especialmente no Líbano. 
 Juntamente com a Coletividade Armênia de vários paí-
ses e também do Brasil, nosso Bispo e Pai   lançou, através de boleto bancário, uma campanha entre nossas 
famílias armênias católicas de todo o Brasil. Desejamos agora prestar contas: foram arrecadados R$ 
2.830,00. Graças à generosidade de oito famílias foi possível receber mais R$ 20.000,00. Esse total de R$ 
22.830,00 está sendo enviado, em duas partes iguais, para o nosso arcebispo de Alepo, Dom Bedros Miria-
tian e para nosso Patriarcado de Beirute. Assim atenderemos as famílias refugiadas e as que permaneceram 
na Síria. 
 Estamos todos de parabéns por cumprir nossa obrigação de ajudar a Comunidade irmã, que tanto 
necessita! 

 



    

                                     ANO DA FÉ  
 

            O Ano da Fé foi instituído por SS. Bento XVI e te-
ve início no dia 11 de outubro de 2012; será concluído no 
dia 24 de novembro deste ano, festa de Cristo Rei na Igreja 
Católica Latina. 
 Em uma carta apostólica, intitulada "Porta da Fé" o 
Papa, explica o porque e as finalidades desse Ano de Graça. 
 A iniciativa foi motivada pelo Cinquentenário do 
Concílio Vaticano II, iniciado justamente no dia 11 de ou-
tubro, de 1962, e pelos vinte anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica. O Concílio foi o grande 
acontecimento eclesial do século XX e o Catecismo, um grande dom a serviço da unidade da Igreja. 
 A nossa Comunidade abriu oficialmente o Ano da Fé na grande festa da Epifania, no dia 6 de janei-
ro, com a presença de nosso Bispo e Pai, Dom Vartan, durante a celebração da santa Missa dominical e 
com participação de numerosos fiéis. 
 A carta "Porta da Fé" nos recorda que a Fé é a porta que nos coloca em contato com Deus e nos in-
troduz na sua Igreja. Por essa porta entramos no dia do nosso Batismo e continuaremos por essa estrada até 
entrarmos na Vida Eterna. Com o Batismo morremos e ressuscitamos com Cristo; é um verdadeiro nasci-
mento para a Família de Fé. 
 O dom da Fé, nos recorda o Santo Padre, não é somente a aceitação de uma doutrina mas um en-
contro com a Pessoa de Jesus. Um encontro com ele na Bíblia, nos Sacramentos, especialmente da Eucaris-

tia, e na pessoa do próximo, especialmente do mais necessita-
do. 
 Aumentamos nossa fé, acreditando, abandonando-nos 
nas mãos de Deus que é amor, que não se deixa vencer em ge-
nerosidade. 
 A Fé é por nós aceita com a mente, professada com os 
lábios e testemunhada com nossas obras, especialmente de ca-
ridade. 
 No dia 6 de janeiro, quando celebramos segundo a tra-
dição armênia, as manifestações de Jesus antes de sua vida pú-
blica, entre elas a do seu Batismo, a Comunidade renovou, 
com uma sugestiva cerimônia, as promessas batismais e, com 
uma vela acesa nas mãos, rezou com entusiasmo o Creio! 
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     Fé e Juventude na JMJ Rio 2013 

 

   Neste Ano dedicado a uma reflexão sobre o 

dom da “Fé”, o Brasil será agraciado pela realização 

da “Jornada Mundial da Juventude” (JMJ), que 

ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro.  Esse aconte-

cimento internacional, que  se realiza a cada três 

anos irá reunir jovens de todo o  mundo, inclusive 

armênios da Mãe Pátria e da Diáspora.  

   Também nossa Paróquia armênia  de São Paulo está se organizando para participar. Constituímos uma 

Equipe e estamos organizando uma série de atividades preparatórias, tanto para a Semana Missionária (de 

16 - 21 de julho) que ocorrerá em nossa Paróquia, quanto para as atividades da JMJ na cidade do Rio de 

Janeiro (de 23 – 28 de julho). A JMJ será encerrada com uma Vigília e um encontro com SS o Papa Bento 

XVI. 



Primeiro anúncio 
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UMA MERECIDA  

HOMENAGEM 

 

 

          No fim do ano passado, no dia 25 
de novembro, um belo Domingo ensola-
rado, na Paróquia Armênia Católica, a 
Comunidade participou de uma homena-
gem muito significativa. 
 Por iniciativa de nossa beneméri-

ta Comissão de Senhoras, foi prestada uma singela e tão merecida homenagem à senhora Azniv Kalaigi-
an, que há muitos anos está à frente dessa importante e dinâmica Comissão da Paróquia, como presidente.  
 Dona Azniv tem se dedicado com muito carinho e empenho pela Comunidade armênia católica, 
mantendo a bela tradição da sua família, Kalaigian, com o seu saudoso esposo, sr. Nobar. 
 O ato central foi a celebração da santa Missa na nossa Catedral São Gregório Iluminador, como 
ação de graças por todas os bênçãos recebidas e para pedir muitas graças sobre a homenageada e sobre 
sua família, também presente. 
 Ao término da Divina Liturgia, duas participantes da Comissão de Damas fizeram uso da palavra, 
em língua armênia e em português, a sra. Margot Kalenderian e a sra. Rosemary Ustabachian. Uma placa 
de prata com uma bela mensagem de gratidão, foi entregue à homenageada pelo Pe. Antonio Francisco 
Lelo. Dom Vartan, nosso Bispo e Pai, trouxe de Roma uma bela bênção do Santo Padre Bento XVI. Após 
a entrega do buquê de flores pela sra. Archalous Kherlakian, da Comissão de Damas, dona Azniv dirigiu 
umas belas palavras aos numerosos fiéis pre-
sentes. 
 Essa tão merecida homenagem con-
clui-se no salão paroquial, compartindo um 
saboroso bolo. A convite da família, os ecle-
siásticos e as componentes da Comissão de 
Senhoras da Paróquia participaram ainda de 
um almoço de confraternização 
 Parabéns, dona Azniv e muito obriga-
do pelo muito que a senhora faz pela nossa 
Comunidade! 
 

 

 

 

               Na ‘Semana Missionária’, que será realizada simultaneamente, em várias cidades brasileiras, have-

rá uma série de atividades para os jovens, tais como,  palestras, apresentações culturais, celebrações e mo-

mentos de confraternização. Nesses dias acolheremos em São Paulo jovens armênios provenientes da Sí-

ria, Argentina, Uruguai, etc.  Desta maneira, convidamos nossas famílias a nos ajudar  acolhendo os jo-

vens estrangeiros e participando das atividades litúrgicas, culturais, comunitárias etc. Ao longo dos meses 

que antecedem a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), vamos alimentar uma página no Facebook só com 

informações da programação (Juventude Armênia - JMJ Rio 2013). Não deixe de visitá-la! Outra fonte de 

informações sobre esse importe evento é a página oficial da JMJ: www.rio2013.com.   

            Abraço em Cristo,  

                                   Comissão Armênia da JMJ Rio 2013 

 

http://www.rio2013.com
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RECORDANDO MONS. JOSÉ CHADAREVIAN 

 
            Queremos recordar com carinho do saudoso Mons. José Chadare-
vian, quarto Pároco, que marcou a vida da nossa Comunidade. No dia 4 

de fevereiro completarão 28 anos de sua morte. 
 Todos o recordam com admiração: dedicado pastor, brilhante ora-

dor, músico e cantor, hábil organizador, foi responsável por completar e 
mobiliar as construções da nossa Paróquia São Gregório Iluminador de 

São Paulo, assessorado pelo também saudoso e abnegado sr. Kevork Abri-
kian. 
 Nascera na cidade  de Alepo, Síria, aos 18 de outubro de 1927. Fez 

seus estudos primários junto aos padres jesuítas e os secundários, com os padres armênios mekhita-
ristas. 

 Tinha 22 anos quanto iniciou o estudo da filosofia e depois da Teologia no nosso Seminário 
Internacional de Roma. Foi ordenado Sacerdote em sua cidade natal, Alepo, onde exerceu seus pri-

meiros quinze anos de vida ministerial.   
 Em São Paulo chegou em 1971, inicialmente como Vigário e logo como Pároco da Comuni-
dade Armênia Católica. 

 Organizou um magnífico Coral misto, formado pelas melhores vozes da Coletividade Armê-
nia de São Paulo. Em 1976, por ocasião da comemoração do Cinquentenário da imigração armênia 

no Brasil, esse Coral fez um grandioso concerto no Teatro Municipal. 
 Em 1977, alegando motivos de saúde, foi transferido para Jerusalém como Vigário Patriarcal 

e, a partir de 1984, assumiu novamente a sua paróquia da Santíssima Trindade da cidade de Alepo. 
 Mons. José Chadarevian faleceu aos 57 anos, em um lamentável desastre de automóvel, a 
caminho de Beirute, no dia 4 de fevereiro de 1985. 

 A Comunidade de São Paulo o recordará com saudade e gratidão na santa Missa de Réquiem 
no Domingo, dia 10 de fevereiro. 

        
 

ARMÊNIOS EM LINS 
 

 

          A santa Missa em Rito Armênio aconteceu no dia pri-
meiro de dezembro de 2012, na Igreja dos Gregos católicos 
“Virgem Tsambika” da cidade de Lins, no interior do estado de 
São Paulo. Foi presidida pelo Pe. José Alves de Araujo, salesi-
ano, responsável pelas famílias armênias católicas da Noroeste. 
         Compareceram muitos armênios de Lins, assim como ca-
tólicos de outros ritos e gregos ortodoxos. A ale-gria estava 
estampada no rosto 

de todos e a celebração foi muito participada.  
          Os monges misericordiosos da santa Cruz de Cristo, res-
ponsáveis pela igreja, nos acolheram com muita gentileza.  
          Contamos com apoio dos músicos e acólitos da Paró-
quia São João Bosco. A próxima santa Missa será no próximo 
6 de abril, às 19h, na Igreja Dom Bosco de Lins e será presidi-
da por Dom Vartan Boghossian.  
 

                                                        Do correspondente de Lins  



 Página 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

PARABÉNS, CRIANÇAS DA PRIMEIRA COMUNHÃO 
 

 
            O Domingo, dia 2 de dezembro passado, foi de muita alegria para a Comunidade paroquial São 
Gregório Iluminador. Um grupo de seus jovens filhos participaram pela primeira vez do Banquete Euca-
rístico.  
 Padre Antonio Francisco Lelo presidiu a bela celebração da santa Missa, com grande participação 
das crianças e de seus pais. 
 Eis as seis crianças (na foto, da esquerda 
para a direita): Roberto Assal Puopolo, Gabriel 
Tchakerian, Giovanna Hototian Santos, Arthur 
Kassabian, Maria Eduarda Hakimian Yaroussa-
lian e Giovanna Hakimian Yaroussalian. 
 Participaram com muito afinco de um 
bonito e bem preparado período de preparação. 
Aos sábados as crianças compareceram na Paró-
quia, acompanhadas pelos seus pais; elas partici-
pavam da catequese com a sra. Dikranoui (Zazá) 
Ekizian, nossa catequista, e os pais se reuniam 
com o Pe. Antonio Francisco. Eles são os pri-
meiros catequistas dos seus filhos; assim como 
são responsáveis pelo alimento, vestuário, saúde 
e estudo, o são também pela educação na fé. A 
Igreja vem aos encontro dessa obrigação e ajuda 
os pais a cumprir sua missão, oferecendo a Pre-
paração para a Primeira Comunhão. 
 Estão todos realmente de parabéns! 
 

 Em breve comunicaremos o início da preparação para um novo grupo de crianças. 

 

MATRIMÔNIO 
 

   Consagraram o próprio amor diante de Deus: 

     Cesar Augusto Esteves das Neves Cardoso e Danielle Kherlakian 

Banzoli - No dia 15 de dezembro de 2012, na Paróquia S. Gregório Ilu-

minador o Pe. Antonio Francisco Lelo abençoou o Matrimônio.  

     Cesar Augusto é filho de Ananias Esteves Cardoso e de Clarice Perei-

ra das Neves Cardoso. 

     Danielle é filha de Nelson Banzoli e Maria Luiza Kherlakian Ban-

zoli. 

     Foram testemunhas o Sr. Paulo Antonio Schereneta e o Sra. Cristina  

Kherlakian Schereneta. 

INFORMAÇÃO: Na Igreja Armênia a Quaresma é antecipada por três semanas preparatórias, chamadas 
"Aratchavoráts", isto é, "Tempo que precede". Nos quarenta dias da Quaresma, a cortina que separa o 
Altar permanece fechada; no início e no fim da santa Missa os cantos são suspensos e não se realiza a 
procissão do santo Evangelho. Não se realizam também Matrimônios, porque durante a Quaresma não há 
espaço para pompa e solenidade; a cortina do Altar está fechada! 
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MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS  

DA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO 

Santa Missa no Domingo, dia 10 
 
 

MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS  
DA SGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO 

SANTA MISSA NO DOMINGO, DIA 24 

Kherlakian, Eduardo...........................17/02/84 

Kherlakian, Selim...............................26/02/67 

Nakashian, Khatchik Youssef..…….....24/02/03 

Nessimian, Felippe..............................19/02/66 

Ohannessian, Mayranouche.................25/02/80 

Oundjian, Marie Louise......................25/02/82 

Seferian, Artin.....................................24/02/90 

Terzian, Mikael...................................22/02/53 

Terzian, Tatiane..................................18/02/93 

Terzian, Zekia Nahabedian.................17/02/85 
 

Abrikian, Jorge...................................18/02/76 

Bazergui Borsali, Marcelle…...………..21/02/10 

Boudjikian, Agop................................26/02/77 

Chahestian, João.................................29/02/96 

Dermargossian, Vartuhi.......................17/02/69 

Ekizian, Garabet.………………….......20/02/06 

Ekizian, Zaruhi Manuchakian.............23/02/91 

Fetulahian Toledo, Regina…..………...17/02/10 

Harmandaian, Boghos Sarkis..………..24/02/54 

Kechichian, Paulo...............................26/02/00 

Chadarevian, Monsenhor José.............04/02/85 

Afetian, Antoine (Karekin)..................09/02/48 

Beujukian, Marta.….……....................03/02/64 

Djanikian, Lucia Chadarevian………...??/02/50 

Kalaidjian, Marco Antonio…..............15/02/97 

Kalaigian, Nobar................................15/02/04  

Harmandaian, Yepros……..................02/02/68 

Haroutyounian, Henriette….................15/02/90 

 

Janikian, Paulo…….……...….….........07/02/82 

Hadikian, Haruothun……...…………..06/02/06 

Kalaydjian, Artin………………...........03/02/71 

Kherlakian, Nelson.............................12/02/12 

Kherlakian, Virginia Sarian.................05/02/08 

Marzbanian, Daniel Varujan................09/02/03 

Seferian, Nour Nalbandian..................05/02/91 

Tilkian, Rosinha……………………....04/02/55 

Yaroussalian, Kevork Aghia................09/02/77  

  

DE VOLTA À PARÓQUIA 

     Depois de uma estada de nove meses na República da Armênia, retorna ao Brasil o 

nosso Diácono Mikael. Ele, logo após ter recebido a ordenação diaconal por nosso Bis-

po e Pai Dom Vartan, foi enviado à Mãe Pátria para uma imersão na armenidade. Lá, 

esteve na Paróquia Armênia Católica de Erevan, sendo acompanhado pelo laborioso 

Pe. Bedrós Yesayan. Agora, de volta à São Paulo, está exercendo o ministério do Dia-

conato em nossa Paróquia Armênia Católica de São Gregório Iluminador, dando pros-

seguimento à sua preparação para o Sacerdócio. O Diácono Mikael é brasileiro, natural 

de Porangaba– SP e realizou seus estudos teológicos no Seminário Arquidiocesano de 

São José, na cidade do Rio de Janeiro. Ao caro Diácono damos as boas vindas! 
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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 

Fevereiro - 2013 
 

03 - 3o Domingo do Tempo de Preparação para a Quaresma 
        Bênção da garganta (São Brás) 
        11h: Santa Missa cantada na intenção dos Doentes, Idosos,  
                  Cura interior e necessidades pessoais.  
         Leituras bíblicas: Tit 1,1-11 e Jo 6,48-50;59-71 (107)  
 

08 - 2a  Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais. 
 08h: Devoção das “Mil Ave-Marias” 
 10h: Santa Missa dialogada:  

         Leituras bíblicas: Tit 3,1-15 e Jo 7,14-23 (116) 
 

10 - 1o Domingo da Quaresma  
        (entrada de Adão no Paraíso) 
         Início da Campanha da Fraternidade 
         Preparação para o jejum da Quaresma 
        11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos da primeira  
                  quinzena do mês. 
         Leituras bíblicas: Rm 13,11-14,9 e Mt 6,1-21 (120) 
 

17 - 2o Domingo da Quaresma - Imposição das cinzas 

        (expulsão de Adão do Paraíso)  

         Santa Missa dialogada em português, com cantos armênios 

          11h: Santa Missa cantada na intenção dos Casais e Aniversariantes  
                   do mês. 
          Leituras bíblicas: Rm 12,1-21 e Mt 15,17-30 (134) 
 

24 - 3o Domingo da Quaresma  
        (do filho pródigo) 
        11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos da segunda 
                 quinzena do mês. 
         Leituras bíblicas: 2 Cor 6, 1-11 e Lc 15,11-32 (150) 
 
 

        

              Festa de São Gregório Iluminador 
 

Comunicamos que a tradicional festa de  

nosso Padroeiro, São Gregório Iluminador,  

será neste ano celebrada no Domingo, dia 16 de junho. 
 

Nossa Comunidade já começa a se organizar  

para essa alegre celebração. 
 

*   *   * 

Informe-se sobre nossas atividades acessando o Blog  
de nossa Paróquia Armênia Católica 

          http://igrejaarmeniacatolica.blogspot.com.br/  
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