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                                          EDITORIAL 
 

 Durante o ano em que a Igreja Católica está vivendo o Ano da Fé, o Brasil trem 
a graça de acolher a Jornada Mundial da Juventude, com jovens católicos de todo o 
mundo, inclusive de nossas Comunidades armênias da Argentina, Uruguai e Chile. 
 Os jovens constituem parte significativa da sociedade e da Igreja. Eles trazem 
para a Igreja entusiasmo, autenticidade, novas idéias. A grande energia da juventude, 
quando bem direcionada, produz efeitos admiráveis. 

 Para manifestar aos jovens a predileção do amor de Deus e apresentar-lhes Jesus Cristo, Caminho, 
Verdade e Vida, única fonte e verdadeira realização pessoal e felicidade, o Papa João Paulo II, instituiu as 
Jornadas Mundiais da Juventude. A primeira realizou-se em 1986, em Roma; a do Rio é a 12a. 
 Um encontro mundial dessa magnitude exige uma super organização. Todo esse grande esforço é 
compensado pelo consolador resultado, de entusiasmo e compromisso. Na última JMJ, na Espanha, cha-
mou a atenção das autoridades civis e militares o fato que em uma reunião de milhões de jovens não hou-
vesse nenhuma ocorrência grave, nenhum caso que envolvesse droga ou bebida alcoólica. 
 A Igreja Católica do Brasil acolhe os jovens e cresce com esse encontro fraterno. A alegria profun-
da de viver o mandamento do amor, a acolhida na própria casa ou na Comunidade, dos jovens irmãos na 
fé, produz um crescimento pessoal e da própria Paróquia. 
 Deus atua nas Jornadas Mundiais da Juventude e nos oferece prova de que é possível um mundo 
melhor, com entusiasmo, respeito, justiça e fraternidade. 
 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) já programou para dezembro um encontro 
dos jovens brasileiros  para dar prosseguimento à graça da JMJ e não desperdiçar os abundantes frutos de 
tão providencial iniciativa da Igreja Católica. 
 A JMJ, reunindo com grande esforço econômico, milhões de jovens, oferece oportunidade para 
outras reuniões de grupos menores, cujos membros se encontram na Jornada Mundial, como acontece 
com a Juventude Salesiana e com os jovens do Caminho Neo-Catecumenal. 
 O querido Papa Francisco é esperado com grande expectativa, dará inúmeros testemunhos de fide-
lidade ao Evangelho e oferecerá uma inesquecível mensagem à multidão de jovens presentes. 

 

MÊS VOCACIONAL 
 

 O Mês de agosto é chamado pela Igreja no Brasil de mês vocacional. 
Isso devido ao fato de nele estar a festa de São João Maria Vianney, mais co-
nhecido pelo epíteto de Santo Cura D’Ars, ou seja, o santo pároco da cidade 
de Ars, na França.  O que inicialmente era um momento para celebrar a voca-
ção presbiteral, desdobrou-se numa série de ocasiões para celebrar a cada se-
mana desse mês cada uma das vocações, as várias expressões para servir a 
Deus e o Reino. 

 A primeira vocação é o chamado à vida, à existência, um dom que nos 
chama ao encontro com Deus e o próximo. Depois, pelo Batismo, somos cha-

mados a vivenciar nossa filiação adotiva como filhos de Deus, seja no matrimônio, seja como celibatário. 
Podemos servir a Deus e aos irmãos de diversas formas, respondendo ao chamado divino em nossos cora-
ções e consciências. 

 O Santo Cura D’Ars ao viver radicalmente a vocação ao celibato e ao presbiterato, levou toda uma 
cidade a se transformar pela força do Evangelho vivenciado no cotidiano. Ele foi sal da terra e luz para 
seus paroquianos, a ponto de sua vivência de fé transformar vidas, levando outras pessoas a viver seus 
chamados vocacionais com fé e dinamicidade. Celebremos esse mês vocacional em comunidade paro-
quial, participando das Santas Missas e demais atividades de nossa Paróquia Armênia Católica! 



    

 

UMA GRANDE FESTA! UM NOVO SACERDOTE PARA MONTEVIDÉU 
  
 

 

              A grande festa aconteceu na capital da 
República do Uruguai, na ordenação do novo Sa-
cerdote armênio católico, Padre Kenariós Lusara-
rian. 
 Foi no dia 22 de junho, um belo sábado, 
numa das maiores igrejas de Montevidéu, que fi-
cou superlotada. Estavam presentes seis bispos, 
muitos sacerdotes e uma quantidade muito grande 
de fiéis. O solene ato religioso foi seguido por 
uma sessão de cantos e danças armênias. 
 A primeira parte da Ordenação realizou-se 
no dia anterior, na bela Catedral armênia católica. 
O diácono Lusararian foi apresentado ao bispo, 
Dom Vartan W. Boghossian, como um digno can-
didato ao Sacerdócio, pelo Pároco local, o Padre 
Antonio Ketchedjian. Fez, então sua profissão de 

fé e a promessa de obediência ao seu Bispo. 
 Lusararian era coronel do exército do Uruguai. Foi diretor de uma numerosa escola para militares e 
era pára-quedista. Sentiu a vocação sacerdotal e correspondeu com generosidade ao chamado de Deus! 
Estando no Seminário Internacional Armênio de Roma, cursou a filosofia e a teologia na Universidade 
“Angelicum”. 
 Seus superiores e colegas do exército, que sempre apoiaram sua decisão, continuam mantendo 
grande admiração e amizade com o ex-coronel. Foram numerosos os que participaram da grande festa da 
Ordenação. 
 A primeira santa Missa o Padre 
Kenariós celebrou no Domingo, dia 23 
de junho, também em uma grande igre-
ja, não longe de nossa pequena e bela 
igreja Catedral. Nessa celebração ele foi 
nomeado por Dom Vartan como Vice-
Pároco dos armênios católicos do Uru-
guay. 
 Padre Kenarios Lusararian é o 
segundo de cinco filhos do casal Kenan 
Lusararian, já falecido, e dona Teresa 
Alvariza. Durante a santa Missa da Or-
denação, a primeira bênção do novo Sa-
cerdote foi para sua mãe, sob forte 
aplauso dos presentes. 
 Essa grande festa de Ordenação Sacerdotal, movimentou a Comunidade armênia católica, toda a 
Coletividade armênia do Uruguai e a própria capital, Montevidéu. Entre os numerosos presentes estavam 
o Padre Reitor do Seminário de Roma, uma comitiva da nossa Paróquia de Buenos Aires, encabeçada pelo 
Pároco, Mons. Paulo Hakimian, Sacerdotes do Brasil, Sacerdotes e fiéis vindos da Europa. 
 Louvamos a Deus pelo dom desta vocação para a nossa Igreja Armênia Católica, para a nossa Co-
munidade do Uruguai! 
 Padre Kenariós Lusararian, já participou de uma de nossas festas anuais de São Gregório Ilumina-
dor e estará novamente entre nós de 17 a 21 de julho, encabeçando o grupo de jovens armênios que parti-
ciparão da Semana Missionária em nossa Paróquia de São Paulo e, em seguida, da Jornada Mundial da 
Juventude no Rio de Janeiro. No Domingo, 21 de junho, concelebrará a santa Missa em nossa Catedral de 
São Paulo. Seja bem-vindo e parabéns! 
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  A GRANDE FESTA DO PADROEIRO 

 

 A grande festa do Padroeiro da Paróquia Armênia Católica de São Paulo é celebrada no mês de 
junho. Neste ano caiu no dia 16, um Domingo alegre, cheio de festa. 
 Por estarmos no Ano da Fé, a preparação para o dia de São Gregório Iluminador teve como tema o 
dom da Fé, a luz de Cristo, trazida pelo apóstolo da Armênia, o que lhe deu o título de "Iluminador". Nos 
três Domingos consecutivos que antecederam a festa, as famílias armênias da Comunidade, comparece-
ram em três grupos, e receberam uma bela gravura de São Gregório juntamente com uma "vela do Ilumi-
nador". Foram assim convidadas a rezar diariamente em família a oração que lhes foi entregue, diante da 
imagem e da vela acesa. 
 O dia da festa foi muito solene começando pela santa Missa celebrada pelo nosso Pai Bispo Dom 
Vartan, acompanhado por vários Sacerdotes colaboradores, como o Padre Antonio, Vigário, o Padre Se-
bastião César Barbosa e o Padre Luilton, de Araçatuba. Numerosos fiéis participaram da celebração religi-
osa, juntamente com a senhora Cônsul Honorária da Armênia em São Paulo, Hilda Dirouhi Burmanian. 
 A quermesse realizada em seguida nos amplos pátios da Paróquia contou como numeroso público 
que se deliciou com a grande variedade de barracas, música ao vivo e vários tipos de saborosa alimenta-
ção. 
 A festa contou também com as honrosas presenças dos Eclesiásticos da Igreja Armênia Apostólica 
e com os Representantes das Instituições armênias. 

 O clima de família rei-
nante, os brinquedos infantis, 
os preços módicos de roupas e 
tênis, deram um colorido espe-
cial a essa grande festa anual 
armênia, que viu empenhada a  
Diretoria da Paróquia, a dinâ-
mica Comissão de senhoras e 
vários colaboradores. 
 São Gregório Ilumina-
dor, Apóstolo da Armênia, ro-
gai por nós! 
     

 

A BÍBLIA  E A LEITURA ORANTE 

 

 A “Lectio Divina”, termo latino que em português pode ser literalmente traduzido por “leitura di-

vina” da Sagrada Escritura, também conhecida por “leitura espiritual” ou mesmo por “leitura orante” da 

Palavra de Deus, constitui um antigo método de meditação da Bíblia, cuja mais antiga referência aos seus 

princípios encontra-se em Orígenes de Alexandria (séc. III) quando em seus escritos se referia à “theía 

anágnosis” (divina interpretação), ou seja, o conhecimento espiritual da Sagrada Escritura. Ler a Bíblia 

com o olhar da fé, iluminado pela graça divina. 

 Com o florescer da vida monástica a Leitura Orante da Palavra de Deus tomará maior impulso, 

pois juntamente com a Liturgia será o alimento espiritual para os contemplativos de todos os tempos. Tan-

to assim que nas regras monásticas de São Pacômio (Egito), Santo Agostinho (norte africano), São Basílio 

(Capadócia) e São Bento (Itália) há uma série de exortações sobre a Leitura Espiritual  
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dos textos sagrados. O mesmo dá-se em várias obras dos 

Santos Padres, como em Santo Ambrosio e São Jerôni-

mo. 

 A Lectio Divina sempre foi tida como um meio 

privilegiado de conhecer a Jesus Cristo através da pró-

pria Palavra de Deus (cf. Fl 3,8ss), momento pelo qual o 

orante misticamente fica em comunhão com o seu Mes-

tre. A leitura constante da Sagrada Escritura é tão im-

portante ao cristão, que São Jerônimo nos diz que 

“ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo” (Comm. In Is., 

prol). O próprio Concílio Vaticano II, em seu decreto 

Dei Verbum 25, ratifica e promove a restauração da Le-

ctio Divina a toda Igreja, pois sendo algo tão precioso 

deveria ser estendido a todos os fiéis. 

 Será com o monge Guigo, o Cartuxo (séc. XII), com sua obra “Scala Claustralium” (escada dos 

monges) que a Lectio Divina será sistematizada na forma que conhecemos atualmente, formando uma 

“escada” de quatro degraus para auxiliar aos leitores dos textos bíblicos. Assim temos: 

 Lectio (leitura); Meditatio (meditação); Oratio (oração); Contemplatio (contemplação). 

 O célebre prior da Grande Cartuxa nos explica que, “a leitura procura a doçura da vida bem-

aventurada; a meditação a encontra; a oração a pede, e a contemplação a experimenta. A leitura, de certo 

modo, leva à boca o alimento sólido, a meditação o mastiga e tritura, a oração consegue o sabor, a con-

templação é a própria doçura que regala e refaz. A leitura está na casca, a meditação na substância, a ora-

ção na petição do desejo, a contemplação no gozo da doçura obtida.” (Guigo, o Cartuxo, in Scala Claus-

tralium). 

 Deste modo, pela “lectio” (leitura) entramos em contato com o texto sagrado mediante uma leitura 

atenta e calma, a qual pode ser uma perícope (um trecho bíblico, a exemplo de uma parábola). Essa leitura 

não terá o objetivo de ser uma exegese bíblica (estudo acadêmico), mas de ser um “momento oportu-

no” (kairós) para escutar a voz de Deus. Pode-se ler quantas vezes for necessário, até perceber-se 

“tocado” pela mensagem do texto sagrado. 

 Com a “meditatio” (meditação), dá-se como que uma “ruminação” dessa Palavra na alma do oran-

te. É momento de escuta após a leitura, em diligente meditação. Pela meditação o Espírito Santo vem a 

iluminar a consciência do fiel e falar-lhe ao coração. 

 Mediante a “oratio” (oração), o leitor responde a Deus, pois sen-

do a oração um diálogo, Deus e o orante se comunicam. O tipo de ora-

ção variará de acordo com a circunstância; será uma oração livre, como 

uma conversa entre Pai e filho. Tal oração poderá ser de súplica, inter-

cessão, ação de graças, louvor; isso de acordo com aquilo que anterior-

mente a graça divina tiver inspirado ao orante. 

 Por fim a “contemplatio” (contemplação), onde não há mais a 

necessidade de palavras e o orante não será quem irá conduzir tal diálo-

go; será Deus, com a sua graça a dirigir esse momento. O fiel permane-

cerá em silêncio diante do Senhor, adorando-o. Se Deus irá ou não con-

duzir o fiel à contemplação, ou se lhe dará apenas tranqüilidade e paz 

em meio ao silêncio ou, ainda, se será apenas um momento de esforço 

para ficar na presença divina, é algo que o orante não escolherá, pois 

 

 

 



 Página 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 
 

 Também nossa Paróquia Armênia Católica participa da 
Semana Missionária que antecede a Jornada Mundial da Juventude no Rio 
de Janeiro. 
 Como em todas as paróquias de São Paulo e do Brasil, 
acolheremos jovens provindos de outros países, jovens armênios, para seis 
dias de comunhão mútua, com atividades religiosas, sociais e patrióticas co-
muns. 
 Serão, ao todo, sete pessoas; cinco do Uruguai e duas do 
Chile. A comitiva estará encabeçada pelo Pe. Kenariós Lusararian ex-
coronel do exército uruguaio, recentemente ordenado em Montevidéu. Serão 
vivenciados, durante a Semana Missionária, diversos temas: A acolhida en-
tre irmãos; a Vocação a que cada um é chamado; a Vocação comum ao 
amor e à santidade; a realidade de um povo, cristão e armênio. 
 Os momentos de oração, segundo os temas diários, serão 
realizados em nossa Catedral São Gregório Iluminador, no Mosteiro da Luz, 
na Catedral da Sé, na igreja São Bento e no Monumento aos Mártires Armênios. 
 Serão visitadas as diversas Igrejas armênias de São Paulo e Osasco, a União Geral Ar-
mênia de Beneficência (UGAB), o Clube Armênios (SAMA), a Casa de Repouso armênia, os centros cul-
turais e os museus da capital paulista. 
 No Domingo, dia 21, os visitantes participarão da santa Missa armênia do Envio, às 11 
horas e na segunda-feira seguirão para o Rio de Janeiro, integrando os milhões de jovens que, com o Papa 
Francisco, assumirão compromissos em vista de um mundo melhor. 
 No dia 24 de julho receberemos ainda, em nossa Paróquia de São Paulo, 135 jovens ar-
gentinos do Caminho Neo-Catecumenal, vários deles da nossa Comunidade paroquial de Buenos Aires. 
Acompanhados pelo nosso Sacerdote Gomidás Sebastião. Visitarão o complexo do vizinho Mosteiro da 
Luz, que conserva o corpo do santo brasileiro, Frei Antônio Galvão e aí escutarão uma palestra sobre a 
vida religiosa feminina de clausura. 
 Na tarde do mesmo dia seguirão caminho para o Rio de Janeiro. 
 

 

BATIZADO E CRISMA 

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

Alice Markarian Rondino - no dia 28/04/2013. Nascida em São Paulo, é filha de 

Rômulo Rondini e de Rosane Markarian Rondini. Foram Padrinhos o Sr. Rodolfo 

Rondini e a Sra. Aline Rondini. Alegramo-nos com toda a família! 
 

Julia Domingues Bambukian Marçal - no dia 14/07/2013. Nascida na Cidade de São 

Paulo, é filha de Roberto Marçal e de Vanessa Domingues Bambukian Marçal. Foram 

Padrinhos o Sr. Edgar de Souza Daniel Filho e a Sra. Ana Carolina Comoti Rodrigues 

de Oliveira. Felicitações a todos os  familiares! 

 

somente a Deus cabe conduzir a contemplação. Independente do que vier a suceder, será o próprio Deus a 

se fazer presente na vida do fiel. Através da prática da Leitura Orante da Palavra de Deus, “Ele recria a 

alma fatigada, nutre a quem tem fome, sacia sua aridez... vivifica-a, mortificando-a por um admirável es-

quecimento de si mesma, e embriagando-a sóbria a torna” (Guigo, o Cartuxo). 

 Um belo exemplo de prática da Lectio Divina encontra-se no próprio Evangelho, o qual serve de 

estimulo a todos os fiéis, quando lemos que Maria Ssma. guardava todas as coisas e as meditava em seu 

coração (cf. Lc 2, 51).  
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Behisnilian,Eduardo...........…...................03/08/02 

Boyadjian, Hajighez.……..…….………....14/08/60 

Chimachimanian, Maria J. Perpétua.........04/08/86 

Dishtchekenian, Antranik……………...….15/08/96 

Fechio, José Carlos....………..……..….....07/08/02 

Janikian, François Mikael.………...........10/08/64 

Kalaigian, Nouritza Ainteplian...…........15/08/82 

Kassabian, Esther Teilekeian..................11/08/66  

Kassardjian,Sultan.................................09/08/07 

Dermendjian, Andon..………….............13/08/73 

Kherlakian, Avedis Clemente…………..07/08/01 

Kherlakian, Zeki.……………….............04/08/83 

Mahseredjian, Raquel.……..…….….......13/08/82 

Maldjian, Lussin Sevzatian….........……05/08/85 

Martins, Osmar.....................................13/08/99 

Momdjian dos Santos, Anita….…….…...13/08/98 

Nakashian, Leonie Assal.…………..…...03/08/99 

Okasian, Rosa……………….……...……02/08/05 

Santurian, Vartivar….……………..........14/08/90 

Soukiassian, Meguerditche …….…........04/08/41 

Tchakerian, José……………..…….…….06/08/07 

Tchakerian, Takuy Davulubeukian….....12/08/64 

Terzian, Jorge........................................15/08/06 

Terzian, Maria Loreta Cipolla ...............06/08/88 

Varteressian, Hagop...............................09/08/95  

 

Arabian, Garabed.....................................16/08/71 

Arslanian, Boghos…..…….....…...............24/08/94 

Arslanian, Serpuhi Abrikian..….……........24/08/80 

Azrad, Spiro Abdel Ahad.........................23/08/97 

Balian, Dikran.........................................27/08/69 

Boghossian, Vahram..………….….……....20/08/90 

Casabian, Maria Rossi.............…….........31/08/93 

Dermendjian, Verônica Sislian..…............22/08/59 

Djanikian, Cláudio José....…………….....20/08/73 

Equizian, Chahan……………………...….26/08/09 

Hadikian, Nichan..……………..………...20/08/02 

Janikian, Acabi Avakian..………............22/08/73 

Kazazian, Elvira Attard...…………........19/08/94 

Ketchedjian, Aris.…………....................31/08/91 

Kherlakian, Carlos Alberto…...….…......23/08/08 

Kherlakian, Marie Therese.……...….…..23/08/99 

Kiskissian, Hatcher…………………..…..16/08/90 

Kurdoglian, Gulênia Mikaelian…...........24/08/96 

Maldjian, Minás.……..………….…..…..23/08/95 

Nalbentian, Penyamin Masrop…...….....18/08/08 

Okasian, Ghougas……….......................19/08/63 

Oundjian, Solina Guevikian.......…….....18/08/76 

Sassunian, Martha Boudjikian……….....22/08/08 

Terzian, João Francisco.…..…......….....29/08/90  

 

  

 FALECIMENTOS  

     Partiram para a casa do Pai: 

 

     04/04/2013 -  Thereza Corbelino Bojikian. Faleceu aos 102 anos, na 

cidade de Campo Grande - MS.  Sentimentos de pêsames aos  familiares. 
 

     14/04/2013 -  Avedis Kassabian. Faleceu aos 78 anos na cidade de 

São Paulo. Sentimentos de pêsames a viúva a Sra. Adair, aos filhos Roberto, 

Rosangela, Fernando, Marcelo, aos demais familiares e amigos. 

 

     14/04/2013 -  Bedros Alapanian. Faleceu aos 79 anos na cidade de 

São Paulo. Sentimentos de pêsames aos  familiares e amigos. 
      

     12/07/2013 -  Jacob Jacques Boutros Hamanjian. Faleceu aos 84 anos 

na cidade de São Paulo. Sentimentos de pêsames à viúva Sra. Isabel e aos 

demais  familiares e amigos. 

MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS  

DA PRIMEIRA QUINZENA DO  

MÊS DE AGOSTO 

Santa Missa no Domingo, dia 11 

MEMÓRIA DOS FIÉIS FALECIDOS  

DA SEGUNDA QUINZENA DO  

MÊS DE AGOSTO 

Santa Missa no Domingo, dia 25 



 

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@bol.com.br  

 

paroquiaarmeniasec@bol.com.br  
 

 

Informe-se sobre nossas atividades  
acessando o Blog  

de nossa Paróquia Armênia Católica: 
 

http:igrejaarmeniacatolica.blogspot.com.br/  

 

SECRETARIA 

 
 

Horário:  

 

De segunda a sexta-feira:  

das 8 às 12h e das 13 às 17h. 

 

Sábado: das 8h às 12h.  

 

 

 Tels.: (11) 3227-6703 e 3228-4084  

 

 Fax: 3228-3789 
 

Responsável: Sra. Jaqueline 

 

 Celular do Pároco: 

 (11) 98122-0914   

 

Dom Vartan (11) 3042-8770  

(chamada local que ele recebe no país 

onde se encontra)  

 

           exarmal@gmail.com 
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 4 - 5o Domingo do Tempo da Transfiguração  

       11h: Santa Missa cantada por intenção dos Idosos, Doentes e pelas necessida- 

        des pessoais. 

      Leituras bíblicas: 1 Cor 12,1-11 e Mc 1,35-39 (489) 
 
 
 

9 - 2a  Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais. 

08h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com S. Missa dialogada às 10h. 
       Leituras bíblicas:  1 Cor 13,1-10 e Mc 2,1-12 (492)  
 
 
 

11– 6o Domingo da Trasfiguração  

       Preparação para o jejum da Assunção 

        11h: Santa Missa cantada pelas Falecidos da primeira quinzena. 

        Leituras bíblicas: 1 Cor 13,11-14,5 e  Mc 2,13-17 (494) 
 
 
 

 18 - Assunção da Mãe de Deus  

        4o grande festa litúrgica  

        Benção das uvas 

        Benção do Pão 

        11h: Santa Missa solene na intenção dos Casais, Aniversariantes do                                        
mês  mês. 
         Leituras bíblicas: Gal 3,29-4,7  e  Lc 2,1-7  (506) 
 
 
 

19– 2o Dia da Assunção  

        4o Dia dos Defuntos (Or merelots) 

       11h: Santa Missa dialogada pelos Falecidos das pessoas presentes. 

        Leituras bíblicas: 2 Cor 6,16-7,1 e  Lc 1,26-38 (507) 
 
 
 

25 – 2o Domingo da Assunção 

        1o Domingo do Tríduo para a festa de S. Gregório 

        11h: Santa Missa em português com cantos armênios na intenção dos        
F       Falecidos da segunda quinzena do mês. 
         Leituras bíblicas: 2 Cor 6,16-7,1  e  Lc 1,26-38  (511) 
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