
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  São Paulo - Brasil - 15o Ano                            No 53 - Abr-Mai-Jun - 2014 

 

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 
TRANSFIGURAÇÃO DE JESUS 

 

  No Domingo dia 27 de julho, 

a Igreja Armênia celebrará a festa da 

Transfiguração. É a terceira das cinco 

grandes festas litúrgicas anuais.  

  O Santo Padre o Papa Fran-

cisco, no passado dia 16 de março co-

mentou, na Praça de São Pedro, esse 

importante fato da vida de Jesus. 

  Eis o que nos diz o Papa, 

ajudando-nos a nos prepararmos para 

essa festa: 

  "Amados irmãos e irmãs, 

bom dia! 

  Hoje o Evangelho apresenta-

nos o evento da Transfiguração. É a 

segunda etapa do caminho quaresmal: 

a primeira, as tentações no deserto, no domingo passado; a segunda, a Transfiguração. Jesus 

«tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os, em particular, a um alto monte» (Mt 17, 1). A 

montanha na Bíblia representa o lugar da proximidade com Deus e do encontro íntimo com Ele; o 

lugar da oração, no qual estar na presença do Senhor. Lá no monte, Jesus mostra-se aos três 

discípulos, luminoso, lindíssimo; e depois aparecem Moisés e Elias, que conversam com Ele. O seu 

rosto é tão esplendoroso e as suas vestes tão cândidas, que Pedro fica fulgurado, a ponto que queria 

permanecer ali, como que parar aquele momento. Imediatamente ressoa do alto a voz do Pai que 

proclama Jesus seu Filho predileto, dizendo: «ouvi-O» (v. 5). Esta palavra é importante! O nosso 

Pai que disse a estes apóstolos, e diz também a nós: «Ouvi Jesus, porque é o meu Filho predileto». 

Mantenhamos, esta semana, esta palavra na mente e no coração: «Ouvi Jesus!». E isto não é o Papa 

que o diz, é Deus Pai, a todos: a mim, a vós, a todos, todos! É como uma ajuda para ir em frente 

pelo caminho da Quaresma. «Ouvi Jesus!». Não esqueçais. 

  É muito importante este convite do Pai. Nós, discípulos de Jesus, somos chamados a ser 

pessoas que ouvem a sua voz e levam a sério as suas palavras. Para ouvir Jesus, é preciso estar 

próximos dele, segui-lo, como faziam as multidões do Evangelho que o seguiam pelas estradas da 

palestina. Jesus não tinha uma cátedra ou um púlpito fixos, era um mestre itinerante, que propunha 

os seus ensinamentos, que eram os ensinamentos que o Pai lhe tinha dado, ao longo das estradas, 

percorrendo trajetos nem sempre previsíveis e por vezes pouco fáceis. Seguir Jesus para o ouvir. 
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Mas também ouvimos Jesus na sua Palavra escrita, no 

Evangelho. Faço-vos uma pergunta: vós leis todos os 

dias um trecho do Evangelho? Sim, não... sim, não... 

Metade e metade... Alguns sim e alguns não. Mas é 

importante! Leis o Evangelho? É bom; é bom ter um 

pequeno Evangelho, pequeno, e levá-lo conosco, no 

bolso, na carteira, e ler um pequeno trecho em 

qualquer momento do dia. Em qualquer momento do 

dia tiro do bolso o Evangelho e leio algo, um pequeno 

trecho. Nele é Jesus que fala, no Evangelho! Pensai 

nisto. Não é difícil, nem sequer necessário que sejam os 

quatro: um dos Evangelhos, pequeníssimo, conosco. 

Sempre o Evangelho conosco, porque é a Palavra de 

Jesus, para a poder ouvir. 

  Deste episódio da Transfiguração gostaria de indicar dois elementos significativos, que 

sintetizo em duas palavras: subida e descida. Precisamos ir para um lugar apartado, de subir ao 

monte num espaço de silêncio, para nos reencontrarmos a nós mesmos e ouvir melhor a voz do 

Senhor. Fazemos isto na oração. Mas não podemos permanecer ali! O encontro com Deus na oração 

estimula-nos de novo a «descer do monte» e voltar para baixo, para a planície, onde encontramos 

tantos irmãos sobrecarregados por canseiras, doenças, injustiças, ignorâncias, pobreza material e 

espiritual. A estes nossos irmãos que estão em dificuldade, estamos chamados a levar os frutos da 

experiência que fizemos com Deus, partilhando a graça recebida. E isto é curioso. Quando ouvimos 

a palavra de Jesus, escutamos a Palavra de Jesus e a temos no coração, aquela Palavra cresce. E 

sabeis como cresce? Oferecendo-a ao próximo! A Palavra de Cristo em nós cresce quando a 

proclamamos, quando a oferecemos aos outros! É esta a vida cristã. É uma missão para toda a 

Igreja, para todos os batizados, para todos nós: ouvir Jesus e oferecê-lo aos outros. Não esqueçais: 

esta semana, ouvi Jesus! E pensai no Evangelho: fá-lo-eis? Fareis isto? Depois no próximo domingo 

dir-me-eis se fizestes isto: ter um pequeno Evangelho no bolso ou na carteira para ler um pequeno 

trecho durante o dia. 

  E dirijamo-nos agora à nossa Mãe Maria, e recomendemo-nos à sua guia para prosseguir 

com fé e generosidade este itinerário da Quaresma, aprendendo a «subir» um pouco mais com a 

oração e a ouvir Jesus, e a «descer» com a caridade fraterna, anunciando Jesus." 

 

DOIS PAPAS E UM SACERDOTE SANTOS 
 

  No dia 3 de abril do corrente ano o S. Padre Francisco 

declarou santo o Padre José de Anchieta. 

  Todos já ouvimos falar, já nos primeiros anos 

escolares, desse Sacerdote nascido em 1534 no arquipélago das 

Canárias. Tinha 12 irmãos dos quais mais dois se tornaram 

sacerdotes. Veio missionário no Brasil em 1553, com menos de 

20 anos de idade, desempenhando grande atividade apostólica. A 

CNBB o nomeou protetor das Catequistas. 

  Foi ordenado Sacerdote no Brasil aos 32 anos. Não 

obstante sua saúde delicada, percorria grandes distâncias na 

preocupação de levar a Boa Nova de Jesus aos indígenas. Foi um 

grande defensor dos índios; aprendeu a língua tupi e foi o 

primeiro a preparar uma gramática da língua tupi-guarani. 

Chegou a oferecer-se como prisioneiro ao cacique, enquanto o 

Padre Manuel da Nóbrega, com o filho do chefe indígena foi 

dialogar com os brancos em vista de um acordo de paz. Teve a 

iniciativa de utilizar meios atraentes da época para evangelizar, 
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como o teatro e a poesia. Foi poeta, teatrólogo e historiador; escrevia suas obras em quatro idiomas: 

português, espanhol, latim e tupi.  

  Fundou várias cidades e participou da origem da cidade de São Paulo com a fundação do 

Colégio São Paulo. Somente pelos escritos do Padre Anchieta soubemos a data do início da capital 

paulista; escreveu aos seus superiores: "Aos 25 de janeiro do ano do Senhor de1554 celebramos, em 

paupérrima e estreitíssima casinha, a primeira missa, no dia da conversão do Apóstolo São Paulo e, 

por isso, a ele dedicamos nossa casa!"  

  No afã de evangelizar, duas vezes por mês percorria uma trilha litorânea de 105 

quilômetros; é o chamado "Caminho de Anchieta". A rodovia Anchieta recebeu esse nome por 

coincidir com parte desse trajeto.  

  Foi sempre considerado um Sacerdote santo, em vida e após sua morte, tanto pelos fiéis 

como pela Igreja. Já em vida realizou milagres. 

  Faleceu na cidade Anchieta, por ele fundada no Espírito Santo e foi sepultado em Vitória. 

 

  No Domingo, dia 27 de abril, na Praça de São Pedro, diante de uma multidão de 800.000 

pessoas o Papa Francisco declarou santos dois Papas: João XXIII e João Paulo II. Na presença 

também do Papa Bento XVI, tendo sido chamada a "festa dos quatro Papas", dois vivos e dois 

falecidos. 
 

        São João XXIII, 

italiano de nascimento, 

foi Núncio Apostólico 

em diversos países e 

Patriarca de Veneza. 

        Foi um eclesiásti-

co muito dócil ao Espí-

rito Santo.  O chamado 

"Papa Bom", "Papa da 

Bondade", convocou o 

Concílio Vaticano II em 

1961. 

          Escreveu oito en-

cíclicas, como a "Paz na 

Terra" e a "Mãe e Mes-

tra". 

         Seus restos mor-

tais são velados no inte-

rior da Basílica de São 

Pedro.  

  São João Paulo II é nosso contemporâneo. O Papa polaco, peregrino da paz, esteve quatro 

vezes no Brasil e muitos o vimos pessoalmente. Teve um colega armênio na infância, apreciava os 

armênios, criou e, 1981 o nosso Exarcado Apostólico da América Latina e esteve na Armênia em 

2001, participando da celebração dos 1.700 anos de Cristianismo do Povo Armênio. Autorizou, por 

iniciativa do nosso pai bispo Dom Vartan e do pedido de nosso Katolicós Patriarca Nersés Pedro, a 

colocação da estátua de São Gregório Iluminador no Vaticano e a abençoou. 

  Foi o peregrino da paz. Visitou 129 países, percorrendo mais de um milhão de quilômetros. 

  Foi um dos grandes líderes mundiais do século vinte. Influenciou diretamente o fim do 

comunismo na Polônia e na Europa. Seu pontificado foi o terceiro mais longo, depois do de São 

Pedro e de Pio IX. Expressava-se em aos menos quinze idiomas: italiano, francês, alemão, inglês, 

espanhol, português, ucraniano, servo-croata, esperanto, grego clássico, latim e na sua língua 

materna, o polaco. 

  Foi o Papa da juventude e o Papa da família! Criou o Encontro Mundial da Juventude. Foi 

Papa do diálogo com as outras religiões cristãs e não cristãs. Foi mediador entre a Argentina e o 
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Chile evitando a eminente guerra entre essas duas nações. Orientou a Igreja com numerosos docu-

mentos, entre eles quatorze encíclicas. 

  Sobreviveu a um atentado, faleceu aos 85 anos e foi sepultado na Basílica de São Pedro. 

 

NOVO RESPONSÁVEL PELA IGREJA ARMÊNIA NA TURQUIA 
 

 O reverendo arcipreste Levon Boghos Zekiyan, de 70 anos, foi 

nomeado pelo Papa Francisco, responsável pela Igreja Armênia 

Católica na Turquia. 

 Nascido em Istambul, capital da Turquia, foi ordenado 

sacerdote em 1967. 

 É um intelectual armênio de fama mundial. Autor de inúmeras 

obras, é professor na Universidade Católica Oriental de Roma. 

Organiza também, anualmente, um curso de língua e cultura armênia 

na Universidade de Veneza. 

 Com o título de Arcebispo, substituiu o benemérito Dom 

Hovhannes Tcholakian, atualmente com 95 anos, que por 48 anos 

esteve à frente da nossa Arquieparquia de Istambul. 

 A Igreja Armênia Católica possui na Turquia 3.200 fiéis, 4 

paróquias e 3 escolas. 

 Com a ordenação episcopal do Padre Levon, prevista para os próximos meses, a Igreja 

Armênia Católica contará com 15 bispos, além do Katolicós Patriarca. 

 A Comunidade Armênia Católica do Brasil felicita o novo arcebispo e lhe augura um vasto 

trabalho apostólico! 

 

NOSSA COMUNIDADE - Dia das Mães 

 
 O segundo Domingo de 

maio, Dia das Mães, encontra a 

Comunidade Armênia Católica 

rezando pelas Mães na santa 

Missa dominical e fazendo-lhes 

uma singela homenagem. 

 O Sr. Marcelo Hagop Abri-

kian, membro do Conselho pa-

roquial saudou as mães presen-

tes. A festa foi concluída no 

salão paroquial onde todos can-

taram os parabéns às queridas 

mamães. 

 
 

 

 

 

Julho é o mês da coleta anual e mundial  para o  

Santo Padre o Papa! 
 

Com a nossa generosa colaboração, o Papa socorre 

os países que sofrem calamidades e 

ajuda tantos projetos de comunidades carentes! 

Com o boleto bancário participe da caridade 

que o Santo Padre faz em nome de toda a Igreja! 
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Festa do Padroeiro 

 
 No esplêndido Domingo, 8 de 

junho, a Comunidade Armênia Católica de 

São Paulo celebrou a festa do Padroeiro da 

sua Paróquia e Catedral, o apóstolo da 

Armênia, São Gregório, o Iluminador. 

 Um "Tríduo" de Domingos ajudou 

as famílias, convocadas em três grupos, a 

se preparar espiritualmente para a solene 

festa.  

 A santa Missa armênia cantada a 

quatro vozes, contou com a presença de 

vários Sacerdotes e numerosos coroinhas, 

dando grande solenidade à liturgia.  

 Contamos com a presença do Padre 

Antonio Ketchedjian, atual Pároco da Comunidade armênia católica do Uruguai, acompanhado pela 

sua irmã religiosa Querubina Ketchedjian, o Padre Sebastião César Barbosa, já missionário na 

Armênia e o Padre José Araújo, encarre-

gado das famílias armênias de Lins e 

região noroeste do estado de São Paulo. 

 No período da tarde, a gran-

diosa festa social reuniu cerca de mil 

pessoas num ambiente familiar e de mui-

ta animação e organização. 

 Honraram-nos com sua presen-

ça na festa Sua Eminência o Cardeal 

Dom Odilo Pedro Scherer, que reside ao 

lado da paróquia, Dom Datev Karibian e 

o arquimandrita Dr. Nareg Berberian, da 

Igreja Apostólica Armênia. 

 
 

Almoço religioso - "Madagh" 
 

 Pelo segundo ano consecutivo nossa 

Paróquia de São Paulo realizou, em home-

nagem aos Mártires armênios do Genocídio de 

1915, a refeição religiosa chamada "Madagh". 

Foi no dia 20 de abril, após a santa Missa 

dominical pelos Mártires e a visita ao Monu-

mento armênio da Praça Armênia, juntamente 

com a Comunidade das demais Igrejas Armê-

nias. 

 A refeição preparada com carinho e 

competência pela Comissão de Senhoras da 

Paróquia, contou com a presença do novo 

embaixador da Armênia no Brasil, Sr. Ashot K. 

Galoyan e família, a Sra. Cônsul Geral da 

Armênia em São Paulo, Sra. Hilda Dirouhi Burmaian, Dom Datev Karibian, Arquimandrita Nareg 

Berberian, novo Primaz da Diocese da Igreja Apostólica Armênia do Brasil, Padre Boghos Baronian, 

representantes das Instituições Armênias e numerosos fiéis. O Sr. Embaixador fez uso da palavra e, 

com as demais autoridades, manifestou grande alegria em conhecer a Catedral armênia católica. 
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Primeira Eucaristia 
 

 Após um período 

serio de preparação sete 

crianças iniciaram no dia 1o 

de junho sua Vida Eucarís-

tica, recebendo pela primei-

ra vez o Corpo de Cristo Eu-

carístico. 

 Estão de parabéns a 

catequista Sra. Dikranoui E-

kizian (Zazá) os pais das 

crianças que participaram 

também do período de cate-

quese e as sete crianças. Na 

foto, da esquerda para a di-

reita, de branco: Bruna As-

sal Puopolo, Fábio Haroutiun Valletta Ekizian, Luíza Burr Afetian, Aline Kassabian, Vitor Tcha-

kerian Sanazar, Alexandre Burr Afetian, Mirella Tchakerian Freire e a catequista Zazá. 
 

BATIZADOS E CRISMAS 
 

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

Brenda de Sousa Santos Tchakerian – no dia 7/12/2013. Nascida aos 

21/5/2013 em São Paulo, é filha de Cesar Tchakerian e Magaly de Sousa San-

tos Tchakerian. 

 Foram Padrinhos o Sr. Jacob Tchakerian a Sra. Vartuhy Tchakerian. Pa-

rabéns! 
 

Sarah Karagulian Machado Lopes – no dia 8/12/2013. Nascida aos 23/9/2013 em São Paulo, é 

filha de Ricardo Lopes de Lima e Alessandra Machado Lopes.  

 Foram Padrinhos o Sr. Guilherme Furlan Germano e a Sra. Adriana Machado Furlan Germano. 

Alegramo-nos com toda a família! 
 

Arthur Abrikian Telles – no dia 8/2/2014. Nascido aos 5/3/2013 em São Paulo, é filho de André 

Ricardo Telles e Grazielle Abrikian Telles. 

 Foram Padrinhos o Sr. Alberto Abrikian e a Sra. Alexandra Telles. Felicitações! 

 

MATRIMÔNIO 
 

Consagraram o próprio amor diante de Deus: 
 

Victor Elias Carbone Mudalen e Luana Sarafian - no dia 28 de março de 

2014.  

 Ele é filho de Jorge Tadeu Mudalen e de Sandra Regina Carbone Mudalen. 

 Ela é filha de Hovhannes Sarafian e de Beatriz Sarafian. 

 Foram Testemunhas: Lucas Sarafian e Paula Starropoulu Barcha. Felicitações às famílias e ao 

novo casal! 

 

Alberto Kherlakian e Mônica Kalenderian - no dia 10 de maio de 2014. 

 Ele é filho de Alberto Kherlakian e Surpuhy Kurkjian Kherlakian. 

 Ela é filha de Kevork Kalenderian e Margritte Safarian Kalenderian. 

 Foram testemunhas: Jorge Kevork Kalenderian e Cristiane Florence Kherlakian. 
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FALECIMENTOS 
 

             Partiram para a casa do Pai: 
 

14/2/2014 - Hilda Felicio Baboghlouian. Faleceu em São Paulo aos 72 

anos. Era viúva do saudoso Sr. Artin Baboghlouian. Casal sempre dedicado 

à Paróquia e à Comunidade, muito ajudou os Sacerdotes na sua missão 

apostólica. Apresentamos os pêsames aos filhos, Marcelo e Maurício, aos 

irmãos e demais familiares. Deus a acolha em sua 

casa! 
 

16/6/2014 - Maria Gebenlian Kherlakian. Fale-

ceu em São Paulo aos 83 anos. Era viúva do saudoso comendador Avedis 

Clemente Kherlakian. Com toda a família agradecemos a Deus a sua vida 

e todo o bem que pode realizar. Sentimentos de pêsames aos filhos, Ana 

Elisabete e Reinaldo Clemente, assim como aos demais familiares. Deus 

lhe conceda a paz eterna! 

 

Falecidos da 1
a

 quinzena do mês (Missa no dia 13) 

 
 

Chadarevian, Mons. Gabriel…....….13/07/90 

Maldjian,Pe. Clemente………….….04/07/09 

Ananian, George Onig……………..12/07/77 

Arakelian, Hampartsum Nazar……. 11/07/00 

Baboghlian, Anna Hovsep................04/07/54 

Baboghluian, Alsina da Conceição...14/07/91 

Bernardes Lima, João Batista...........06/07/66 

Boghossian, Farha….........................09/07/65 

Boghossian, Sempat..........................04/07/93 

Borsali, Michel Albert.......................08/07/63 

Chahestian, George Ohannes……....02/07/60 

Codjaian, Gabriel…………………...15/07/05 

Elmadjian, Minás……………….…..15/07/93 

Ghougassian, Georges Asdour……. .08/07/97 

Hadikian, Bedros……………….......08/07/83 

Hajjar, Fadel Naoum……………….01/07/04 

Hassesian, Haroutiune………...........13/07/80 

Hassessian, Zaruhi Zeitunlian……...05/07/97 

Indjeian, Hovannes…..............……07/07/74 

Kherlakian, Cynthia………………..06/07/83 

Kherlakian, Hatuna Semerdjian…....01/07/00 

Kherlakian, Veronika………………05/07/59 

Kodjaian, Hovsanna………………..12/07/88  

Kurdoglian, Armine Dichtchekenian01/07/98 

Maldgian, Haroutium……………....06/07/06 

Maldjian, Antonio…………….........05/07/04 

Mirzeyan, Anna…………………….02/07/80 

Ohannesian, Artin……………….....05/07/81 

Tarakdjian, Arminda Moraes............14/07/85 

Tchakerian, Nazareth………............07/07/99 

Tchakerian, Peniamin……………...08/07/77 

Tilkian, Rupen……………………...11/07/85 

Tomassian, Armenag………….........02/07/67 

Ustabachian, Mariam Dermendjian..04/07/74 

Yapudjian, Minás…………………...07/07/90 

Zeytounlian, Setrak…………....……03/07/71 
  

 

Falecidos da 2
a

 quinzena do mês (Missa no dia 27) 

 

Boghossian, Ardaches……………...30/07/88 

Boghossian, Gosmã………………...27/07/41 

Crosby, Donald……………………..19/07/00 

Fetulahian Ambrosio, Adelina…….17/07/85 

Gasparian, Sérgio .......................... 23/07/60 

Hadikian, Techegun Tossunian…....24/07/04 

Indjaian, Marie.................................17/07/09 

Janoian, Artin………………...........25/07/80 

Kassabian, Selim…………………...26/07/85 

Keusseyan, Mardiros……………….19/07/00 

Kherlakian, Robert………………....23/07/02 

Kherlakian, Robert…………………..23/07/02 

Kurkdjian, Gadariné…………………29/07/02 

Kurkdjibachian, Alfonso………….....23/07/88 

Maldjian, Simon Minás…….………..27/07/57 

Mikaelian, Mariam…………………..22/07/64 

Pajanian, Haygowi Kazandjian….......23/07/95 

Papazian, Adelaide ..................….......27/07/85 

Santurian, Lucia Augusto…………....20/07/93 

Sarafian, Alexandre……………….....24/07/07  

Semerdjian, Anisia Tchakerian……...17/07/99 

Semerdjian, Vincent Sarkis………….24/07/95 
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Kurkdjian, Gadariné……………..…29/07/02 

Kurkdjibachian, Alfonso…………...23/07/88 

Spanpinato, Salvatore..........................25/07/95 

Tchakerian, Siranuch Tchorbadjian…24/07/69 

Terzian, Hagop…………….................24/07/79 
 

 

Programação Pastoral 
julho – 2014 

 

 

06 - 5o Domingo do Tempo de Pentecostes  

           33o Aniversário da criação do Exarcado da Am. Latina 

          11h: Santa Missa cantada na intenção Idosos e Doentes. 
               Leituras bíblicas: Rm 917-29 e Mt 12,38-45 (238)    

 

11 - 2a  Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais.  

          08h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com S. Missa dialogada às 10h. 
          Leituras bíblicas: Rm 917-29 e Mt 13,16-23 (243)    
 

13 - 6o Domingo do Tempo de Pentecoste 

          24o Aniversário da morte de Mons. Grabriel Chadarevian - 2o Pároco 

          5o Aniversário da morte do Pe. Clemente Madjian - 3o Pároco 

          11h: Santa Missa cantada na intenção dos 

            Falecidos da 1a  quinzena de julho. 
               Leituras bíblicas: Rm. 9,30-10,4 e Mt 13,24-30 (245)    
 

20 - 7o Domingo do Tempo de Pentecoste 

          Preparação para o jejum da Transfiguração 

         11h: Santa Missa cantada na intenção dos  

           Casais e Aniversariantes do mêsd de julho. 
           Leituras bíblicas: Rom 11,13-24 e Mt 14,13-21 (252)    
 

27 - SOLENIDADE DA TRANSFIGURAÇÃO  

        (3a Grande Festa Litúrgica anual) 

        Primeiro dia do Tríduo 

        Missa solene. Bênção do Pão. 

         11h: Santa Missa cantada na intenção dos 

           Falecidos da 1ª quinzena de julho.   
          Leituras bíblicas: 1Jo 1,1-7 e Mt 17,1-13 (259)   
 

28 - Segunda-feira: 2o dia do Tríduo 

        3o Dia de Finados    

         11h: S. Missa dialogada pelos Falecidos apresentados pelas pessoas presentes. 
            Leituras bíblicas:1Jo, 1,1-7 e Mt 17,1-13 (260)  
 

Horário: De segunda a sexta-feira: das 8 às 12h e das 13 às 17h. Sábado: das 8h às 12h.  
   Tels.: (11) 3227-6703 - Celular do Pároco: 98735-0026 - Fax: 3228-3789 

Dom Vartan (11) 3711-7113 (chamada digital local que ele recebe no país onde se encontra) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Av. Tiradentes, 718 – CEP: 01102-000 – SÃO PAULO – SP – BRASIL 

Secretaria: paroquiaarmeniasec@bol.com.br    Dom Vartan: exarmal@gmail.com 
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