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  São Paulo - Brasil - 15
o
 Ano                            N

o
 54 - Jul - Dez. - 2014 

 

BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA 
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR 

 
EPIFANIAS DE JESUS 

 

  São quatro as Epifanias, ou seja, as Manifestações de Jesus antes do início da vida pública, 

revelando a sua divindade. 
 

    
 

  No santo Natal Jesus se manifestou ao povo judeu nas pessoas dos pastores; o anjo lhes 

disse: "Eu anuncio para vocês a Boa Notícia, que será uma grande alegria para todo o povo: hoje, 

na cidade de Davi, nasceu para vocês um salvador, que é o Messias, o Senhor (Lc 2,11)". 

  Na visita dos Reis Magos, Jesus é revelado aos pagãos, representados pelos três reis, 

estudiosos da astronomia. Eles vieram a Belém, adoraram o Filho de Deus e lhe ofereceram ouro, 

incenso e mirra (cfr. Mt 2,1-12). 

  No Batismo de Jesus, Deus Pai revela seu Filho Unigênito a todos os presentes: "Este é 

meu Filho amado, que muito me agrada (Mt 3,17)". 

  Nas Bodas de Caná da Galileia, Jesus realiza seu primeiro milagre: transforma a água em 

vinho. "Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele (Jo 2,11)". 

  Essas quatro manifestações acontecem em uma só festa litúrgica, a Epifania, que é 

celebrada no Domingo mais próximo do dia 6 de janeiro. 

  Essa primeira das cinco grandes festas litúrgicas armênias é precedida por cinquenta dias 

de preparação, a "Quinquagésima", começando no Domingo mais próximo ao dia 18 de novembro, 

iniciando assim o Ano Novo litúrgico. 

  A saudação litúrgica dessa grande festa é: "Cristo nasceu e se manifestou! Um grande 

anúncio para todos nós!" "Krisdós dzenáv iév haidnetsáv! Tzezi, mezi, medz avedis!" 
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PALAVRAS DO PAPA FRANCISCO 
 

 No dia 28 de setembro, na Missa, na Praça de S. 

Pedro, o Papa, comentando o texto evangélico da visita de 

Maria à sua prima Isabel, disse aos milhares de Idosos na 

Jornada a eles dedicada: 
 

 "O Evangelho que ouvimos, hoje acolhemo-lo 

como Evangelho do encontro entre os jovens e os idosos: 

um encontro cheio de alegria, de fé e de sabedoria. 

 Maria é jovem, muito jovem. Isabel é idosa, mas 

foi nela que se manifestou a misericórdia de Deus e, há 

seis meses, juntamente com o marido Zacarias, está à 

espera de um filho. 

 Também nesta circunstância, Maria nos indica o 

caminho: ir ao encontro da idosa parente, permanecer com 

ela, certamente para a ajudar, mas inclusive e prin-

cipalmente para aprender dela, que é idosa, uma sabedoria 

de vida. (...) 

 Por vezes há gerações de jovens que, devido a complexas razões históricas e culturais, 

vivem de maneira mais vigorosa a necessidade de se tornarem independentes dos pais, quase 

de se «libertarem» da herança da geração precedente. É como um momento de adolescência 

rebelde. Contudo, se tal encontro não for recuperado, se não se encontrar um equilíbrio 

renovado e fecundo entre as gerações, derivará um grave empobrecimento para o povo, e a 

liberdade que predomina na sociedade será uma liberdade falsa, que praticamente sempre se 

transforma em autoritarismo. 

 É assim que a Virgem Maria nos indica o caminho: a vereda do encontro entre os 

jovens e os idosos. O futuro de um povo pressupõe, necessariamente, este encontro: os jovens 

infundem a força para levar o povo a caminhar, enquanto os idosos fortalecem este vigor com 

a memória e com a sabedoria popular." 

 

 

NOVO EMBAIXADOR DA ARMÊNIA NO BRASIL 
 

 Ashot Galoyan, diplomata armênio e cientista, é 

o atual Embaixador da República da Armênia no Brasil. 

 Ele nasceu na Armênia, na cidade de Vanadzor, 

em 1956. Graduou-se no Departamento de História da 

Universidade de Yerevan   

 O embaixador Ashot Galoyan também fala cor-

rentemente o russo e o inglês. É casado e pai de três fi-

lhos. 

 De 1979 a 1982, foi Assistente do Reitor da Uni-

versidade Nacional de Yerevan e professor do De-

partamento de História.  

 Nosso Embaixador tem vindo com frequência a 

São Paulo para presidir as reuniões da Coletividade 

Armênia que prepara o Centenário do Genocídio, no 

próximo ano. 

 Em abril, ele realizou sua primeira visita a uma 

Comunidade Armênia do Brasil: com sua esposa e um 

dos filhos compareceu em nossa Paróquia, ao "Madagh" 

(refeição religiosa) em memória dos Mártires do Genocídio.  
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SÍNODO SOBRE A FAMÍLIA 
         

       O Papa Francisco 

convocou uma As-

sembléia Geral Extra-

ordinária do Sínodo 

dos Bispos para refle-

tir sobre os "DESA-

FIOS PASTORAIS 

DA FAMÍLIA NO 

CONTEXTO DA E-

VANGELIZAÇÃO". 

      O Sínodo foi a-

berto pelo Santo Pa-

dre no Domingo dia 5 

de outubro; o encer-

ramento ocorreu no 

dia 19 de outubro. 

   

  Também nosso Katolicós Patriarca Nersés Pedro XIX era membro dessa Assembleia 

Extraordinária, que contou com Bispos de todos os continentes. O resultado do Sínodo será enviado às 

Conferências Episcopais e Sínodos das Igrejas Orientais Católicas para estudo, em vista de outra reunião 

internacional que o Papa Francisco acaba de convocar: a XIV Assembleia Geral Ordinária dos Bispos 

sobre o tema: "A VOCAÇÃO E A MISSÃO DA FAMÍLIA NA IGREJA E NO MUNDO 

CONTEMPO-RÂNEO", a se realizar no Vaticano, de 4 a 25 de outubro de 2015. 

 

ORDENAÇÃO DO PADRE FÁBIO 
 

 No dia 10 de outubro, na cidade paulista de Itapetininga, o bispo diocesano, Dom 

Gorgônio Alves da Encarnação Neto, ordenou Sacerdote o diácono Fábio da Silveira Wagner. 
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Dom Vartan e o Pe. Antonio Francisco Lelo, acompanhados pelo ministro Ricardo, 

participaram desse grande acontecimento, transmitindo as saudações do Clero e fiéis das nossas 

Comunidades de São Paulo, Buenos Aires e Montevidéu. O diácono Fábio esteve conosco vários 

anos, servindo como Diácono e preparando-se para o Sacerdócio, sempre disponível aos planos 

de Deus, que o conduziu à sua diocese de origem.  

 

A MISSA ARMÊNIA - Reflexão sobre o Ato penitencial 
 

 A liturgia da 

Missa da Igreja Armênia, 

na parte inicial, chamada 

de "ato penitencial", so-

freu a influência da litur-

gia celebrada na Igreja 

Católica Latina antes do 

Concílio Vaticano II. 

O Presidente latino 

rezava o "Confesso diante 

de Deus ..." ("Confiteor 

...") e em seguida o Salmo 

42: "Aproximar-me-ei do 

Altar de Deus, do Deus 

que alegra a minha 

juventude." ("Introibo ad 

altare Dei"). São partes copiadas literalmente no período em que a Armênia se transferiu para 

o Mediterrâneo, instalando-se na Cilícia durante 300 anos, de 1078 a 1375; na chamada 

Armênia Mediterrânea. 

A Igreja Católica latina, após a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, já não reza 

mais essas orações no início da missa. Elas permaneceram, porém, no início da Missa 

Armênia.  

Começaremos a omitir o ato penitencial no início da Missa; por isso os fiéis não devem 

estranhar. A Santa Missa começa sempre com a invocação a Nossa Senhora: "Pela 

intercessão da santa Mãe de Deus, aceita, Senhor, nossas súplicas e salvai-nos". Em seguida 

o Presidente sobe, beija o Altar e se dirige ao altar lateral onde prepara a o pão e o vinho.  

Na liturgia armênia, o ato penitencial tem lugar no início da segunda parte da Missa, a 

"Liturgia Eucarística". Depois da as-

sembleia ter ouvido a Palavra, ela pede 

perdão e troca o beijo da paz, para assim 

poder celebrar e comungar o sacrifício do 

Senhor sob as espécies do pão e do vinho 

consagrados. 

Assim, sem repetição, ressaltamos 

o ato penitencial armênio, antes de come-

çar a segunda parte da Missa. Enquanto o 

coro canta o "Marmin derunagán", o 

Presidente faz o ato penitencial; retira to-

do ornamento sacro que indica solenida-

de (para isso fecha-se a cortina) e, pro-

fundamente inclinado, reza expressivas orações de penitência e de pedido de perdão a Deus, 

também como representante da Comunidade, que se prepara para receber e transmitir a paz. 

Faz ainda um gesto penitencial de lavar as mãos, apresenta o pão e o vinho a Deus e os 

consagra no Corpo e Sangue de Cristo. 
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NOSSA COMUNIDADE 
 

 
 

Peregrinação a Aparecida 
 

  No sábado 27 de setembro realizou-se a Peregrinação Anual ao Santuário da 

Aparecida. Foi um dia maravilhoso na opinião das numerosas pessoas que participaram. 

  A santa Missa armênia foi cantada na capela do primeiro andar, que fica atrás da 

imagem milagrosa de Nossa Senhora; nesta capela também rezou o Papa Francisco. 

 

Jornada da Terceira Idade 
 

 No Domingo, dia 28 de setembro, foi celebrada pelo Papa Francisco, na Praça de São 

Pedro, em Roma, a Jornada da Terceira Idade, Dia dos Avôs e das Avós. 

 A Jornada Mundial da Terceira Idade foi sugestão de um jovem ao Papa, durante um 

almoço que o Santo Padre ofereceu a um grupo de jovens, na Jornada Mundial da Juventude, no 

Rio de Janeiro. Várias vezes o próprio Papa já havia insistido na necessidade de dar muita atenção 

às pessoas idosas. 

 Também em nossa Paróquia, naquele Domingo, em sintonia com o Papa, a santa Missa foi 

celebrada por intenção das pessoas idosas da nossa Comunidade. 

 Dom Vartan, nosso pai-bispo, ao dar a bênção aos Idosos, fez a entrega de uma Bênção 

Papal à Sra. Vaidé Tchakerian, a decana das vovós, com seus belos 90 anos! Parabéns dona Vaidé, 

por tantos anos de dedicação à Comunidade, participando até hoje da Diretoria Feminina! 

 

BATIZADOS E CRISMAS 
 

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

Isabella Kherlakian Nicolau – no dia 28/9/2014. Nascida aos 24/10/2013 em 

South Miami, Flórida, USA, é filha de Gustavo Rene Nicolau e Maria Carolina 

Kherlakian Nicolau.  Foram Padrinhos Luiz Gustavo Bugano Kherlakian 

Mariana da Costa Kherlakian. Parabéns! 
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Lorena da Costa Kherlakian – no dia 28/9/2014. Nascida aos 6/10/2013 em São Paulo, é filha 

de Luiz Gustavo Bugano Kherlakian e Mariana da Costa Kherlakian. 

  Foi Madrinha Maria Carolina Kherlakian Nicolau. Alegramo-nos com toda a família! 
 

Vinicius Franzelian Sue – no dia 11/10/2014. Nascido aos 15/12/2013 em São Paulo, é filho de 

Rodrigo Ribeiro Sue e Mayara Macedo Franzelian. 

  Foram Padrinhos Abraham Ricardo Franzelian Lacerda e Francyelly Martins Adamo. 

Felicitações! 

 

MATRIMÔNIO 
 

                               Consagraram o próprio amor diante de Deus: 
 

David Macario Arakelian e Jaqueline de Oliveira - no dia 20 de abril de 2014.  

 Ele é filho de Jorge Hovhannes Arakelian e de Vera Lúcia Macario Arakelian. 

 Ela é filha de Edson de Oliveira e de Elisabete da Silva Oliveira. 

 Foram Testemunhas: Jorge Hovhannes Arakelian e Vera Lúcia Macario Arakelian. Felicitações 

às famílias e ao novo casal! 

 

Diogo Baboghlian e Mariana Vasconcellos Pedroso - no dia 24 de maio de 2014. 

 Ele é filho de Antonio Baboghlian e de Maria Helena da Silva Baboglian. 

 Ela é filha de Sérgio Claudino Pedroso e de Suzete Aparecida de Moraes Vasconcellos 

Pedroso. 

 Foram testemunhas: Henrique Vasconcellos Pedroso e Juliana Baboghlian. Parabéns ao novo 

casal; congratulações às duas famílias. 

 

FALECIMENTOS 
 

                  Partiram para a casa do Pai: 
 

7/8/2014 - Matlem Tchakerian Behisnelian. Faleceu em São Paulo aos 

72 anos. Apresentamos os pêsames a seu esposo, Sr. João, aos filhos, Jor-
ge, Sérgio e João Carlos, aos irmãos Leão e Pedro e aos demais familiares. 

Deus a acolha em sua casa! 
 

 

 

 

7/8/2014 - Nazeli Haroutiounian Dermendjian. Faleceu em São Paulo 

aos 95 anos. Era viúva do saudoso Sr. Andon Dermendjian. Pêsames aos 

filhos: Maria, Anna, Meguerdiche e Lúcia, ao irmão Alexander Artin e aos 

demais familiares. Deus a tenha em sua glória! 

 

 

 

20/9/2014 - Renazante Topgian Terzian. Faleceu em SãoJosé do Rio 

Preto, SP, aos 82 anos. Era viúva do saudoso Sr. Jorge Terzian. Senti-

mentos de pêsames aos filhos, José, Paulo, Sônia e Sandra, assim como 

aos demais familiares. Deus lhe conceda a paz eterna! 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

AGRADECEMOS A DEUS O GRANDE DOM DA VIDA, RECEBIDO POR NOSSAS 

IRMÃS FALECIDAS 
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Falecidos da 1
a
 quinzena de novembro (Missa no dia 9) 

 

 

Abrikian, Garabed………….…..…03/11/89 

Bademian, Aram…………..….......07/11/07  

Bojikian, Ricardo Stockler ..….......09/11/87 

Caskanlian, Garaped………….…..07/11/83 

Chahestian, Lutfia…………..…….05/11/71 

Djanikian, Clemente……….……..01/11/49 

Hassessian, Boghos……………….05/11/67 

Kalenderian, Baghdassar Melkon.. 09/11/47 

Kalenderian, Priapion (Mary)….....05/11/81 

Kassabkodjian, Anna Santurian......11/11/89 

Kechichian, Setrak……………......05/11/96  

Keutenedjian, Varan………………....15/11/59 

Khatchadurian, Luci………………....11/11/92 

Kherlakian, Evandro………....…........05/11/84 

Kirchanian, Nicola………...…….…..01/11/62 

Maldjian, George…………………….06/11/10 

Moundjian, Siranouche (Sirarpi)…....11/11/12 

Nalbentian, Garabet Mesrob................15/11/08 

Ovanessian, Dickran Jorge..................11/11/62 

Sivzatian, Mikael……………………..15/11/59 

Tcherkezian, Gregoire……………….07/11/62 

Zeitunzian, Berjuhi…………….…….12/11/09 

 

Falecidos da 2
a
 quinzena de novembro (Missa no dia 23) 

 

Alapanian, Krikor………………..20/11/98 

Arslanian, Hagop………….……...23/11/65 

Chahestian, Arthur..……….……..18/11/00 

Dermendjian, Aghop……….…….17/11/01 

Hossepian, Ricardo………….........29/11/81 

Kahtalian, Hayganuche Boghossi.. 24/11/89 

Kalaidgian, Agob………………....23/11/90 

Kalaidgian, Vartouhi Sahatdjian….16/11/01 

Kassabian, Dudu Harmandaian.......16/11/04 

Kassabian, Jeannette Assalian…….20/11/00 

Keutenedjian, Anna Silva………...23/11/02 

Keutenedjian, Claudina..................17/11/46 

Khatchadourian, Mari………….…....19/11/99 

Khatchadurian, Yenovk…………......16/11/84 

Kherlakian, Serop……………............22/11/61 

Maldjian, Krikor Minás………...…...30/11/62 

Pamboukian, Vicente………………..17/11/10 

Sarafian, Ramela Ghazarian................17/11/81 

Sevzatian, Artin………………….…...23/11/58 

Sevzatian, Krikor………………….….21/11/84 

Sislian, Leandro……………………...27/11/86 

Tarakdjian, Bachir…………………...16/11/75 

Tchakerian, Eliza Belerenian………..30/11/81 

Torossian, Toros..................................20/11/75 

Vassilian, Makrouhie Kherlakian........22/11/73 

 
 

Reforma da Catedral 
 

 Nossa bela igreja Catedral está com a fachada muito deteriorada, 

especialmente devido à infiltração de água, chegando ao  ferro do concreto 

dos arcos. 

 Os projetos estão expostos no salão paroquial para que os fiéis dêem 

suas opiniões e sugestões. Pensa-se fazer uma cobertura contra a chuva que 

abranja as três portas da Catedral. As portas abrirão para o lado de fora e, 

em uma delas, haverá uma rampa para cadeirante. 

 A Comissão econômica paroquial está analisando o melhor projeto e 

procurando a soma necessária para realizá-lo. Certamente contaremos com a 

colaboração da Comunidade! 
 

BINGO 
 

No dia 5 de novembro, a Diretoria Feminina de nossa Paróquia realizará  

um grandioso Bingo beneficente no  Restaurante Cristal.  

Haverá manobristas para estacionamento. 

As pessoas interessadas podem comunicar-se com a Secretaria da Paróquia. 
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Programação Pastoral 

novembro – 2014 
 

Mês da Cultura Armênia 

Mês do Rosário 

 

02 - 8
o
 Domingo do Período da Cruz  

          11h: Santa Missa cantada na intenção Idosos e Doentes. 
               Leituras bíblicas: Ef 1,1-14 e Lc 8,17-21 (377●558)    

 

09 - 9
o
 Domingo do Período da Cruz 

          11h: Santa Missa cantada na intenção dos 

            Falecidos da 1
a
  quinzena de novembro. 

               Leituras bíblicas: Fl 1,1-11 e Lc 9,43-50  (383●649)    
 

14 - 2a  
Sexta-feira: Dia de Orações pelas Vocações Sacerdotais.  

          08h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com S. Missa dialogada às 10h. 
          Leituras bíblicas: Fl 2,12-30 e Lc 10,30-42 (391●670)  

   

 

Início do Novo Ano Litúrgico 

(Quinquagésima: 50 dias de preparação para a Epifania) 
 

 

16 - 1o
 Domingo da Quinquagésima da Epifania 

         11h: Santa Missa cantada na intenção dos  

           Casais do mês de novembro. 
           Leituras bíblicas: Fl 4,8-23 e Lc 11,1-13 (1●675)    
 

23 - 2
o
 Domingo da Quinquagésima da Epifania 

         11h: Santa Missa cantada na intenção dos 

           Falecidos da 2ª quinzena de novembro.   
          Leituras bíblicas: 1Ts 1,1-10 e Lc 12,13-31 (8●688)   
 

30 - 3o
 Domingo da Quinquagésima da Epifania 

         11h: Santa Missa cantada na intenção dos 

           Aniversariantes do mês de novembro. 
          Leituras bíblicas: 1Ts 4,1-13 e Lc 13,1-9 (15●699)   

 

Atendimento: De segunda a sexta-feira: das 8 às 12h e das 13 às 17h. Sábado: das 8h às 12h. 

Tels.: (11) 3227-6703 ;  98735-0029 (Tim) - Fax: 3228-3789 - Celular do Pároco: 98735-0026 (Tim) 
Av. Tiradentes, 718 – CEP: 01102-000 – SÃO PAULO – SP – BRASIL 

Responsável: Srta. Jaisy. 

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

 

 
 

 

 

INTERNET 
 

Visite a página da Paróquia na Internet: 

http://igrejaarmeniacatolica.blogspot.com.br    

Ela contém notícias da Paróquia, da Igreja, da Coletividade armênia e inúmeros 

pontos de contato! 

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

