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BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR
ABERTURA DO ANO DA MISERICÓRDIA

“Atravessar hoje a Porta Santa nos compromete a adotar a misericórdia do bom samaritano”:
este é o espírito com o qual se deve viver o Jubileu Extraordinário, conforme disse o Papa Francisco
na missa celebrada por ocasião da Solenidade da Imaculada Conceição na Praça São Pedro. O
Pontífice ressaltou a primazia da graça: “A festa da Imaculada Conceição exprime a grandeza do
amor divino. Deus não é apenas Aquele que perdoa o pecado, mas, em Maria, chega até a evitar a
culpa original, que todo o homem traz consigo ao entrar neste mundo. É o amor de Deus que evita,
antecipa e salva”. A promessa da vitória do amor de Cristo encerra tudo na misericórdia do Pai.”
Também este Ano Santo Extraordinário é dom de graça, prosseguiu Francisco. “Entrar por aquela
Porta significa descobrir a profundidade da misericórdia do Pai que a todos acolhe e vai
pessoalmente ao encontro de cada um. É Ele que nos procura, que vem ao nosso encontro. Neste
Ano, deveremos crescer na convicção da misericórdia.”
Após a comunhão, teve início o rito de abertura da Porta Santa, na entrada da Basílica de S.
Pedro. O diácono convidou os fiéis para a inauguração do Jubileu Extraordinário da Misericórdia
com estas palavras: “Abre-se diante de nós a Porta Santa. É o próprio Cristo que, através do
mistério da Igreja, nos introduz no consolador mistério do amor de Deus".
Em procissão, os concelebrantes se posicionaram na entrada da Basílica. Também estava
presente o Papa emérito Bento XVI. Diante da Porta Santa, o Pontífice fez uma oração e recitou a
seguinte fórmula: “Esta é a porta do Senhor. Abri-me as portas da justiça. Por tua grande
misericórdia entrarei em tua casa, Senhor”.

JUBILEU DA MISERICÓRDIA
NAS NOSSAS PARÓQUIAS
Seguindo o exemplo que ofereceu o Santo Padre, nas nossas paróquias fizemos os mesmos
gestos abrindo as portas santas. O gesto foi cumprido por nosso bispo Dom Vartan, acompanhado
pelos sacerdotes das distintas paróquias. Para a ocasião foi utilizado o rito armênio do "Turen páts",
com orações extraídas da Bula de Papa Francisco de convocação para o Jubileu, chamada
"Misericordiae Vultus", O Rosto da Misericórdia.
No dia 6 de dezembro de 2015 teve lugar a abertura da porta santa na Catedral São Gregório
o Iluminador da cidade de São Paulo; no dia 8 de dezembro na Catedral São Gregório de Narek da
cidade de Buenos Aires e, no dia 13 de dezembro, na Catedral de Montevidéu, Uruguai.
O povo participou com muita alegria desta celebração: os cantos animaram os ritos, e as
portas ficaram muito bonitas e estão recebendo muitos fieis que vem para ganhar as indulgências.

Porta Santa de Montevidéu

Porta Santa de São Paulo

Porta Santa de Buenos Aires
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MONUMENTO AOS MÁRTIRES
Para comemorar o Centenário do Genocídio
Armênio, no dia 13 de dezembro depois da abertura da porta
santa na Paróquia Nossa Senhora de Bzommar da cidade de
Montevidéu, Uruguai, foi inaugurado o Monumento aos
nossos Mártires. Foi um dia de festa para a Comunidade
armênia católica de Montevidéu e de enorme alegria.
Fomos honrados com a presença do bispo da Igreja
Apostólica de Uruguai, Dom Hagop Kelendjian quem foi
homenageado com um importante livro sobre o Genocídio
Armênio, por parte do nosso bispo Dom Vartan.
O arquiteto encarregado de preparar o monumento
dirigiu umas palavras aos presentes, explicando o
significado das estruturas, e o Bispo deu diplomas de
reconhecimento a aqueles que colaboraram com a
construção. O monumento contem ossos dos Mártires,
trazidos dos desertos da Síria, e repousam sobre terra trazida
da Armênia: a Mãe Pátria acolhe os restos mortais de seus
filhos martirizados! Uma lâmpada votiva, em forma de chama, guarda, dia e noite, essas Relíquias.
O documento original que garante a autenticidade das relíquias, foi lido durante a cerimônia.
Felicitações o Pároco, Pe. Antonio Ketchedjian e ao Vice-Pároco Pe. Genaro Lusararian, pela
dedicação e pelo esforço na realização do monumento.
Ao final da cerimônia todos desfrutaram de música muito alegre, oferecida pela banda
musical da escola militar, e também de um saboroso coquetel.

Alguns dos momentos compartilhados
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SANTOS ARMÊNIOS
São Brás
Um dos santos mais populares do calendário latino é, sem duvida, São Brás. O que muito
poucos sabem é que se trata de um santo armênio. Ele viveu entre os séculos III e IV na Armênia e
foi bispo da cidade de Sebaste, atual Sivas. Ficou conhecido porque retirou com a mão um espinho
da garganta de uma criança, salvando-a de uma morte segura. Por esse motivo é o padroeiro das
doenças da garganta e no dia de sua celebração, em 3 de fevereiro, em muitas cidades da Europa e
da América Latina, as pessoas vão na Igreja para benzerem as gargantas. Quando ele foi prisioneiro
por ser cristão, a mãe da criança que ele salvou o visitava na cadeia, levando comida e velas. Por
isso a costume de abençoar as gargantas com velas no dia do santo.
É conhecido como um dos “catorze santos auxiliadores”; um grupo de santos que desde o
século XIV são conhecidos pela eficácia de sua interseção contra várias doenças.
A devoção a São Brás é muito grande, por exemplo, na cidade de Dubrovnik, na Croácia,
cidade da qual o santo é o padroeiro, e que
recentemente celebrou 1700 anos do martírio.
Como lá a devoção é muito grande, o Papa
enviou um Cardeal como seu representante
para as celebrações. Foi o Cardeal de
Sarajevo o encarregado de representar o
Santo Padre. Ele levou uma carta especial do
Papa, e transmitiu sua bênção aos fiéis.
Na Itália é também um santo muito
popular e amado. Há muitas paróquias
dedicadas a ele; uma delas na cidade de
Roma, na qual os seminaristas do colégio
armênio celebram a liturgia armênia todo
sábado, e acolhem os fiéis, especialmente no
dia 3 de fevereiro.
Uma grande devoção pelo santo se pode
também encontrar na Espanha e na Argentina,
onde há muitos templos a ele dedicados.
A liturgia latina, como já foi lembrado,
celebra este santo no dia 3 de fevereiro, como
data fixa. A liturgia armênia, que não celebra
festas de santos em datas fixas, celebrou a
festa de São Brás, neste ano de 2016, no dia
1o de fevereiro.
São Brás foi capturado pelos romanos e
decapitado no ano 316, sendo enterrado na
cidade de Sebaste, Sivas.
Aumentemos nossa devoção a este
santo armênio, e divulguemos sua
nacionalidade; temos muitos santos armênios
que são patrimônio de toda a humanidade e
que engrandecem o nome da Armênia e da
santa Igreja. Façamos honra a eles imitando
suas virtudes e a sua heroicidade.
Vitrô de São Brás na Paróquia
Armênia Católica de Montevidéu
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ENCÍCLICA “LAUDATO SI”
"Laudato sì" (louvado sejas) é o título da encíclica do Papa Francisco, cujo subtítulo “sobre o
cuidado da casa comum” indica que o assunto é ecologia e preservação do Planeta Terra. "Laudato
sì" é título também para a longa introdução que precede os cinco capítulos.
O Papa expõe sobre o que está acontecendo com a Terra, maltratada e depauperada. Reflete com
base no evangelho e afirma que a raiz da crise é antropológica; aponta a urgência de uma ecologia
integral, delineia orientações de como agir e vislumbra como saída a educação e a espiritualidade.
Da citação poética do cântico de Francisco de Assis, “louvado sejas, meu Senhor pela mãe e irmã
terra, que produz frutos e flores coloridas”, passa logo para a veemente denúncia “do uso
irresponsável e do abuso dos bens” da Terra e dos “sintomas de doença que notamos no solo, na
água, no ar e nos seres vivos”. Dirigindo-se “a cada pessoa que habita neste planeta”, o Papa quer
“entrar em diálogo com todos acerca da nossa casa comum”. Põe a pergunta sobre o tipo de mundo
que queremos deixar para as gerações futuras. Refere-se aos seus predecessores, os quais já falam
“da necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade” (Paulo VI,
1970), isto é, de mudanças profundas “nos estilos de vida, nos modelos de produção e de consumo,
nas estruturas consolidadas de poder, que hoje regem as sociedades (João Paulo II, 1991)”.
É necessário ir às causas, chamando a atenção para “as raízes éticas e espirituais dos problemas
ambientais”. Francisco de Assis, modelo de alegria e amor aos pobres, “um místico e um peregrino
que vivia com simplicidade e harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo
mesmo”, inspira a aproximar-se da natureza com admiração e encanto, com a linguagem da
fraternidade, da beleza e do louvor ao criador.
O Papa deseja “unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e
integral”. Conclama a uma “nova solidariedade universal”. Elenca os “eixos” que percorrem a
encíclica: a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está
interligado no mundo, a crítica ao princípio tecnocrata de poder, a necessidade de nova
compreensão da economia e do progresso, o sentido humano da ecologia, a responsabilidade
política e a proposta de um novo estilo de vida.
Vale a pena aprofundar o
sentido e o alcance dessa
mensagem, em vista de um futuro,
pautado pela harmonia entre
natureza humana e ambiental.
Harmonia também entre estratégias
organizacionais e princípios morais
que devem reger a convivência
entre os seres humanos. Assim
começa a encíclica; assim também
pode
começar
um
novo
compromisso
envolvendo
as
pessoas de boa vontade.
+ O presente artigo é um resumo do que foi preparado por Dom Pedro Luiz Stringhini
Bispo de Mogi das Cruzes (SP), apresentado na comissão de jovens da CNBB
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PROGRAMAÇÃO GERAL DE 2016
A Paróquia Armênia Católica São Gregório Iluminador comunica várias de suas
atividades durante o ano de 2016, esperando contar com a participação das famílias e da
Coletividade armênia do Brasil.
1) 13 de março - Domingo - 13h - após a santa Missa, Almoço Comunitário no
salão paroquial, com bingo familiar.
2) 2 de abril - Sábado - 9h - Café da Manhã Armênio - No salão nobre paroquial Novidade preparada pela Comissão de Senhoras.
3) 1o de maio - Domingo - 13h - após a santa Missa, "Madagh" no salão nobre
paroquial, em memória da 101a Comemoração do Genocídio Armênio. Entrada livre e gratuita.
4) 15 de maio - Domingo - Festa de Pentecostes - 13h - após a santa Missa, Almoço
Comunitário no salão paroquial; será tratado o tema da encíclica papal "Laudato sì".
5) 29 de maio - Domingo - 13h - após a santa Missa, Almoço Comunitário no salão
paroquial, com bingo familiar.
6) 19 de junho - Domingo - Festa do Padroeiro, São Gregório Iluminador 12:30h - Grande Festa Anual nos pátios da Paróquia.
7) 28 de agosto - Domingo - 13h - após a santa Missa, Almoço Comunitário no
salão paroquial, com bingo familiar.
8) 15 de setembro - Quinta-feira - Bingo Anual da Comissão de Senhoras (Data a
ser confirmada).
9) 30 de setembro e 1o de outubro - Sexta-feira e Sábado - Peregrinação Anual a
Aparecida, no Jubileu de Prata da Independência da Armênia.
10) 16 de outubro - Domingo - 13h - após a santa Missa, Almoço Comunitário no
salão paroquial, com bingo familiar.
11) Aos sábados dos meses de outubro de novembro, das 10 às 11h Curso Bíblico
sobre o Evangelho de São Mateus.
12) 4 de dezembro - Domingo - 13h - após a santa Missa, Almoço de
Confraternização no salão paroquial, entre as diversas Diretorias e Grupos paroquiais.
13) Dia 19 de cada mês - Comemoração Mensal de Santo Expedito, mártir
armênio - das 8 às 18 horas, na igreja Catedral e no salão paroquial (Brechó).
Todas as Igrejas e Instituições Armênias da cidade de São Paulo receberam, em
janeiro, esta programação.
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NOSSA COMUNIDADE
CRISMA - Recebeu o santo Sacramento da Crisma:
Carim Tchakerian Atala Elmôr - no dia 20 de dezembro de 2015. Filho de Chafi Atala Elmôr
Junior e de Ana Paula Tchakerian. Foram padrinhos Maurício José Tchakerian e Tatiana Zanini
Tchakerian. Parabéns à família!
MATRIMÔNIOS – Consagraram o próprio amor diante de Deus:
Eduardo Tadeu Boghossian Filho e Amanda Christine Rebello - no dia 18 de dezembro de
2015. Ele é filho de Eduardo Tadeu Boghossian e de Cristina Muro Borba Boghossian. Ela é filha
de Luiz Eduardo Rebello e de Luiza Candido Rebello. Foram testemunhas Mauro Cavalieri Sodré e
Tássia Cristina Borba Boghossian. Parabéns!

FALECIDOS DE MARÇO
SANTA MISSA NO DOMINGO, DIA 13 DE MARÇO
DAVIDIAN, Pe. Vicente (1o Par.)29/3/1965
Alapanian, Zarouhi Mouradian .. 16/3/1974
Arabian, Anahid Shismanian ...... 09/3/1980
Arabian, Makruhi Partamian …. 25/3/1981
Arslanian,, Luzia Abrikian ...…. 16/3/2009
Baboghluian, Hovsep ….……… 23/3/1987
Balakdjian, Panos ....................... 27/3/1997
Banlian, Iprem ............................ 11/3/1990
Benlian, Baghdassar ……………16/3/1980
Benlian, Gadariné Asmaian …… 01/3/1974
Boyadjian, Elisa Satchaklian ….. 27/3/1990
Boyadjian, Garabed ...............….. 19/3/2014
Burunsuzian, Hagop ................... 01/3/1997
Chahestian, Susana Djanikian ... 25/3/1983
Colchibachi,Takuhi Mahseregian 10/3/1995
Danielian, Eduardo ……............ 18/3/1977
Darakjian, André ……………… 27/3/1996
Darakjian, Sahag ……………… 30/3/---Demirdjian, Garabed ……….…. 11/3/1964
Djanikian, Gabriel ………...........30/3/1978
Ekizian, Vartanuch Cassabian … 22/3/2004
Fernezlian, Michel ……………. 07/3/1969
Gasparian, Adelina Salla ……… 01/3/1965
Karagulian,, Pedro …....…......… 01/3/2000
Karakachian, Archalus Chichma. 08/3/2003

Kassabian, Kevork ……….....…… 22/3/2005
Kherlakian, Alberto ………...….... 16/3/2005
Kherlakian, Anna Kherlakian ....... 08/3/1977
Kherlakian, Cherubin Issa ............ 30/3/1995
Kherlakian, Karnig ……………… 20/3/1990
Kherlakian, Shoushan Chorbajian . 29/3/1993
Kodjoghlanian, Hovsep ………….. 18/3/1968
Makassian, Lussaper Boghossian.... 26/3/1991
Mavouchian, Baltasar …................ 22/3/1996
Momdjian, Janete Gueghmes ......... 20/3/1961
Naskashian, Marie Digris ………... 12/3/1979
Nercessian, Paulo …... …................ 17/3/1982
Nessimian, Edmond ……...……… 19/3/1998
Okasian, Mouschinas …………….. 15/3/1955
Pamboukian, Kevork ……………...09/3/1979
Partamian, Elisa Hadikian ……….. 03/3/2001
Rica Cassia, Inês ..……………..… 01/3/2003
Santurian, José ………………..… 31/3/2005
Tateossian, Setrak ……………..…. 12/3/1994
Tchakerian, Astur …... …............... 29/3/1974
Tilki, Hirantuhi Damlama ............... 28/3/2012
Varteressian, Antoinette Adubi ...... 26/3/1997
Yaroussalian, Maria Bathatian ....... 24/3/2009
Zeitounlian, José …………………. 14/3/1995

Jubileus do nosso Pai Bispo e do nosso Exarcado
1- Profissão religiosa - 21 de janeiro de 1956 - 60 anos - JUBILEU DE DIAMANTE.
2- Nomeado Bispo - 3 de julho de 1981 - 35 anos - JUBILEU DE CORAL.
3- Ordenação Episcopal - 12 de dezembro de 1981 - 35 anos - JUBILEU DE CORAL.
4- Ordenação Sacerdotal - 22 de dezembro de 1966 - 50 anos - JUBILEU DE OURO.
Os Bispos católicos apresentam ao Papa, aos 75 anos, sua renúncia. Dom Vartan apresentou em
março do ano passado, mas o Papa Francisco pediu que continuasse por mais dois anos.
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Programação Pastoral Março
2016
Todas as sextas-feiras da Quaresma:
Abstinência de carne, substituível por obra de caridade.

6- Quinta Semana de Quaresma- Quinto Domingo do tempo da Quaresma. Do Juiz.
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Idosos e Doentes.
Leituras bíblicas: Fl 3,1-14 e Lc 18,1-141 (141)

11- Quinta Semana de Quaresma- Quinta Sexta-feira: Dia de Orações pelas
Vocações Sacerdotais.
8h: Devoção das “Mil Ave-Marias”, com santa Missa dialogada às 10h.
Leituras bíblicas: 1Jo 2,18-25 e Lc 10,25-37 (146)

13- Sexta Semana de Quaresma- Sexto Domingo do tempo da Quaresma.
11h: Santa Missa cantada na intenção dos Falecidos do mês.
Leituras bíblicas: Cl 2,8-23 e Mt 22,34—23,12 (148)

20- Semana Maior. Domingo das Flores.
11h: S. Missa cantada na intenção dos Casais do mês.
Leituras bíblicas: Fl 4,4-7 e Mt 21,1-17 (155)

24- Quinta-feira Santa.
20h: Santa Missa cantada com Lava-pés.
Leituras bíblicas: 1Cr 11,23-32 e Mt 26,17-30 (159)

25- Sexta-feira Santa.
15h: Via Sacra – Celebração Comunitária da
Penitência - Adoração da Cruz.

(Dia de Jejum e de Abstinência de carne)
26- Sábado Santo – Vigília Pascal.
20h: Leitura das Profecias e santa Missa
Leituras bíblicas: 1Cr 15, -12 e Mt 28,1-20 (160)

27- PÁSCOA de N. S. JESUS CRISTO
Jubileu da Misericórdia dos
Aniversariantes do mês.

(2a Grande Festa da Liturgia Armênia)
11h: Santa Missa cantada por intenção dos Aniversariantes.
Bênção do Pão (“Más”), Bênção da casa paroquial e bênção dos ovos.
Início do segundo período de bênção das casas dos paroquianos.
Leituras bíblicas: At 1,15-26 e Mc 16,2-8 (161)

28- Segunda feira – 2o Dia de Finados.
De manhã e de tarde: O Pároco está à disposição para celebrar Missa a pedido dos fiéis
e benzer os túmulos, nos cemitérios.
SECRETARIA
Horário: De segunda a sexta-feira: das 8 às 12h; das 13 às 17h. Sábado: das 8h às 12h.
Tels: (11) 3227-6703; 3228-4084; 9 8735-0029 - Celular do Pároco: 9 8735-0026 - Fax: 3228-3789
Av. Tiradentes, 718 – CEP: 01102-000 – SÃO PAULO – SP – BRASIL - paroquiaarmeniasec@gmail.com
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