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BOLETIM DA PARÓQUIA ARMÊNIA CATÓLICA
CATEDRAL SÃO GREGÓRIO ILUMINADOR
DAS TREVAS À LUZ – VIDA DE SÃO GREGÓRIO
Por Dom Vartan Waldir Boghossian
Roma pagã, onde o filho, Tirídates, seguiu
carreira militar. A família do jovem Gregório, por sua vez, fugiu para Cesareia, capital da Capadócia, onde recebeu educação e
formação cristã.
Mais tarde o Império Romano decidiu reconquistar a Armênia do poder dos
persas. Tirídates foi enviado, com soldados
romanos, para retomar o trono de seu pai.
Vitorioso, tornou-se Tirídates III, rei da Armênia. Gregório, sem revelar sua identidade
e credo religioso, colocou-se à disposição
do rei para servi-lo e, assim, reparar o crime
de seu pai. Ao negar-se a homenagear os
deuses no templo pagão, ele foi reconhecido como cristão. O rei mandou torturá-lo.
Gregório foi denunciado como o filho do
assassino e o monarca o condenou à morte, jogando-o no fundo de uma masmorra
profunda, onde ficou no esquecimento por
14 anos.
Tempos depois, Tirídates III contraiu
uma doença incurável que o levava a vagar
pelos campos como um animal silvestre. A
irmã do monarca teve sonhos reveladores,

Gregório nasceu no ano 257, no Ponto,
imensa região da Capadócia, às margens do
Mar Negro, à época sob influência do primeiro Império Persa.
Anak, pai de São Gregório, trabalhava na
corte do rei da Armênia. Durante uma caçada real, assassinou o rei em conluio com
os persas, que queriam tomar o poder, e
conseguiram. Em seguida, ele também foi
morto pelos guarda-costas do rei. A família do rei assassinado teve que fugir para a
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indicando que o único capaz de curar o rei
seria Gregório, o que havia sido lançado na
masmorra. Gregório foi libertado e curou,
milagrosamente, o rei. Tocado pela fé, Tirídates III fez-se batizar juntamente com
toda a sua família, sua corte e seu povo. Assim, a Armênia tornou-se a primeira nação
oficialmente cristã no ano 301, por obra de
Gregório, o Iluminador, como passou a ser
chamado.
No cristianismo, a palavra “iluminação”
é um indicativo de passagem das trevas do
pecado para a luz de Jesus Cristo, sendo Ele
a própria luz. São Gregório ficou conhecido como o “Iluminador” justamente por
ter levado ao povo armênio a luz de Cristo.
Gregório voltou, então, a Cesareia, onde
foi ordenado sacerdote e bispo pelo metropolita Leôncio, e tornou-se, em 302, líder
religioso de toda a jovem Igreja armênia,
com o título de katolicos. Para a evangelização da Armênia, contou com a colaboração
do clero de Cesareia. Já em idade avançada,
São Gregório quis levar vida eremítica, falecendo em 326.
Tradicionalmente, a Igreja Armênia celebra três festas de São Gregório. A principal
recorda a morte e o milagre do reconhecimento de suas relíquias, segundo a tradição
mais antiga. As outras duas celebrações relembram sua entrada e saída da masmorra,
após 14 anos.
Há muitos motivos para celebrarmos São
Gregório Iluminador. Ele é o santo que
“saiu do fundo do poço” e que nos ajuda
a sair do profundo de nossas dificuldades.
Devemos recorrer a Cristo através de seu
fiel e grande servidor, São Gregório, o Iluminador do povo armênio.

A festa do Padroeiro é sempre uma grande celebração da fé cristã; é um momento
de comunhão com Cristo e de celebração
da vida da Comunidade. Neste ano vamos
celebrar nosso Padroeiro no domingo, dia
10 de junho.

Festa do Padroeiro São Gregório
Iluminador
Por Sidinei Fernandes

A Paróquia Armênia Católica Catedral
São Gregório Iluminador promove a tradicional festa de seu Padroeiro no domingo,
dia 10 de junho de 2018. As comemorações
começam com a Missa solene às 10h30.Três
domingos anteriores à data da festa, os armênios católicos poderão participar de um
tríduo, às 11h, na catedral, em preparação
espiritual para essa data tão importante da
paróquia.
“É uma oportunidade de nos convertermos mais a este Cristo a que São Gregório
nos levou, e nos tornou o primeiro povo
cristão da história”, afirma Dom Vartan.
Logo após a celebração, a festa continua
até às 19h, no amplo pátio coberto, ao fundo da igreja. No espaço com capacidade
para acomodar mil pessoas, haverá barracas
de comidas típicas armênias (caftas, churrasco etc.), doces orientais, além de estandes
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armênia, celebrando a primeira festa litúrgica anual, a Epifania, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na capital Santiago.
Essa Missa reuniu um bom número de fiéis
e contou com a presença do Cônsul Honorário da Armênia no Chile, Embaixador
Eduardo Rodríguez Guarachi.

com roupas e calçados a preços acessíveis.
A diversão da criançada também está garantida. No espaço reservado ao público
infantil, monitores acompanharão as crianças, para dar mais tranquilidade aos pais. Ao
longo do dia haverá muitas atrações culturais, como danças armênias, apresentação
das sanfoneiras, de cantores juninos e outras
atividades. Conforto e segurança também
são preocupações dos organizadores. Por
isso, haverá equipes de segurança e ambulância à disposição. Cada convite dá direito
a participar do sorteio de uma televisão e
de outros prêmios.
Este é um momento propício para a comunidade armênia se reunir, confraternizar-se e fortalecer os laços de antigas amizades.

Festa de São Gregório Iluminador
Domingo, 10 de junho de 2018
Horário: 10h30 às 19h
Paróquia São Gregório Iluminador
Avenida Tiradentes, 718, Luz, São Paulo.
Estacionamento: Rua Dr. Rodrigo de Barros, 180 – Grátis.

Dom Vartan participou de três momentos durante a visita de Francisco no Chile:
na Missa campal no Parque O’Higgins, em
Santiago; no evento do Papa com a juventude; e no encontro com cerca de 50 bispos
católicos, padres, religiosos, religiosas e seminaristas, na Catedral de Santiago. “Saudei
o Santo Padre, em nome da Comunidade
armênia do Chile, e pedi a sua bênção. Na
ocasião, entreguei-lhe um presente oferecido pelo Cônsul honorário do Chile”, explicou Dom Vartan.

Dom Vartan inicia 2018
com visita pastoral ao Chile
Por Sidinei Fernandes

Dom Vartan Waldir Boghossian realizou
a visita pastoral ao Chile entre os dias 9 e
18 de janeiro deste ano. A visita coincidiu
com a viagem apostólica do Papa Francisco
àquele país.
Antes da chegada do Papa, Dom Vartan
se dedicou ao trabalho pastoral junto à Comunidade armênia, realizando visitas às famílias, e no domingo (14) presidiu a Missa

Doações ao Fundo Armênia
se transformam em projetos sociais
Por Regina Kherlakian

O Fundo Nacional da Armênia (FNA),
fundado em 1992, tem a missão de unir os
armênios na Armênia e no exterior, auxi3

liando-os a superarem as dificuldades do
país e estabelecendo o desenvolvimento
sustentável na Armênia e em Artsakh. O
FNA implementa suas ações através de uma
rede global de 20 afiliadas, que operam em 18
países. No Brasil, o Fundo Nacional da Armênia está trabalhando nos seguintes projetos:

f) Viagem para Armênia e Artsakh: estamos
formando uma comitiva que, a partir do
dia 19 de maio, vai percorrer o interior
de Artsakh e Armênia.Vamos juntos também, em 28/05, participar do Centenário
de 1a República em Sardarabad e lançar a
pedra fundamental no terreno do Centro
Comunitário de Saghmosavan.
O Fundo Armênia já encaminhou a lista
de todos os doadores de 2017, para que façam parte do Golden Book. O livro é editado
no mês de maio e colocado no site internacional do Fundo Armênia.
As campanhas do Fundo podem ser acessadas com mais detalhes no site www.fundoarmenia.com.br e na página oficial da
instituição no Facebook.
Mais informações sobre como ajudar, podem ser obtidas pelo telefone: (11) 3231-5266.

a) Projeto Kit Escolar: lançado em fevereiro e promovido pelos jovens do FNA,
o projeto prevê o fornecimento de 100
kits escolares a estudantes do ensino fundamental da Armênia e de Artsakh. Esta
ação deverá funcionar até o mês de junho. O kit custa R$ 140,00. O Fundo
Nacional pede sua ajuda, e que seus filhos participem deste importante projeto
educativo.
b) Projeto de Estufa: financiado pela Sociedade Marachá em fins de 2017, está
em fase de orçamentação na região de
Tavush.
c) Projeto Sistema de Irrigação: objeto do
Fonethon 2017, a iniciativa está em fase
de engenharia na Vila de Kolkhozashen,
na região de Martuni, em Artsakh.
d) Centro Comunitário em Saghmosavan: a
obra, a 30 km de Yerevan, está em fase de
serviços de engenharia.
e) Continua em andamento a construção
de uma casa para uma família carente
com mais de cinco filhos em Charektar-Artsakh. A obra está em fase de acabamento.

MEMÓRIA DA COMUNIDADE
ARMÊNIA CATÓLICA
Por Sidinei Fernandes

Nosso informativo trimestral, MENSAGEIRO, abre espaço para relatar histórias
de personagens, famílias, grupos, instituições, entre outras, que retratem a identidade do povo armênio no Brasil.
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pai Peniamim Tchakerian, aos irmãos dele,
Chucri Tchakerian e Astur Tchakerian. Filha
de um armênio com uma síria,Vaidê nasceu
em Alepo na Síria e só veio ao Brasil com 4
anos de idade, com o irmão Jorge Tchakerian, para se juntarem ao pai, devido a morte
da mãe dela. Quando jovem, ela conheceu
seu primo de 1º grau, José Tchakerian, nascido em Marash, que veio ao Brasil em 1930.
Os dois se apaixonaram e se casaram na Igreja São Cristóvão, antiga sede da igreja armênia católica. Da união, nasceram os filhos
Nazareth José Tchakerian, 74, Roberto José
Tchakerian, 70, e Mario José Tchakerian, 66.
Como o casal pertence a uma mesma ramificação familiar, os “Tchakerians” têm muitos integrantes espalhados, se aproximando
de 200 pessoas.
Mário recorda das conversas de seu pai, José
Tchakerian, com outros membros da comunidade, na década de 60, quando decidiram
adquirir o terreno onde se situa a paróquia
hoje, na Avenida Tiradentes, 718, Luz, SP.
“Enquanto tiver um armênio católico,
esse prédio permanecerá sendo da igreja”, é
a frase que Mário mais ouvia nas reuniões.
A participação de seus familiares na vida
comunitária sempre foi constante, desde o
tempo em que a sede provisória da missão
Armênia Católica era na Igreja São Cristóvão, entre 1935 a 1966.
“Nossa família sempre ocupou espaço
em diretorias, conselhos, nas missas dominicais e demais atividades. Tendo como um
dos representantes mais assíduos, meu pai,
José Tchakerian. Ele foi um dos fundadores
da comunidade”, revela Mário.
A religiosidade, a tradição, o bem comum
e a união são pilares fundamentais de famílias armênias, a exemplo dos “Tchakerians”.

O que define a identidade do povo armênio? É nas memórias individuais e coletivas que vamos encontrar as respostas.

Família Tchakerian

Nesta edição, revelamos a história de uma
das famílias pioneiras na fundação da Missão Armênia Católica: a Família Tchakerian.
Fragmentos dessa história foram revelados
ao MENSAGEIRO em um domingo, logo
após a Missa das 11h, numa tarde de almoço comunitário e bingo, em nossa Paróquia
Armênia Católica, no Bairro da Luz.
No salão paroquial,Vaidê Tchakerian, 93,
circula de um lado para o outro esbanjado
sorrisos e bom humor.
“Você é quem vai me entrevistar? Ah!
mas eu ando meio esquecida das coisas, tenho 93 anos, caminhando para os 94. Meu
filho Mário é quem vai falar”, dispara a matriarca dos “Tchakerians”.
Mário José Tchakerian explica que a origem família é da antiga região armênia de
Marash (hoje território turco). Os primeiros integrantes chegaram ao Brasil entre
1920 e 1930, fugindo da perseguição contra os armênios.
“O ano exato que eles chegaram no Brasil
é 1926”, diz Dona Vaidê se referindo ao seu
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zem uma coleta na Sexta-feira Santa. Nós
faremos agora. Procuremos ser generosos!
O valor anotado no boleto é apenas indicativo, pode ser alterado para menos ou
para mais!

“Esses costumes fazem parte da identidade Armênia porque preservam a família “,
conclui Mário.

COMUNIDADE PAROQUIAL

Brechó mensal

Almoço comunitário com bingo

Todo dia 19 de cada mês, comemoramos Santo Expedito em nossa paróquia.
Sentimo-nos responsáveis por difundir a
devoção deste Santo de origem armênia
que recebeu tanta popularidade no Brasil. Nesse dia, a catedral permanece aberta
para visitação e oração. A santa Missa dialogada em português é celebrada às 15h
e no salão funciona um brechó de roupas
novas, seminovas e calçados, oferecidos pelos paroquianos.
Pedimos a colaboração de todos com a
doação de roupas, calçados e outros itens
que possam suprir este bazar, para ajudar a
pagar as despesas de nossa paróquia. Desde
já agradecemos a generosidade!

A realização de bingos e almoços comunitários está ganhando força em nossa comunidade. No domingo, 4 de março, logo
após a missa das 11h, dezenas de pessoas se
reuniram no Salão Paroquial da igreja para
um momento de confraternização, que serviu para fortalecer os laços de amizade e
estimular a vida comunitária. A mesa farta
de alimentos trazidos por cada família simboliza a comunhão entre irmãos e irmãs.
A renda arrecadada com o bingo auxilia
na manutenção da paróquia. No domingo,
dia 20, do mês de maio, teremos oportunidade de nos reunir mais uma vez para
nos confraternizarmos no almoço e ter um
momento formativo.

Batismo

Coleta anual para a Terra Santa
Maio é o mês da coleta anual para a Terra
Santa!
A Igreja se preocupa com sua presença na
Terra Santa: obras e famílias necessitam de
ajuda econômica. É importante a presença
dos cristãos e dos católicos na terra de Jesus!
Com esta finalidade, todos as paróquias
católicas do mundo, a pedido do Papa, fa-

Anne Helena Moumdjian recebeu o sacramento do Batismo no dia 4 de março
de 2018, acompanhada dos pais Rafael Garabed Moumdjian e Ângela Carla Baião, e
dos padrinhos Maurício Raymundo Ayres
e Raíssa Moumdjian. O celebrante foi o Pe.
Antônio Francisco Lelo.
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Almoço comunitário
1o Domingo do “Tríduo” para a festa do
Padroeiro (veja a seguir a lista dos convidados)
11h: Santa Missa cantada na intenção dos
Fiéis Falecidos
Leituras bíblicas: At 2,1-21; Jo 14,25-31

Falecimento
O Sr. João Yapudjian faleceu
em São Paulo, no dia 9 de fevereiro de 2018, com 77 anos.
Frequentador assíduo da comunidade, gostava de participar da Missa dominical e de acolher as pessoas. Deixou muita saudade entre os que o
conheceram. Nossos pêsames à viúva Marie
Hassal Yapudjian, aos filhos Kátia, Rogério
e Sérgio, e aos demais familiares.

27 – 2o Domingo de Pentecostes

2o Domingo do “Tríduo” para a Festa do Padroeiro (veja a seguir a lista dos convidados)
11h: Santa Missa cantada na intenção dos
dizimistas
Leituras bíblicas: 1Cor 2,6-15; Jo 14,15-24

Programação pastoral de maio

Famílias convidadas para o “Tríduo”
de preparação para a
Festa do Padroeiro

06 – 6o Domingo da Páscoa

11h: Santa Missa cantada na intenção dos
doentes e idosos
Leituras bíblicas:At 20,17-38; Jo 9,39–10,10

Todas as famílias da Comunidade são
convidadas, por ordem alfabética, para homenagear o Padroeiro, durante um dos três
domingos do “Tríduo”. Compareçam!
As famílias convidadas receberão uma
bênção especial e uma lembrança.

11 – Sexta-feira: devoção das mil Ave-Marias

Por intenção das vocações sacerdotais
8h: Início da oração
10h: Santa Missa dialogada
Leituras bíblicas At 22,30-23,1; Jo 11,47-54
13 – 7o Domingo da Páscoa

1o grupo de famílias,
domingo, dia 20

Ascensão de N. S. Jesus Cristo
Início da Semana de orações pela unidade
dos cristãos
11h: Santa Missa cantada na intenção das
mães vivas e falecidas, dos aniversariantes e
dos casais aniversariantes
Leituras bíblicas: At 24,1-23; Jo 12,12-23

Abrikian, Achekian, Adjamian, Afetian,
Alapanian, Alboyadrian, Alexanian, Altounian, Ambariantz, Ananian, Andonian, Aprikian, Arabian, Arakelian, Aris, Aristakessian,
Arslanian, Asdorian, Assal, Assalian, Atikian,
Avedissian, Azrak, Babian, Baboghlian, Baboghluian, Bachian, Bakchachian, Balakdjian, Balikian, Banlian, Baronian, Basmadjian, Bayeh, Bechara, Bedros, Bedrossian,
Behisnelian, Berberian, Bertezlian, Bichara, Bilemdjian, Boghosian, Boghossian,
Bogossian, Bojikian, Borsali, Boudjikian,
Boyadjian, Boyayan, Bozian, Calaigian,
Casabian, Cayaian, Chadarevian, Chahestian, Chakirian, Cherkezian, Darakdjian,

19 – Sábado: Comemoração mensal
de Santo Expedito

Catedral aberta: 8h às 17h
Bênçãos, bazar de objetos religiosos, roupas
e calçados
15h: Santa Missa dialogada
Leituras bíblicas: At 28,11-32; Jo 13,31–14,13
20 – 1o Domingo de Pentecostes

Dia do Patriarcado: orações e coleta
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Chakirian, Ohannes05/05/92
Ekizian, Sarkis Ohannes26/05/15
Fernezlian, Bedrós Minás20/05/87
Fetulahian, Adel17/05/71
Franzelian, Abraham18/05/95
Guluizian, Miran02/05/59
Hagopian, Nevar M. Menechian08/05/02
Hakim, Luiza Kuchkarian19/05/07
Harmandaian, Hovsep Sarkis31/05/60
Hassessian,Tervanda16/05/91
Indjaian, Ohannes23/05/95
Jaburian, Siranouche23//05/95
Kasabkojian, Bedros11/05/09
Ketchedjian, Levon19/05/74
Kherlakian, Geny Manouguian20/05/89
Kherlakian, Naimé17/05/04
Koulian, Sirarpi Kessadjikian30/05/03
Koundadjian, Nair06/07/08
Kupelian, Minassin Altoun06/05/01
Kupelian, Ohannes01/05/87
Maldjian, Elisa Kherlakian14/05/71
Mazmanian, Antoun Krikor22/05/92
Ohannesian,Sirvart Yapudjian29/05/85
Papazian, Jean Mihran17/05/12
Rabbat, Naoum Sarkis26/05/51
Sarian, Ermon16/05/85
Simonian, Elizabeth05/05/68
Terzian, Lucia03/05/16
Tilkian, Leon Marcel22/05/83
Yapudjian, Helena Kodjaian12/05/98
Yapudjian,Virginia28/05/60
Zeitunlian, Hovhannes04/05/95
Zeytounlian, Mariranuch N.13/05/71

Deguirmendjian, Degurmendjian, Derderian, Dermargos, Dermendjian, Dilguerian,
Dishtchekenian, Djamdjian, Djanikian,
Djedjian, Djehdian, Dolmadjian, Donelian,
Ekisian, Ekizian e Eorendjian.

2o grupo de Famílias,
domingo, dia 27
Elmadjian, Enokian, Fernezlian, Fetulahian, Franzelian, Gananian, Gasparian, Gdikian, Gebenlian, Ghazarian, Ghougassian,
Guerekmezian, Gulluzian, Guluizian, Hadikian, Hagopian, Hajian, Hajjar, Hakim, Haladjian, Haleblian, Halvachian, Hamamjian,
Harmandaian, Haroutiounian, Hassessian,
Indjaian, Israelian, Janikian, Kabayan, Kacherian, Kahala, Kahtalian, Kalaidjan, Kalaigian, Kalaijian, Kalaydjian, Kalenderian,
Kallajian, Kaloblian, Kaloubek, Karakashian,
Karamekian, Karayan, Kasabkodjian, Kasabkojian, Kaskanlian, Kaspár, Kaspárian,
Kassabian, Kassabkodjian, Kassardjian, Kazandjian, Kazanji, Kazazian, Keutenedjian,
Khatchadourian, Khatchirian, Kherlakian,
Kirazian, Kirikian, Kiughtzian, Klatchoian,
Kodjaoghlanian, Kodjoglamian, Kodjoglanian, Kridian, Krikor, Krikorian, Kupelian,
Kurdoglian e Kurkdjibachian.

Falecidos do mês de maio
Yiguerimian, Pe. Jorge17/02/17
Alapanian, Bedrós25/05/13
Atoiantz, Mariam Garabed17/05/56
Bedoyan, Bedros02/05/78
Behisnelian, Stepan Krikor09/05/64
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Boghossian, Zeizaf Michel03/05/58
Boyadjian, Nersés13/05/68
Boyadjian,Wartevar30/05/05
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