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Պաշտօնաթերթ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Պրազիլահայ Թեմի 

Mensagem de Sua Santidade Karekin II, 

Patriarca Supremo e Catholicós de Todos os 

Armênios, por ocasião da rememoração de 

Vartanants, proferida na Santa Sede de 

Etchmiadzin, em 11 de fevereiro de 2021: 

Amados filhos, 

Hoje, a nossa Santa Igreja Apostólica comemora o 
Dia dedicado a São Vartan Mamigonian e seus 
1036 soldados heróis. Eles não são apenas parte 
da nossa história, mas uma presença espiritual 
sublime na nossa vida.      

Nada inspira a identidade cristã armênia 
mais do que o testemunho da fé e o amor 
patriótico. No século V, eles resistiram 
bravamente a terríveis situações, mas 
sempre com a convicção de que o nosso 
povo permaneceria atado eternamente à sua 
Pátria e ao Nome Sagrado de Cristo: “E em 
nenhum outro há salvação, porque também 
debaixo do Céu nenhum outro nome há, dado 
entre os homens, pelo qual devamos ser salvos” 
(Atos 4, 12).  

Hoje, os santos companheiros de São Vartan 
legam para nós a sua mensagem que nos 
chega das profundezas dos séculos, para 
sermos corajosos e fortalecidos em Cristo 
nosso Senhor e com sentimentos profundos 
de Amor; para protegermos nossas 
santidades e valores, bem como mantermo-
nos sólidos no nosso dever sacramentado de 
fortalecer e assegurar a prosperidade da 

nossa Pátria com responsabilidade e 
prosperidade. A lembrança de São Vartan e 
de seus companheiros é um apelo para 
unirmos e multiplicarmos  nossos esforços 
em prol de um futuro brilhante do nosso 
povo e nossos anseios nacionais, honrando 
nossos filhos que foram martirizados na 
guerra de Artsakh, os quais lutaram com o 
brilho e espírito imortal de São Vartan, o 
herói guerreiro e de seus companheiros  
martirizados na Batalha Épica de Avarair. 

Roguemos ao nosso Senhor e Salvador para 
que, através da intercessão do valente 
guerreiro São Vartan e seus companheiros, 
mantenha a nossa Pátria sólida e em Paz, 
com nosso povo fortalecido e unido com 
Amor,  Esperança e Fé, sob a Égide de Sua 
Destra, e que nossos corações se rejubilem 
com conquistas e vitórias nacionais.   

________________________________________________________________________________________________________  
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 

ՈՒՂԵՐՁԸ, ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՕՆԻ ԱՌԻԹՈՎ 

Սիրելի զավակներ Մեր, այսօր Առաքելական 

մեր Սուրբ Եկեղեցին նշում է նվիրական 

հիշատակը Սրբոց Վարդանանց: 

Արդարև, Սուրբ Վարդանանք սոսկ 

պատմություն չեն, այլ ոգու վեհ 

ներկայություն մեր կյանքում: Հայ 

քրիստոնեական մեր ինքնությանը ոչինչ 

այդչափ ոգեշնչում չի պատճառում, որքան 

հավատքի և հայրենյաց սիրո նրանց 

վկայությունը: Հինգերորդ դարում նրանք 

արիությամբ դիմակայեցին ահեղ 

փորձությանը՝ ունենալով վստահությունը, 

որ մեր ժողովուրդը առհավետ սիրով 

կապված պիտի մնա հայրենի իր երկրին և 

Քրիստոսի Սուրբ Անվանը, քանզի «երկնքի 

տակ չկա մարդկանց տրված այլ անուն, որով 

կարելի լինի, որ մենք փրկվենք» (Գործք Դ 

12): 

Այսօր Սուրբ Վարդանանք դարերի հեռվից 

պատգամում են մեզ, որ Քրիստոսով 

զորացած և հայրենյաց սիրո ջերմ զգացումով 

քաջ ու արդյունավոր լինենք մեր 

սրբությունների ու արժեքների 

պաշտպանության և մեր հայրենիքի 

զորացման ու շենացման սրբազան մեր 

պարտքի ու պատասխանատվության մեջ: 

Նրանց հիշատակը կոչում է, որ 

բազմապատկենք ու միավորենք մեր 

ջանքերը՝ հանուն մեր ժողովրդի լուսավոր 

ապագայի, հանուն մեր իղձերի, հանուն մեր 

նահատակ զավակների, ովքեր Վարդանանց 

պայծառ ու անմահ ոգով մարտնչեցին և 

զոհվեցին Արցախի համար այս 

պատերազմում: 

Հայցում ենք առ Փրկիչ մեր Տերը, որ 

բարեխոսությամբ Սրբոց Վարդանանց, Իր 

Սուրբ Աջի հովանու ներքո խաղաղ պահի 

մեր հայրենիքը, պահպանի մեր ժողովրդին 

սիրով միասնական, ամուր հույսով ու 

հավատքով և պարգևի մեր սրտերին 

հայրենաշեն ու ազգաշեն ձեռքբերումների ու 

հաղթանակների ուրախություններ: 

 

 

Aos nossos amigos, congregados e membros da Comunidade Armênia do Brasil 

 

                       Comunicado -1-  

Em cumprimento aos Protocolos da nossa Diocese, vimos com a presente solicitar 
de nossos estimados congregados, membros e amigos que queiram agendar batizados e 
casamentos, para que consultem a data pretendida diretamente junto à nossa Secretaria, para 
confirmação. Também pedimos a gentileza para comunicar a nossa Secretaria em caso de 
falecimento, para tomarmos as providências quanto ao comparecimento do(s) padre(s) à 
cerimônia religiosa no velório e enterro. Agradecemos a vossa compreensão e atenção.  

                                      Comunicado -2- 

Pedimos dos nossos estimados amigos, congregados e membros da Comunidade Armênia que 
queiram efetuar contribuições ou donativos via depósito bancário para Hokehankisd (Réquiem), 
Azkayin Durk, Externato José Bonifácio ou doações espontâneas em ajuda a Artsakh, que 
contatem a nossa Secretaria e comuniquem previamente, por telefone, via Whattsap ou  e-mail, o 
destino à qual se dirige o Vosso depósito bancário. 

                                                                                                                                        = Prelazia da Diocese = 
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“DEARNENTARATCH” 

Apresentação do Senhor no Templo 

Estimados leitores, caros Amigos; 
decorridos 40 dias após o Santo 
Nascimento do Senhor Jesus, a 
Igreja Apostólica Armênia 
comemora, neste domingo, 14 de 

fevereiro, a Festa de “Dearnentaratch”, ou seja, Apresentação do Senhor ao Templo. O Evangelista 
Lucas narra este fato em Lucas II, Versículos 25 a 40: “Havia em Jerusalém um homem cujo nome era 
Simeão; e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel; e o Espírito Santo 
estava sobre ele. E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo 
do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele 
procederem segundo o uso da lei. Ele, então, o tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: 
‘Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a Tua palavra; Pois já os meus olhos viram a Tua 
Salvação, a qual Tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações, e para 
Glória de Teu povo Israel’. E José, e Sua Mãe, se maravilharam das coisas que dEle se diziam. 
E Simeão os abençoou, e disse a Maria, Sua Mãe: ‘Eis que este é posto para queda e elevação de muitos 
em Israel, e para sinal que é contraditado E uma espada traspassará também a tua própria alma; para 
que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da 
tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido sete anos, desde a sua 
virgindade; E era viúva, de quase oitenta e quatro anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em 
jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dEle a 
todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei 
do Senhor, voltaram à Galileia, para a cidade de Nazaré. E o Menino crescia, e se fortalecia em espírito, 
cheio de sabedoria; e a Graça de Deus estava sobre Ele”. (Lucas 2, 25-40). 

Vemos aqui a profecia do ancião Simeão: seu 
estado espiritual estava completamente 
alterado e deixava confuso os pais de Jesus. 
Primeiramente, ele transmitia a alegre notícia 
de que Jesus seria a Luz contra a escuridão e a 
Glória do povo de Israel. Em seguida, Simeão 
revelava que este Menino também causaria 
sublevação e revolta, em sinal de protestos e 
contrariedade e, dirigindo sua palavra para 
Maria, disse-lhe: “Uma espada irá transpassar o 
teu coração, para que os mistérios de muitos 
corações se revelem”.  

Estimados, essas palavras do ancião Simeão 
asseguravam o Nascimento do Príncipe da Paz, 
que veio ao mundo para firmar a Paz. O Senhor 
Jesus pregou, curou, fez milagres e nos ensinou 
a amarmos uns aos outros e a vivermos em paz 
neste mundo. Porque aquele que crê nEle, 
aquele que O segue, é claro que será imbuído de 
boa vontade, paz espiritual e esperança. Os que 
vivem em Cristo e seguem os ensinamentos do 
Evangelho, se alegram com o Senhor Jesus, pois 
seguem e mantêm a Sua Palavra, ouvem a 
Mensagem do Salvador que lhes alegra e 

transmite Sua Paz. Mas o Senhor Jesus nem 
sempre foi compreendido como o Príncipe da 
Paz, e também teve opositores. Isto é 
claramente mencionado no Evangelho, quando 
Seus opositores tentam aniquilar e matá-lo, 
uma vez que Ele não agia de acordo com 
interesses mesquinhos. Seus opositores não 
queriam crer nEle, não queriam aceitar o fato 
de ser Ele o Messias, o Enviado do Pai que viera 
ao mundo para salvar a humanidade de seus 
pecados. As Mensagens do Senhor Jesus são tão 
evidentes, portanto, devemos tomar uma 
decisão: ou estamos com Ele, ou estamos 
contra Ele. Muitos estavam com Ele, e tiveram 
que enfrentar inúmeras dificuldades e 
privações, foram perseguidos, passaram por 
enormes sofrimentos, torturas e chegaram até 
a sacrificar a própria vida por Ele, mas foram 
elevados, foram transformados em servos de 
Deus, foram os Apóstolos que difundiram a 
Palavra do Senhor. Os que não O aceitavam e 
permaneceram contra Seus ensinamentos, 
quiseram matá-Lo.      

                                                (continua na pág. 4)
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(Dearnentaratch – segue da pág. 3) - E sabemos muito 
bem que, mesmo das pessoas mais próximas de 
Jesus, havia aquele que O trairia, como foi Judas 
Escariote, que de forma traiçoeira O delatou às 
autoridades, unindo-se ao grupo de opositores 
de Jesus, mas logo sucumbiu, se arrependeu e 
eliminou a si próprio.  

Maria, Mãe de Jesus, seguiu Seu Filho, sempre 
O apoiou, se regozijou vendo as boas ações e os 
Milagres do Senhor, assim como por ocasião da 
Revelação dEle, mas também se entristeceu ao 
ver a morte do Seu Filho na Cruz, ao derramar 
o Seu Sangue para a Salvação da Humanidade.  

Amigo leitor, estas Profecias que se realizaram, 
são também para nós, hoje, oportunidades para 
que nos aproximemos do nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo e vivermos em Paz, com 
muito amor em nossos corações, e para 
tornarmo-nos súditos do Príncipe da Paz, 
servir ao Senhor e divulgar a Sua Santa Palavra.  

O povo armênio tem um belo hábito 
tradicional, com base no Evangelho e que tem 
ligação com Dearnentaratch. Nesta época, é 
comum os pais levarem sus filhos à Igreja, 40 
dias após o Santo Nascimento e Epifania do 
Senhor, para que esses recebam a Bênção de 
Deus, o que chamamos de tirar a criança dos 40 
dias” (karsunken hanél).  

“Dearnentaratch” é uma palavra composta por 
“Der ou Diar” (Senhor) e “Aratch” (diante), ou 
seja, encontrar-se diante do Senhor.  

E para concluir, citemos que à parte da 
cerimônia Litúrgica dedicada a 
Dearnentaratch, também é uma tradição 
popular festejar com música e dança 
tradicional armênia ao redor de uma fogueira, 
simbolizando o fogo ou a chama da vida, 
tradição essa que advém das épocas remotas 
do paganismo mas que foi incorporada à festa 
de Dearnentaratch. 

                   

Տեառնընդառաջը քառասնօրեայ Յիսուս Քրիստոսի տաճար ընծայման օրն է։ 

Այս տօնը Հայ եկեղեցւոյ անշարժ տօներէն մէկն է, որ տեղի կ'ունենայ 

միշտ Սուրբ Ծնունդէն քառասուն օր ետք՝ 14 Փետրուարին։ Հրեաներու մէկ 

օրէնքին համաձայն, երբ կինը զաւակ կ'ունենայ, 40 օր ետք պէտք էր տաճար 

երթար, Աստուծոյ նուէր տանէր եւ աղօթէր։ Տեառնընդառաջի օրը, 

եկեղեցիներէն ներս Ս. Եւ Անմահ Պատարագ կը մատուցուի, Եկեղեցւոյ չորս 

անկիւնները կը կարդացուին աւետարանի համապատասխանող 

հատուածներ: Կը յիշատակուին նաեւ ծերունի Սիմէոնն ու Աննա 

մարգարէուհին, որոնք Յիսուսի տաճար ընծայման ներկայ գտնուեցան: 

Տեառնընդառաջ բառը բարդ բառն մըն է, որ կազմուած է Տէր եւ ընդառաջ բառերէն, Տիրոջ ընդառաջ 

ելնել կամ Տէրը դիմաւորել, Աստուծոյ առջեւ կենալ, Աստուծոյ մօտենալ, եւայլն.: Արդարեւ, 

Տեառնընդառաջի տօնը Յիսուսի մանկութեան կեանքէն վերցուած դրուագ մըն է, այլ խօսքով Յիսուսի 

քառասնօրեայ տաճար ընծայման եղելութիւնն է: Յիսուսի ծնողքը՝ Յովսէփ եւ Մարիամ, երբ իրենց 

զաւակը 40 օրուան կ’ըլլայ, զԻնք կը տանին տաճար: Այդ օրերուն Երուսաղէմի մէջ կ’ապրէր Սիմէոն 

անունով ծերունի մը արդար եւ երկիւղած մարդ մը, որ իր աղօթքներուն մէջ խնդրած էր Աստուծմէ, 

որ իր աչքերը չփակած տեսնէ Օծեալ Տէրը եւ մարդոց Փրկիչը: Սիմէոն ծերունին, երբ կը տեսնէ 

Յիսուսը, հրաշալիօրէն կը գզայ Աստուծոյ ներկայութիւնը, եւ ձեռքերը բարձրացնելով 

շնորհակալութիւն կը յայտնէ Աստուծոյ, որ իր փափաքը կատարեց։ Գիրկը կ’առնէ զԱյն, կ’օրհնէ 

զԱստուած ու բարձրաձայն կ’աղաղակէ.- Տէ՜ր, Քու խօսքիդ համաձայն հիմա խաղաղութեամբ 

արձակէ ծառադ, որովհետեւ իմ աչքերս Քու փրկութիւնդ տեսան, զոր պատրաստեցիր բոլոր 

ժողովուրդներուն առջեւ՝ Յայտնութեան Լոյս ըլլալու համար հեթանոսներուն, փա՜ռք Քու 

ժողովուրդիդ՝ Իսրայէլին: Ինչպէս այլ քրիստոնէական տօներու, այնպէս ալ Տեառնընդառաջի տօնին 

միախառնուած է հայոց հեթանոսական օրերէն մեզի հասած կրակի պաշտամունքի տօնը: Այսպէս, 

նախատօնակի արարողութենէն ետք, ժողովուրդը մոմերով եկեղեցւոյ բակը կ’ելլէ ու կը վառէ 

խարոյկը, որ նախօրօք պատրաստուած կ’ըլլայ: Ժողովուրդի կողքին յատկապէս նորապսակներ կը 

հաւաքուին կրակին շուրջ: Բոցերու ճարճատումէն ետք, մեծ թէ փոքր, աղջիկ թէ տղայ կը սկսին 

ցատկել կրակին վրայէն, ուրախութեան բացագանչութիւններով: 

https://hyw.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%94%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%BD&action=edit&redlink=1
https://hyw.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%80%D5%A1%D5%B5_%D4%B1%D5%BC%D5%A1%D6%84%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%AB&action=edit&redlink=1
https://hyw.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2_%D4%BE%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A4
https://hyw.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%A5%D5%BF%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A1%D6%80
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Benvindos ao  

Externato José Bonifácio  

Հայ Ազգային Դուրեան Վարժարան  

Conforme haviamos noticiado na nossa edição da semana 
anterior, foram iniciadas as aulas tanto presenciais como a 
distância no Externato José Bonifácio (Hay Azkayin Turian 
Varjaran), no dia 2 de fevereiro. Já nesta quinta-feira, dia 11 
de fevereiro, por ocasião da Batalha Épica de Avarair 
(Vartanants), os alunos se reuniram na nossa Catedral São 
Jorge, onde Sua Excelência Bispo Nareg Berberian, Primaz 
da nossa Diocese teceu explanações sobre esta data 
histórica para os alunos. Na ocasião, também usou da 
palavra a Professora Adriana Soeiro Pino, Diretora do EJB, e depois a Professora Anahid Zadikian 
Hovhannessian, que apesentou os fatos históricos e a importância desta batalha épica para a 
firmação da fé e identidade nacional do povo armênio. A Direção, Corpo Docente e demais  

funcionários do Externato José Bonifácio se 
sentem lisonjeados por terem recebido nossos 
antigos alunos, bem como as novas matrículas. 
Mediante as dificuldades do ano de 2020, estamos 
felizes por estarmos com a casa cheia. Neste ano de 
2021, estamos implantando o Currículo Paulista 
para o Ensino Médio e o Projeto Vida. Na próxima 
semana, falaremos mais a respeito.  

                                                                                         - A Diretoria -  

___________________________________________________________________    
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Oração:                                                    LOUVEMOS AO SENHOR 

Louvai ao SENHOR. Louvai a Deus no Seu Santuário; louvai-O no firmamento do Seu Poder. 
Louvai-O pelos Seus atos poderosos; louvai-O conforme a excelência da Sua Grandeza. 
Louvai-O com o som de trombeta; louvai-O com o saltério e a harpa. 
Louvai-O com o tamborim e a dança, louvai-O com instrumentos de cordas e com órgãos. 
Louvai-O com os címbalos sonoros; louvai-O com címbalos altissonantes. 
Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor.         

                                                                                                                                  Salmos 150, 1-6 

 

Leonardo Hototian, jovem brasarmênio que 

pretende morar na Armênia 

O jovem Leonardo Hototian é brasileiro de descendência 
armênia, filho da Sra. Adriana Hototian e sobrinho do nosso 
estimado amigo e incentivador deste Jornal, o conhecido e 
respeitado psiquiatra Dr. Sérgio Hototian. Nasceu em São 
Paulo, tem 25 anos de idade, é formado em economia, e no 
ano passado decidiu ser um voluntário pelo Projeto 
Birthright Armenia. Está na Armênia desde o início do ano 
passado. No dia 26 de fevereiro vai completar um ano que de sua estadia em Yerevan. Há algumas 

semanas, Leonardo foi entrevistado pelo canal de televisão 
www.1tv.am, onde revelou o seu desejo de permanecer na Armênia. 
Durante a entrevista, que pode ser acessada através do link 
https://www.1tv.am/hy/video/, Leonardo falou sobre seu interesse 
em poder ser útil tanto na sua área de conhecimento como em 
qualquer outro projeto. Atualmente, faz pesquisas e anotações sobre 
cultura e história armênia, realiza traduções para o português, 
espanhol, inglês e aprimora seu conhecimento do idioma armênio. 
Uma das suas curiosidades de pesquisa é a rica história da Igreja 
Armênia e as tradições populares. Na entrevista à TV armênia, 
Leonardo faz um apelo para que 
outros jovens do Brasil de 
descendência armênia sigam o seu 
exemplo, se inscrevam no Projeto 
Birthright Armenia como 
voluntários, e garante: “certamente 

muitos desses jovens vão querer permanecer por muito tempo na 
Armênia ou até querer morar aqui, onde vão encontram um 
ambiente muito fraternal e muito agradável ao se hospedarem nas 
casas dos residentes locais, que aceitam de braços abertos esses 
voluntários de todas as partes do mundo, como se fossem amigos de 
longa data”. Salientemos que sua mãe, a Sra. Adriana Hototian, 
viajou em fins do ano passado para Yerevan, onde passou o Ano 
Novo e o Natal junto ao seu filho. Nossos cumprimentos ao 
Leonardo Hototian, mais um jovem talento promissor da nossa Coletividade, a quem desejamos 
muita felicidade e êxito em seus projetos. Cumprimentamos também a Sra. Adriana Hototian, que 
aceitou e incentivou a decisão de seu filho com muito entusiasmo. Ademais, gostaríamos de enfatizar 
que o Leonardo já pediu a sua dupla cidadania, e em breve será mais um Cidadão da República da 

Armênia.  (Nas fotos acima, Leonardo Hototian em  companhia da sua mãe, a Sra. Adriana Hototian, na 
Armênia).  
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Apresentamos abaixo, na íntegra, a reportagem da jornalista 
Cassiana Der Haroutiounian, enviada especial da Folha de São 
Paulo para Armênia e Artsakh (Nagorno-Karabagh), publicada na 
Seção “Mundo” da Folha de São Paulo no domingo, dia 7 de 
fevereiro de 2021 (páginas A12 e A13): 

EM NAGORNO-KARABAGH, GUERRA SEGUE VIVA 

MESMO APÓS SEU FIM 

Cassiana Der Haroutiounian

 

 
Ierevan e Nagorno-Karabagh - São 340 
quilômetros de curvas e mon-tanhas brancas de 
neve no único caminho que liga a capital da 
Armênia a Artsakh – como os armênios chamam a 
região de Nagorno-Karabagh, palco de disputa 
histórica com o vizinho Azerbaijão.  

Depois de seis horas de estrada desde Ierevan, 
muitos emails e telefonemas trocados com os 
ministérios das Relaçõs Exteriores da Armênia e 
de Nagorno-Karabagh, eu ainda não sabia se 
conseguiria o visto de entrada. Não ajudava que 
havia tido o passaporte confiscado na chegada ao 

país por conta de um carimbo de uma viagem a Istambul em 2019. Deixando para trás vários Ladas, a fronteira 
finalmente estava adiante. De um lado da estrada, a tenda co militares armênios e a bandeira vermelha, azul e 
cor de damasco; do outro, militares eniados por Vladimir Putin sob a tricolor bandeira russa. No primeiro de 
muitos checkpoints, estavam em suas posições, no frio de 6ºC abaixo de zero, as forças de paz russas – presentes 
ali desde o acordo de cessar-fogo assinado entre Azerbaijão e Armênia com mediação de Putin em novembro 
passado. No último ponto de verificação, eram militares armênios que pediam a papelada do visto, passaporte e 
credencial de imprensa e anunciavam que havíamos chegado a Stepanakert, a capital de Artsakh. O motorista 
apontou para uma bandeira do Azerbaijão hasteada no alto de uma montanha, que surgia entre a neblina de um 
dia de inverno do Cáucaso. “Não pode fotografar! Não Azeris!”, disse ele, fazendo mímica de tiros. Arrisquei o 
clique com o celular. 

   Depois de seis semanas de guerra, os armênios que habitavam esse pequeno enclave montanhoso perderam o 
controle de dois terços das terras que ocupavam. Todos ali perderam também alguém da família na guerra – 
mortos ou desaparecidos, que muitos ainda guardam esperança de reencontrar, assim como aconteceu na 
primeira fase do conflito, entre o fim dos anos 1980 e meados dos anos 1990. Dizem que as mulheres não trancam 
as portas de suas casas na expectativa de um dia verem entrar novamente seus filhos, maridos e irmãos, mesmo 
quase 30 anos mais tarde. Trê meses depois do fim da nova guerra, com milhares de refugiados na ArmÊnia e em 
outros países, muitos ainda esperam reconquistar as terras que tiveram que devolver e recuperar os corpos dos 
que não puderam ser enterrados – as estimativas apontam ao menos 5.000 mortos dos dois lados.  

“Tudo, absolutamente tudo, é uma fronteira” – Questionada se considerava o conflito terminado, Susanna 
Petrosyan, 40, que atua como guia na região há 24 anos, foi direta. “Não”, disse. “Preciso acreditar que algo vai 
mudar para continuar vivendo”.                                                                               (continua na pág. 8) 
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(Em Nagorno-Karabagh... segue da pág. 7) – Com a cabeça sempre baixa e os olhos tristes, ela economiza palavras 
enquanto circula por Martuní, uma das cidades mais atingidas, na linha que separava Nagorno-Karabagh do 
Azerbaijão. O cenário é de escolas destruídas, casa queimadas e destroços dos bombardeios ainda recentes. 
“Agora estamos rodeados por eles (azeris). Tudo, absolutamente tudo, é uma fronteira”. Na manhã de 27 de 
setembro, quando as bombas começaram a cair perto de sua casa, em Martakert, ao norte da região disputada, 
Susanna acordou três de seus filhos, de 7, 11 e 15 anos, colocou-os no carro e dirigiu até a casa da irmã, em 
Ierevan. O mais velho, Valery, 19, cumpria o seviço militar em outra cidade. No dia seguinte, Susanna voltou para 
buscar os sobrinhos e a cunhada – seu irmão também havia sido enviado à linha de frente. Dez dias depois, ela 
percorreu mais uma vez o caminho tortuoso e arriscado, agora para ver o filho que tinha se ferido durante a 
guerra. Ela o abraçou para voltou para Ierevan. Valery pedeu muitos amigos no conflito, mas se recuperou e ainda 
tem mais sis mess como soldado antes de voltar para concluir seus estudos em tecnologia na Universidade Estatal 
d Artsakh. Susanna gosta de fazer planos de retornar: “Na próxima vez que você vier, quero te receber em minha 
casa, com meus filhos. Desculpe-me se desta vez algumas coisas fugiram do meu controle. Eu estou em choque. 
Parece que fiquei presa naquele dia 27”. (Susanna Petrosyan, 40, guia tursiítica).  

 “Todos vão morrer um dia” 
– No refúgio improvisado de 
um casarão quase 
abandonado na região de 
Machkalashen, Davit (alguns 
nomes foram trocados a 
pedido dos entrevistados), 30, 
insiste que não tem medo. 
“Todos vão morer um dia. 
Servimos a nossa pátria, é 
nossodever”, disse o soldado, 
com os fizis Kalashnikov 
repousando no chão. A casa 
serve de base para os que não 
estão no posto principal – no 
subsolo, um ambiente que faz 
as vezes de paiol, 
almoxarifado e banheiro. 
Fincada no chão enlameado e 
iluminada pelas lanternas, 
tremulava uma bandeira da 
República de Artsakh – 
tricolor como a armÊnia, mas 
com um triângulo branco ao 
lado direito. Entramos numa 
salinha com um aquecedor, 
esfumaçada por infinitos cigarros. Um soldado trouxe chá e uma garrafa de conhaque, outro chegou com 
chocolates e mais conhaque. Coronavírus parece não existir ali – ou está mais diatente para queles soldaos do 
que o inimigo do outro lado da fronteira. Entre um gole e outro, Davit concordou em nos levar a um posto na 
região de Amaras, uma importante vila para os armênios. Foi ali, no século 5º, que o monge Mesrop Machtots 
criou o alfabeto armênio e abriu a primeira escola para alfabetizar o povo. O caminho levava ao alto a colina, onde 
soldados entre 18 e 20 anos mantinham guardas de duas horas de sono a que tinham direito. Havia três camas, 
nas quais os militares se revezavam, alguns mantimentos e uma sala destruída e empoeirada. “Ali, ali e ali é o 
Azerbaijão”, apontou o tenente Babken (nome também trocado), que pediu que eu não apontasse a câmera 
porque os azeris estão de olho”, me oferecendo seu binóculo. (Davit, nome fictício, 30, tenente do Exército).  

“E se todo mundo decidir morar fora também?”- Aos 22 anos, a advogada Alice Sargsyan tinha planos de 
passar um tempo morando fora de Nagorno-Karabagh. Com a história da família marcada pelas várias fases da 
guerra, mudou de ideia depois do conflito mais recente. “Agora eu me pergunto: E se todo mundo pensar como 
eu? Se eu decidir morar fora e todo mundo decidir isso também?”, disse, percorrendo pontos atingidos de 
Stepanakert. O conflito de 2020 foi o terceiro do pai dela, tamém advogado, que serve o Exército há 18 anos.  

                                                                                                                                    (continua na pág. 9) 
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(Em Nagorno-Karabagh... segue da pág. 8) - Na guerra 
dos anos 1990, foi para a frente de batalha com sete 
amigos, e voltou com um. Entre setembro e 
novembro doano passado, ele entrava em contato 
com a família para dar notícias, mas preferia não 
dizer exatamente onde estava lutando.   

Alice, a mãe, o tio, a irmã de 12 anos e uma prima de 
10 ficaram na capital de Nagorno-Karabagh até 
outubro. Seus avós, que não queriam deixar a cidade, 
resistiram até novembro, quando mulheres, idosos e 
crianças foram evacuados compulsoriamente. 
Veterano da guerra anterior, o tio morreu de infarto 
aos 47 anos dez dias atrás. “Quando nesta guerra 
perdemos 70% de nossos territórios, ele perdeu a 
esperança e todo o sofrimento de 30 anos perdeu o 
valor”, disse Alice, que vai ficar na cidade. “Entendi 
que esse era osonho dos azeris: todos os armênios 
deixando Karabakh voluntariamente”. Para ela, sair 
do território seria uma injustiça com todos os 
soldados do país, incluindo seu pai e seu tio. “Não é 
injusto desistir voluntariamente do direito de viver 
aqui?”. (Alice Sargsyan, 22, advogada).  

“Não voi contar da guerra à minha filha, é preciso 
olhar para a frente” – No dia 29 de setembro, 
Narek, 29, foi convocado a se apresentar ao seu 
batalhão no Exército armênio. Ele tinha abandonado 

a carreira militar dois anos antes, depois de lutar no 
Iraque e no Afeganistão. Deixou em casa, em Ierevan, 
a mulher no final da gravidez – a pimeira filha dele 
nasceu dias depois, uma semana antes da data 
prevista pelos médicos. Em 3 de outubro, consegiu 
uma autorização especial para conhecê-la, numa 
visita de 72 horas. “A sensação de segurá-la nos 
braços por alguns dias e voltar para a linha de frente 
é muito aflitiva. A despedida tem sempre aquele 
sentimento de ser a última vez”. Os dias na guerra 
passaram sem contato com a família – a 
comunicação estava (e ainda está) prejudicada por 
linhas de de transmissão destruídas, aumentando a 
snsação de que o território é uma ilha sem saída para 
omar. Ele acha que o Exército armênio não estava 
preparado para a guerra. “Não uma guerra contra a 
Turquia e o Azerbaijão juntos, com armamentos 
também de Israel. Eles sim estavam s preparando 
havia 30 anos para esse ataque”. Reunido 
novamente com a família e a filha após o cessar-fogo. 
Não vê um futurodiferente do prsente e sabe que 
pode voltar a uma frente de batalha a qualquer 
momento. “É assim que funciona. Sempre à espera 
de uma convocação”. Perguntei  o que ele pensa em 
contar para a filha sobre mais essa guerra. Nada, é 
preciso olhar para frente”.  (Narek, nome fictício, 29, 
guia de montanha).  

 

“Queria ter trazido um, pouco da terra a cova do meu marido” – “Os 
turcos me deram a morte do meu filho de presente de aniversário”, revolta-
se Ira Petrosyan, 65. O único filho morto aos 27 anos em 10 de novembro – 
um dia antes do aniversário da mãe e um dis depois de assinado o acordo de 
cessar-fogo. Foi enterrado no cemitério militar de Yeraplur, em Ierevan, 
assim com os outros militares mortos na guerra de Nagorno-Karabagh. Ira 
morava na cidade de Hadrut – hoje controlada pelos azeris – e atualmente 
vive em um abrigo para deslocados internos em Stepanakert. Divide um 
quarto numa antiga residência estudantil, marcada por bombardeios na 
guerra dos anos 1990. O corpo do marido está enterrado em Hadrut, e ela 
não conseguiu retirá-lo de lá, como algumas famílias fizeram. “Queria ter 
trazido um pouco de terra da cova dele para estar comigo até a minha morte”. 
Ira agradece pelos ferimentos não terem desfigurado o rosto do filho e por 
ter tido a chance de beijá-lo antes de o corpo ser levado ao cemitério – muitos 
soldados tiveram os corpos praticamente destruídos pelos ataques feitos por 
drones. Antranik, que se casaria neste ano, ela homenageia numa espécie de 
altar, com as medalhas, o passaporte, algumas fotografias, rosas secas e a 

bandeira da Armênia. (Ira Petrosyan, 65, dona de casa).  

 

BÍBLIA SAGRADA ARMÊNIA - Estimado 

Amigo, se você ainda não possui a edição em português da Bíblia 
Sagrada Armênia, publicada pela nossa Diocese em 2016, pode 
adquirir o seu exemplar para tê-Lo no seu lar e seguir a Palavra do 
Senhor. Contatar a Secretaria – Telefone: 3326-9533.  

__________________________________________________________________________________________ 
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Notas e Informações  

Conclui-se o processo de 
ratificação do acordo (CEPA) 
Armênia-União Europeia ARMENPRESS - 
A União Europeia notificou a República da Armênia 
sobre a conclusão do processo de ratificação pela 
União Europeia (EU) e seus Estados-Membros do 
Acordo de Parceria Completo e Reforçado entre a 
Armênia e a União Europeia. O Acordo entrará 
totalmente em vigor a partir do dia 1º de março de 
2021, informou o serviço de imprensa do Ministério 
das Relações Exteriores da Armênia. O acordo, que foi 

assinado no âmbito da Cimeira da Parceria Oriental, realizada em Bruxelas em 24 de novembro de 2017, 
eleva as relações bilaterais entre a Armênia e a União Europeia a um novo patamar de parceria e regula 
o diálogo nas esferas política e econômica, bem como a cooperação setorial e as relações comerciais. O 
CEPA é um documento inclusivo, que cria uma base jurídica sólida para a parceria Armênia-UE, 
delineando a cooperação em várias esferas, que vão desde a justiça, segurança, economia, agricultura e 
infraestruturas até o meio ambiente e clima, educação e ciência, cultura, saúde e outras esferas.  “A 
implementação efetiva do Acordo trará resultados tangíveis aos nossos cidadãos, promovendo a 
democracia, a estabilidade política, econômica e social por meio de amplas reformas, melhorando assim 
a qualidade de vida dos nossos cidadãos”, diz o comunicado do MRE da Armênia. Deve ser enfatizado 
que o CEPA aborda a questão da solução pacífica do conflito de Artsakh (Nagorno-Karabakh), 
reafirmando o compromisso declarado da UE em apoiar os esforços e abordagens dos copresidentes do 
Grupo Minsk da OSCE para a resolução pacífica do conflito de Artsakh, particularmente com base na 
igualdade de direitos e na autodeterminação dos povos. O Governo da Armênia tem reafirmado, 
constantemente, o seu compromisso com a implementação efetiva do Acordo de Parceria Abrangente e 
Reforçado (CEPA) entre a Armênia e a UE, que está em plena consonância com a ampla agenda de 
reformas na Armênia. 

Kirill Kevorkian eleito vice-presidente 
do Tribunal Superior da ONU em Haia  
PanARMENIAN.Net - O diplomata e jurista russo de 
ascendência armênia, Kirill Kevorkian, foi eleito vice-
Presidente da Corte Internacional de Justiça, em Haia, 
informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia 
em um comunicado. “A eleição de Kevorkian para um 
cargo tão honorável no principal órgão judicial da ONU 
é uma confirmação de sua autoridade no Tribunal e do 
prestígio da escola jurídica internacional russa em 
geral”, diz o comunicado do MRE da Rússia. “Estamos 
convencidos de que ele dará uma importante 

contribuição para assegurar o trabalho eficaz da Corte Internacional de Justiça, visando a 
implementação do princípio da solução pacífica de controvérsias”. Kevorkian é membro do Tribunal 
desde fevereiro de 2015. 
 

 
Horário de expediente da Secretaria da Diocese da Igreja Apostólica Armênia do Brasil: de 
segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00hs – Domingos, das 09:00 às 13:00hs. Telefone: (11) 
3326-9533 - Whattsapp: (11) 97600-9472 – E-mail: comarmeniabr@terra.com.br  
Receba o Jornal do Domingo em PDF, por e-mail.  

mailto:comarmeniabr@terra.com.br


Jornal do Domingo – 14 de fevereiro de 2021 – Página 11 

Construção de assentamentos 
residenciais novos será iniciada em 
Artsakh nos próximos dias 
ARMENPRESS. As obras de construção de um novo 
assentamento residencial vão começar na comunidade 
de Astghachen, na região de Askeran, em Artsakh, em 
13 de fevereiro, para os cidadãos deslocados como 
resultado da agressão do Azerbaijão contra Artsakh, 
disse o Ministro da Administração Territorial e 
Infraestruturas de Artsakh, Hayk Khanumyan, durante 

a Sessão da  Assembleia Nacional de Artsakh, acrescentando que os cidadãos vão escolher um nome 
para o seu novo assentamento por conta própria. 

Chuchi corre o risco de se tornar em 
centro global do terrorismo 
PanARMENIAN.Net – Em 10 de fevereiro, o Ministro 
das Relações Exteriores de Artsakh, David Babayan, 
comentou sobre relatórios dizendo que a organização 
neofascista turca "Lobos Cinzentos" planeja abrir uma 
escola na cidade de Chuchi, agora sob o controle do 
Azerbaijão. Em entrevista à Rádio Pública da Armênia, 
o Ministro disse que a cidade agora corre o risco de se 
tornar num centro global do terrorismo, observando 
que a questão deve ser considerada sob vários 

aspectos, políticos e emocionais da questão: "Baku não descarta transformar Chuchi na segunda capital 
do Azerbaijão, um dos "centros culturais" do mundo turco. E eles vão tentar fazer isso", disse Babayan. 
Segundo Babayan, em termos políticos o Azerbaijão, junto com a Turquia, quer fortalecer suas alavancas 
de pressão sobre Artsakh. "No momento, esta posição não desempenha um papel mais grave, 
especialmente dada a presença das forças de paz russas. Mas qualquer ataque a Artsakh será 
considerado um golpe para a Rússia e as forças de paz russas", disse ele. Quanto à organização terrorista 
"Lobos Cinzentos", Babayan disse que abrir tal escola em Chuchi significaria preparar terroristas desde 
o berçário. "Essas medidas têm o objetivo de transformar Chuchi em um dos mais importantes centros 
terroristas", acrescentou Babayan.  
 

Azerbaijanos proíbem  peregrinos e 
clérigos de Karabakh de entrar em 
Dadivank  PanARMENIAN.Net - As tropas do 
Azerbaijão proibiram a entrada de peregrinos e 
clérigos de Artsakh (Nagorno-Karabakh) que 
visitavam o mosteiro armênio medieval de 
Dadivank , relata  o jornal Artsakhtert.com . Um grupo 
de peregrinos, bem como clérigos que deveriam 
substituir os que serviam no mosteiro, partiu de 

Stepanakert na madrugada de 7 de fevereiro. Embora o grupo estivesse acompanhado por soldados 
russos de paz, eles não foram autorizados a entrar no edifício. As tropas azeris disseram não ter sido 
informadas sobre a visita e ordenaram aos peregrinos que esperassem em um local próximo, antes de 
fazerem esclarecimentos, diz o relatório. No entanto, quando o grupo e os mantenedores da paz 
voltaram para a igreja, depois de três horas, eles foram proibidos de entrar novamente, com os 
azerbaijanos revelando que tinham uma ordem para proibir a entrada não apenas de peregrinos, mas 
também de clérigos. Após longas negociações, o grupo teve que retornar a Stepanakert, à noite. 
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Ministro da Defesa azerbaijano vai a 
Turquia para acompanhar os 
exercícios militares conjuntos  
PanARMENIAN.Net - O Ministro da Defesa do 
Azerbaijão, Zakir Hasanov, viajou para Turquia em 
11/02/21 para assistir à fase final dos exercícios 
militares conjuntos que levados a cabo na cidade de 
Kars, perto da fronteira com a Armênia, noticiou a 
mídia azerbaijana. Hasanov foi convidado pelo 
Ministro da Defesa Nacional turco, Hulusi Akar, para 
seguir o penúltimo dia do Exercício de Inverno-2021. 

Na recente guerra contra Artsakh (Karabakh), a Turquia apoiou militarmente o Azerbaijão, também 
transferindo milhares de mercenários terroristas radicais fanáticos do Oriente Médio (principalmente 
da Síria e da Líbia) para lutar contra os armênios, em Artsakh. A Armênia foi a primeira a relatar o envio 
pela Turquia desses mercenários para lutarem ao lado dos azerbaijanos. As publicações da mídia 
internacional seguiram o exemplo, assim como surgiram reações da França, Rússia, Irã e Síria. O 
Exército de Defesa de Artsakh já revelou as imagens do interrogatório de dois desses terroristas 
capturados no front de batalha. 
 

Atividade dos copresidentes do 
Grupo Minsk da OSCE deve 
continuar, afirma o vice-Presidente 
das Relações Internacionais da 
Rússia ARMENPRESS. O vice-Ministro das 
Relações Exteriores da Rússia, Andrey Rudenko, 
declarou que a atividade dos copresidentes do Grupo 
Minsk da OSCE (Organização para Segunraça e 
Cooperação  na Europa) deve continuar, já que tem 
feito um grande investimento no desenvolvimento 

dos princípios básicos para a resolução do conflito de Artsakh (Nagorno Karabakh). “A maioria desses 
princípios foram refletidos na declaração de 9 de novembro de 2020”, disse Rudenko durante uma 
entrevista à agência de notícias russa TASS, acrescentando que a conversa é sobre o retorno dos 
refugiados, a manutenção de um corredor que ligue a Armênia a Artsakh (Nagorno Karabakh) e vice-
versa, a garantia de segurança e a manutenção de uma paz que ainda não está sólida, o desbloqueio da 
comunicação econômica e de transporte na região”. Rudenko observou que chegar a um acordo político 
para o conflito é uma questão relevante, que foi colocada perante os copresidentes do Grupo Minsk, de 
acordo com a decisão da Cúpula da OSCE em 1994, em Budapeste. “A copresidência tem um forte apoio 
internacional e pode ser útil no desenvolvimento de abordagens mutuamente aceitáveis e outras ações, 
inclusive nas questões relacionadas ao status da região. Porém, com cautela e sem pressa, quando 
chegar a hora”, disse Rudenko. O vice-Presidente das Relações Exteriores da Rússia acrescentou que 
agora os copresidentes do Grupo de Minsk da OSCE (Estados Unidos, França e Rússia- NR) podem 
mostrar atuação ativa em termos de fortalecimento das medidas de confiança mútua entre armênios e 
azerbaijanos. Segundo ele, o diálogo entre as sociedades civis contribuirá para a estabilização geral da 
situação na região e a criação de precondições para futuras ações por via política. 

TRANSMISSÕES DA DIOCESE VIA  Estimados Amigos, temos no YouTube o canal da 

Diocese, onde vocês podem se inscrever clicando no link abaixo. 

https://www.youtube.com/channel/UCfNzzhSQqbK_EIHHNBjJX1w?fbclid=IwAR3vWv5CyxPzP_itHV6kao5psYgdmd
N6ZIHHfQRlNbklqwfUBBvA3UA6ABo&app=desktop 

https://www.youtube.com/channel/UCfNzzhSQqbK_EIHHNBjJX1w?fbclid=IwAR3vWv5CyxPzP_itHV6kao5psYgdmdN6ZIHHfQRlNbklqwfUBBvA3UA6ABo&app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCfNzzhSQqbK_EIHHNBjJX1w?fbclid=IwAR3vWv5CyxPzP_itHV6kao5psYgdmdN6ZIHHfQRlNbklqwfUBBvA3UA6ABo&app=desktop
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Azerbaijão declara guerra à 
UNESCO ARMENPRESS.  Além dos armênios, a 
Comunidade Internacional se preocupou com a 
proteção do rico patrimônio espiritual, histórico e 
cultural armênio encontrado nos territórios 
transferidos para o controle do Azerbaijão, como 
resultado da recente guerra sangrenta desencadeada 
contra Artsakh (Nagorno-Karabakh).Os copresidentes 
do Grupo Minsk da OSCE (Organização para Segurança 
e Cooperação na Europa), Rússia, Estados Unidos e 
França, assim como a UE, enfatizaram a importância de 

proteger o patrimônio cristão armênio encontrado nesses territórios e apoiaram o envolvimento da 
UNESCO no processo. Já em 20 de novembro do ano passado, a Diretora-Geral da UNESCO Audrey 
Azoulay  declarou sobre a necessidade de proteger os monumentos de Artsakh e a inadmissibilidade de 
tentativas de distorção de sua identidade.  

Em seu depoimento, ela também se ofereceu 
para enviar uma missão à região para prestar 
assistência técnica. A proposta da Diretora-
Geral foi aprovada pelos estados membros da 
organização, o que se refletiu na Declaração do 
Comitê da UNESCO para a Proteção de Bens 
Culturais em Caso de Conflito Armado, adotada 
em 11 de dezembro de 2020. As preocupações 
expressas pela Comunidade Internacional são 
perfeitamente compreensíveis e naturais, dada 
a atitude das autoridades azerbaijanas em 
relação ao patrimônio cultural armênio sob seu 
controle há anos. O mundo inteiro sabe 
da aniquilação de 89 igrejas medievais, 584 
khachkars (Cruzes de Pedra) e 22.000 lápides 
encontradas na área histórica armênia de 
Nakhichevan, cuja ação de destruição foi 
conduzida pelas autoridades do Azerbaijão, 
entre 1997-2006. Infelizmente, é digno de nota 
que a Comunidade Internacional não tomou 
medidas suficientes para evitar essa barbárie na 
época. Além da destruição física de 
monumentos armênios, "cientistas" 
azerbaijanos que seguem as ordens das 
autoridades daquele país continuam suas 
tentativas de se apropriar do patrimônio 
histórico e cultural armênio, rejeitando sua 
identidade armênia e divulgando a tese 
anticientífica, caluniosa e mentirosa de serem 
esses sitio histórico-cultrais e religiosos de 
origem "albanês caucasiano". Sem entrar em 
maiores detalhes a respeito desta tese 
aberrante, hipócrita e anticientífica azerbaijana, 
ou dos seus intelectuais e acadêmicos”, no 
entanto, deve-se notar que as autoridades 
azerbaijanas a utilizam para fins políticos, 

espalhando publicamente mentiras 
absurdas. Esta política das autoridades do 
Azerbaijão viola abertamente a Resolução 
2347 adotada pelo Conselho de Segurança 
da ONU, em 2017, que afirma explicitamente a 
inadmissibilidade da distorção do patrimônio 
cultural por estar repleto do risco de um novo 
conflito. ( ...a tentativa de negar as raízes 
históricas e a diversidade cultural neste 
contexto pode alimentar e exacerbar o 
conflito e dificultar a reconciliação nacional 
pós-conflito, minando assim a segurança, 
estabilidade, governança, desenvolvimento 
social, econômico e cultural dos Estados 
afetados .) O regime de Aliyev, que cometeu um 
dos maiores genocídios culturais do nosso 
tempo, adotando os caminhos terroristas do 
Estado Islâmico, não se contentou com a 
sangrenta guerra contra o povo de Artsakh 
(Nagorno Karabakh) com base no ódio étnico e 
racial, e agora inicia uma guerra contra a 
UNESCO, impedindo-a de cumprir sua missão 
de proteger o patrimônio cultural em Artsakh. O 
Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e os 
meios de comunicação que o atendem, têm 
criticado a UNESCO, acusando a organização de 
"preconceito e servir aos interesses de outros 
países". Deve-se notar que esta política das 
autoridades do Azerbaijão não é nova, e elas 
obstruíram a missão de averiguação da 
UNESCO, do Parlamento Europeu e do Conselho 
da Europa em Nakhichevan, sob vários 
pretextos, tentando esconder a enorme escalada 
de crime.           (continua na pág. 14) 
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(Azerbaijão declara... segue da pág. 13) - No 
momento, a obstrução do Azerbaijão com 
relação da missão da UNESCO em Artsakh 
levanta suspeitas razoáveis de que as 
autoridades azerbaijanas, seguindo o exemplo 
do que fizeram em Nakhichevan, estão 
preparando outro vandalismo cultural em 
grande escala, como continuação da política 
de limpeza étnica dos armênios em Artsakh 
e a eliminação da presença 
armênia. Durante a guerra de 44 dias, em 8 
de outubro de 2020, os militares 
azerbaijanos miraram duas vezes a Igreja de 
São Salvador (Ghazantchetsots) utilizando 
armas de alta precisão. 

Além disso, após a assinatura da Declaração 
tripartite, em 9 de novembro de 2020, pelo 
Primeiro-Ministro da Armênia e os Presidentes 
da Rússia e do Azerbaijão, a cúpula e a torre do 
sino da Igreja de São João Batista, em Chuchi, 
(também conhecida como "Kanach Jam") 
foram destruídas intencionalmente pelos 
militares azerbaijanos, junto com outros 
atos de vandalismo. Na ausência de medidas 
apropriadas pela UNESCO e de outras 
organizações internacionais especializadas, 
essa prática criminosa das autoridades 
azerbaijanas certamente continuará. Além 
disso, é importante observar que as 
autoridades do Azerbaijão têm como alvo 
específico a Diretora-Geral da UNESCO, 
Audrey Azoulay. O motivo é compreensível, já 
que Azoulay, ao contrário de sua antecessora 

Irina Bokova, não se envolveu 
em transações aparentemente corruptas e 
suspeitas com as autoridades azerbaijanas e 
defende a imparcialidade da UNESCO e a missão 
fundamental de proteção do patrimônio cultural 
internacional. Consequentemente, as 
autoridades do Azerbaijão, um país entre os 
mais corruptos do mundo, de acordo com os 
índices de classificação internacionais, estão 
"chateadas" por não terem sido capazes de 
envolver a UNESCO no seu "jogo" (ou 
armadilhas), para avançar, dar continuidade e 
executar sua falsa agenda. Em várias ocasiões, o 
regime do Azerbaijão tem falado e continua a 
disseminar seu aspecto “multiculturalista” 
hipócrita e imaginário, ao mesmo tempo que 
destrói sistematicamente a rica herança cultural 
armênia e propaga o ódio étnico contra o povo e 
a Nação Armênia. Vale ainda mencionar que a 
primeira vice-Presidente do país, que é nada 
menos que a esposa de Ilham Aliyev, é 
Embaixadora da Boa Vontade da UNESCO 
(?). A obstrução das atividades da UNESCO em 
Artsakh se tornou o exemplo mais recente de 
expor a verdadeira face e a fachada de um 
Azerbaijão "tolerante e multicultural" (?). Não é 
mais possível enganar a Comunidade 
Internacional, pois a política de genocídio 
cultural do Azerbaijão já é um fato bem 
conhecido por todos. Isso explica os ataques 
lançados por aquele país contra a UNESCO, 
que nada mais são do que um confronto com 
a Comunidade Internacional e os valores 
universais.  

 
 

ESPAÇO PARA EMPRESÁRIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS, 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

Estimados leitores e Amigos; com o objetivo de interagir e ter maior integração com a nossa 

Coletividade, criaremos um espaço próprio para empresas, profissionais liberais, prestadores de 

serviços em geral que queiram divulgar suas empresas, serviços ou atividades. Os interessados 

poderão enviar um texto (com foto, logotipo, etc.), e  o mesmo será revisado e publicado no Jornal 

do Domingo após anuência do interessado. Lembramos a todos que o nosso jornal, além de  

circulação impressa, é também enviado semanalmente a centenas de leitores, membros e amigos da 

nossa Comunidade via e-mail e Whatsapp, e divulgado através da página de Facebook da nossa 

Diocese.  

Maiores detalhes serão fornecidos em breve.           
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Abkhazia quer ter participação na 
abertura da ferrovia Rússia-Armênia  
ARMENPRESS. Em 10 de fevereiro, o Parlamento da 
Abkházia apelou à Duma Estatal da Rússia expressando 
disposição de participar em condições de igualdade no 
projeto de abrir a comunicação ferroviária entre Rússia 
e Armênia através da Abkházia, disse um legislador 
local. “Nosso Comitê apresentou a iniciativa”, disse o 
Chefe do Comitê do Parlamento Abkhaz para assuntos 
internacionais, interparlamentares e de compatriotas, 
Astamur Loguan, ao Sputnik Abkházia. “Estávamos 

acompanhando os desdobramentos na região e o conflito em Artsakh (Nagorno Karabakh), que tinha 
esse assentamento. Saudamos o fato de desbloquear as comunicações de transporte”. O Legislador disse 
que a Abkhaázia sempre expressou disposição para participar de grandes projetos regionais em 
igualdade de condições, acrescentando que o Parlamento da Abkhazia realizou audiências sobre o 
assunto e debateu opções potenciais a este respeito. 

“Incremento nas ciências com 
financiamento das empresas”, diz  
Ministro da Economia sobre projetos 
ambiciosos ARMENPRESS. O Ministério da 
Economia quer introduzir “mudanças significativas”, a 
fim de obter financiamento para a ciência não apenas 
do orçamento do governo, mas também das empresas, 
disse o Ministro da Economia Vahan Kerobyan numa 
entrevista concedida à imprensa em 10 de fevereiro. 
Em suas palavras, a ciência foi mal tratada durante os 

últimos 30 anos na Armênia. “O Ministério da Economia tem duas agências - a Agência de Propriedade 
Intelectual e o Centro Nacional de Inovação e Empreendedorismo. Por meio dessas duas agências, a 
ciência deve receber mais recursos.  Ou seja, o produto criado pela ciência primeiro será registrado e, 
em seguida, por meio do Centro Nacional de Inovação e Empreendedorismo, encontrar os negócios 
onde determinada invenção ou pesquisa científica pode se tornar numa fonte de lucro para o negócio”, 
disse Kerobyan, acrescentando que estão sendo realizadas mudanças significativas na atuação dessas 
duas agências, para financiar a ciência não apenas com orçamento governamental, mas também com 
recursos das empresas. “Isso pode ser feito na forma de alguns privilégios fiscais ou outros incentivos, 
mas devemos aproximar negócios e ciências”. Ao se referir à ideia de tornar Yerevan num centro 
regional de alta tecnologia, Kerobyan disse que agora é o momento para tais programas. “Durante os 30 
anos de independência, pode-se dizer que não pudemos nos gabar desse projeto. E isso tem razões 
objetivas e subjetivas. As gerações olharão para os nossos resultados e não para os motivos que existiam 
na época. Por isso, acredito que é chegada a hora para projetos ambiciosos. E devemos encontrar as 
mentes, as habilidades, os recursos que nos ajudarão a criar grandes coisas na Armênia. Eu não diria 
que tornar Yerevan em um centro de tecnologia é o mais ambicioso, mas temos boas oportunidades 
para que isso aconteça”. Para o Ministro da Economia, “a Armênia é o melhor lugar para ‘startups’ 
talentosos virem com suas equipes, criarem seus produtos aqui, usarem o capital humano armênio e, 
por sua vez, a Armênia deve garantir todo o ecossistema e infraestrutura que deve servir a essas 
empresas, como exposições, simpósios, fóruns científicos internacionais e outros. A Armênia é um lugar 
muito bom para eles, porque é seguro na Armênia”, disse ele, citando as taxas muito baixas de crimes 
violentos em Yerevan. “A alimentação, o clima e as condições de estadia são ótimos aqui. Temos um 
ótimo ambiente para que pessoas de países vizinhos possam se mudar para cá e para que surjam 
empresas que possam criar produtos para o mundo” concluiu o Ministro da Economia da Armênia.  
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Governo promete “conquistas sérias” 
nas capacidades da indústria de 
defesa ARMENPRESS. O Ministro da Indústria de Alta 
Tecnologia, Hakob Archakyan, garantiu aos 
Parlamentares que em 2021 “conquistas sérias” serão 
registradas em termos da capacidade industrial de 
munições. “Os objetivos da indústria militar são o 
aumento do potencial industrial e o aumento da 
capacidade industrial”, disse Archakyan durante uma 
sessão de perguntas e esclarecimentos, quando 
questionado sobre as oportunidades de exportação de 

munições produzidas na Armênia. “Considerando que o mercado da Armênia é limitado, o mesmo 
necessariamente deverá ser voltado também para a exportação. Os investimentos que estão sendo 
feitos têm essa mesma direção, para que a produção seja vendida tanto no mercado interno como para 
ser exportada”, disse Archakyan, acrescentando que se trata de investimentos privados, que também 
têm participação do Governo. Ele lembrou que as oportunidades do mercado externo devem ser 
aproveitadas para o desenvolvimento do setor. “Em termos de capacidade industrial, tivemos e 
continuaremos tendo conquistas bastante importantes em 2021. Também temos acordos preliminares 
com o mercado externo”, concluiu o Ministro. 

“Armenia Wine” recebe autorização 
para projeto de US $ 40 milhões que 
pode criar 5.000 empregos  
PanARMENIAN.Net - O governo concedeu um espaço 
em Yerevan para a empresa “Armênia Wine” (Vinho da 
Armênia), para investimentos no valor de US$ 40 
milhões e criação de até 5.000 empregos. Em reunião 
realizada na quinta-feira, 11 de fevereiro, o Gabinete 
aprovou um projeto que permite à empresa construir 
um centro de tecnologias avançadas em Yerevan. O 
grande projeto de investimento será a construção de um 

“Digitown”, centro internacional de tecnologias inovadoras.  

= SAÚDE, CIÊNCIA & TECNOLOGIA = 

UE e OMS vão ajudar na vacinação 
COVID-19 na Armênia ARMENPRESS. A 
União Europeia (UE)e a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) disseram na quinta-feira, 11/02/21, que vão 
gastar 40 milhões de Euros (US$ 48,48 milhões) em três 
anos para garantir um melhor acesso às vacinas da 
pandemia na Armênia, Azerbaijão, Bielo-Rússia, 
Geórgia, Moldávia e Ucrânia, relata a Reuters. “Os 
fundos serão usados inicialmente para apoiar as fases 
de preparação e prontidão, com ênfase nas 
necessidades iminentes em áreas estratégicas como 
planejamento, equipamentos e suprimentos, treinamento de profissionais de saúde e informação.  Isso 
será seguido por apoio para implantação e monitoramento eficazes da implantação da vacina” , disse a 
OMS. 
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Empresa sueca de TI planeja abrir 
mais de 1000 empregos na Armênia 
em 2021, revela ministro da 
Economia ARMENPRESS. Em 10 de fevereiro, o 
Ministro da Economia da Armênia, Vahan Kerobyan, 
disse que muitas empresas europeias e americanas 
estão em vias de fazer investimentos na Armênia. Em 
uma entrevista para a agência de notícias Heranegar 
sobre como atrair investimentos no período pós-guerra, 
Kerobyan revelou que uma grande empresa sueca 

planeja abrir mais de 1000 empregos na Armênia neste ano. “É uma empresa de TI com capitalização 
de 20 a 22 bilhões de dólares. É uma das maiores empresas globais em sua área. Tem escritórios na 
Geórgia e em vários outros países, e agora planeja abrir um escritório na Armênia”, disse ele, sem 
revelar mais detalhes. Segundo Kerobyan, há muitos investimentos semelhantes em andamento e que 
a empresa sueca é apenas um exemplo. Falando sobre investidores domésticos, Kerobyan elogiou os 
investidores armênios que estão fazendo sua parte na restauração da capacidade econômica do país. O 
Ministro destacou que o governo precisa conversar corretamente com os investidores, ao admitir que, 
assim como no passado, isso também não é feito corretamente agora. “Em vez de pedirmos aos 
investidores e persuadi-los a vir até nós para fazer seus investimentos, estamos na verdade os 
evitando”, afirmou Kerobyan, apresentando soluções para o problema. Ele descreveu a situação 
econômica do país numa só palavra: “crise”, uma vez que a economia da Armênia foi atingida 
duplamente em 2020, primeiramente por causa da pandemia, e depois a guerra. Questionado sobre 
como avaliaria o retorno aos resultados econômicos de 2019 neste ano, Kerobyan disse que isso 
significaria crescimento de dois dígitos. “Acho que seria um resultado bom e uma meta a considerar, 
concluiu Kerobyan.  

PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO À COVID-19  

 As medidas abaixo deverão ser respeitadas na Catedral São Jorge:  
1- É obrigatório que todos tenham suas temperaturas medidas, e passem álcool gel antes de entrar na Igreja. 

2- Durante todo o tempo em que permanecer dentro da Igreja, é obrigatório ficar de máscara. Caso precisem 
tirar a máscara, favor sair da Igreja e depois voltar com a máscara.  

3- Não haverá “Voghtchuin” (saudação durante a Liturgia), também não haverá distribuição de comunhão. 
Nem após o Badarak (Divina Liturgia).  

4- Pedimos que sejam respeitadas as demarcações nos bancos, e manter distância entre uma e outra pessoa.  

5- Está suspenso temporariamente o serviço de café.  

6- A Secretaria encerrará suas atividades logo após o Badarak (Divina Liturgia) aos domingos.  

Os Tbirs, diáconos, e diretores irão orientar os fiéis. Pedimos a todos que respeitem as orientações. 

Estimados fiéis e Amigos; obviamente, estas medidas tem um caráter temporário. Se Deus quiser, em breve 
tudo isso passará. Mas caso estas orientações não sejam respeitadas, seremos obrigados a realizar os Badaraks 
(Divinas Liturgias) novamente a distância.  

Que Deus proteja a todos. Oremos para que esta pandemia acabe o mais breve possível para voltarmos às 
nossas atividades habituais. Amém.  

São Paulo, fevereiro de 2021  
Bispo Nareg Berberian, Primaz  
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DIOCESE DA IGREJA APOSTÓLICA ARMÊNIA DO BRASIL 
 

TEMA DA QUARESMA 2021  
Testemunhando Minha Fé em Cristo: 

Minha jornada Espiritual na Igreja Armênia  

 
Domingo, 14 de fevereiro de 2021 
Sua Excelência Bipo Nareg Berberian 
Sermão:  Minha Jornada Espiritual na Igreja Apostólica Armênia 
 

Domingo, 21 de fevereiro de 2021 
Diácono Kevork Gueogjian 
MENSAGEM: Que recompensa espiritual tenho ganhado servindo à Igreja Armênia como 

um Diácono? O que significa ser um Diácono? Como começou a minha jornada de servir no 

Santo Altar? Que mensagem posso oferecer aos nossos jovens que servem atualmente no 

Altar? 

Domingo, 28 de fevereiro de 2021 
Diácono Vasken Yeginerian 
MENSAGEM: O que significa a Igreja Armênia para mim? Por que gosto de cantar na Igreja? 

O que sinto quando tomo parte na vida da Igreja? 

Domingo, 7 de março de 2021 

Felipe Mavichian 

MENSAGEM: Por que me juntei à Igreja Armênia? Como era a rotina da minha vida antes? 

Por que amo a Igreja Armênia? Que conselho posso dar aos jovens? O que me inspira, hoje?  

 

Domingo, 14 de março de 2021 

Vahram Kasbarian 

MENSAGEM:  O que representa a Igreja para mim? O que ela me ensina? Como começou 

minha jornada espiritual? Por que sirvo no Altar aos domingos? Qual influencia isso causa 

nos meus filhos? 

 

Domingo, 21 de março de 2021 
Douglas Gudjenian  
MENSAGEM: Como era minha vida antes da Igreja? O que me impulsionou para ir à 

Armênia? O que me inspirou para servir no Altar? O que é e como me sinto quando estou 

no Altar? Que mensagem tenho aos jovens da nossa Comunidade?  
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DOAÇÕES – Divina Liturgia  

Nossos agradecimentos aos fiéis e amigos que realizaram suas doações até a presente data: 

Para Bandeja Virtual: 

Anônimo                                          R$   200,00 

Anônimo                  R$    100,00 

Sônia Maia Kemichian     R$   100,00  

Fábio Parsequian        R$   100,00  

Anônimo                                     R$    160,00  

José Augusto Barros                       R$    200,00  

Onik Diran Choulian                            R$           200,00 

Marlene Antonio Kechichian            R$           200,00 

Para Hokehankisd: 

Nelson Nersessian                          R$   500,00  
Aram Kemechian                             R$   100,00  
Lucy Kassabian Badiglian               R$            200,00 

 

 

 

Queridos fiéis; gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram com a Bandeja Virtual”. Bem como todas as 

contribuições de Hokehankisd e doações para a Diocese. Tudo é de grande importância e ajudam a manter a nossa 

missão na Comunidade. Os nomes dos doadores serão enviados via Whatsapp e publicados no Jornal do Domingo da 

Diocese.                                                                                                        =Tesouraria da Diocese=  

        

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

PRESENTES PARA QUALQUER ÉPOCA 

Encontra em São Paulo, vinda da Armênia, a artista plástico e designer de interiores, nascida em 
Alepo, a Sra. Rita Maksoudian, que  confecciona lindos quadros em óleo, retratando a bela natureza 
armênia e também outros temas. Os interessados em adquirir os quadros podem entrar em contato 
com a Sra. Rita, Whatts (11) 94116-4194 – Facebook: ritaart.  E-mail: 
ritamaksoudian100@gmail.com  

 

“MEMÓRIAS ETERNAS” 

Sob iniciativa do Departamento de Comunicação da Diocese e anuência do nosso Primaz, Sua 

Excelência Bispo Nareg Berberian, daremos início a um programa nas mídias sociais da Diocese 

chamado “Memórias Eternas”, onde vídeos e fotos de eventos da nossa Diocese serão postos e 

poderão ser vistos, comentados e compartihados. Aqueles que possuem materiais (vídeos, fotos) 

podem encaminhar para a nossa Secretaria, e os mesmos serão carregados nas mídias sociais da 

nossa Diocese.   

mailto:ritamaksoudian100@gmail.com
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SAUDADE ETERNA 

Conforme havíamos noticiado na nossa edição anterior e na página 19 da edição de hoje, apresentaremos 

periodicamente fatos, eventos e personalidades civis e eclesiásticas que serviram na nossa Coletividade, e cujas 

memórias jamais serão esquecidas. Nesta edição, destacamos o Reverendo Padre Taté Tamdjian (Der Taté, como era 

conhecido por todos), por ocasião do 40º ano de seu falecimento, ocorrido no dia 14 de fevereiro de 1981.  

PADRE TATÉ TAMDJIAN  
Տէր Թադէ Քհնյ. Թամճեան 

O Padre Taté Tamdjian, com nome de batismo de Onnig, nasceu 
no dia 28 de maio de 1908 na cidade de Adabazar, Turquia, filho 
de Hagop e Yester Tamdjian. Seu pai era um comerciante 
conhecido naquela cidade, mas ainda um menino, Onnig perdeu 
os pais durante os nefastos e trágicos dias do Genocídio Armênio 
e, tornou-se órfão, e foi acolhido com outros órfãos pela missão 
humanitária norte-americana “Near East Relief”, que os levou, 
inicialmente, para a região de Corinto, na Grécia, e depois para 
Cairo, no Egito, em fins da década de 1920. Ainda adolescente, o 
jovem Onnig se dedicou aos estudos e junto com um vasto grupo 
de outros órfãos mais tarde fundariam o Near East Armenian 
Club, no Cairo, em homenagem à missão humanitária americana 

que lhes salvaram a vida. Já jovem e trabalhando na metalúrica cuja propritário era o benemérito e 
filantropo Goganian, ele se empenhou também com afinco no aprimoramento de seus conhecimentos 
culturais e artísticos, além de seus conhecimentos em idiomas árabe, francês, inglês (e posteriormente 
o português), frequentou assiduamente a Catedral da Diocese da Igreja Apostólica Armênia do Egito, a 
histórica Catedral Surp Krikor Lusavoritch (São Gregório, Iluminador). Durante sua atividade no Near 
East Armenian Club, que era o centro de encontro dos órfãos sobreviventes do Genocídio Armênio que 
foram levados ao Egito, Onnig conheceu a também órfã Mariam Ayvazian, com quem selou seu 
matrimônio, e o casal viveu feliz até o fim da vida, e teve dois filhos: Hagop e Yervant, aos quais o casal 
garantiu uma educação esmera nas escolas armênias Kalousdian e Nubarian, e posteriormente em 
cursos superiores. Com opassar dos tempos, Onnig teve grande atuação na vida social e cultural, 
organizando eventos teatrais, palestras e mesas redondas, e foi eleito para a Diretoria da referida 
entidade cultural e esportiva por sucessivas gestões. Com a deterioração da situação política e 
econômica no Oriente Médio, seu filho maior, Hagop, migrou para o Brasil em 1961, e três anos depois 
veio a família. Desde o início de sua chegada, Onnig participou ativamente da vida eclesiástica e cultural 
da nossa Coletividade. Em 1968, a pedido do Conselho Representativo e da Diretoria Executiva da nossa 
Igreja, foi ordenado Padre pela Sua Eminência Arcebispo Papken Abadian, de saudosa memória, que na 
época era o Lugar-Tenente do Catholicossato da Santa Sede de Etchmiadzin na América do Sul. Na sua 
ordenação religiosa, recebeu o nome de Padre Taté, e começou a servir com plena dedicação à Igreja e 
aos fiéis da nossa Comunidade, bem como lecionou no Externato José Bonifácio (Hay AzkayinTurian 
Vajaran). O Padre Taté sempre foi muito querido e estimado por todos pelo seu caráter afável, simples, 
humilde e sempre à disposição de todos. Faleceu no dia 14 de fevereiro de 1981, após servir como um 
religioso exemplar por 13 anos para os armênios de São Paulo e de Osasco. Centenas de fiéis e amigos 
compareceram ao seu velório, na Catedral São Jorge e no cemitério de Jardim Horto Florestal, onde seus 
restos mortais descansam eternamente. O velório e sepultamento do Padre Taté foi realizado pelo 
Vartabed (Archimandrit) Datev Karibian, recém chegado ao Brasil, e pelo Arcipreste Der Asdvadzadur 
Kassabian. O Padre Taté Tamdjian deixou a esposa, Yeretsguin Tamdjian (falecida em 3 de setembro de 
1991), seus filhos Hagop e Yervant e dois netos, James Onnig e Aram Tavit Tamdjian.                                                                        

Leiam, divulguem e difundam o Jornal do Domigo junto aos seus familiares, parentes e amigos. 

 


