
➔O reconhecimento do Genocídio aumentará as garantias de segurança na região                 

➔Biden presta homenagem à memória das vítimas do Genocídio Armênio   

➔Presidente do Uruguai classifica como “ato lamentável” o gesto de Tchavuchoglu         

➔Azerbaijão usa crise na Ucrânia para mais “limpeza étnica” em Artsakh 
                                                                                                 (Estas e outras notícias a partir da pág. 11) 
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1915     -    107 anos do Genocídio Armênio     -     2022 
A Coletividade Armênia e autoridades 

reverenciam a memória inesquecível dos Santos Mártires 

 
Armênios rememoram o 107º 

aniversário do Genocídio  
em todo o mundo 

   107 anos se passaram desde o início 
do Genocídio Armênio, uma das páginas mais 
horríveis e vergonhosas da história da 
humanidade.  
   Em abril de 1915, o governo turco-otomano 
iniciou a dizimação sistemática de sua 
população civil armênia.  As perseguições 
continuaram com intensidade variável até 
1923, quando o Império Otomano deixou de 
existir, sendo substituído pela República da Turquia. A população armênia do Estado Otomano foi 
relatada em pouco mais de dois milhões, em 1915. Em 1923, praticamente toda a população armênia 
da Turquia otomana havia desaparecido. 
 

   Os massacres de armênios começaram no final 
do século 19, quando o despótico sultão turco 
Abdul Hamid II – obcecado pela lealdade acima 
de tudo e enfurecido pela nascente campanha 
armênia para conquistar direitos civis 
elementares – declarou que resolveria a 
“Questão Armênia” de uma vez por todas, o que 
culminou nos massacres de 1894-1896, com a 
morte de mais de 300 mil da população civil 
pacífica armênia. 
   Em 24 de abril de 1915 começou o Genocídio 
Armênio. Naquele dia, o governo turco prendeu 
e executou mais de seiscentos intelectuais e 
religiosos armênios. Depois, a população civil  
armênia foi expulsa de suas casas, perdendo 
todos os seus bens, e enviada em marchas da 
morte pelos desertos da Mesopotâmia, sem 

comida ou água. Frequentemente, os mani-
festantes eram despidos e forçados a andar sob 
o sol escaldante até caírem mortos. As pessoas 
que paravam para descansar eram baleadas. 
   Enquanto a Turquia moderna nega o 
Genocídio Armênio, muitos intelectuais turcos 
reconheceram o crime contra a humanidade, 
cometido nas mãos do Império Turco-Otomano. 
Cerca de trinta países, centenas de órgãos 
governamentais locais e organizações 
internacionais têm reconhecido o assassinato 
de mais de 1,5 milhão de armênios como 
Genocídio. 
   O Jornal do Domingo traz nas páginas internas 
desta  edição os principais eventos realizados 
tanto no Brasil como ao redor do mundo no 
domingo passado, dia 24 de abril de 2022.
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Domingo Verde ou  
Domingo da Igreja Viva  

Estimados leitores, caros Amigos; hoje é o 
terceiro domingo da Ressurreição, que nós 
chamamos de “Achkaramadran” ou Domingo 
Verde, que é formada pelas palavras “Achkarh” 
(mundo) e “madur” (capela), e que significa a 
Comunidade, a Igreja Viva. Ou seja, depois da 
Ascenção de Cristo, foi constituído o primeiro 
grupo dos fiéis, que se juntava todos os dias e orava, celebrando Liturgia em memória de Jesus Cristo, e 
todos almoçavam juntos.  
 
O que entendemos quando dizemos Igreja? 
Imediatamente, vem à nossa mente a Casa de 
Deus, Templo ou Capela, onde se reúnem os fiéis 
para orar e realizar adoração a Deus. Mas a 
verdadeira Igreja é o povo todo, que crê em 
Cristo como o Filho Unigênito de Deus que 
Nasceu, se Personificou, viveu entre nós, 
pregou, realizou milagres, sofreu, foi 
crucificado, enterrado e depois de três dias 
Ressuscitou dos mortos e estabeleceu o Reino 
de Deus, que é infinito. 
 
Felizes aqueles que creem em Jesus. Já para o 
povo armênio, a Igreja é a Mãe que manteve e 
protegeu os seus filhos por séculos e séculos, 
mesmo nas condições mais difíceis, cuidando 
deles, educando-os e erguendo, desse modo, a 
história do povo armênio.  
 
Ao ter aceitado o cristianismo como sua religião 
oficial, o povo armênio moldou sua vida 
nacional, criou o seu alfabeto e sua cultura, e 
graças à presença da Igreja, foi protegida até os 
nossos dias. Convém pensarmos por um 
momento qual seria o destino do povo armênio, 
se não tivéssemos a Igreja e se não tivéssemos 
os fiéis? Como seríamos chamados? Graças à 
nossa fé cristã, permanecemos firmes neste 
mundo como nação e povo. 
 
Depois da Páscoa, e por sete semanas, cada 
domingo que o sucede recebe um nome, como o 
segundo domingo depois da Páscoa, que é 
chamado de Novo Domingo (Nor Guiraguí); o 
terceiro é chamado de Domingo Verde, o quarto 
de Domingo Vermelho, o quinto de Domingo de 
recordação da Aparição da Santa Cruz, o sexto 
não possui um nome próprio, mas o sétimo 

domingo é denominado de Segundo Ramos. O 
Domingo Verde refere-se ao Renascimento;  
lemos no Evangelho que um nobre dos judeus 
de nome Nicodemos, se aproxima a Jesus e diz-
lhe: “Mestre, sabemos que vieste de Deus e fazes 
muitos milagres, pois se não fosse de Deus, o 
homem não poderia realiza-los” Vê-se aqui que 
Nicodemos acreditava em Jesus. Jesus lhe 
responde, dizendo: “Em verdade, em verdade, te 
digo que, se alguém não nascer de novo, não pode 
ver o Reino de Deus”. E continuando: “Quem não 
nascer da água e do Espírito, não pode entrar no 
Reino de Deus”, porque “o que é nascido de carne 
é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito” 
(João, Capítulo 3, versículos 2-6).  
 
A pergunta de Nicodemos era natural, mas a 
resposta é mais nítida ainda. O homem nasce de 
corpo, que não sabe nada e tem espírito, mas 
esse espírito precisa de cuidados, e nós 
batizamos as crianças ainda quando pequenas,  
os pais e os padrinhos cuidam do espírito da 
criança. Realizamos o batismo com água. 
Ungimos com o Miuron (Óleo Santo) como 
símbolo do Espírito Santo, que desceu no rio 
Jordão, no momento do batismo do Senhor 
Jesus, na forma de uma pomba. Portanto, é disso 
que Jesus falava. E quanto à cor verde do 
Domingo Verde, ela reflete a vida, pois depois de 
um longo período de inverno, o mundo floresce 
e começa uma nova vida, onde o verde e as flores 
cobrem as áreas outrora vazias ou “mortas”, e o 
estímulo da primavera traz consigo a felicidade, 
o sabor do renascimento. Renovemos, pois, a 
nossa vida, nosso espírito e tornemo-nos mais 
fiéis, atados à Igreja de Cristo e à Santa Igreja 
Apostólica Armênia.                                
                                                            (A.B.B.) 
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“Nunca mais!” A Coletividade Armênia do Brasil e autoridades 
reverenciam a memória dos 1,5 milhão de Mártires Santificados  

 

 

No domingo passado, dia 24 de abril, a 
Coletividade Armênia reverenciou a memória 
dos 1,5 milhão de Mártires Santificados do 
Genocídio Armênio de 1915. Após as 
celebrações religiosas dominicais nas Igrejas 
Armênias, houve uma procissão até o 
Monumento dos Mártires Armênios, na Praça 
Armênia, onde foi realizada um ato cívico com a 
presença dos líderes religiosos e civis da 
Coletividade, com o depósito de coroas de flores 

enviadas pelas instituições e organizações 
armênias. Após as orações em homenagem, o 
Coral Vahakn Minassian do Clube Armênio 
apresentou algumas canções patrióticas e 
religiosas com a participação do público. Na 
ocasião, usou da palavra o Presidente da 
Diretoria Executiva de São Paulo da nossa 
Diocese, Dr. Dikran Kiultzian (ver o discurso na 
página 4) e o ato cívico foi encerrado com a 
Oração do Pai Nosso. 

 

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 - Whatsapp: (11) 97600-9472 E-mail: 
comarmeniabr@terra.com.br Recebam o Jornal do Domingo em PDF por e-mail ou 

por Whatsapp da Igreja.  
 

mailto:comarmeniabr@terra.com.br
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Apresentamos o discurso do Dr. Dikran Kiulhtzian, 
Presidente da Diretoria Executiva-São Paulo da nossa 
Diocese, proferido no domingo passado, dia 24 de abril, no 
ato cívico diante do Monumento aos Mártires Armênios, em 
São Paulo:  

“Boa tarde a todos. Falo em nome do Presidente do 
Conselho Representativo da Igreja Apostólica Armênia do 
Brasil, Dr. André Kissajikian e em meu próprio nome, 
Dikran Kiulhtzian, Presidente da Diretoria Executiva de 
São Paulo. Prezados representantes das Igrejas Armênias 
coirmãs, queridos representantes das entidades 
armênias, estimados membros da Coletividade Armênia, 
caros amigos Diretores:  

Mais uma vez, nos reunimos aqui, de fronte ao 
Monumento dos Santos Mártires Armênios, canonizados 
como santos mártires por Sua Santidade Karekin II, 
Patriarca Supremo e Catholicós de Todos os Armênios, para relembrarmos a passagem do 107º aniversário do 
terrível Genocídio perpetrado pelo governo turco-otomano contra o povo armênio, ceifando a vida de mais de 
1,5 milhão dos nossos antepassados. Tal fato jamais poderá ser esquecido, negado ou enviesado com falsas 
verdades, como tem sido feito pelo atual governo turco. Cabe a nós, como escudeiros armênios de nossa geração, 
não medir esforços para que tamanha tragédia jamais seja apagada ou deturpada. Precisamos que a história seja 
escrita com a verdade dos fatos. Só assim faremos justiça para com os que tombaram neste terrível episódio da 
história, e conseguiremos nos aliviar da dor de uma ferida ainda aberta.  

É nossa obrigação cívico-patriótica transmitir ao mundo, aos nossos filhos e netos, o que ocorreu de verdade com 
o nosso povo. Esta é a única maneira de dar prosseguimento à nossa causa, que é o reconhecimento do Genocídio 
Armênio, conhecido como o primeiro genocídio do século 20. Este reconhecimento, queremos crer, é a garantia 
de que acontecimentos como esse jamais se repitam no mundo moderno. Não podemos negar que, atualmente, 
parece que o mundo através dos seus dirigentes, está perdendo o bom senso e os princípios morais e éticos, haja 
visto os últimos acontecimentos em Artsakh, na Ucrânia, entre outros. 

Caros amigos, após termos ouvido um 
pronunciamento de Sua Eminência Sahag Machalian, 
Patriarca Armênio de Istambul, mesmo levando em 
consideração de onde ele fala – Istambul, o olho do 
furacão - esclareceu-nos posições e marcou um 
possível horizonte azul, mediante algumas 
mudanças político-estratégicas. Estamos lisonjeados 
com muitas promissoras mudanças realizadas na 
nossa Pátria Mãe em vários campos, como por 
exemplo tecnológico, turístico, industrial e 
empresarial. Este é o caminho do nosso progresso e 
que muito nos orgulha. Rogamos ao Senhor Todo-
Poderoso que ilumine o caminho e as ideias dos 
nossos dirigentes, tanto na Pátria-Mãe quanto na 
Diáspora, para que encontrem um caminho através 
do diálogo ao redor de uma mesa, com bom senso, 
transparência, dados e registros da realidade, para 
que nossos atuais problemas sejam solucionados. 
Que não nos superestimemos! Não podemos mais 
derramar sangue de nossos jovens em confrontos 
desiguais, onde sempre representamos o 
protagonista mais vulnerável, sem apoio e sem 
aliados adequados e comprometidos. Chega de 
sangue, prantos, feridas abertas e confrontos.  

Saibamos quais são as nossas verdadeiras 
ferramentas: O DIÁLOGO. Sem sangue derramado e 
sem a destruição do patrimônio histórico, religioso e 
cultural da Armênia e de Artsakh. Para tanto, não 
podemos perder o timing das decisões certas, na 
hora correta, não nos iludamos, podemos abrir 
novas pontes, novos caminhos, nossas fronteiras, 
novas amizades e diálogos promissores. Nossas 
forças encontram-se na nossa união e na nossa 
convergência, como sempre foi, historicamente. 
Estas ideias não são uma receita pronta, com 
garantia de eficácia. Mas é o que temos realmente ao 
nosso alcance, com as devidas escusas de inferência 
à distância. Sem nunca trair nossos postulados e 
ideais pautados pela justiça e pela verdade, 
roguemos ao Senhor que nos abençoe e torne 
realidade nossa paz tão almejada. Que Ele nos dê 
forças para que possamos apoiar econômica, 
financeira e moralmente a nossa Pátria-Mãe. E que 
Ele dê descanso eterno aos nossos Santos Mártires.  

“Não existe caminho para a paz. A paz é o próprio 
caminho” – Mahatma Gandhi.      Muito obrigado.  
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HOMENAGEM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

 

 

 

No domingo, dia 24 de abril, o Deputado Estadual Danilo de Mascarenhas Balas (PL) esteve na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde, diante do Monumento foi feito um toque de 
honraria de trombeta pelo Cabo Rogério Lima. Uma bela coroa de flores, enviada pelo Consulado-Geral 
Honorário da República da Armênia em São Paulo foi depositada diante do Khatchkar (Cruz de Pedra 
Armênia) que se encontra erguido no pátio da entrada da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo. Na ocasião, o ilustre Deputado pronunciou as seguintes palavras: “Eu, Deputado Estadual Danilo 
Balas, da Assembleia Legislativa de São Paulo, rememoramos o 24 de abril, uma data importante a ser 
celebrada, 107 anos do Genocídio Armênio. Estamos aqui, no Monumento Cruz-de-Pedra, que simboliza a 
fé cristã armênia. E, em 24 de abril, nós encaramos, sim, o Genocídio Armênio, com vários países do mundo. 
O dia 24 de abril de 1915 marca o início da perseguição e do massacre de 1,5 milhão de armênios pelo 
Império Otomano. Uma data triste, mas que precisa ser lembrada em solidariedade e respeito aos mártires 
armênios. Meu apoio à Comunidade Armênia no Brasil, e meu agradecimento por fazerem do Brasil o seu 
país. Continuaremos lutando para que o Brasil reconheça oficialmente esse crime como Genocídio”.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

HOMENAGENS NA CÂMARA FEDERAL DO BRASIL  

Também em Brasília, na Câmara Federal dos Deputados, houve manifestações em reverência aos 1,5 
milhão de Mártires Santificados. Assim, no dia 18 de abril, o Deputado Federal José Guilherme Negrão 
Peixoto (União Brasil/SP), e no dia 27 de abril o Deputado Federal Milton Vieira Pinto 
(Republicanos/SP) referiram-se ao 107º aniversário do Genocídio Armênio de 1915 da Tribuna do 
Plenário da Câmara Federal, durante a Sessão de Breves Comunicações, tecendo elogios ao povo 
armênio e à vasta Coletividade Armênia do Brasil, e reverenciando a memória dos que tombaram 
durante o Genocídio Armênio perpetrado pelo governo dos Jovens Turcos do Império turco-otomano.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornal do Domingo – 01 de maio de 2022 – Página 6 

OSASCO HOMENAGEIA OS MÁRTIRES DO GENOCÍDIO ARMÊNIO DE 1915 

No dia 26 de abril, às 10:30 horas, foi realizada uma Sessão 
Solene na Câmara Municipal da Cidade de Osasco/SP, 
dedicada aos Mártires do Genocídio Armênio, sob iniciativa 
dos vereadores Fábio Chirinian e Ana Paula Rossi. Destarte, 
na 11ª Sessão Ordinária deste ano da Câmara Municipal de 
Osasco, a vereadora Ana Paula Rossi (PL) apresentou uma 
Moção de esclarecimento, referente ao Dia do 
Reconhecimento e Homenagem às Vítimas do Genocídio 
Armênio, realizado em 24 de abril.  

Na justificativa de apresentação da Moção, a Parlamentar 
comentou sobre o Genocídio sofrido pelo povo armênio, 
em 1915. Atacada por tropas turcas, a Armênia 
contabilizou 1,5 milhão de vítimas. Osasco é uma cidade 
com uma significativa Comunidade Armênia.  
                                                                                                                                                             
                (Na foto, Ribamar Silva, Presidente da Câmara Municipal de   Osasco, a Vereadora Ana Paula Rossi e o Vereador Fábio Chirinian) 

Com o surgimento da Diáspora do povo armênio por conta da 
perseguição turca, muitos dos sobreviventes imigraram para 
o Brasil. O vereador Fábio Chirinian (PP) é descendente de 
armênios, e Ana Paula é casada com um membro da 
Comunidade Armênia de Osasco.     

“Precisamos relembrar o Genocídio sofrido pelo povo 
armênio, pois apesar desse crime contra a humanidade ter 
acontecido há mais de 100 anos, os efeitos dessa perseguição 
ainda reverberam nos dias atuais”, disse Ana Paula. “A 
Comunidade Armênia em Osasco é muito presente, 
especialmente no bairro do Presidente Altino. Além disso, o 
Município é cidade-irmã de Gyumri, segunda maior cidade da 

Armênia”, disse a Vereadora.    O Vereador Fábio Chirinian comentou sobre a proposição da Moção: 
“Nossa cidade reconhece o Genocídio Armênio e é solidária com as vítimas deste episódio histórico. 
Precisamos relembrar este evento, para garantir que ele nunca mais se repita”, frisou o vereador do PP.      

Já no dia 25 de abril, Ronaldo Vasilian, Conselheiro da Igreja 
Apostólica Armênia do Brasil, esteve na Rádio Nova Difusora 
de Osasco, onde falou sobre o Genocídio Armênio, ao lado de 
Francisco Rossi (ex-Prefeito da Cidade de Osasco) e sua filha, a 
Vereadora Ana Paula Rossi.     
__________________________________________________________________________________________________________   

Certamente a Coletividade Armênia do Brasil sente-se orgulhosa e 
grata por todas essas iniciativas e apoio a nível Municipal, Estadual e 
Federal pelos nobres Vereadores, Deputados Estaduais e Federais, nas 
suas manifestações justas pelos Direitos Humanos e pelas 
reivindicações do povo armênio em sua luta pelo reconhecimento do 
Genocídio Armênio de 1915, e espera, sinceramente, que o Governo do 
Brasil, atendendo aos pedidos e manifestações de seus representantes 
do povo nas três esferas acima citadas, também considere e reconheça, 
num futuro próximo, os massacres perpetrados contra o povo armênio  
como Genocídio.     
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Transmissões 
especiais de TV 

Conexão Armênia 
por ocasião do 

107º aniversário 
do Genocídio 

Armênio      

O programa televisivo Conexão 
Armênia realizou, nos dias 24, 26, 
27, 28 e 30 de abril, transmissões 
especiais alusivas ao 107º 
aniversário do Genocídio 
Armênio, com entrevistas eluci-

dativas e pareceres, com a participação de notáveis professores, acadêmicos, psiquiatras. Cada live transmitido 
foi seguido por um grande número de pessoas tanto da Coletividade Armênia como também pelo público 
brasileiro em geral. Destarte, a Conexão Armênia abre uma nova página importante nas suas transmissões por 
ocasiões especiais, divulgando datas, fatos e acontecimentos de destaque tanto históricos como atuais na vida do 
povo armênio e de seus descendentes. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Almoço anual na Casa de Repouso da HOM 

 

 

Realizou-se, no dia 28 de abril, o almoço anual de “Patchá” tradicional organizado e realizado pela Associação das 
Damas Beneficentes Brasil-Armênia (HOM-Filial Arpi de São Paulo). O evento de confraternização contou com a 
presença de Sua Excelência Bispo Nareg Berberian, Primaz da nossa Diocese, os Arciprestes Yeznig Guzelian e 
Boghos Baronian e o Diácono Aramayis Soghbatyan, além de um grande número de amigos e colaboradores.            
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Աշխարհամատրան կամ Կանանչ կիրակի 
Եկեղեցական տoնացոյցին մէջ Մեծ Պահքէն վերջ կը սկսի 50-օրեայ 
շրջան մը, երբ Քրիստոնէական եկեղեցւոյ ծիսակարգին մէջ տեղի 
կ՝ունենայ Վերակենդանացում` հոգեւոր գարուն, երբ Քրիստոսի 
ներկայութեան հետ միաժամանակ կան նաև «գունաւոր» Կիրակիներ՝ 
օրինակ.-  Յարութեան Կիրակիին յաջորդող կիրակին կը կոչուի Նոր 
Կիրակի կամ Կրկնազատիկ, որուն կը յաջորդէ Աշխարհամատրան կամ 
Կանանչ Կիրակին, յետոյ Կարմիր կիրակին, տօն Երեւման Սուրբ Խաչի 
(Կապոյտ կիրակի): Այս տարի Կանանչ կիրակին այս տարի կը նշուի 
Մայիս 1-ին:  
  
Քրիստոսի խաչելութեամբ, մահով և Յարութեամբ 
Աստուած մաքրեց մարդկութեան մեղքերը եւ 
Քրիստոսին հաւատացողները եւ Անոր 
հետեւորդները կը մաքրագործուին Քիրստոսի 
Արեամբ: Յիսուս Քրիստոսի Յարության տօնին՝ 
Զատկին յաջորդող երկրորդ Կիրակին կը կոչուի 
Կանանչ կամ Աշխարհամատրան։  Այս բառը 
կազմուած է «աշխարհ» և «մատուռ» բառերէն, եւ 
կիրակին այսպէս կը կոչուի ի յիշատակ 
Առաքեալներուն կողմէն Երուսաղէմի առաջին 
եկեղեցւոյ հիմնադրմանը։ Այդ եկեղեցին կը 
համարուի Սիոնի Վերնատունը, որտեղ Քրիստոս 
Վերջին Ընթրիքը կատարեց, այնուհետու 
հաստատեց Սուրբ Հաղորդութեան Խորհուրդը․ «Ով 
որ կ՝ուտէ իմ մարմինը եւ կ՝ըմպէ իմ արիւնը, 
Յաւիտենական Կեանք ունի. Եւ ես անոր վերջին օրը 
յարութիւն առնել պիտի տամ, քանի որ իմ մարմինը 
ճշմարիտ կերակուր է, եւ իմ արիւնը` ճշմարիտ 
ըմպելիք: Ով որ կ՝ուտէ իմ մարմինը եւ կ՝ըմպէ իմ 
արիւնը, կը բնակուի իմ մէջ եւ ես անոր մէջ» (Յովհ. 
6: 55-57): Կանանչ Կիրակին կը խորհրդանշէ 
Քրիստոսի Տիեզերական Եկեղեցւոյ պտղաբերումը, 
եւ կը խորհրդանշէ նաեւ Եկեղեցւոյ 
յարատեւութիւնը եւ յաւիտենականութիւնը: 
 
Կանանչ անունը վերցուած է մայր բնութեան 
պարգեւած երևոյթներէն եւ կը մարմնաւորէ Յինանց 
այս օրերուն տիրապետող համատարած, զմրուխտ 
խոտածածկոյթը, որով պատուուած կ՝ըլայ  գարնան 

բնութիւնը: Այս անուանակոչումը, ժողովրդական 
բարեպաշտութեան արդիւնք ըլլալով հանդերձ, 
միաժամանակ զուրկ չէ կրօնական երանգէն: 
Կանանչ Կիրակին մեզ կը յիշեցնէ կեանքի 
Յարութիւնը և անոր յավիտենական գոյութիւնը,: 
 
Առաքեալները Յիսուսի Համբարձումէն վերջ կը 
հաւաքուէին Վերնատան մէջ եւ կը յիշէին 
Քրիստոսի՝ Վերջին Ընթրիքի ժամանակ Անոր 
տուած Պատգամները: Կ՝օրհնէին հացը եւ գինին, 
միասին կ՝աղօթէին եւ կը ճաշէին: Այս առաջին 
աղօթավայրն էր, որ կոչուեցաւ Աշխարհամատուռ, 
այսինքն` աշխարհի առաջին մատուռը: Եւ 
այդպիսով վերնատան մէջ էր որ Յարութենէն վերջ 
Քրիստոս երկու անգամ երեւցաւ Իր 
աշակերտներուն։ Աշխարհամատրան Կիրակին 
Եկեղեցին կը նշէ Յիսուս Քրիստոսի հաստատած 
Ընդհանրական, Մէկ Միասնական Եկեղեցւոյ տօնը: 
 
Այս օրը նաեւ առիթ մըն է խորհելու Եկեղեցւոյ 
մասին։ Արդյե՞օք այն միայն Քրիստոսի շուրջ 
հաւաքուած մարդիկ են կամ ընդհակառակը՝ 
արդեօ՞ք Եկեղեցին շինութիւն մըն է միայն։ 
Եկեղեցին վա՞յր է միայն, թէ՞ աւելին։ Խորհինք 
Եկեղեցիին մէջ Քրիստոսի հետ մեր 
հանդիպումներուն մասին։ Խորհինք, թէ ինչ կը 
փտնրենք հոն եւ ինչ իրականին մէջ որուն պիտի 
փնտրենք։ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EDIÇÕES HISTÓRICAS 
➔ Lançado em dezembro de 2021, o livro “A 
Coletividade Armênia do Brasil”, de autoria do saudoso 
Arcipreste Yeznig Vartanian, “Braziliô Hay Kaghúte”, é 
uma importante fonte de valiosas informações sobre a 
história da Coletividade Armênia radicada no Brasil, 
desde os idos tempos dos meados do século 19 até a 
primeira metade do século 20, data em que esta obra foi 
publicada em idioma armênio. Esta valiosíssima obra 
está à venda na Secretaria da Diocese.  

➔ O livro “80 anos da SAMA” é um lançamento de valor 
documental, que trata de 8 décadas da bela trajetória de uma das mais importantes e destacadas instituições 
sociais, recreativas, culturais e esportivas da Coletividade Armênia do Brasil, qual seja a SAMA - Sociedade 
Artística Melodias Armênias, Clube Armênio.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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União dos Jovens da Igreja Armênia no Mundo – UJIAM 

C O M U N I C A D O  
PEREGRINAÇÃO PANARMÊNIA  

6 a 10 de julho de 2022           

 Sob os auspícios e Bênção de Sua Santidade Karekin II, Patriarca Supremo e Catholicós de Todos 
os Armênios e coordenação do dirigente espiritual da UJIAM, Sua Eminência Arcebispo Hovnan Derderian, 
será realizada, entre os dias 6 a 10 de julho próximo, a Peregrinação Panarmênia denominada “A UJIAM 
como ponte entre a Armênia e Diáspora”.  

Nesta programação, os jovens peregrinos terão a oportunidade de se encontrar e receber a Bênção 
de Sua Santidade Karekin II. Dos cinco dias de peregrinação, no primeiro e terceiro dia os participantes 
receberão ensinamentos sobre atividades juvenis e habilidades de liderança. Já no segundo e quarto dia, 
os jovens visitarão locais consagrados na Armênia, e no último dia participarão da Divina Liturgia (Surp 
Badarak). A peregrinação culminará com um jantar de encerramento.  

Comunicamos, também, que tanto as orientações como as visitações serão em trilíngue, armênio, 
russo e inglês.  Nos dias da peregrinação, o prédio do escritório central da UJIAM permanecerá aberto até 
altas horas da noite, para possibilitar aos jovens sintetizarem suas atividades de cada dia com análises e 
diálogos, além de troca de experiências e maior conhecimento mútuo.  

Estimado jovem, esperamos por você na Mãe-Pátria Armênia para passarmos juntos cinco dias 
inesquecíveis da tua juventude.  

Com nosso carinho e afeto. Escritório Central da UJIAM  

Para maiores informações, os interessados podem contatar o Primaz da nossa Diocese, Sua Excelência 
Bispo Nareg Berberian, através do telefone 3326-9533.  

 
 

Na sexta-feira, dia 
06/05, teremos uma 
reunião e um Happy 

Hour para os jovens da 
Coletividade. 

Contaremos com a 
presença do Hayr Tovmá 

V. Khatchatryan. 
Reserve na sua agenda e 

venha! 
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1º de maio é  

Dia do Trabalho 
O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é 
comemorado anualmente no dia 1º de maio em 
diversos países do mundo. O Dia do Trabalho 
é feriado nacional no Brasil, em Portugal, Rússia, 
França, Espanha, Argentina, entre outras nações. 
Esta data representa o momento que os 
empregados e os empregadores têm para refletir 
sobre as legislações trabalhistas, normas e 
demais regras de trabalho. 

Nesta data, também é homenageada a luta dos trabalhadores que reivindicaram por melhores 
condições trabalhistas. Graças à coragem e persistência dessas pessoas, os direitos e benefícios atuais 
dos quais usufruímos foram conquistados.  

A origem do Dia do Trabalho – Até meados do 
século XIX, os trabalhadores jamais pensaram 
em exigir seus direitos trabalhistas de seus 
patrões, apenas trabalhavam. Mas, a partir de 
1886, aconteceu uma manifestação de 
trabalhadores nas ruas de Chicago, para 
reivindicar a redução da jornada de trabalho (de 
13 horas para 8 horas diárias) e, em 1º de maio 
daquele ano, milhares de pessoas foram às ruas 
iniciando uma greve geral nos Estados Unidos.        
Os conflitos estadunidenses ficaram conhecidos 
como Revolta de Highmarket. Três anos após as 
manifestações nos Estados Unidos (20 de junho 
de 1889, precisamente), foi convocada em Paris 
uma manifestação anual para reivindicação das 
horas de trabalho, e foi programada para o dia 
1º de maio, como homenagem às lutas sindicais 
em Chicago.  

No dia 23 de abril de 1919, o Senado francês 
ratificou as 8 horas de trabalho e proclamou o 

dia 1º de maio como feriado. Após alguns anos, 
outros países também seguiram o exemplo da 
França e decretaram o dia 1º de maio como 
feriado nacional dedicado aos trabalhadores. 

Dia do Trabalho no Brasil – No Brasil, o Dia do 
Trabalhador só foi reconhecido em 26 de 
setembro de 1924 através do Decreto nº 4.859 
assinado pelo então Presidente da República, 
Artur da Silva Bernardes. A criação da CLT 
(Consolidação das Leis de Trabalho) foi 
instituída através do Decreto-Lei nº 5.452, em 
1º de Maio de 1943, na gestão do Presidente 
Getúlio Vargas. Durante o governo Vargas, 
realizavam-se grandes manifestações que 
incluíam música, desfiles e normalmente o 
anúncio de alguma nova Lei Trabalhista. Até 
hoje, alguns governos seguem a tradição e 
comunicam o aumento do salário mínimo nesta 
data. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                  
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Մայիս 1 - Հայաստանի մէջ կը յիշուի Աշխատանքի Օրը 
Հայաստանի եւ աշխարհի աւելի քան 140 

երկիրներու մէջ Մայիս 1-ին կը նշուի 

Աշխատանքի Օրը կամ Աշխատաւորներու 

համերաշխութեան միջազգային օրը: Այս 

թուականը պատմութեան մէջ մտած է 1886 

թուականէն ի վեր: Այդ ժամանակ էր, երբ 

ամերիկացի բանուորները փողոցներու մէջ 

ցոյցեր կատարեցին` պահանջելով սահմանել 8 

ժամուայ տեւողութեամբ աշխատանքային օր:  

Գործադուլը աւարտուեցաւ ոստիկա-

նութեան  հետ բախումով եւ 

արիւնահեղութեամբ: Աշխատաւորներու 

համերաշխութեան միջազգային օրը առաջին 

անգամ ըլլալով նշուեցաւ 1890-ին, Աւստրիայ-

Հունգարիայի, Պէլճիքայի, Գերմանիայի, 

Դանիայի Սպանիայի, Իտալիայի, ԱՄՆ-ի, 

Նորուեկիայի, Ֆրանսայի, Շուէտի եւ շարք մը այլ 

երկիրներու մէջ: Ատկէ վերջ տարբեր 

պետութիւններ սկսան այդ օրը ներառել իրենց 

տօնացոյցերուն մէջ եւ բազմապիսի 

միջոցառումներ կազմակերպել` ամենատարբեր 

ձեւերով: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Notas e Informações 

Yerevan: o reconhecimento do 
Genocídio Armênio aumentará as 
garantias de segurança da região  
PanARMENIAN.Net - A agenda do reconhecimento 
internacional do Genocídio Armênio ajuda a 
fortalecer o sistema de garantias de segurança na 
região, disse o Ministério das Relações Exteriores 
(MRE) da Armênia em comunicado no domingo, 24 de 
abril – o 107º aniversário do Genocídio Armênio. "Um 
século após o Genocídio Armênio, é importante 
enfatizar que a Comunidade Internacional demonstra 

uma solidariedade significativa no reconhecimento e condenação internacional do Genocídio, cuja 
manifestação é o reconhecimento oficial do Genocídio Armênio por cerca de 30 países, bem como a 
adoção de declarações e resoluções relevantes por uma série de organizações e instituições 
internacionais”, disse o MRE da Armênia no comunicado. “Também é importante ressaltar que a agenda 
de reconhecimento internacional do Genocídio Armênio serve para o fortalecimento do sistema de 
garantias de segurança na região, incluindo a supressão de aspirações por novas limpezas étnicas e 
prevenção da reincidência de tais crimes contra a humanidade em qualquer outra parte do mundo. O 
crime cometido contra os armênios pelo governo dos Jovens Turcos mais tarde se tornou a base para o 
desenvolvimento da Convenção Internacional para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. O 
"crime dos crimes" - o genocídio, ainda acontece, privando a vida de centenas de milhares de pessoas 
inocentes. A República da Armênia luta resolutamente pelo restabelecimento da Justiça e dos direitos 
das vítimas e sua significativa contribuição e liderança na prevenção de crimes contra a humanidade. 
Hoje, nos curvamos em memória dos Santos Mártires do Genocídio Armênio e reafirmamos o nosso 
compromisso pelo reconhecimento da verdade, a restauração da justiça e a prevenção de novos 
genocídios e crimes contra a humanidade”, diz o comunicado do MRE da Armênia.  
 
Externato José Bonifácio - 1928 – 2022- Հայ Ազգային Դուրեան Վարժարան  
94 anos a serviço do ensino e educação na Coletividade Armênia do Brasil  
Vejam a belíssima apresentação do Externato José Bonifácio em vídeo no Facebook da 
nossa Escola, preparado pelo bibliotecário e assistente da Secretaria da nossa Diocese, 
Victor Matossian.  Clicar em: https:// fb.watch/4MfH2zSbRu/  ou diretamente no Facebook 
do Externato José Bonifácio Victor Matossian.  Clicar em: https:// fb.watch/4MfH2zSbRu/  
ou diretamente no Facebook do Externato José Bonifácio. 
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Biden presta homenagem à memória das 
vítimas do Genocídio Armênio  
PanARMENIAN.Net - O Presidente dos EUA, Joe Biden, divulgou 
no domingo, 24 de abril, um Comunicado para rememorar 
o “Genocídio Armênio - uma das piores atrocidades em 
massa do século 20”. Diz o Comunicado do Presidente: 
“Hoje, relembramos os um milhão e meio de armênios que 
foram deportados, massacrados ou marcharam para a 
morte em uma campanha de extermínio, e lamentamos a 
trágica perda de tantas vidas. Ao refletirmos sobre o 
Genocídio Armênio, renovamos nosso compromisso de 

permanecer vigilantes contra a influência corrosiva do ódio em todas as suas formas. Vamos redobrar 
nossos esforços para curar e construir um mundo melhor e mais pacífico que desejamos para nossos 
filhos. Um mundo onde os Direitos Humanos sejam respeitados, onde os males do fanatismo e da 
intolerância não marquem nosso dia-a-dia, e onde as pessoas em todos os lugares sejam livres para 
buscar suas vidas com dignidade e segurança”. Biden também elogiou a força e a resiliência do povo 
armênio. “Depois de sofrer um genocídio”, disse ele, “o povo armênio estava determinado a reconstruir 
sua comunidade e sua cultura, muitas vezes em novos lares e novas terras, incluindo os Estados Unidos. 
Os armênios-americanos são uma parte vital do contexto dos Estados Unidos. Eles tornam a nossa 
Nação mais forte e mais dinâmica, mesmo que continuem a carregar consigo o trágico conhecimento do 
que seus ancestrais sofreram. Reconhecemos a sua dor e honramos sua história”, disse o Presidente dos 
Estados Unidos, e acrescentou: “Hoje, 107 anos depois, o povo americano continua a honrar todos os 
armênios que morreram no genocídio”. Exatamente um ano atrás, o Presidente Joe Biden se tornou o 
primeiro Presidente dos EUA a reconhecer formalmente o assassinato em massa de armênios pelo 
Império Otomano como Genocídio. 
 

Presidente do Chipre pede 
reconhecimento global do Genocídio 
Armênio - PanARMENIAN.Net - O Presidente do Chipre, Nicos 
Anastasiades, pediu no domingo, 24 de abril, um 
reconhecimento global do Genocídio Armênio. “Juntos com 
os irmãos armênios, continuamos a luta. A memória do 
horrível Genocídio deve ser mantida viva”, tuitou o 
Presidente. “O grito ‘nunca mais’ é mais relevante hoje do 
que nunca. A campanha pelo reconhecimento global do 
Genocídio Armênio é mais urgente do que nunca”. Também 
no domingo, o conselheiro presidencial Photis Photiou 
disse que 24 de abril foi estabelecido como o Dia da Memória do Genocídio Armênio, quando 1,5 milhão 
de pessoas inocentes pereceram “e a humanidade nunca deve esquecer um dos crimes mais hediondos 
que levou à limpeza de um povo de forma sistemática e massiva”. Em um comunicado publicado pelo 
jornal Cyprus Mail, Photiou disse que 107 anos se passaram desde então, e como todo dia 24 de abril, 
homenageamos especialmente a memória das vítimas inocentes e expressamos nosso respeito e apoio 
ao povo da Armênia que resistiu com vigor e dignidade e sofreu enormes consequências do Genocídio 
perpetrado contra ele. A Turquia, ainda impune, continua a negar seu crime contra o povo armênio que, 
infelizmente, levou a atitudes e comportamentos de sua parte que violam descaradamente o devido 
respeito a todo conceito de Direito. Chipre foi um dos primeiros países do mundo a reconhecer e 
condenar o Genocídio Armênio e apoiou todos os esforços para restaurar e reconhecer a verdade 
histórica”, concluiu o conselheiro presidencial cipriota.  

 

LEIAM, DIVULGUEM E DIFUNDAM O Jornal do Domingo JUNTO AOS SEUS 
FAMILIARES, PARENTES E AMIGOS.  
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Postura ridícula e obscena!  
Presidente do Uruguai classifica o gesto de Tchavuchoglu, Ministro das 

Relações Exteriores da Turquia, como “ato deplorável”  
 

 

 

 

 

 

PanARMENIAN.Net - O Presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, descreveu o gesto ultranacionalista do 
Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Tchavuchoglu, em relação a um grupo de armênios 
como “deplorável”, informou o jornal Deutsche Welle.  Tchavuchoglu fez um gesto particular com as 
mãos que associado ao movimento ultranacionalista turco Lobos Cinzentos, enquanto seu carro passava 
por um grupo de manifestantes armênios na saída da recém-inaugurada Embaixada da Turquia em 
Montevidéu. Lacalle Pou observou no domingo, 24 de abril, que a atitude do Ministro das Relações 
Exteriores da Turquia deve ser “fortemente criticada”. Ele disse que "a Comunidade Armênia sente-se  
ferida, e com razão”. O Ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustillo, juntou-se à 
condenação de Lacalle Pou na tarde de domingo e chamou o gesto de seu colega turco de “inadmissível” 
durante o 107º aniversário do Genocídio Armênio. Bustillo, que no sábado convocou o Embaixador 
turco para uma explicação, afirmou que o governo uruguaio rejeita “qualquer invocação ou gesto 
ofensivo que gere violência”. 
 

NR – Eis a postura “exemplar” do Ministro das 
Relações Exteriores da Turquia, que não sabe se 
comportar dignamente ou à altura do seu cargo 
de Ministro de Estado! Como é possível manter 
relações ou tentar dialogar com esta categoria de 
“diplomatas”? Acaso é uma mera coincidência a 
visita desse Ministro ao Uruguai (país que é o 
primeiro no mundo a reconhecer formalmente o 
Genocídio Armênio e onde existe uma sólida e 
organizada Coletividade Armênia) sob o 
subterfúgio de inauguração de sua Embaixada, à 

véspera das rememorações do 107º aniversário 
do Genocídio Armênio, perpetrado pelo Estado 
Turco-Otomano, e cujos sucessores atuais, tudo 
revela, mantêm o mesmo procedimento 
discriminatório de armenofobia, querendo 
insistentemente reverter os fatos historicamente 
comprovados e negando aberrantemente os 
crimes de lesa-humanidade genocida que 
cometeram contra dois terços da população 
pacífica nativa armênia, habitante há milênios 
em suas terras ancestrais?

 
“A saudação de Tchavuchoglu com o  
gesto obsceno dos ‘Lobos Cinzentos’ 
é um insulto não apenas para a 
Comunidade Armênia, mas também 
para o povo do Uruguai”, declarou 
Ope Pasquet, Presidente da Câmara 
dos Deputados  do Uruguai 
ARMENPRESS. Coorganizada pelo Parlamento do Uruguai 
e pelo Comitê Nacional Armênio do Uruguai, a 
cerimônia oficial rememorativa do Genocídio 

Armênio foi realizada no dia 26 de abril, no Parlamento uruguaio. O evento é realizado todos os anos há 
mais de 20 anos no Uruguai.                                                                                (continua na pág. 14) 
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(A saudação... segue da pág. 13) - O Presidente do 
Uruguai Luis Lacalle Pou, a vice-Presidente 
Beatriz Argimon, o Presidente da Câmara dos 
Representantes Ope Pasquet Iribarne, membros 
do Gabinete, legisladores, diplomatas, líderes 
comunitários armênios e o Primaz da Diocese 
Armênia do Uruguai estiveram presentes ao 
evento. O Presidente da Câmara dos 
Representantes, Ope Pasquet, a Vice-Presidente 
Beatriz Argimon e Gabriella Mujukian, do 
Comitê Nacional Armênio (CNA) do Uruguai 
usaram da palavra. O vice-Presidente do 
Parlamento da Armênia, Ichkhan Saghatelyan, 
que preside o Grupo Parlamentar de Amizade 
Armênia-Uruguai, participou do evento por 
meio de uma mensagem em vídeo. Ao usar da 
palavra, o Presidente da Câmara dos 
Representantes, Ope Pasquet, condenou 
veementemente a ação do Ministro das Relações 
Exteriores da Turquia, Mevlut Tchaavuchoglu, 
em Montevidéu, onde fez a saudação da 
organização ultranacionalista “Lobos 

Cinzentos” contra os manifestantes armênios 
que exigiam o reconhecimento do Genocídio 
Armênio.  Pasquet disse: “Consideramos aquele 
gesto um insulto dirigido não apenas à 
Comunidade Armênia, mas também ao povo do 
Uruguai”. Por sua vez, a vice-Presidente do 
Uruguai reiterou o compromisso do Uruguai 
com a luta do Comitê Nacional Armênio e 
acrescentou que o Uruguai sempre continuará 
rememorando este dia, para que futuras 
atrocidades como o Genocídio Armênio sejam 
evitadas. Saghatelyan, observando o 
reconhecimento oficial do Uruguai em 1965 do 
Genocídio Armênio, que fez do Uruguai o 
primeiro país a fazê-lo, enfatizou que o povo 
armênio é grato e considera o Uruguai como um 
amigo real e verdadeiro. Mujukian, do CNA, por 
sua vez, elogiou a rápida reação do Presidente 
uruguaio, condenando a atitude obscena do 
Ministro das Relaçõs Exteriores da Turquia,  
Mevlet Tchavuchoglu.  

 

Uruguai convoca Embaixador turco 
por gesto racista de Tchavuchoglu 
PanARMENIAN.Net - O chanceler turco chegou à capital d 
Uruguai em 22 de abril para inaugurar a Embaixada 
do seu país em Montevidéu, mas o que era para ser 
uma visita protocolar quase terminou em conflito 
diplomático por um gesto obsceno que esse 
chanceler fez a um grupo de armênios que 
protestavam contra sua presença no Uruguai. Mevlut 
Tchavuchoglu, que ocupa o cargo de Ministro das 
Relações Exteriores da Turquia, fez um gesto com as 
mãos associado ao movimento ultranacionalista 

turco “Lobos Cinzentos”, enquanto seu carro passava por um grupo de manifestantes armênios que o 
esperavam na saída da inauguração de a Embaixada turca, em Montevidéu. Diante dessa situação, o 
Chanceler uruguaio, Francisco Bustillo, decidiu no sábado, 23 de abril, convocar o Embaixador turco no 
Uruguai, Hüseyin Müftüoğlu, ao Palácio Estevez na segunda-feira, 25. O Conselho Nacional Armênio 
(CNA) da Causa Armênia do Uruguai, organização que se dedica à defesa dos Direitos Humanos e 
fortalecimento da Armênia, carregou em sua conta no Twitter o vídeo que mostra o gesto obsceno do 
Chanceler turco, condenou a ação desse Ministro e a descreveu como vergonhoso. 

 
 

 

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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Armênia critica gesto ultra-nacionalista 
do diplomata turco como absolutamente 
repugnante e repreensível PanARMENIAN.Net - A 
Armênia condenou o gesto ultranacionalista do 
Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut 
Tchavuchoglu, demonstrado diante de um grupo de 
armênios em Montevideu, Uruguai, como altamente 
ofensivo e repreensível. “Nas vésperas do 107º 
aniversário do Genocídio Armênio, o gesto 
ultranacionalista do Chanceler turco, Mevlut 
Tchavuchoglu, diante dos representantes da 
Comunidade Armênia em Montevidéu, é um ato 

altamente condenável e não contribui para a formação de uma atmosfera de entendimento mútuo e 
diálogo entre os dois povos”, disse em um comunicado o Deputado Eduard Aghadjanyan, do partido 
governista Contrato Civil. “Congratulamo-nos com a resposta e convocação imediata do Embaixador da 
Turquia ao Ministério das Relações Exteriores do Uruguai exigindo explicações”, diz o comunicado do 
Deputado Aghadjanyan. 
 

Deputado da Armênia exige que CoE 
condene gesto ultranacionalista de 
Tchavuchoglu PanARMENIAN.Net - O Deputado do  
bloco de oposição “Armênia”, Armen Grigoryan, 
pediu que o Conselho da Europa (CoE) condene o 
gesto ultranacionalista do Ministro das Relações 
Exteriores da Turquia, Mevlut Tchavuchoglu, 
dirigido a um grupo de armênios na véspera do 107º 
aniversário do Genocídio Armênio, no Uruguai. 
Grigoryan disse, na segunda-feira, 25 de abril, que foi 
um “choque” ver Tchavochuglu, que presidiu a 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa por 
dois anos, se comunicar com os descendentes das vítimas do Genocídio Armênio “com os gestos de um 
grupo terrorista ultranacionalista turco. Tal comportamento deve ser inaceitável e condenado pelo 
Conselho da Europa”, enfatizou Grigoryan. 

No Dia da Lembrança do Genocídio Armênio, Erdogan se esquiva novamente 
da palavra Genocídio e diz que espera apoio da Comunidade Armênia para 
normalização das relações ARMENPRESS. No 107º aniversário do Genocídio Armênio, o Presidente 
da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, divulgou comunicado dirigido ao Patriarca Armênio de 
Constantinopla, Sahak Machalyan onde mais uma vez evitou de chamar o Genocídio pelo próprio nome, 
e mais uma vez deturpou o Genocídio Armênio dizendo “uma realidade dolorosa que ocorreu durante 
os anos da Primeira Guerra Mundial”. “Hoje vocês se reuniram sob o teto do Patriarcado Armênio de 
Istambul para relembrar os armênios-otomanos que perderam suas vidas nas difíceis condições da 
Primeira Guerra Mundial”, diz a mensagem de Erdogan dirigida à Comunidade Armênia de Istambul. No 
mesmo tom de suas declarações dos anos anteriores, Erdogan disse que “os anos finais do Império 
Otomano durante a Primeira Guerra Mundial foram um período muito doloroso para milhões de 
cidadãos otomanos” e pediu para “curar as feridas do passado e fortalecer os laços humanos e juntos 
construir o futuro”. O Presidente turco também abordou o recente processo de normalização entre 
Yerevan e Ancara, dizendo: "Sei que o processo de normalização é sinceramente apoiado por nossos 
cidadãos de origem armênia, por uma cooperação estreita entre os dois países vizinhos, e atribuo 
grande importância a isso. Espero que vocês deem uma forte contribuição para a avaliação desta 
oportunidade histórica que surgiu em nome da paz e estabilidade permanentes em nossa região, depois 
de muitos anos”. 
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Presidente do Parlamento da Turquia devolve o 
Projeto de Lei sobre o Genocídio Armênio 
PanARMENIAN.Net  – O Presidente do Parlamento turco, Mustafá 
Şentop, devolveu o Projeto de Lei apresentado pelo 
parlamentar Garo Paylan, sobre o reconhecimento 
do Genocídio Armênio, sustentando que contradiz as 
disposições do Regimento, informou a NTV. Paylan apresentou 
o Projeto no dia 22 de abril, e Şentop emitiu Nota para devolvê-
lo, no dia seguinte. Apresentado às vésperas do 107º 
aniversário do Genocídio Armênio, o Projeto de Lei prevê a 
remoção dos nomes dos mandantes e autores do Genocídio de 

locais públicos, a nomeação desses locais em homenagem aos que se opuseram ao Genocídio, e 
concessão de cidadania turca às vítimas e suas famílias.  

Garó Paylan enfrenta “processo legal” na 
Turquia após apresentar Projeto de Lei sobre 
reconhecimento do Genocídio Armênio 
ARMENPRESS. O partido governista turco AK planeja iniciar um 
processo legal contra o membro do Parlamento da Turquia, Garo 
Paylan, de etnia armênia, por ter apresentado um Projeto de Lei 
quanto ao reconhecimento do Genocídio Armênio. O porta-voz 
do partido AK, Omer Celik, disse que Paylan fez um movimento 
“politicamente imoral”, e exigiu que o parlamentar se 
desculpasse com o povo turco. “Vamos lançar processo legal 
sobre este assunto”, disse Celik. 

Outro Deputado da oposição da Turquia é 
investigado por "insultar nação turca" com 
tweets sobre Genocídio PanARMENIAN.Net - O Gabinete do 
Procurador-Geral de Ancara abriu uma investigação contra o 
Deputado Sezgin Tanrıkulı, do principal partido de oposição 
turco, o Partido Popular Republicano (CHP), por causa de suas 
postagens nas redes sociais sobre o Genocídio Armênio. O 
Parlamentar está sob investigação por “insultar a nação turca e o 
Estado da República da Turquia", conforme o artigo 301 do Código 
Penal turco. Os promotores abriram a investigação porque 
“existem provas concretas” de que Tanrıkulu havia “insultado a 

pessoa jurídica do Estado da República da Turquia”. No Dia da Lembrança do Genocídio Armênio, em 24 de 
abril, Tanrıkulu escreveu no Twitter: “107 anos atrás, em 24 de abril de 1915, centenas de intelectuais 
armênios foram detidos em Istambul, exilados e desapareceram à força. Sem confrontar esta data, que é o 
marco do mal, a verdadeira justiça não pode ser alcançada”. 
 

Parlamentar radical turco sugere renomear a divisa Armênia-Turquia com 
o nome de Talaat Pachá, um dos principais mentores do Genocídio 
Armênio PanARMENIAN.Net - Ümit Özdağ, Presidente do Partido da Vitória da Turquia, um partido 
político de extrema direita ultranacionalista, anti-refugiados e kemalista naquele país, sugeriu 
renomear o portão fronteiriça entre a Turquia e Armênia em homenagem a Talaat Pasha, um dos 
mentores do Genocídio Armênio, informa o jornal Djumhuriyet . O Partido é representado na Grande 
Assembleia Nacional por um único deputado que é o próprio Özdağ. Ele fez a sugestão em sua reação 
ao Projeto de Lei apresentado pelo parlamentar Garó Paylan sobre reconhecimento do Genocídio 
Armênio. 
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Erdogan acusa Garó Paylan, autor do 
Projeto de Lei do Genocídio Armênio de 
traição PanARMENIAN.Net - O Presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan disse, na segunda-feira, 25 de abril, que não havia 
lugar no Parlamento do país ao parlamentar que apresentou 
um Projeto de Lei sobre o reconhecimento do Genocídio 
Armênio ocorrido no Império Otomano, em 1915, informa a 
agência de notícias russa TASS. “Nós percebemos (o Projeto de 
lei) como uma traição aberta na mais alta instância”, disse 
Erdogan em um discurso televisionado à nação, após uma 
reunião do governo na segunda-feira. Ele expressou 

esperança de que as medidas necessárias sejam tomadas contra o Deputado “que violou as normas da 
lei e da moral do Parlamento. O legislador do HDP, de ascendência armênia, Garó Paylan, havia 
apresentado Projeto de Lei sobre o reconhecimento do Genocídio Armênio, enquanto outro deputado, 
Sezgin Tanrıkulı, do principal partido da oposição, o Partido Popular Republicano (CHP), está sendo 
investigado por postagens nas mídias sociais sobre o Genocídio. 
 

“Nunca mais”: Genocídio Armênio 
rememorado no Capitólio dos Estados 
Unidos ARMENPRESS.  Membros do Congresso dos EUA, 
representantes de organizações étnicas, religiosas e de 
Direitos Humanos de Washington, DC, e a Comunidade 
Armeno-Americana se reuniram no Capitólio para 
homenagear as vítimas do Genocídio dos armênios, 
gregos, assírios, siríacos, caldeus e maronitas durante 
os anos de 1915 a 1923, noticiou nas redes sociais o 
Conselho Nacional Armênio (CNA) da América. O 

evento incluiu discursos de convidados especiais, o autor vencedor do Prêmio Pulitzer Peter Balakian e 
a Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa Internacional dos EUA, Nadine Maenza. “Enquanto 
nos reunimos aqui para lembrar a história, para lembrar o Genocídio Armênio, é realmente essa 
oportunidade de dizer ‘nunca mais’ e ter certeza de que colocaremos isso em ação em eventos que estão 
acontecendo ao redor do mundo aqui hoje”, declarou o Senador Van Hollen (D-MD) no Capitol Hill 
Observance of the Armenian Genocide. citando a importância do reconhecimento do Genocídio Armênio 
na prevenção de novos genocídios. “Agora cabe a todos nós garantir que a educação em torno do 
Genocídio Armênio seja tão profunda, ampla e convincente quanto possível”, declarou o Congressista 
norte-americano John Sarbanes, que é um dos copatrocinadores da introdução da Lei de Educação do 
Genocídio Armênio (HR7555). O Congressista Frank Pallone também teceu suas observações no evento, 
que foi patrocinado por organizações armeno-americanas e pela Embaixada da República da Armênia, 
em cooperação com o Grupo de assuntos armênios no Congresso dos Estados Unidos. 

É pedido o fim de toda ajuda militar ao 
Azerbaijão PanARMENIAN.Net - Tereza Yerimyan, Diretora 
para Assuntos Governamentais e políticas do Comitê 
Nacional Armênio da América (ANCA), delineou as 
prioridades em depoimento apresentado no dia  26 de abril 
ao Painel da Câmara dos EUA, e redigindo o Projeto de Lei 
de ajuda externa para o exercício de 2023 do Congresso, 
com um foco nítido para acabar com toda a ajuda militar 
dos EUA para o Azerbaijão e destinando pacote de ajuda 
urgente de US$ 50 milhões para Artsakh  (Nagorno-

Karabakh).                                                                                                                             (continua na pág. 18) 
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(É pedido... segue da pág. 17) - Yerimyan argumenta 
que, com a continuidade da limpeza étnica em 
Artsakh (Nagorno Karabakh) promovida pelo 
governo do Azerbaijão e em meio à ocupação 
contínua de Baku do território soberano da 
Armênia, o Congresso deveria responsabilizar o 
regime de Aliyev, cortando toda a ajuda militar 
dos EUA às Forças Armadas daquele 
país. Yerimian também enfatiza sobre um 
investimento de desenvolvimento de longo 

prazo em Artsakh e ajudar as famílias da região 
a “reconstruirem suas vidas e se reassentarem 
em segurança na sua terra natal Armênia”. 
Falando sobre a necessidade de aumentar a 
ajuda à Armênia, Yerimyan priorizou os 
programas de ajuda dos EUA destinados a 
fortalecer materialmente a segurança e a 
soberania da Armênia, diante das crescentes 
ameaças azerbaijanas e turcas.  

 

Senador mexicano pede ao Senado e ao 
governo que reconheçam o Genocídio 
Armênio ARMENPRESS. Um evento de rememorativo 
dedicado ao 107º aniversário do Genocídio Armênio foi 
realizado, em 26 de abril, durante a Sessão Plenária do 
Senado do México, informou a Embaixada da República da 
Armênia no México. Durante a Sessão, a Senadora Alejandra 
León fez usou da palavra sobre os massacres da população 
armênia perpetrados no Império Otomano, e instou o Senado 
e o governo mexicano a reconhecer o Genocídio Armênio. Por 
proposta do Presidente do Senado, os presentes honraram a 
memória das vítimas do Genocídio Armênio com um minuto 

de silêncio. Durante uma coletiva de imprensa após a Sessão, a Embaixadora da Armênia no México, Armella 
Chakaryan, disse que o reconhecimento e a comemoração dos genocídios do passado são vitais para evitar a 
repetição de tais crimes em qualquer parte do mundo. Chakaryan disse que a impunidade do Genocídio Armênio 
hoje inspira aqueles que estão planejando novos crimes internacionais. Ela disse que a guerra desencadeada pelo 
Azerbaijão contra Artsakh (Nagorno Karabakh), em 2020, foi acompanhada de crimes hediondos e limpeza 
étnica, revelando que a impunidade dos crimes cometidas no passado podem ter consequências irreversíveis. 

“Baku usa a crise na Ucrânia para completar 
limpeza étnica em Artsakh” PanARMENIAN.Net - O 
Azerbaijão aproveita a preocupação total da Comunidade 
Internacional com a crise na Ucrânia para prosseguir e 
completar sua campanha de limpeza étnica contra os 
armênios de Artsakh (Nagorno-Karabakh), disse o 
Parlamentar do Partido do Contrato Civil (da situação), 
Eduard Aghadjanyan, na Sessão Parlamentar da Armênia na 
terça-feira, 26 de abril. “Desde fevereiro de 2022, as Forças 
do Azerbaijão aterrorizam continuamente a população das 

aldeias fronteiriças de Artsakh por meio de vários atos criminosos de ameaças físicas e pressão 
psicológica, por meio de declarações intimidadoras dirigidas à população civil pacífica por meio do uso 
de alto-falantes”, disse Aghadjanyan. “Em declarações reproduzidas regular e insistentemente, a 
população das aldeias fronteiriças está sendo instruída a parar de cultivar e deixar as suas casas, sob 
pena de represália física de suas famílias”. Aghadjanyan lembrou que o fornecimento de gás foi 
interrompido duas vezes em março, o que deixou a população de Artsakh sem meios para aquecer suas 
casas sob temperaturas congelantes. Esses casos, disse ele, são um exemplo clássico de um ato de 
limpeza étnica, enquanto em plataformas internacionais as autoridades do Azerbaijão afirmam que o 
conflito em Artsakh já acabou e que os armênios daquela região podem viver pacificamente em suas 
casas. “In loco, no entanto, o Azerbaijão está tentando forçar uma rodada final de limpeza étnica dos 
armênios de Artsakh aproveitando, mais uma vez, a distração da Comunidade Internacional pela crise 
ucraniana. A Armênia continua comprometida com uma agenda de paz no sul do Cáucaso, e vê a 
resolução final e pacífica do conflito de Artsakh na copresidência do Grupo Minsk da OSCE (Organização 
para Segurança e cooperação na Europa)”, disse o parlamentar. 
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E o vandalismo continua... 
O Azerbaijão profana Igreja Armênia, remove cruz e apaga inscrições 

 

PanARMENIAN.Net - O Azerbaijão profanou uma 
Igreja Armênia na cidade de Hadrut, em Artsakh 
(Nagorno-Karabakh), desmontando a cruz da 
cúpula e apagando todas as inscrições armênias, 
relatou a agência  Karabakh Records. Em 27 de 
abril, agências de notícias pró-governamentais 
no Azerbaijão publicaram uma série de artigos 
sobre supostas celebrações da Páscoa em 
Hadrut, também postando novas fotos da Igreja 
da Santa Ressurreição na cidade, que ficou sob o 
controle do Azerbaijão durante a Segunda 
Guerra Karabakh. Mas a análise das fotos 
recentes mostra que a cruz foi removida da 
cúpula. Além disso, os azerbaijanos removeram 
a placa na entrada da Igreja, que continha 
informações sobre a mais recente reforma do 
prédio. Tapetes e utensílios rituais parecem ter 
sido saqueados, enquanto as imagens dos 
santos foram retiradas das paredes. Ademais, 
nomes do Azerbaijão foram pintados com spray 
nas paredes externas do Templo. Em fevereiro, 
Yerevan “condenou veementemente” a decisão 

do Ministro da Cultura do Azerbaijão, Anar 
Karimov, sobre a criação de um grupo de 
trabalho para a destruição e alteração da 
identidade dos monumentos religiosos e 
histórico-culturais armênios que caíram sob o 
controle do Azerbaijão. Preocupações sobre a 
preservação de locais culturais em Artsakh são 
ainda mais urgentes, haja visto o histórico do 
governo do Azerbaijão de destruir, 
sistematicamente, a herança nativa armênia, 
fatos que caracterizam atos de guerra e 
revisionismo histórico. O governo do Azerbaijão 
destruiu secretamente um número 
impressionante de artefatos culturais e 
religiosos, no final do século 20 no território 
historicamente armênio de Nakhitchevan sob 
jurisdição concedida ao Azerbaijão ainda no 
início do período soviético. As Forças Armadas 
do Azerbaijão já destruíram pelo menos 89 
igrejas medievais, 5.840 khachkars (Cruz de 
Pedra armênia) e milhares de lápides entre 
1997 a 2006. 

Memorial do Genocídio Armênio é 
vandalizado em Bruxelas  
PanARMENIAN.Net - Um memorial erigida em homenagem às 
vítimas do Genocídio Armênio foi vandalizado na Praça 
Henri Michaux, em Bruxelas, informou a Embaixada da 
Armênia na Bélgica. Os armênios locais se reuniram perto 
do Khachkar (Cruz de Pedra Armênia) no dia 24 de abril 
para comemorar o 107º aniversário do Genocídio. 
Imagens compartilhadas pela Embaixada revelam que o 
símbolo do Partido do Movimento Ultranacionalista da 
Turquia (os Lobos Cinzentos) foi pintado com spray no 

monumento. O monumento também foi profanado com uma nota insultuosa. ”Tais ações, que são 
manifestações óbvias que só revelam ódio e intolerância contra os armênios, são incompatíveis com os 
valores universais”, declarou a Embaixada a Armênia em Bruxelas. 
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Praça em Nimes, na França, é renomeada 
em homenagem às vítimas do Genocídio 
Armênio ARMENPRESS.  Uma praça e uma Cruz de Pedra 
em homenagem à memória das vítimas do Genocídio 
Armênio foram inauguradas na parte central da cidade de 
Nimes, na França. O Prefeito de Nimes, Jean-Paul 
Fournier, a Embaixadora da Armênia para a França, 
Hasmik Dolmadjyan, e o Presidente da Amicale Franco-
Armenienne de Nimes et du Gard (Associação Armênia de 
Nimes), Armen Martirosyan, usaram da palavra na 
cerimônia de inauguração. A legisladora francesa 

Françoise Dumas, a presidente do Comitê de Defesa e Forças Armadas do Parlamento francês e o Cônsul 
da Armênia em Marselha, Samvel Lalayan, também estiveram presentes. O Embaixador Dolmadjyan 
destacou o importante papel da França em acolher os sobreviventes do Genocídio Armênio. O 
significado do reconhecimento pela França do Genocídio Armênio, em 2001, bem como a declaração 
oficial de 24 de abril como Dia de rememoração do Genocídio Armênio na França foi ressaltado no 
contexto do reconhecimento internacional do Genocídio Armênio e da prevenção do Genocídio. O 
Embaixador Dolmadjyan agradeceu ao Prefeito de Nimes e à Prefeitura da cidade por aprovar a 
nomeação da praça em homenagem à memória das vítimas do Genocídio Armênio e instalar a Cruz de 
Pedra. Também agradeceu à Amicale Franco-Armenienne de Nimes et du Gard pela iniciativa. Mais 
tarde, no mesmo dia, o Embaixador armênio teve um encontro com a Comunidade Armênia local de 
Nimes. O Embaixador agradeceu à Comunidade por suas doações ao Fundo Nacional Armênio 
(Himnadram) feitas durante a guerra de 2020, em Artsakh. 
 

Eventos de rememoração do Genocídio 
Armênio realizados em Londres 
ARMENPRESS.  Vários eventos dedicados ao 107º 
aniversário do Genocídio Armênio foram 
organizados em Londres de 22 a 24 de abril de 2022, 
informou informou a Embaixada da Armênia no 
Reino Unido. Em 22 de abril, uma noite de 
rememoração dedicada à memória das vítimas do 
Genocídio Armênio foi realizada na Igreja Armênia 
Saint Yeghiché (São Eliseu), em Londres. Em 23 de 
abril, uma marcha de protesto foi organizada da 
Catedral de Westminster à Igreja de São Yeghiché. 

Um Ofício (Réquiem – Hokehankisd) para as vítimas do Genocídio Armênio foi realizado na mesma 
Igreja, no dia 24 de abril, seguido por uma rememoração na Árvore Memorial no distrito de Ealing, em 
Londres. O Embaixador Nersesyan participou e usou da palavra nos eventos acima mencionados, nas 
quais observou que a Armênia continuará a contribuir ativamente para os esforços da Comunidade 
Internacional voltados à prevenção de genocídios e crimes contra a humanidade.  

Irã vê a Armênia como uma “porta de 
entrada” para chegar aos mercados da 
Rússia e de outros Estados membros da 
UEE ARMENPRESS. O Ministro da Economia da Armênia, 
Vahan Kerobyan recebeu, em 28 de abril, a delegação 
liderada pelo ministro da Economia e Finanças da 
República Islâmica do Irã, Seyed Ehsan Khandouzi, para 
discutir as oportunidades de expansão das relações 
bilaterais na esfera econômica.          (continua na pág. 21) 
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(Irã vê... segue da pág. 20) - A reunião também 
contou com a presença do Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário da República 
Islâmica do Irã na República da Armênia, Abbas 
Badakhshan Zohouri, o Vice-Ministro da 
Economia da Armênia, Narek Deryan, e o 
Representante Comercial da Armênia na 
República Islâmica do Irã, Vartan Gosdanyan. 
Dando as boas-vindas aos convidados, Vahan 
Kerobyan observou que, embora o volume de 
negócios da Armênia com o Irã tenha aumentado 
25% em 2021, há um grande potencial para 
expansão adicional na cooperação bilateral e 
elevar esse valor a novos patamares. Em seu 
discurso, Vahan Kerobyan também apresentou as 
direções prioritárias da economia armênia e os 
mecanismos de apoio do Estado. O ministro de 
Assuntos Econômicos e Finanças da República 
Islâmica do Irã, Seyed Ehsan Khandouzi, observou 
que a política do novo governo do Irã enfatiza o 
desenvolvimento das relações com os países 

vizinhos, especialmente a vizinha Armênia. De 
acordo com Seyed Ehsan Khandouzi, o lado 
iraniano atribui forte importância não apenas ao 
desenvolvimento das relações econômicas com a 
Armênia, mas também vê a Armênia como uma 
“porta de entrada” para entrar nos mercados da 
Rússia e de outros Estados-membros da UEE 
(União Econômica Europeia). Durante o encontro, 
foram abordados temas relacionados à 
implementação de programas de investimento 
conjunto, construção de zona industrial com a 
participação do lado iraniano, melhoria da 
infraestrutura logística, simplificação e 
regulamentação de procedimentos no processo de 
transporte de cargas, bem como revisão das taxas 
de pagamento (pedágio) de carga em trânsito. Foi 
feita referência às direções mais promissoras da 
cooperação na esfera econômica. Uma série de 
outras questões de interesse mútuo serão 
discutidas com mais detalhes em futuro próximo.  

 

Paz possível é com o status de Artsakh 
determinado, diz Armênia PanARMENIAN.Net - O 
Presidente da Assembleia Nacional da Armênia 
(Parlamento), Alen Simonyan, acredita que a paz na 
região só pode ser alcançada através da resolução 
do conflito de Artsakh (Nagorno-Karabakh), que deve 
incluir a determinação do status de Artsakh. Simonyan fez 
as declarações na quarta-feira, 27 de abril, em uma 
reunião com uma delegação da OSCE/ODIHR (siglas em 
inglês do Escritório para Instituições Democráticas e 
Direitos Humanos da Organização para Segurança e 

Cooperação na Europa) chefiada por Eoghan Murphy, que observou que está na Armênia para apresentar o 
relatório final preparado pela Organização sobre as eleições antecipadas realizadas em 2021 na Armênia. 
No encontro, eles falaram sobre a importância da diplomacia parlamentar na Armênia e interação nos 
parlamentos dos países democráticos. Simonyan disse apreciar muito o papel da Assembleia Parlamentar 
da OSCE como uma plataforma importante para fortalecer a confiança na região, chamando a atenção do 
representante da OSCE para as declarações agressivas dos representantes do Azerbaijão na OSCE. Ele disse 
que seria possível alcançar a paz na região apenas através da resolução do conflito de Artsakh, que deveria 
incluir o status dessa região com base na execução do direito de autodeterminação do povo de Artsakh.  

 
Ministro da Defesa da Armênia e 
representante da OTAN discutem questões 
de segurança regional PanARMENIAN.Net – No dia 26 de 
abril, o Ministro da Defesa da Armênia, Suren Babikyan, 
encontrou-se com Javier Colomina, Representante Especial do 
Secretário-Geral da OTAN para o Cáucaso e Ásia Central e Vice-
Secretário-Geral Adjunto para Assuntos Políticos e Política de 
Segurança. No encontro, foram abordadas questões 
relacionadas à segurança regional. Babikyan apresentou a 
situação da segurança em Artsakh após o fim da guerra de 44 
dias e os desafios atuais. Os interlocutores também discutiram 
questões alusivas à segurança internacional e a cooperação Armênia-OTAN. 
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Representantes Especiais da Armênia e da 
Turquia realizarão próxima reunião no dia 3 de 
maio ARMENPRESS. A próxima reunião dos Representantes 
Especiais da Armênia e da Turquia sobre o processo de 
normalização das relações diplomáticas dos dois países 
acontecerá no próximo dia 3 de maio, em Viena, informou o porta-
voz do Ministério das Relações Exteriores da Armênia, Vahan 
Hunanyan. 
 

Macron esperado na Armênia no futuro próximo 
PanARMENIAN.Net - O Presidente francês Emmanuel Macron visitará Yerevan "no 
futuro próximo", de acordo com uma carta enviada pelo Primeiro-Ministro da 
Armênia para Macron, por ocasião de sua reeleição como Presidente da França. 
“Estou convencido de que sua reeleição para os próximos cinco anos dará um 
novo impulso às relações privilegiadas entre a Armênia e a França, criará uma 
oportunidade para continuarmos com sucesso nossos programas conjuntos, 
incluindo os esforços destinados a revitalizar as relações econômicas 
bilaterais”, diz a carta de cumprimentos do Premiê armênio.  “A Armênia 
aprecia muito o papel da França como copresidente do Grupo Minsk da OSCE 
no estabelecimento de uma paz duradoura em nossa região, e espera que 
continue a fazê-lo durante vosso segundo mandato de cinco anos de sua 
Presidência." 
 

Putin deve participar da inauguração do 
monumento de amizade russo-armênia  
PanARMENIAN.Net - O Presidente da Federação Russa, Vladimir 
Putin, deve participar da abertura de um monumento à amizade 
russo-armênia no centro de Yerevan, disse o Diretor do 
Departamento de países da CEI (Comunidade dos Estados 
Independentes, constituída pelas Repúblicas da ex-URSS) no 
Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Denis Gonchar. 
informou a agência de notícias russa RIA Novosti. “O Primeiro-
Ministro da Armênia convidou o Presidente Vladimir Putin para 

visitar a Armênia para a Sessão do Conselho de Segurança Coletiva da CSTO (Organização do Tratado de 
Segurança Coletiva, sigla em inglês) no segundo semestre do ano. Prevê-se que o líder russo participe da 
abertura de um monumento de amizade Rússia-Armênia que será inaugurada no centro de Yerevan”, disse 
Gonchar.  
 

“Declarações sobre corredores em torno de 
rotas de comunicação são inaceitáveis para 
nós” afirma Embaixador do Irã na Armênia  
ARMENPRESS. No dia 30 de abril, o Governador da Província 
de Syunik, Robert Ghukasyan, recebeu o Embaixador do Irã 
na Armênia, Abbas Badakhshan Zohouri. A reunião também 
contou com a presença do Prefeito de Kapan Gevorg Parsyan 
e o Chefe do Departamento de Polícia de Syunik, Alexander 
Mamikonyan. O principal tema discutido no encontro foi o 
Consulado do Irã que será aberto em Kapan (ao sul da 
Armênia, regãi de Syunik), e neste contexto as ações a serem 
tomadas para aprofundar e fortalecer a cooperação entre Syunik e Irã em diferentes áreas. O governador 
Ghukasyan agradeceu a visita do diplomata, afirmando que as relações com o Irã são muito importantes 
para a Armênia, especialmente para Syunik, e a Província está disposta a fazer tudo para tornar os laços 
bilaterais mais efetivos.                                                                                          (continua na pág. 23)  
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(Declarações sobre... segue da pág. 22) - Por seu turno, o 
Embaixador iraniano disse que, apesar dos laços 
culturais estreitos, as relações econômicas entre 
os dois países não se encontram a um nível 
desejável, salientando a necessidade de esforços 
neste sentido. O Embaixador lembrou a posição 
do Irã sobre a inviolabilidade das fronteiras 
internacionalmente reconhecidas da Armênia 
e disse que todos os países devem respeitá-
la. “Declarações nos corredores em torno das 
vias de comunicação são inaceitáveis para nós, 
acreditamos que a Armênia deve preservar 
sua integridade territorial”, disse ele. O 
Governador de Syunik e o Prefeito de Kapan 
agradeceram ao Embaixador a posição oficial do 
Irã sobre o “corredor”. “Sua opinião é importante 
e é apreciada por cada morador de Syunik”, disse 
Robert Ghukasyan. Há 9 meses, o lado iraniano 
chegou a um acordo para abrir um consulado em 

Kapan, e o Embaixador disse que o objetivo é 
desenvolver as relações em todas as áreas. Ele 
também apresentou o cônsul na reunião, 
acrescentando que em breve apresentarão o 
pessoal do Consulado ao Ministério das Relações 
Exteriores da Armênia. A parte iraniana falou 
também do seu interesse no trecho da autoestrada 
Norte-Sul que passa por Syunik e informou que 
existem empresas iranianas que manifestaram 
disponibilidade para participar na realização 
dessa obra importante. Os lados também 
discutiram questões econômicas, culturais, 
educacionais e outras. Gevorg Parsyan informou 
que o ensino do persa começará a partir de 
setembro na instituição de ensino da Comunidade. 
No final da visita, os convidados iranianos 
observaram locais para o futuro edifício do 
Consulado do Irã em Kapan. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

➔                                                                    

PELA PAZ DOS POVOS          
Apresentamos, abaixo, o interessante artigo publicado na página A4 (Coluna Aberta), do conceituado e respeitado 
matutino paulista O ESTADO DE S.PAULO (Estadão) no dia 25 de abril último, de autoria de Alfredo Attié, Doutor 
em Filosofia (USP), Titular da Cadeira San Tiago Dantas, Desembargador no TJ-SP, Presidente da Academia Paulista 
de Direito; Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, Advogado, Ex-Secretário da Justiça e da Segurança do Estado de 
São Paulo, ex-Presidente da OAB/SP e da AASP, Acadêmico Titular da Academia Paulista de Direito; José Gregori, 
Ex-Embaixador, Ex-Ministro da Justiça e Ex-Secretário Nacional de Direitos Humanos, Acadêmico Emérito da 
Academia Paulista de Direito.  
 
“Eu pensei em mim, eu pensei em ti/Eu chorei por nós/Que contradição só a guerra faz/Nosso amor em paz” 
(Gilberto Gil) 
   Que pode o jurista, se não clamar pela paz? Afinal, oi direito é um processo civilizatório que orbita em torno de 
múltiplos valores, entre os quais se destacam a justiça, a verdade e a paz. De que paz estamos falando é o debate 
mais relevante. A simples negação ou ausência de guerra não configura a verdadeira paz. O silêncio temoroso e 
a submissão absoluta podem estar escondidos no cotidiano dos que se conformam a um estado de ausência 
artificial de conflitos. É a paz meramente negativa, cujas aparência e passividade não podem satisfazer aos que 
buscam a solução dos problemas advindos das difíceis condição e convivência humanas.  
   Falamos da paz positiva, aquela paz ativa que busca não apenas isentar as sociedades das graves consequências 
das guerras, mas, sobretudo, proporcionar-lhes os benefícios da convivência pacífica, a superação da miséria e 
da pobreza materiais e imateriais, o respeito e o exercício dos direitos humanos; a aceitação das diferenças e a 
partição enriquecedora dos bens sociais; o incentivo à cultura; educação democrática; a proteção da natureza e 
de seus seres, incluindo a saúde humana e ambiental; o desenvolvimento sustentável e democrático, muito além 
da perspectiva simplesmente econômica; a manifestação livre de pensamento, a circulação livre das ideias e a 
expressão viva das culturas, com a adoção de mecanismos eficazes de controle da violência física e simbólica, a 
violação da verdade e o impedimento da manipulação da mentira; a superação da situação e das relações 
coloniais, com a promoção não apenas da liberdade, da igualdade e da solidariedade, mas da solicitude, do 
cuidado com o outro e seu acolhimento, nenhuma situação de justiça efetiva. 
   De algum modo eficaz, na paz positiva estão consagrados o estado de direito, os direitos humanos e a 
democracia. Contudo, não mais numa perspectiva meramente de criar direitos e se apegar a eles. O que a paz 
positiva determina é a uma ordem de deveres e responsabilidades compartilhados por todos os povos e cada um 
de nós. Essa ordem não tolera mais a agressão e não procura proteger mais uns, em detrimento de outros. Ela 
congrega e concede voz e ação a todos os povos e nações, não apenas não exclui, mas inclui ativamente, 
encaminhando um olhar e uma escuta ativas dos distintos e da felicidade dos seres que habitam material e 
imaterialmente o planeta.                                                                                                         



(continua na pág. 24) 
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(Pela paz dos povos... segue da pág. 23) – É por isso que, 
como juristas que enxergam as relações humanas 
pelo prisma desses valores, que configuram direitos-
deveres, clamamos, agora, pela paz e pela cessação 
da violência no mundo todo. Claro que, pensamos na 
guerra na Europa e condenamos todos os pontos-de-
vista egoístas das nações e das organizações 
públicas e privadas que nela atuam apenas no 
sentido de agredir e acentuar as divergências e 
perpetuar o sofrimento humano dos que perdem o 
melhor de sua vida e de suas potencialidades. 
   Condenamos as pretensões hegemônicas russas, 
americanas, europeias e asiáticas, o uso de violência 
contra civis, vulneráveis como crianças e idosos, 
hospitais, escolas e o patrimônio cultural. 
Condenamos os que valorizam as armas e as 
escondem a civis, assim como abrem espaço de 
atividade para milícias. Também condenamos o 
mecanismo ineficaz de sanções perpetradas, em boa 
parte, por corporações econômicas, cujo poder 
também deve ser controlado numa ordem de valores 
que privilegie a justiça e não a ganância. Isso sem 
falar nas consequências ruins de sanções, atingindo 
povos, e não Estados, e debilitando aqueles mais 
vulneráveis que nada tem que ver com o conflito 
diretamente.  
   Condenamos, porém, também as violências que são 
perpetradas todos os dias contra os povos da África 

e da Ásia; e contra os pobres e as minorias de todos 
os continentes, nos conflitos aparentemente 
domésticos, mas que revelam ainda a condução dos 
assuntos humanos por interesses mesquinhos e 
estranhos ao processo civilizacional que referimos.  
   Concretizar a paz positiva no conflito que toma 
conta do noticiário internacional é um passo neste 
caminho, que deve seguir para a reforma das 
grandes estruturas do direito internacional, de 
modo a superar polarizações e democratizar com 
garantias seus foros de decisão máxima, 
fortalecendo os mecanismos de proteção dos povos.  
   É por isso que tristemente observamos, nas 
grandes mesas e palcos de Ucrânia e Rússia, a 
ausência daquele que passou por aqueles espaços e, 
testemunhando e participando da guerra, clamou 
definitivamente pela paz: Liev Tolstoi, cujos ensaios, 
contos e romances fazem parte de nossa formação e 
do patrimônio da humanidade, e para quem o 
patriotismo s mostra errado e cruel diante do 
sofrimento dos povos, pois na guerra só há 
perdedores, em face da miséria que gera para a 
humanidade.  
   Para nós, juristas, só há um caminho: a paz mundial 
definitiva, desarmados os espíritos e imbuídos da 
responsabilidade de construir uma vida feliz, que se 
desenrole de modo significativo e realizador.   
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
 

➔ “A visita da Missão de Avaliação da UNESCO a 
Artsakh é urgentemente necessária” declara o 

Ministério das Relações Exteriores da Armênia 

ARMENPRESS. A Armênia condena veementemente os atos de vandalismo e profanação da Igreja Surp 
Harutian (Santa Ressurreição) na cidade de Hadrut, que ficou sob o controle do Azerbaijão após a guerra 
de 2020, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Armênia, Vahan Hunanyan, em 
um Comunicado divulgado em 30 de abril. Diz a declaração:  

“Condenamos veementemente os atos de vandalismo e profanação da Igreja de Surp Harutian na  cidade 
de Hadrut, que passou sob o controle do Azerbaijão. Essas ações previamente planejadas e executadas 
pelas autoridades do Azerbaijão, destinadas a destruir e profanar a identidade dos monumentos 
religiosos, históricos e culturais armênios nos territórios sob o controle de suas Forças Armadas, são 
outra manifestação da intolerância étnica e religiosa do Azerbaijão e a continuação da política de privar 
Artsakh de armênios e eliminar os vestígios armênios. 

As atrocidades contra as Igrejas Armênias e outros monumentos culturais e religiosos em Artsakh 
violam grosseiramente as normas do Direito Internacional, incluindo a decisão sobre a aplicação de 
medidas preventivas emitida pelo Tribunal Internacional de Justiça da ONU, em 7 de dezembro de 2021. 

Estes últimos acontecimentos reafirmam as reivindicações do lado armênio sobre a necessidade 
urgente da visita da Missão de Avaliação da UNESCO a Artsakh (Nagorno Karabakh)”.  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 


