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A Sua Excelência
D. Boutros Marayati
Administrador da Igreja Patriarcal da Cilícia dos Arménios

Recebi a notícia do regresso à Casa do Pai do nosso amado irmão em Cristo, Sua Beatitude
Grégoire Pierre XX Ghabroyan, Patriarca da Cilícia dos Arménios.

Lembro-me bem que quando ele foi eleito, no verão de 2015, antes de aceitar quis pedir-me uma
bênção especial, para poder governar a Igreja patriarcal, não obstante a idade já avançada.

Depois houve várias ocasiões de encontro. A 7 de setembro de 2015 concelebramos em Roma a
Eucaristia, durante a qual foi concedida a Ecclesiastica Communio: elevamos juntos o Corpo e o
Sangue de Cristo, sinal visível de que o fundamento de cada serviço na Igreja é a adesão e a
conformação com Cristo, Crucificado e Ressuscitado.

Em 2016 acompanhou-me na Viagem Apostólica à Arménia, nomeadamente quando visitei a
Catedral do Ordinariato para os fiéis arménio-católicos na Europa Oriental, em Gyumri, com os
irmãos Bispos do Sínodo da Igreja patriarcal. E em 2018, por ocasião da inauguração da Estátua
de São Gregório de Narek, nos Jardins do Vaticano. Muitos momentos especiais, que me
permitiram estar próximo do Patriarca Grégoire Pierre XX e, com ele, do amado povo arménio,
que tanto sofreu ao longo da história, mas foi sempre fiel à profissão de fé em Cristo Salvador.

Durante estes anos, como Pastor atencioso, Sua Beatitude presidiu à Igreja Patriarcal da Cilícia
dos Arménios, mantendo contactos com várias instituições civis e eclesiásticas, para apoiar
algumas iniciativas de solidariedade a favor das populações mais provadas, especialmente na
Síria e no Líbano.

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/cotidie/2015/documents/papa-francesco-cotidie_20150907_perseguidos-porque-cristaos.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/cotidie/2015/documents/papa-francesco-cotidie_20150907_perseguidos-porque-cristaos.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-armenia-2016.html


Em especial, interessou-se pela abertura do processo de beatificação e canonização do seu
iluminado predecessor, o Servo de Deus Cardeal Grégoire Pierre XV Agagianian.

No último período da sua peregrinação terrena, enfrentou com dignidade o declínio progressivo
das forças físicas e, com sentido de responsabilidade, interrogou-se em consciência se ainda era
capaz de guiar a Igreja arménia como Patriarca: o Senhor respondeu-lhe, dirigindo-lhe pela última
vez a chamada a segui-lo.

Confiemos a alma deste nosso Irmão à Misericórdia de Deus a cujo trono, disto estamos certos, é
acompanhada pelas preces de intercessão da Mãe de Deus, Maria Santíssima, de São Gregório
o Iluminador e de São Gregório de Narek, com todos os mártires e santos arménios.

Roma, São João de Latrão, 29 de maio de 2021.

Francisco
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