
Advento: tempo de preparar

A Liturgia da Palavra no decorrer dos domingos do Advento 
apresenta alguns personagens importantes no caminho de 
preparação ao grande evento da salvação.  No Antigo Testa-
mento Isaias no capitulo 9 versículo 1 assim profetiza: “ O 
povo que andava nas trevas viu uma grande luz; sobre aque-
les que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma 
grande luz.” Continua no versículo 5 “...e ele se chama conse-
lheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz”.

Também hoje Jesus deseja habitar em meio às trevas que 
assombram o mundo. Cristo é a luz que dissipa toda a treva. 
Que as luzes que iluminam as nossas cidades nos recordem a 
grande luz que é Jesus.   O próprio Deus que se fez homem e 
vem ao encontro das misérias humanas, dando-nos a digni-
dade de filhos de Deus. Preparemos este grande evento, 
interiormente e exteriormente, a exemplo de João Batista, 
que nos convida a conversão a mudança de vida, como Maria 
que em meio às muitas vozes, ouve a voz do Anjo e responde 
positivamente ao projeto do Pai e acolhe a ação do Espírito 
Santo! Abramo-nos a graças de Deus, para que ELE possa 
realizar maravilhas em nossas vidas!

Ano Santo da Misericórdia 
começa dia 8 de dezembro

“Decidi convocar um Jubileu Extraordinário que tenha o seu 
centro na Misericórdia de Deus. Será um Ano Santo da Mise-
ricórdia.” Foi com estas palavras que o Papa Francisco anun-
ciou o Jubileu da Misericórdia, no dia 13 de março, segundo 
aniversário da sua eleição ao Pontificado, durante a celebra-
ção da penitência presidida na basílica vaticana.

A celebração do Jubileu católico tem origem no Jubileu 
hebraico, onde a cada 50 anos, durante um ano, chamado 
ano sabático, eram libertados escravos, as dívidas eram 
perdoadas e as terras deixavam de ser cultivadas, entre 
outras coisas. Estas comemorações são referenciadas na 
Bíblia, nomeadamente em Levítico. Na tradição católica o 
jubileu tem também a duração de um ano, mas tem um 
sentido mais espiritual, consistindo no perdão dos pecados 
dos fiéis que cumprem certas disposições eclesiais estabele-
cidas pelo Vaticano (Indulgências).

“Pensei muitas vezes no modo como a Igreja pode tornar 
mais evidente a sua missão de ser testemunha da misericór-
dia. É um caminho que começa com uma conversão espiritu-
al; e devemos fazer este caminho” – justificou o Papa Francis-
co quando anunciou oficialmente o 29º Jubileu da história da 
Igreja, defendendo que “ninguém pode ser excluído da mise-
ricórdia de Deus” e que a Igreja “é a casa que acolhe todos e 
não recusa ninguém. As suas portas estão escancaradas para 
que todos os que são tocados pela graça possam encontrar a 
certeza do perdão. Quanto maior é o pecado, maior deve ser 
o amor que a Igreja manifesta aos que se convertem”, 
realçou Francisco.

Na Arquidiocese de Curitiba, serão abertas seis Portas da 
Misericórdia, locais para a recepção das Indulgências previs-
tas para este tempo: Catedral Basílica, Santuário N. Sra. do 
Perpétuo Socorro, Santuário N. Sra. de Guadalupe, Santuário 
da Divina Misericórdia, Santuário Mariano de Schoenstatt e 
Santuário N. Sra. do Carmo.

Coroa do Advento
Durante os quatro domingos do advento, um símbolo muito 
particular fica junto ao altar das Igrejas: a Coroa do Advento. 
Nela são colocadas quatro velas que são acesas durante o 
tempo litúrgico. A primeira vela é a roxa, pois lembra a 
conversão que nos é proposta no primeiro domingo do 
Advento. A segunda é a verde, pois lembra a esperança na 
vinda do Senhor transmitida pelo precursor, João Batista. A 
terceira vela é a rosa, pois é acesa no domingo da alegria, o 
terceiro do Advento. A última é branca, que nos lembra 
Maria, aquela que disse sim e nos trouxe Jesus no Natal.
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Irmãos e irmãs de nossa comunidade

O calendário litúrgico, seguido pela Igreja Católica em suas 
celebrações, não coincide plenamente com o calendário civil. 
O ano litúrgico conclui com a festa de Cristo Rei, que em 
nossa paróquia coincide com a festa da padroeira Santa 
Felicidade; e o novo ano inicia com o período de Advento, 
tempo de espera e preparação para o Natal.

Para ajudar-nos a viver intensamente este tempo, a liturgia 
nos oferece:

1. Figuras de personagens bíblicos: os profetas Isaias, 
Jeremias, Sofonias; a impressionante pessoa de João Batista, 
e especialmente a mãe do Salvador: Maria de Nazaré.

2. Símbolos significativos como a coroa do advento, o presé-
pio, os presentes de Natal.

3. Exercícios espirituais, com destaque para a novena de 
Natal celebrada em família ou em pequenos grupos de famí-
lias.

Que estas figuras bíblicas, os símbolos e os exercícios espiri-
tuais nos estimulem a devolver ao Natal seu valor cristão, 
superando a tentação de transformar esta festa maravilhosa 
e significativa em festa com apelo puramente comercial.

Celebrações - Fim de Ano

24, quinta – 20h: Missa Solene - Natal do Senhor

25, sexta – Natal: Missas às 9h30, 11h e 19h

31, quinta – 19h: Celebração de Agradecimento pelo ano de 
2015

01/01, sexta – Ano Novo: Missas às 9h30 e 19h

Vem aí: Festa da Uva 2016
A 58ª Festa da Uva de Santa Felicidade acontecerá nos dias 
29, 30 e 31 de janeiro de 2016!

Marque na sua agenda!

Agenda de Dezembro
01, terça – 19h: Missa em Ação de Graças pelos 115 
anos do Colégio Imaculada Conceição, presidida por D. 
José Mário - Matriz
02, quarta – 19h30:  Encontro de Batismo
03, quinta - 15h:  Missa da Terceira Idade seguida de 
confraternização no Amigão
07, segunda - 20:  Encontro de Saúde e Evangelização
08, terça – Imaculada Conceição - 19h:  Missa Solene
10, quinta - 7h às 19h: Missa e as 12 horas de Adoração 
ao Santíssimo
12, sábado - 16h: Batismo - Matriz
12, sábado - 19h: Adoração ao Santíssimo de encerra-
mento do ano com todas as pastorais
13, domingo - 19h: Missa e benção das velas para o 
Natal com a participação dos corais italianos
19, sábado – 9h30: Missa de Profissão dos Votos Perpé-
tuos da Ir. Emília, presidida por D. José Antônio Peruzzo, 
arcebispo de Curitiba – Matriz

Atividades Regulares
Missa do Sagrado Coração de Jesus e benção com o Santís-
simo: primeira sexta-feira do mês, 19h  

Missa com Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: 
quartas às 7h e às 19h

Reza do Terço: 45 minutos antes da Missa das 18h do sábado 
e das 7h30 do domingo 

Confissões: sextas das 8h às 18h

Grupo de Oração: quartas após a Novena das 19h - Matriz

Estudo Bíblico: quintas às 20h - Salão Scalabrini

ENTRADAS:
Dízimo – R$ 25.033,00 
Coletas – R$ 8.813,92 
Batismos e Casamentos– R$ 
2.498,12 
Aluguéis – R$ 700,00
Material/pastoral – R$380,02 
TOTAL ENTRADAS: R$ 37.425,06 

SAÍDAS:
Funcionários e encargos: R$ 
20.995,08 
Dimensão social: R$ 4.728,00 
Administrativas: R$ 11.890,43 
Outras despesas: R$ 456,27 
TOTAL SAÍDAS: R$38.069,78

Prestação de contas - Out/15

Paróquia São José e Santa Felicidade
Missas: segunda a sexta: 19h
               sábado: 18h
               domingo: 7h30, 9h30, 11h, 19h 

41 3372 1417
Avenida Manoel Ribas, 6252 – Santa Felicidade, Curitiba – PR
paroquiasfelicidade.wix.com/paroquiasfelicidade

Siga a Paróquia!
/paroquiasantafelicidade Paróquia São José e

Santa Felicidade


