
Ir. Emilia Buba 

VIVER O TEMPO DE PÁSCOA é deixar-se encontrar pela pes-
soa de Jesus.  Durante toda a sua vida, Jesus procurou reali-
zar a vontade de salvação de seu Pai, na obediência e no 
amor total. Jesus não cessou de ir ao encontro do homem, 
para tirar-lhe do pecado e fazer-lhe livre para amar a Deus 
e ao próximo. Isto lhe trouxe como consequência o ódio de 
alguns, que o mataram. A maneira de viver de Jesus foi tão 
agradável a Deus e tão útil aos homens que Deus lhe res-
suscitou e fez dele para sempre nossa fonte de salvação, o 
"Príncipe da Vida" (At. 3,15). 

"Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a 
morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou grandemen-
te e lhe deu o nome que está acima de qualquer nome" (Fl 
2,8-9). 

Esta passagem de Jesus, da morte à vida nova, chamamos 
"Mistério Pascal". Este mistério é para nós a salvação, pois 
plenamente solidário aos homens, Jesus pode acoplar-nos 
para sempre, Nele, e fazer-nos morrer a nossos pecados na 
Sua morte, para conduzir-nos à alegria da vida nova na Sua 
ressurreição. Jesus encaminha-se para a morte, voluntaria-
mente, numa total liberdade, em amorosa entrega aos ho-
mens. Somos, assim, convidados a contemplar Jesus Cristo, 
que, pela sua morte e ressurreição, revela e realiza o plano 
de amor de Deus: reunir-nos todos como irmãos e nos des-
tinar, para além da morte, à comunhão de felicidade com 
ELE, que é a origem e o fim do ser humano. Páscoa, é tem-
po de vida nova! É tempo de recomeçar! É tempo de mise-
ricórdia! É tempo de levar a Paz! 
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PASTORAL DA COMUNICAÇÃO 

“Todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos 
mais pequeninos foi a mim que o fizestes” (Mt 25,40) 

 

 

 

 

 
 

O que são as Obras de Misericórdia? 

Ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próxi-
mo, nas suas necessidades corporais e espirituais. 
 

Por que o Papa Francisco quer que redescubramos as obras 
de misericórdia? 

“Uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas vezes 
adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada 
vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os 
privilegiados da misericórdia divina.” 
 

Que efeitos têm a prática das obras de misericórdia? 

 Comunica graça de Deus a quem as exerce 
 Parecemo-nos com Jesus, nosso modelo, que nos ensinou 

como deve ser nossa atitude com os demais 
 Se reduz a pena que fica na alma pelos nossos pecados 
 Avançamos no caminho para o Céu 

1. Dar de comer a que tem fome 
2. Dar de beber a quem tem sede 
3. Dar pousada aos peregrinos 
4. Vestir os nus 
5. Visitar os enfermos 
6. Visitar os presos 
7. Enterrar os mortos 

 

1. Ensinar os ignorantes 
2. Dar bom conselho 
3. Corrigir os que erram 
4. Perdoar as injúrias 
5. Consolar os tristes 
6. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo 
7. Rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos



03, domingo – 15h: Celebração da Crisma, com o  
Arcebispo de Curitiba 
 

04, segunda - 20h: Encontro de Saúde e Evangelização 
05, terça—19h30: Curso de Batismo 
 

07, quinta - 15h: Missa da Terceira Idade seguida de con-
fraternização no Amigão 
09, sábado - 15h30: Batismo - Matriz 
10, domingo – 12h: Almoço Italiano do Movimento de 
Irmãos no Bosque São Cristóvão - ingressos na secretaria 
 

14, quinta: 12 horas de Adoração ao Santíssimo – início 
com Missa às 7h e término com Missa às 19h 
 

16, sábado – 15h: Celebração da Primeira Eucaristia 
 

17, domingo – 15h: Celebração da Primeira Eucaristia 
 

19, terça – 20h:  Reunião de Liturgia 

 

 
Missa do Sagrado Coração de Jesus e benção com o  
Santíssimo: primeira sexta-feira do mês às 19h 
 

Missa com Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro: quartas 
às 7h e 19h 
 

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

Confissões – sextas das 8h às 18h 
 

Grupo de Oração: quartas às 20h - Matriz 
 

Serviço de apoio à família - escuta: segundas às 20h 
 

Estudo Bíblico – quintas às 20h - Salão Scalabrini 

 

 

/paroquiasantafelicidade 
Paróquia São José 
e Santa Felicidade 

Missas: segunda a sexta: 19h 
       sábado: 18h 
      domingo: 7h30, 9h30, 11h e 19h 

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

 

ENTRADAS 

Dízimo: R$28.562,75 

Coletas: R$10.442,00 

Batismos e Casamentos: 
R$1.655,00 

Aluguéis: R$1.670,00 

Material Pastoral: R$416,68 

Total entradas: R$42.746,53 

SAÍDAS 

Funcionários e encargos: 
R$26.022,74 

Administrativas: R$ 10.135,54 

Dimensão Social: R$ 5.280,00 

Outras despesas: R$ 983,26 

Total saídas: 42.421,54  

Pe. Claudio Ambrozio, CS 

 

Por ocasião do dia do padroeiro e do Jubileu Sacerdotal do 
Pe. Vincenzo, a Rede Vida e a RCI (Rede Católica da Igreja) 
estiveram em nossa comunidade gravando reportagens.  

No site da Paróquia você encontra os links para assisti-las. 

Irmãos e irmãs de comunidade 
Na segunda quinzena de março vivemos experiências muito 
fortes, profundas, maravilhosas: as celebrações dos 50 anos 
de sacerdócio do Pe. Vincenzo, com uma procissão curta, 
mas significativa, seguida da Santa Missa e do jantar festivo 
com a presença do Pietro Savoldi, vindo da Itália para repre-
sentar a família; 
A procissão do domingo de Ramos que partiu do pátio da 
Igreja até o Bosque São Cristóvão; onde foi realizada a bên-
ção dos ramos e a celebração da Santa Missa; 
A celebração da quinta-feira Santa, revivendo os grandes e 
preciosos presentes que Deus nos concedeu: os dons da 
eucaristia, do sacerdócio e do mandamento novo; 
Na sexta-feira Santa a celebração da paixão, a via sacra e a 
procissão até o cemitério; 
E finalmente a solene celebração da Vigília Pascal no Sábado 
Santo. 
Todas as celebrações contaram com a presença e a partici-
pação ativas de numerosos fiéis, lotando a Igreja e as ruas 
de nosso bairro. 
Foi um belo exemplo de fé e um testemunho forte de vida 
comunitária. 
Agradeço a todos os que colaboraram para que tudo acon-
tecesse da melhor maneira possível. Admirei a disposição, a 
organização e o esforço alegre de todos. 
Durante o mês de abril não teremos grandes eventos, mas 
será um tempo precioso de crescimento pessoal e comuni-
tário que nos eduque a viver nossa fé não só em momentos 
especiais, mas no dia a dia. 
Pensemos no nome de nosso bairro: SANTA FELICIDADE. A 
palavra Felicidade indica o ideal de todo ser humano: ser 
feliz plenamente; e o caminho para alcançar a felicidade: a 
Santidade de Vida.  



 

No dia 19 de março, nossa Igreja Matriz ficou lotada para a 
Missa Solene do dia de São José e do Jubileu Sacerdotal do 
Pe. Vincenzo Savoldi. A celebração começou com a benção 
de Ramos na Vinícola Durigan, de onde partiu a procissão de 
abertura da Porta Santa. Por ser o dia do padroeiro, a comu-
nidade teve a oportunidade de receber a Indulgência Plená-
ria do Ano Santo da Misericórdia. A procissão também recor-
dou a viagem do Pe. Vincenzo da Itália para o Brasil, a bordo 
do navio Andrea Costa. O homenageado chegou na Igreja 
em um barquinho de madeira trazendo a imagem de Maria 
Rosa Mística nos braços. 

No momento da entrada da Palavra, Pe. Vincenzo recebeu 
uma surpresa: a Bíblia foi levada ao altar por seu irmão, Pie-
tro Savoldi, que veio da Itália para participar da celebração 
representando a família.  

Antes da benção final, a comunidade assistiu a um documen-
tário sobre a história do Pe. Vincenzo e foi descerrada a pla-
ca lembrando o Jubileu de Ouro Sacerdotal. 

 

A Capela São Judas Tadeu também realizou a Via Sacra nas 
sextas-feiras da Quaresma. No dia 18 de março, a comunida-
de preparou uma encenação tendo por base as estações do 
caminho de Jesus para o calvário.  

 

A comunidade da Capela Nossa Senhora do Monte Bérico 
promoveu o tradicional Almoço de Páscoa no domingo, 06 
de março. 



A Semana Santa foi de celebrações emocionantes em nossa 
Paróquia. No Domingo de Ramos (20.03), a comunidade 
acompanhou a procissão (fotos abaixo) que saiu da Igreja 
Matriz em direção ao Bosque São Cristóvão. Na entrada do 
bosque, foi feita a benção de Ramos e no pavilhão foi cele-
brada a Santa Missa. 

Durante a semana (21,22 e 23.03), a Igreja Matriz recebeu 
as celebrações comunitárias da penitência - momentos de 
encontro com o Pai Misericordioso. 

Na quinta-feira Santa (24.03), aconteceu na Igreja Matriz e 
na Capela N. Sra. do Monte Bérico a celebração da Ceia do 
Senhor, que revive o gesto de humildade de Jesus no Lava-
pés. 

A sexta-feira da Paixão (25.03) foi de Igreja cheia durante o 
dia inteiro. Na celebração da tarde, os fiéis formaram filas 
para beijar a cruz. A noite, a Via Sacra refletiu sobre os cui-
dados com a Casa Comum, tema da Campanha da Fraterni-
dade Ecumênica 2016. A procissão do Senhor Morto até o 
Cemitério Paroquial reuniu uma multidão na Av. Manoel 
Ribas.  

No Sábado Santo, a Vigília Pascal iluminou a Igreja com a luz 
das velas (foto ao lado) e celebrou a ressurreição de Cristo. 

 

O CPP (Conselho Pastoral Paroquial) vem em tempo agrade-
cer a todo envolvimento, participação e emoção nas inten-
sas atividades que nos reservou o mês de março. Iniciamos 
com a homenagem ao Padre Vincenzo Savoldi, em seu Jubi-
leu de Ouro, juntamente com a abertura da porta Santa em 
nossa paróquia, justamente no dia de nosso padroeiro São 
José - foi um dia de bênçãos e graças. Comunidade, pasto-
rais, padres e demais convidados, nem precisaram muito 
para prestar a justa e das mais belas homenagens ao Padre 
Vincenzo, que nos confidenciou muita alegria em ver todo o 
carinho da comunidade para com ele. “Muita alegria para 
com todos que trabalharam na festividade, acho que a sal-
vação divina está na boa formação da família que trabalha e 

 

e reza junto, permanece junto ao Pai, por isso sempre falo 
Jesus, Maria e José, nossa família Vossa é.”  

E um agradecimento especial a toda a comunidade que par-
ticipou da Semana Santa. A participação de grande parte da 
comunidade, a igreja cheia, as celebrações muito bem pla-
nejadas - tudo isto somado nos enche de esperanças e ale-
grias, em ver que num mundo tão machucado de dificulda-
des, a comunidade de Santa Felicidade reconhece, participa 
e investe no fortalecimento e na continuidade do grande 
tripé de sustentação de cada cidadão - Fé, Família e Traba-
lho.  

Paz e Bem - CPP Paróquia São José e Santa Felicidade  

março de 2016 


