
BOLETIM INFORMATIVO – n.36 – JULHO, 2016 

PASTORAL DA COMUNICAÇÃO 

Nossa arquidiocese juntamente com toda a igreja do Paraná, a 

luz do documento de Aparecida e incentivada pelo Papa Fran-

cisco, começou uma missão além-fronteiras, no país de Guiné-

Bissau, África. As crianças e jovens africanos que estão fazen-

do a catequese catecumenal pediram Bíblias para nós! Estas 

Bíblias serão entregues para as pessoas que fazem parte da 

missão. 

Guiné Bissau é um dos país mais pobres do mundo, necessi-

tando de ajuda em todos os sentidos. Por isso na cidade de 

Quedo, onde se localiza a missão, já está em andamento a 

construção de uma casa para mais missionários, uma escola, 

um pequeno hospital e uma igreja. 

Nossa Paróquia, em especial a Pastoral da Catequese, tem a 

alegria de fazer parte desta campanha. Nossas crianças rece-

beram a orientação e estão levando até suas famílias e conhe-

cidos um folder, onde tem a missão de encontrarem 10 pesso-

as que possam colaborar com a compra de uma Bíblia. Cada 

pessoa deve colaborar com no mínimo 1 real. Bonito está sen-

do que muitas crianças estão conseguindo arrecadar muito 

mais de 1 real, ficamos muito felizes em ver a generosidade e 

o empenho das crianças e das famílias envolvidas! 

Se você quer fazer parte desta campanha, pode ir até a coor-

denação da catequese de nossa Paróquia e fazer a sua doa-

ção! 

A missão se faz com os pés dos que partem, com a oração dos 

que ficam e as mãos dos que contribuem. Todos podem parti-

cipar! São Francisco Xavier diz que: “não ficaria tranquilo en-

tanto em um lugar da terra Jesus não é conhecido e amado!” 

Seja este também o nosso desejo e empenho de vida! 

Ir Emilia Buba, ascj 

José Carlos Casagrande - CAEP 

"de uma Festa da Uva, que sobrou muita uva, foi feito vinho e 

foi resolvido vendê-lo em outro evento, assim, promoveram no 

meio do ano a Festa do Vinho e desde então, anualmente, 

acontece esta festa."  

A comunidade italiana de Santa Felicidade se mobiliza para 

mais uma edição da Festa do Vinho, hoje denominada Festa 

do Frango, Polenta e Vinho de Santa Felicidade. É o 34º ano 

ininterrupto que acontece este evento, onde vemos a manu-

tenção das tradições italianas em nosso bairro, envolvendo 

um pequeno "grande" exército de voluntários que se doam 

com entusiasmo e alegria, proporcionando aos que nos visi-

tam momentos de lazer e descontração, desfrutando da gas-

tronomia típica, shows diversos, o tradicional "alegre e colo-

rido" folclore , bem como do momento especial que é a San-

ta Missa em Italiano, onde podemos nos sentir um pouco no 

tempo de nossos antepassados quando migraram para este 

bairro e sempre tiveram na fé o alicerce para o enfrenta-

mento dos desafios cotidianos. Peçamos a Deus que nos 

conceda a graça de sempre preservarmos nossa tradição, 

com amor e fé, ajudando a manutenção de nossa Igreja e 

sendo uma oportunidade de encontro entre as pessoas. Que 

São José e Santa Felicidade intercedam por nós!  

De 01 a 03 de julho você é nosso convidado (a)  para mais 

uma festa tradicional da cultura italiana em Santa Felicida-

de.  

A programação completa você encontra no nosso site! 



 

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 

Missa em italiano: primeiro domingo do mês às 11h 

Missa em espanhol: quarto domingo do mês às 11h 

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 às 20h - Matriz 

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

Estudo Bíblico – quintas às 20h - Salão Scalabrini 

 

ENTRADAS 

Dízimo: R$22.777,00 

Coletas: R$11.647,00 

Batismos e Casamentos: R$991,90 

Aluguéis: R$250,00 

Material Pastoral: R$397,08 

Total entradas: R$36.062,98 

SAÍDAS 

Funcionários e encargos: 
R$20.376,48 

Administrativas: R$ 8.903,70 

Manutenção: R$ 250,00 

Dimensão Social: R$ 7.920,00 

Outras despesas: R$ 2.666,87 

Total saídas: 40.117,05  

Pe. Claudio Ambrozio, CS 

Irmãs e irmãos de nossa comunidade 

Durante o mês de julho, estarei, por vários dias e em vários 

momentos, a serviço da congregação dos missionários Scala-

brinianos, fora de Santa Felicidade. Acho oportuno informar a 

nossos paroquianos como é a organização da Congregação, e 

quais os serviços que eu estou prestando à mesma. 

Nossa congregação tem sua sede geral em Roma e é governa-

da por um Superior Geral e 5 conselheiros. Cada conselheiro 

tem uma responsabilidade específica e um secretariado que 

colabora com ele. Um dos secretariados é o da missão, que 

coordena a atividade da congregação em favor dos migrantes 

no mundo inteiro, e eu sou membro deste secretariado. Neste 

mês de julho acontece em Roma a reunião do secretariado 

geral da missão e é por este motivo que estarei viajando para 

a Cidade Eterna. 

Além deste governo central, que abrange toda a congregação, 

existem governos regionais, que coordenam a atividade dos 

missionários em diferentes partes do mundo. 

Nós pertencemos à região chamada "Nossa Senhora, mãe dos 

Migrantes" que compreende 7 nações da América do Sul 

(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai), e 

eu sou membro da coordenação desta região até o mês de 

setembro. Este é o motivo pelo qual devo periodicamente 

ausentar-me da paróquia, mas os dois vigários paroquiais (Pe. 

Agler e Pe. Nadir) permanecem e dão conta de levar adiante 

todas as responsabilidades, de modo que a atividade paro-

quial continua de acordo com a programação. 

Em Roma, além de minhas atividades ligadas à congregação, 

vou ver se consigo visitar a paróquia de Santa Felicidade e a 

catacumba onde ela foi sepultada, com a finalidade de conse-

guir informações e material relacionado com nossa padroeira. 

Claro que lembrarei de todos vocês em minhas orações e cele-

brações. 

  

01, 02 e 03, Bosque São Cristóvão: 34ª Festa do Frango, 
Polenta e Vinho 

02, sábado - 17h: Devoção ao Imaculado Coração de 
Maria com os Arautos do Evangelho. Em seguida, Santa 
Missa às 18h  

04, segunda - 20h: Encontro de Saúde e Evangelização 

06, quarta - 20h: Início do Cerco de Jericó 

07, quinta - 15h: Missa da Terceira Idade seguida de con-
fraternização no Amigão 

09, sábado - a partir das 18h: Noite do Pastel 

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

14, quinta - 16h: Missa em louvor a São Camilo de Léllis 
com benção e Unção dos Enfermos 

18, segunda – 20h:  Reunião de Liturgia 

 

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 

 

/paroquiasantafelicidade /paroquiasanta 

Você sabia que a nossa Paróquia tem uma lojinha na Secre-

taria Paroquial? Nela você encontra santinhos, medalhinhas, 

livros, escapulários, orações e também imagens de São José 

e Santa Felicidade, nossos padroeiros.  

Você pode visitá-la de segunda a sexta das 8h às 12h e das 

13h30 às 17h30, e no sábado das 8h às 12h. 



 

O Grupo de Oração Sagrada Família de Nazaré promove mais 

uma edição do Cerco de Jericó em nossa Paróquia, que inicia 

na quarta-feira, 06 de julho, às 20h. 

Cada semana teremos um tema e um pregador diferente, 

buscando fazer com que as famílias sejam curadas e liberta-

das de todo mal. 

O Cerco desse ano contará com a presença dos seguintes pre-

gadores: Diácono Lásaro Miranda, José Milton, José Carlos 

Casagrande, Pe Lucimar de Assis Mendes, Reginaldo Sampaio, 

Edson Oliveira, Pe Claudio Ambrozio, Josinei Ercole Pereira e 

Pe Cleberson Evangelista. 

Cerco de Jericó durante o mês de julho: 

06.07 - 20h 

13.07 - 20h 

20.07 - 20h 

27.07 - 20h 

 

No dia 14 de julho, a Igreja celebra a vida e santidade de São 

Camilo de Léllis, padroeiro dos enfermos e profissionais da 

saúde. Por isso, a Pastoral da Saúde convida para a Missa em 

louvor ao seu padroeiro. Durante a celebração, será adminis-

trado o Sacramento da Unção dos Enfermos para os doentes e 

idosos. Quinta-feira, 14 de julho, às 16h na Matriz São José. 

Participe! 

 

Ir Neli Faccin, ascj 
 

No início de março deste ano, atendendo aos apelos da Igreja 

e ao convite dos Padres da nossa Paróquia, a favor dos mi-

grantes e refugiados, nossa comunidade religiosa dispôs que 

eu fosse voluntária, no período de duas manhãs no centro 

Arquidiocesano de Pastoral do Migrante, coordenado pelos 

Padres Scalabrinianos. Pouco antes, tive oportunidade de ou-

vir uma jovem voluntária da Caritas Brasileira apresentar um 

pouco de tudo quanto é necessário saber para prestar um 

bom serviço ao migrante, pois é bastante complexo e desafia-

dor. 

Nunca havia imaginado quão difícil é auxiliar neste campo, 

pois as necessidades e os problemas são muitos. A burocracia 

brasileira já é difícil para nós, imaginemos quanto o é para os 

migrantes de diferentes países. E são muitos. As pessoas que 

colaboram diretamente nesta Pastoral, exceto duas que são 

efetivas, são voluntários...inclusive nossas jovens Postulantes. 

Nem sempre estas pessoas têm disponibilidade, tornando-se 

ainda mais difícil o atendimento a todos. Se você que está 

lendo, sentir o apelo a uma ação voluntária, acredite: “Jesus 

terá como feito a Si o que fizermos para os nossos irmãos. 

(Mt. 25,40). E você saberá como o Senhor recompensa até 

um copo d’água que generosamente damos a alguém em Seu 

nome! Pessoas que sabem mais de uma língua, tem ainda 

mais chances de ajudá-los e compreendê-los. 

Há momentos que nem sempre são fáceis, e que graças à de-

dicação incansável das pessoas diretamente responsáveis pe-

la Pastoral do Migrante com auxílio de serviços jurídicos e 

públicos podem minimizar e muitas vezes resolver. Vivemos 

também momentos muito alegres quando, alguém vem um 

em busca de seus documentos e podemos dizer que chega-

ram, que está tudo certo; quando vem procurar alimento ou 

roupas e, graças à generosidade de pessoas e empresas, a 

Pastoral do Migrante pode atender e diminuir as suas necessi-

dades; quando vem procurar serviço e há possibilidade de 

emprego. 

Os serviços prestados, graças ao carisma sempre atual do Be-

ato Scalabrini, respondem ao desafio que o Santo Padre lan-

çou para todos os cristãos católicos: praticar concretamente 

as obras de misericórdia corporais e espirituais. Apesar dos 

muitos desafios, servir os irmãos migrantes e/ou refugiados é 

um serviço lindo, pois, nos dá a oportunidade de praticar a 

misericórdia em relação a cada pessoa. Somos enriquecidos 

com as diferentes culturas, e crescemos no amor-caridade. 

Agradeço ao Coração de Jesus por colaborar, em nome de 

minha comunidade, com esta ação da Igreja. 



 

Na noite de sexta-feira, 03 de junho, aconteceu na Igreja Ma-

triz a Missa Solene do Sagrado Coração de Jesus. A celebração 

contou com a participação das crianças da Catequese, que 

coroaram a imagem do Sagrado Coração. 

Durante a Missa, a comunidade conheceu o novo vigário coo-

perador da nossa Paróquia, Pe Nadir João Bordin.  

 

Às 19h do domingo, 12 de junho, a comunidade celebrou San-

to Antônio com uma animada 

Missa Sertaneja. 

Durante a celebração, os pãe-

zinhos de Santo Antônio foram 

abençoados e distribuídos à 

comunidade.  

Depois da Missa, as Voluntá-

rias da Caridade venderam o 

bolo de Santo Antônio no Ami-

gão. 
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O lema da XXXI Jornada Mundial da Juventude Cracóvia 2016 

é: “Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcança-

rão misericórdia” (Mt 5:7). Para sublinhar a importância das 

Bem-aventuranças, que são o coração do ensinamento de 

Jesus Cristo, o Santo Padre Francisco escolheu a quinta, a que 

Jesus anunciou no seu Sermão à beira do Mar da Galileia. 

A escolha de Cracóvia como lugar de celebração do próximo 

encontro dos jovens, junto com o lema desse encon-

tro, conduzem-nos à centelha da Misericórdia que, desde que 

Jesus Misericordioso revelou-se à Santa Irmã Faustina, irradia-

se a toda a Igreja. Cracóvia é conhecida no mundo como o 

centro da devoção à Divina Misericórdia.  

Vale a pena notar que na essência da quinta bem-

aventurança resumem-se também os primeiros anos do pon-

tificado do Papa Francisco, durante os quais ele tem se esfor-

çado muito para mostrar à Igreja o amor de Deus ao homem 

e a necessidade de que nós sejamos misericordiosos com os 

outros. 

Todas as Jornadas Mundiais da Juventude – segundo a vonta-

de do seu criador e patrono, São João Paulo II – apoiam-se em 

um pensamento bíblico que, frequentemente, relaciona-se 

com a espiritualidade da cidade anfitriã da JMJ. O lema princi-

pal vai acompanhar aos jovens, não só durante as prepara-

ções prévias, mas também durante a jornada, participando 

nas catequeses com bispos e ouvindo os discursos e homilias 

do Santo Padre durante os Atos Centrais. 

A Jornada Mundial da Juventude acontece de 26 a 31 de julho 

em Cracóvia, Polônia.  

Na galeria de vídeos do nosso site você pode ouvir a versão 

em português do Hino da Jornada Mundial da Juventude 

2016: “Bem-aventurados os Misericordiosos” 


