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igreja matriz são josé
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“Lembrar com gratidão o passado,
viver intensamente o presente,

sonhar com esperança o futuro.”
São João Paulo II
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Na noite de Natal, Igreja Matriz de Santa Felicidade completa 125 anos
Arquiteto e construtor da Igreja, Pe. Pietro Colbacchini relatou em cartas 
como foi a construção e a inauguração da Igreja São José

 Os imigrantes italianos que fundaram Santa Felicidade 
trouxeram em suas bagagens sonhos, expectativas e também a fé em 
Deus. Fé que os fez desde o início construir uma pequena Capela de 
madeira para transmitir a catequese às crianças e celebrar os 
sacramentos. Porém ela passou a ficar pequena quando, em 1886, a 
chegada de um missionário italiano mudou os rumos da história.
 Pe. Pietro Colbacchini exercia sua missão nas fazendas de 
café do interior de São Paulo quando soube das necessidades dos 
italianos estabelecidos em colônias nos arredores de Curitiba. Com 
a autorização do bispo de São Paulo, veio para o Paraná. Seu primei-
ro trabalho foi a pregação de uma missão em Santa Felicidade. 
Durante os 15 dias em que permaneceu, os colonos sentiram-se 
revigorados, entusiasmados pelo fato de verem um padre como eles, 
falando o mesmo dialeto e portando as mesmas tradições culturais.  
 Em Curitiba, Pe. Colbacchini morava na Colônia de Água 
Verde, mas percorria incansavelmente todos os núcleos italianos da 
região, que iam de Morretes a Rondinha; de São José dos Pinhais a 
Colombo.
 Através das cartas que Pe. Colbacchini escrevia a seus 
superiores na Itália, é possível saber detalhes do crescimento da fé 
dos imigrantes e também da construção de igrejas, como a Matriz 
São José de Santa Felicidade, por ele projetada. 

 Em 1888, escreveu: “A colônia Santa Felicidade, 
composta por 130 famílias, já possui uma igreja bastante decente, 
de madeira, mas já se está começando uma igreja ampla e bonita”. 
No ano seguinte, Colbacchini já descrevia mais detalhes. “Os muros 
já alcançaram 2 metros, e chegarão à altura de 15. Esta obra me 
obriga a ir até Santa Felicidade mais frequentemente.”
Colbacchini projetou uma igreja considerada por ele como “magní-
fica”. “A Igreja tem 36 metros de comprimento e 16 de largura, tem 
3 naves formando uma cruz grega. A altura da nave central será de 
12 metros e meio.”
 No Natal de 1891, a inauguração da Igreja de São José 
contou com celebrações que atraíram, segundo as cartas de Colbac-
chini, milhares de pessoas. Durante a semana, foram sendo realiza-
das procissões levando os quadros e imagens da capela de madeira 
para a nova igreja. Mas foi na noite da quinta-feira, 24 de dezembro, 
que aconteceu a mais solene procissão, levando o Santíssimo Sacra-
mento. “A rua do trajeto estava ornamentada com numerosos arcos 
e árvores iluminadas por balões de várias cores.  Quase todos os 
que acompanhavam a procissão (mais de 2 mil pessoas) levavam nas 
mãos velas acesas. O silêncio, a escuridão, a devoção e a harmonia 
dos cantos que repercutia nos arcos da nova igreja, enchiam a todos 
de viva emoção”, relatou Pe. Colbachinni.
 Naquela noite a igreja comportou apenas uma terceira 
parte dos fiéis. Feita a adoração até meia-noite, começou a Missa 
Solene, que durou até duas da madrugada. 
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Pe. Pietro Colbacchini chega 
a Curitiba.

50 anos da Imigração 
Italiana: Pe. Giuseppe Marti-
ni amplia a igreja, alterando a 
fachada. 

D. Ático Eusébio da Rocha 
cria a Paróquia São José. 
Igreja de Santa Felicidade 
passa a ser ‘Matriz’. 

Santa Felicidade é declarada 
co-padroeira da paróquia, 
que passa a ser denominada 
‘Paróquia São José e Santa 
Felicidade’. 

Igreja Matriz completa 125 
anos. Inicia-se o processo de 
restauração do templo.  

Construído o cemitério e 
iniciada a construção da 
igreja.

Na noite de Natal, Pe. 
Colbacchini leva o Santíssi-
mo Sacramento para a nova 
igreja e a inaugura solene-
mente. 

D. José de Camargo Barros, 
primeiro bispo de Curitiba,  
benze o campanário com 
sinos.

Frase escrita pelos imigrantes
na fachada da nova igreja



Palavra do Pároco
Pe. Claudio Ambrozio, CS

 Nas rodas de conversa é muito comum ouvir, neste tempo, 
alguém afirmando: "Já estamos no final do ano! Como foi rápido! 
Parece que o Natal foi ontem e já estamos novamente em tempo de 
advento.”
 A sabedoria bíblica e a reflexão filosófica nos lembram 
desde sempre que estamos a caminho, que a vida é breve, que é 
importante olhar para a frente, ter objetivos, lutar por ideais nos 
quais acreditamos.
 E o ciclo do ano litúrgico nos ajuda a  refletir sobre a 
realidade e o sentido da vida. Como começa o ano da igreja? Com o 
Advento, tempo que nos prepara para o Natal, e nos convida a 
encontrar o Cristo que nasce.
 E como termina? Com a festa de Cristo Rei, festa que nos 
revela: "Este Cristo que nasceu pobre e humilde em Belém, é rei, é 
teu senhor e guia. Nossa  vida tem sentido se nos incorporamos a 
Cristo e caminhamos com ele numa comunidade rumo à meta final 
que é o encontro definitivo com Deus.
 O comércio tenta roubar dos fiéis esta visão positiva da 
Vida, transformando este tempo em período de muitos interesses, 
promovendo uma visão do Natal como uma festa puramente centra-
da em presentes,  comidas, viagens e outras coisas materiais.
Mas nós temos um belo instrumento para superar esta visão materia-
lista do advento: as novenas de Natal.
 Com elas, queremos recuperar o sentido espiritual desta 
festa cristã, reunindo num clima de alegria, fraternidade e esperan-
ça, famílias, amigos, vizinhos e conhecidos para rezar, partilhar a 
vida, praticar a caridade.
 Que o Natal continue sendo em nossa comunidade a festa 
da Vida, a celebração do nascimento de Cristo e o estímulo para 
continuarmos unidos nossa caminhada para a casa do Pai.

Programação - Fim de Ano

24.12, sábado - 20h: Missa Solene do Natal do Senhor em Ação de 
Graças pelos 125 anos da Igreja Matriz
25.12, domingo - NATAL DO SENHOR: Missas de Natal às 
9h30, 11h e 19h
31.12, sábado - 18h: Missa em Ação de Graças pelo ano que finda
01.01.2017, domingo: Missas às 9h30, 11h e 19h

Agenda de Dezembro
01, quinta - 15h: Missa da Terceira Idade seguida de confrater-
nização no Amigão
04, domingo: Almoço Italiano beneficente na Capela Cascati-
nha, a partir das 11h30
06, terça - 19h30: Encontro de Batismo
08, quinta - IMACULADA CONCEIÇÃO
 12 horas de Adoração ao Santíssimo – início com  
 Missa às 7h e término com Missa às 19h
 19h: Missa Votiva
10, sábado - 16h: Batismo - Matriz
18, domingo - 19h: Missa das Velas com os Corais Italianos

Atividades Regulares
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
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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
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