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PASTORAL DA COMUNICAÇÃO 

 

Amigos, moradores de Santa Felicidade 

Nós todos amamos o bairro em que moramos, e desejamos 
que Santa Felicidade continue sendo esse lugar harmonioso 
que valoriza sua cultura, sua história, a fé em Deus. 

Já os primeiros moradores da colônia sentiram a necessidade 
de se reunirem para fazer suas orações e transmitir a cate-
quese às crianças. E a fé em Deus os ajudou a enfrentar os 
desafios e superar as dificuldades. 

Com a chegada dos sacerdotes, a comunidade construiu tam-
bém seu templo, que terminou sendo ponto de referência do 
bairro. 

Hoje, depois de tantos anos, nossa igreja precisa de uma rees-
truturação completa, e para isso contratamos bons profissio-
nais que elaboraram um projeto de restauração coerente e 
completo. 

Por isso, estamos convocando a todos os moradores para que 
sejam parceiros na execução desta obra que é patrimônio e 
orgulho de toda a comunidade. Nosso belo templo é lugar em 
que podemos encontrar com Deus e receber os sacramentos; 
espaço onde nossas crianças, jovens e adolescentes apren-
dem a viver a fé; ambiente para a vida em comunidade, onde 
podemos criar laços de amizade e fraternidade. Por tal moti-
vo, uma deterioração da Igreja significaria também um empo-
brecimento para todo o bairro de Santa Felicidade. 

Acredito que ninguém se negará a contribuir para a realização 
desta obra maravilhosa, importante e urgente. Para isto te-
mos um livro-ouro em nossa secretaria paroquial. Você pode 
fazer sua oferta também depositando na conta bancária: Ban-
co Bradesco Santa Felicidade; Ag. 5808; C/C 3449-5. 

Através de sua oferta, você estará colaborando para que a 
tarefa da evangelização continue, e nosso bairro continue 
sendo de Santa Felicidade de nome e de fato. 

Agradecemos pela atenção e ficamos à disposição para maio-
res esclarecimentos. 

Pe. Claudio Ambrozio, pároco 

Pe. Claudio Ambrozio, CS 

 

O Haiti, que ainda tenta se recuperar do trauma do forte terre-

moto de 2010, foi atingido no dia 04 de outubro de 2016 pelo 

devastador furacão Matthew, de categoria 4 em uma escala de 

5, com ventos de 233 km/h. 

As imagens aéreas das zonas mais afetadas do sul do país 

mostram uma paisagem de devastação total, com árvores 

arrancadas, casas destruídas, pontes e estradas destruídas, 

hortas e animais considerados como os bens de sobrevivên-

cia dos camponeses estão desaparecidos.   

Há aldeias onde o grau de destruição é superior a 90%. Pelo 

menos mil pessoas morreram; mais de trezentas e cinquenta 

mil ficaram desalojadas; mais de 246 pessoas ficaram feridas. 

E por fim, o furacão deixou 1,4 milhão de pessoas com neces-

sidade de ajuda humanitária, informou o Escritório das Na-

ções Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. 

Pe. Agler Cherisier, CS 

 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Cá-

ritas Brasileira lançaram uma campanha em solidariedade 

às vítimas do furacão Matthew, pedindo que as dioceses, 

paróquias e todas as pessoas de boa vontade realizem uma 

grande corrente de oração pelas vítimas da tragédia. A 

campanha também disponibiliza duas contas para gestos 

concretos em solidariedade com os irmãos e irmãs do Hai-

ti: 

Banco do Brasil 

Agência: 3475-4 | Conta Corrente: 33781-1 

Caixa Econômica Federal 

Agência: 1041 | Operação: 003 | Conta Corrente: 3943-9 



 

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$24.259,50 

Coletas: R$11.080,90 

Batismos e Casamentos: 
R$1.212,17 

Aluguéis: R$470,00 

Material Pastoral: R$353,00 

Total entradas: R$37.375,57 

SAÍDAS 

Funcionários e encargos: 
R$17.903,40 

Administrativas: R$ 12.941,79 

Dimensão Social: R$ 7.920,00 

Outras despesas: R$ 1.603,15 

Total saídas: 40.368,34  

Pe. Claudio Ambrozio, CS 

O mês de novembro começa com duas celebrações que estão 

intimamente interligadas: 

Dia primeiro celebramos a festa de todos os santos, dia 2 fa-

zemos a comemoração de todos os fiéis falecidos. 

A primeira festa nos lembra que todos os fiéis batizados são 

chamados à santidade, e nos convida a prestar culto às pesso-

as que nos precederam na fé e gozam da felicidade eterna 

junto a Deus. Ao lado de santos conhecidos e venerados como 

São Francisco, Santo Antônio, Santa Terezinha e tantos ou-

tros, existem no céu santos anônimos, provavelmente tam-

bém familiares nossos, que viveram dignamente e estão agora 

junto de Deus. 

A festa do dia 2 nos lembra uma frase do Creio: "Eu creio na 

comunhão dos Santos". A palavra "Santos" nesta profissão de 

fé significa "batizados". Por isso estamos dizendo, "Eu creio 

que todos os batizados forma uma só comunidade, na qual 

existe a partilha dos bens espirituais." 

Por esse motivo as graças que chegam a nós através de nossa 

oração, de nossas boas obras podem ser partilhadas com nos-

sos irmãos de fé, vivos ou falecidos. 

É uma realidade muito rica de significado, e neste dia 2, de 

forma toda especial, podemos oferecer um presente a nossos 

irmãos falecidos, rezando por eles, praticando boas obras, e 

especialmente participando da celebração eucarística unidos 

a eles. É por esse motivo que teremos neste dia várias cele-

brações em nosso cemitério, como está indicado neste núme-

ro de nosso boletim. Participemos, pensando em nossos ir-

mãos falecidos. 

01, terça - 19h30: Encontro de Batismo 

02, quarta - Finados: Horários de Missa ao lado 

03, quinta - 15h: Missa da Terceira Idade seguida de 
confraternização no Amigão 

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

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

12, sábado - 16h: Batismo - Matriz 

20, domingo - a partir das 11h30: Almoço de Natal - 
Capela Monte Bérico (abertura com Missa às 10h30) 

21, segunda - 20h: Reunião de Liturgia 

23 a 27: Festa da Padroeira Santa Felicidade - progra-
mação na página ao lado 

27, domingo - 19h: 1° Domingo do Advento - Missa 
com benção das imagens do Menino Jesus e envio das 
mensageiras para as Novenas de Natal 

 

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 

 

Na quarta-feira, 02 de novembro, teremos celebrações euca-

rísticas nos seguintes horários: 

Cemitério Paroquial: 8h (Santa Margarida), 10h (Butiatuvinha) 

e 17h (São José e Santa Felicidade) 

Matriz São José: 07h e 19h 



 

Na noite do dia 12/10, a comunidade se reuniu para a Procis-

são e Missa em louvor a Nossa Senhora Aparecida. A procis-

são teve um pedido especial: paz para Santa Felicidade, que 

enfrenta uma forte onda de violência. Em frente ao Banco do 

Brasil, onde aconteceu um episódio triste no mês passado, 

Pe. Claudio conduziu uma oração pela Paz e convidou a co-

munidade a se unir para superar o problema da violência. 

Confira a galeria de fotos no Facebook da Paróquia! 

Programação: 

23.11, quarta, Martírio de Santa Felicidade - 19h: Santa Missa 

em latim e primeiro dia do tríduo - tema: Nosso Passado 

24.11, quinta - 19h: Santa Missa e segundo dia do tríduo - te-

ma: Nosso Presente 

25.11, sexta - 19h: Santa Missa e terceiro dia do tríduo - tema: 

Nosso Futuro 

 

26.11, sábado : 

 18h: Santa Missa Votiva a Santa Felicidade 

 

27.11, domingo: 

 9h30: concentração na Igreja Matriz para procissão até 

 o Bosque São Cristóvão, onde será celebrada a Santa 

 Missa | não haverá Missa às 9h30 e às 11h na Matriz 

 12h: Almoço Comemorativo no Bosque São Cristóvão | 

 ingressos na Secretaria Paroquial ou com coordenado-

 res de pastorais 

 

Programação na Rua da Cidadania - 27.11: 

 14h: Culto Ecumênico  

 14h30: Apresentação de Cantos - inscrições pelo telefo-

 ne 3374 5284 

 

 

No dia 12 de outubro, toda a Igreja do Brasil abriu o Ano Nacional 

Mariano, que segue até outubro de 2017. A iniciativa da CNBB 

marca os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora 

Aparecida nas águas do rio Paraíba do Sul.  

Na primeira quinta-feira de todo mês os vovôs e vovós da nos-

sa comunidade têm um compromisso marcado. Pontualmen-

te, às 15h, a Igreja Matriz já está cheia para a celebração da 

Missa.  Depois  de  rezar,  todos  seguem  para o salão Ami-

gão, onde um grupo de voluntários prepara um delicioso café 

da tarde, com direito aos famosos grostolis, bolos e salgados. 

O encontro da terceira idade em nossa Paróquia teve como 

fundadores o Pe. Armelindo Costa, então pároco; e o Pe. Ervi-

no Vivian, então vigário paroquial.  Os padres, junto com al-

guns membros da comunidade, promoveram o primeiro en-

contro no dia 04 de outubro de 2001, dia de São Francisco de 

Assis, com a presença de 183 idosos. Foram colaboradores-

fundadores: Vitorio e Delma Stawinski, Pedro e Marli Zonato, 

Maria Selene Gulin, Egide Vendramin, Margarida Slompo Gui-

marães, Geraldo Costa Pimentel, Roseli de Jesus Dias e Maria 

do Carmo Mion. 

Até hoje tudo é preparado com a ajuda de muitos voluntários, 

que proporcionam alguns momentos de fé e descontração 

para cerca de 150 idosos mensalmente.  
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Reagan Nsiala nasceu na pequena cidade de Kisantu, região 

oeste da República Democrática do Congo. Confira a entrevis-

ta que a Pastoral da Comunicação fez com ele. 

Como e quando você decidiu ser padre? 

A minha vocação nasceu dentro da família. Nasci de uma fa-

mília católica muita dedicada. Fiz todos os meus estudos em 

escolas católicas.  Com 7 anos de idade eu comecei a ler a 

Bíblia, mesmo não entendendo muita coisa.  No meu bairro a 

Igreja Católica tinha muita influência e outras religiões ou 

Igrejas tinham pouca. Isto me levou a amadurecer a ideia que 

a única Igreja que pode formar e educar era a Igreja Católica. 

Então eu decidi me dedicar e trabalhar pela Igreja. Foi na me-

tade de ensino médio que totalmente decidi ser padre.  

Por que ser missionário scalabriniano? 

No início eu não tinha ideia ou a vontade de ser missionário. 

Eu queria ser padre diocesano e morar bem perto da minha 

família e da minha irmã. Em setembro de 2003 eu conheci a 

congregação dos missionários de São Carlos Scalabrinianos 

através das irmãs Carlistas que estão atualmente na minha 

Paróquia. Desde meu primeiro contato, as irmãs Carlistas já 

me falaram sobre a Congregação e o trabalho que os Padres e 

Irmãs Carlistas fazem pelo mundo. A história da Congregação 

e o trabalho sobre os migrantes me deram a motivação e a 

coragem de ser padre missionário Scalabriniano. Fiquei traba-

lhando com as irmãs Carlistas de 2003 até 2008, e em 2010 

entrei na Congregação.  

 

No domingo, 09/10, a Pastoral do Migrante promoveu mais 

uma Festa Latino-Americana. O evento aconteceu no Bosque 

São Cristóvão. Uma celebração ecumênica abriu a festividade 

que seguiu durante o dia com  comidas típicas, danças folcló-

ricas, apresentações musicais e artesanato. 

No contexto do Mês do Rosário e ainda celebrando o Cente-

nário de fundação, aconteceu na Capela Nossa Senhora do 

Monte Bérico a oração das 1000 Ave-Marias na tarde do sá-

bado, 22/10. 

Que ações você está desenvolvendo em Curitiba junto aos mi-

grantes? 

Eu cheguei em Curitiba no mês de julho, depois da Congrega-

ção ter me mandando fazer uma experiência junto com a Co-

munidade de Santa Felicidade. Quando chequei o padre Clau-

dio Ambrozio me levou diretamente no CEAMIG (Centro de 

Atendimento ao Migrante). Lá eu comecei a ajudar já no dia 

seguinte. O trabalho que eu mais faço é o encaminhamento 

dos documentos. Algumas vezes eu saio com a Irmã Neli, 

Apóstola do Sagrado Coração; e Edésia, assistente social; para 

buscar cestas básicas para os migrantes. Eu também trabalho 

com a Comunidade Africana situada em Curitiba. 

O que está achando da comunidade de Santa Felicidade? 

A primeira coisa que aprendi quando cheguei na comunidade 

de Santa Felicidade é a história do bairro. Em poucas semanas 

consegui aprender muita coisa sobre a cultura do povo. Na 

Paróquia Santa Felicidade eu consegui conhecer quase todos 

os grupos pela ajuda do padre Claudio. A comunidade é bem 

organizada, o povo é dedicado e com muita fé. É uma comuni-

dade que sabe organizar e planejar suas atividades (missas, 

festas, encontros e celebrações). Me adaptei muito rápido 

aqui. 

Gostaria de um dia ser padre em Santa Felicidade? 

É fácil para mim dizer que eu gostaria de voltar para Santa 

Felicidade como Padre, mas somos missionários e a Congrega-

ção nos manda onde tem a necessidade. Se eu tivesse uma 

oportunidade de voltar a Santa Felicidade para trabalhar seria 

uma grande alegria. Estou sendo formado para trabalhar com 

todo o mundo, todas as nações. Eu me sinto feliz de estar en-

volvido com a comunidade de Santa Felicidade. É uma comu-

nidade com diversas culturas que também me ajuda a me 

preparar para o futuro. 

 


