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PASTORAL DA COMUNICAÇÃO 

 

São fortes os motivos para a celebração do Ano Mariano: os 

300 anos do encontro da imagem da Virgem de Aparecida no 

Rio Paraíba e o primeiro centenário das aparições de Nossa 

Senhora de Fátima na Cova da Iria, em Portugal. Dois lugares 

que revelam como Maria Santíssima exerce seu papel de Mãe 

incansável; dois lugares onde todos os que aceitaram serem 

filhos de tão boa Mãe, buscam suas bênçãos e graças. Todo 

filho sabe onde mora e vive sua Mãe! Voltar à casa da Mãe é 

sonho de todo filho, mesmo daquele que algum dia a abando-

nou. Aparecida é chamada a Casa da Mãe. Teria muito para 

falar, mas valer-me-ei de um texto traduzido de autoria de 

três autores italianos que me encheu o coração quando o li e 

quero compartilhá-lo. 

Crescer nas “casas” da nossa mãe Maria  

“A maturidade da vida humana consiste na capacidade de inte-

grar na vivência cotidiana o próprio passado com a novidade 

do presente, deixando-se alcançar pelo estupor que nasce de 

um coração que espera em Deus. Maria de Nazaré é a mulher 

e a discípula que soube integrar em si mesma a imprevisível 

novidade do chamado misterioso de Deus. Também a nós é 

solicitada a fadiga deste caminho: 

A humildade de confiar, mesmo quando tudo é confuso, 

instável, misterioso; 

A força de reagir, mesmo quando tudo parece perdido, ordi-

nário, apático; 

A capacidade de doar-nos, mesmo quando sentimos forte-

mente o impulso a gratificar, as necessidades de pertença, de 

afeto, de estima; 

A tenacidade do sim para sempre, mesmo quando a fidelida-

de parecer ser um valor impossível de viver e conciliar com a 

própria auto realização. 

Ir Neli Faccin, ascj 

A ação de Deus não se desenvolve fora da história humana, 

mas cai na normalidade dos acontecimentos. Deus prefere 

partir da periferia para realizar a sua promessa; Maria mesmo 

vem da periferia e é parte dos pobres de Deus. Deus vem bater 

à porta da nossa frágil história, da nossa realidade difícil, do 

nosso pecado... porque é ali que deseja encarnar-se; é no nos-

so coração que quer derramar todo o seu amor. É na Nazaré 

do nosso coração que quer nascer, crescer e morar para poder 

partilhar a nossa humanidade pela qual deu a vida; sim, Jesus, 

o Nazareno, deu a vida por mim; é só na nossa Nazaré que nós 

podemos crescer! E é só em Belém que podemos experimentar 

a fé, a confiança, o abandono providente nas mãos de Deus 

que por primeiro abandonou-se no ventre da Mulher Maria.  

As estradas para viver, responder e anunciar o Evangelho de 

Jesus Cristo são a oração, a gratidão, a escuta. Maria nos aco-

lha na sua casa para podermos aprender a  

acolher e visitar as casas do coração de  

nossos irmãos.” 

Neste pequeno texto encontramos,  

se quisermos, a história dos 

pescadores da Virgem no Rio Paraíba  

e dos pastorinhos na Cova da Iria. É a  

Mãe que vai ao encontro dos seus filhos,  

é a Mãe que se faz pequena, pobre,  

negra para revelar a grandeza dos  

seus filhos, mesmo quando pobres,  

pequenos e de diversas raças. 

A Mãe Aparecida e a Virgem de  

Fátima abençoe a você que está  

lendo este pequeno trecho e a  

todos aqueles que suplicam  

por sua proteção e ajuda. 



 

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 no Cemitério Paroquial: segundas às 16h 

Missa em italiano: primeiro 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$29.851,00 

Coletas: R$8.204,00 

Batismos e Casamentos: 
R$1.038,22 

Aluguéis: R$200,00 

Material Pastoral: R$268,00 

Total entradas: R$39.561,22 

SAÍDAS 

Funcionários e encargos: 
R$30.224,59 

Administrativas: R$ 15.264,33 

Dimensão Social: R$ 7.920,00 

Outras despesas: R$ 1.006,66 

Total saídas: 54.415,58  

Pe. Claudio Ambrozio, CS 

Irmãos e irmãs de comunidade 

Iniciar um novo ano é sempre motivo de esperança, ainda 

mais sabendo que temos um Deus que nos guia e uma comu-

nidade de irmãos e irmãs que caminham conosco. 

E já no mês de fevereiro (dias 10, 11 e 12) teremos a 59ª Fes-

ta da Uva, um evento significativo que reúne milhares de pes-

soas para reviver nossas belas tradições populares e reforçar 

nossa fé. A Festa da Uva ajuda também a conseguirmos recur-

sos que serão utilizados na importante tarefa urgente de res-

tauração de nossa igreja. 

Peço então que, além de participar, convidem vizinhos, paren-

tes, conhecidos. E deixo meu agradecimento aos numerosos 

voluntários que há tempo estão trabalhando para que tudo 

aconteça da melhor maneira possível. 

Em fevereiro teremos também reunião do conselho de pasto-

ral paroquial, reinício da catequese e retomada das atividades 

para os demais grupos paroquiais. Enfim, ano novo, vida no-

va! Caminhemos com fé e esperança, procurando ser estímu-

lo também para nossa sociedade que vive momentos de difi-

culdade. 

02, quinta - 19h: Apresentação do Senhor - Missa - 

Matriz 

03, sexta - 19h: Missa em louvor a São Brás - Bênção 

da Garganta - Matriz 

10 a 12: 59ª Festa da Uva - Programação completa no 

verso 

11, sábado - 18h: Missa em Louvor a Nossa Senhora 

de Lourdes - Bênção da Água e Unção dos Enfermos - 

Matriz 

13, 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 
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Depois de um tempo de férias, a Catequese da nossa Paró-

quia retorna às atividades a partir do dia 16/02, nos dias e 

horários habituais. Qualquer dúvida, entre em contato com 

a Secretaria da Catequese! 



 

A Virgem Maria, em suas aparições em Lourdes, nos confia o 

grande mistério do amor e da entrega do seu Filho Jesus Cris-

to, convidando-nos a voltarmo-nos para Ele. É significativo 

que na primeira aparição a Santa Bernadete a Virgem Maria 

inicie o seu encontro com a jovem com o sinal da Cruz. Mais 

do que um simples sinal, o sinal da Cruz é uma iniciação aos 

mistérios da fé, que Bernadete recebe de Maria. É este misté-

rio da universalidade do amor de Deus pelos homens que a 

Virgem Maria veio revelar à humanidade em Lourdes. Nossa 

Senhora convida todos os homens de boa vontade, todos 

aqueles que sofrem no coração ou no corpo, a levantar os 

olhos para a Cruz de Cristo, para encontrar nela a fonte da 

vida, a fonte da salvação.  

Todo cristão dizimista é uma pessoa amada e escolhida 
por Deus. É uma bênção ser dizimista na comunidade. O 
dizimista colabora para que o processo de evangelização 
continue na Igreja e no mundo. Neste espaço desejamos 
dar os parabéns a todos os dizimistas que tem seu ani-
versário nos meses de janeiro e fevereiro, e queremos 
pedir ao Senhor que os abençoe.                    Pe. Claudio 

  

 

Brás nasceu na Armênia, era médico, sacerdote e muito bene-

volente com os pobres e cristãos perseguidos. Nomeado bis-

po, foi perseguido pelos romanos. Abandonou o bispado e se 

protegeu na caverna de uma montanha isolada e mesmo as-

sim, depois de descoberto e capturado, morreu em testemu-

nho de sua fé sob as ordens do imperador Licínio, em 316. 

São Brás foi um pastor muito querido pelos fiéis. Durante o 

seu cativeiro, na escuridão, obteve de presente de algum de 

seus amigos um par de velas, com as quais recebia luz e calor. 

Por isso, na representação iconográfica, o santo aparece por-

tando duas velas. 

A tradição da "Bênção de São Brás", ou "Bênção das gargan-

tas", que se faz cruzando duas velas sobre as gargantas, se 

atribui a um milagre que o santo fez em vida, quando curou 

uma criança que morria engasgada com um osso na garganta. 

Sexta-feira, 03/02, às 19h na Igreja Matriz. 

Participe! 

 

No dia 11/02, Memória de Nossa Senhora de Lourdes, pa-

droeira dos enfermos, participe da Missa com bênção da 

água e Unção dos Enfermos.  

 

Sábado, 11 de fevereiro, às 18h na Igreja Matriz! 

FELIPE LUCCA | HELENA PARTICA LEITE | JOAO A COMPARIN 

| DURVALINO BERNARDO | SIRLEI A DOS SANTOS | BERTILA Z WILNER | 

ARCEBILIA L FERRO | ARIANA D F DE OLIVEIRA | MARCO A FRANCISCONI 

| LUSSIMAR H F BERTOLDI | MARCIA DOS SANTOS | LUIZ CARLOS ZI-

NHER | LAONILDA M RODA | MARIA C GARCIA | JOSÉ M R PEIXOTO | 

DAJANIRA A F GRANDE | TERESINHA T FRANCISCHINI | REGINA M RAZE-

RA | ANDREIA B S LIMA | EVILLIN C CRUZ | ROSALA C H NETO | TEREZA 

C SLOMPO | LEONICE ROGOWSKI | CÉLIA R T JORDAN | ANTONIO SCOR-

SATTO | ANA C ZIEMMER | NATALIA A STELLA | LETICIA C NEVES | EDI-

NEIA ASSUNÇÃO | ALEX C DE CASTRO | MARIA I D LASS | DANIELE M 

KARAN | JAQUELINE A BOZA | GERALDO C PIMENTEL | GILBERTO A BIN-

DO | INÊS C G BERTAPELI | CELSO S L BORGES | VALDISSE F NUNES | 

MARIA L CONTADOR | WELLINGTON F R NETO | MARIA F BADU | BOR-

TOLO A BENATO | ALMIR J BUDEL | RENATO GAIOVIS | SOLANGE M 

ALEXANDRE | LIZETE ZEN | PAULO R SERIGATI | AGOSTINHO FERRO | 

REGIANE SLOMSKI | ANTONIO LUCCA | SILVERIO DALAZOANA | IOREME 

STRAPASSON | EDUARDO F ESMANHOTO | ONDINA P FOLDA | ELZIRA R 

LUCA | SANDRA M C BOBATO | LAURA STANGE | LUCIMARA BASSO | 

ANDRE L STAWINSKI | EUGENIA S BALBONOTI | ELIAS H KALLAS | SALE-

TE O NUNES | KLEBER F DANKER | ALICE FRANCISCHINI | ISABELA B 

MELO  | SERGIO P BREDA | GILMAR STELLA | ANTONIO BUDEL | DANI-

ELA S JORDAN  

MARIA C R DINIZ | LOURDES F FAVERO | MARIA L ZEN | 

JORGE D FENIANOS | CARINA A S LACERDA | MARIA I C FEDALTO | MA-

RIA L B GABRIEL | ANTONIO C BURKOOT | NEUZA F TULIO | ANGELA S 

GUIMARÃES | RITA C GUERRA | CLAUDINO ROSSATO | MARIA I M GAI-

OVIS | ANA JAKUBIAK | VALDIRENE F SETINY | MARIA H L MARCHALEK | 

INAJARA J SILVA | LUCELIA R SIQUEIRA | JOSEFA R ALMEIDA | JOSIANE C 

P ABDO | AGOSTINHO RUPPEL | JOSÉ C CASAGRANDE | EDITE SICALSKI 

| MARIA S MANES | EUCLIDES A MULLER | RINALDO P G BARONI | MA-

RIO FELDHAUS | ROSS M T ROCHA | RICARDO S P MOREIRA | DEIZEMAR 

G C IZABEL | JOÃO B VIANA | EDESIA S SATO | NICOLAO TULIO | 

CYNTHIA M S R BALDERRAMA | CELSO OKUMA | SIRLEI M T CORDEIRO | 

ARNALDO FERRO | ERONDINA A FARIAS | VALDOMIRO SANTIN | ARLE-

TE SLONGO | LUIZ C SOUZA | ANA R RAZERA | PAULA A D VILAR | LANA 

M GUIMARÃES | JANE M BUDEL | KELLI C Z MAZAROTTO | DONIZETI A 

CAMARGO | ARMIRIA W DUS | NAHYR O SANTOS | ILDA B SMANHOTO 



18h: Abertura do bosque para visitantes 

20h: Abertura oficial no palco interno – Presença de au-
toridades e convidados especiais. Distribuição gratuita 
da suculenta macarronada pelo Grupo Folclórico Ítalo 
Brasileiro de Santa Felicidade, ao som de canções italia-
nas do grupo musical I Veneti in Brasile 

22h: Fechamento dos portões 

23h: Encerramento 

Atendimento da cozinha principal: 19h30 às 22h30 

 

10h: Abertura do bosque para visitantes 

12h: Almoço com pratos típicos preparados pela comu-
nidade: macarrão, risoto, polenta, frango à passarinho, 
saladas diversas e ainda o delicioso churrasco de festa. 
Além de várias barracas com variedade de salgados, 
doces e artesanatos e food-trucks diversos 

Atendimento da cozinha principal -11h30 às 16h e das 
18h às 22h30                                                                                                     

13h: Show com Alberto Battistella - cantor lírico pop 

14h30: Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro de Santa Felici-
dade e grupos convidados 

18h: Show de Moda de Viola com o Grupo Fé e Tradição  

19h15: Show com Acústico do Paraná - sertanejo e gau-
chesco 

20h45: Show com Banda En&aios 

22h: Fechamento dos portões. 

23h: Encerramento. 

 

9h: Abertura do bosque para visitantes  

9h30: SANTA MISSA em Italiano, com participação do 
Coral Folclórico Italiano de Santa Felicidade  

11h15: Almoço festivo e muita música italiana 

Atendimento da cozinha principal: 11h15 às 16h 

11h: Show com Coral Folclórico Italiano de Santa Felici-
dade 

12h: Show com Acústico do Paraná - sertanejo e gau-
chesco 

13h45: Show dançante com I Veneti in Brasile 

15h30: Apresentações folclóricas diversas 

18h: Fechamento dos portões 

19h: Encerramento 


