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PASTORAL DA COMUNICAÇÃO 

 

A devoção a Nossa Senhora do Monte Bérico teve início na cidade de Vicenza, na região do Veneto, ao                          

norte da Itália, com as aparições de Nossa Senhora a uma camponesa, chamada Vincensa Pasini, nos             

anos de 1426 e 1428 num local denominado Monte Bérico, onde Nossa Senhora solicitou a constru-

ção de uma igreja em sua honra. 

Em sua segunda aparição, quando uma forte epidemia assolava Vicenza, Nossa Senhora prometeu 

que  aquele mal seria extinto assim que a igreja fosse construída. A velha camponesa, sem medir 

esforços e com muita fé, oração e perseverança, procurou sensibilizar as autoridades para que 

atendessem o pedido de Nossa Senhora. A igreja foi construída e a epidemia terminou no ano de 

1430. Hoje, aquela igreja dedicada à Madonna di Vicenza foi transformada num belíssimo Santu-

ário: IL SANTUÁRIO DI MONTE BERICO. 

Em Santa Felicidade, a história da Capela Nossa Senhora do Monte Bérico teve início com a 

chegada dos imigrantes italianos oriundos da região do Vêneto, que pelo fervor e devoção à 

Nossa Senhora do Monte Bérico se uniram em oração e ergueram a primeira capela no ano 

de 1916. O terreno para aquela construção foi doado pela Sra. Ana Túlio Garzaro. 

Aos poucos o local foi se transformando no ponto de encontro das famílias que para lá 

se dirigiam para rezar, pedir e agradecer a proteção divina e de Nossa Senhora. A co-

munidade e a devoção cresciam muito. Assim, 35 anos depois, em 14 de outubro de 

1951 era inaugurada a nova capela construída em alvenaria. 

A devoção à Madonna di Monte Bérico, passada de pai para filho entre os imi-

grantes italianos e seus descendentes, tomou mais corpo com o passar do 

tempo e isso levou a construção de uma capela mais ampla para melhor 

acolher seus fiéis. Foi inaugurada em 09 de maio de 1982 e totalmente 

remodelada em 05 de outubro de 2002. 

 

Neste mês, o Boletim Informativo da nossa Paróquia é 

especial! Confira a programação completa do Jubileu do 

Centenário da Capela Nossa Senhora do Monte Bérico! 

 



 

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$29.740,23 

Coletas: R$11.652,00 

Batismos e Casamentos: 
R$2.409,20 

Aluguéis: R$250,00 

Material Pastoral: R$267,29 

Total entradas: R$44.048,72 

SAÍDAS 

Funcionários e encargos: 
R$22.396,62 

Administrativas: R$ 12.341,72 

Dimensão Social: R$ 7.920,00 

Outras despesas: R$ 213,85 

Total saídas: 42.872,91  

Pe. Claudio Ambrozio, CS 

Mês de Setembro! 

Neste mês recordamos a principal festa pátria de nossa na-

ção: a independência do Brasil; neste mesmo mês saudamos 

também a chegada da primavera. Durante o mês de setembro 

nos preparamos para o evento de eleições municipais.  

A capela Nossa Senhora de Monte Bérico celebra neste mês 

100 anos de fundação. Quantas graças e bênçãos chegaram 

até nós pela intercessão da Virgem Maria que, sob o título de 

Nossa Senhora de Monte Bérico, é venerada como a padroei-

ra dos migrantes Italianos que chegaram à nossa Pátria. 

Nosso Arcebispo Dom José Antônio Peruzzo nos concedeu 

autorização para a abertura da porta santa de modo que po-

deremos receber a indulgência plenária no dia 17 de setem-

bro, se cumprirmos com as condições exigidas. 

E para que possamos viver este mês e todos os acontecimen-

tos que ele traz, precisamos da luz de Deus que nos chega 

através da Palavra Divina. Por tal motivo o mês de setembro é 

também o mês da Bíblia: um convite para que pratiquemos a 

leitura orante, deixando-nos iluminar pela Palavra de Deus. 

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

03, sábado - 16h: Batismo de Adultos e Adolescentes 

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

06, terça - 19h30: Encontro de Batismo 

08, quinta - Nossa Senhora da Luz dos Pinhais - 19h: Missa 
Solene de aniversário da Congregação Mariana, Legião de 
Maria, Movimento das Capelinhas e Cenáculo 

10, sábado - 16h: Batismo - Matriz 

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

17 a 25 - CENTENÁRIO MONTE BÉRICO : programação 
ao lado 

20, terça - 20h: Reunião de Liturgia 

24 e 25 - Encerramento do Mês da Bíblia com benção 
das Bíblias em todas as Missas 

 

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 

 

O arcebispo de Curitiba autorizou (foto abaixo) a abertura da 

Porta Santa na Capela N. Sra. do Monte Bérico no dia 17 de 

setembro. Para que a comunidade possa receber a Indulgên-

cia Plenária, a Igreja estabelece 

algumas condições: 

1. A confissão sacramental  

2. Entrar pela Porta Santa  

3. A Procissão  

4. Rezar nas intenções do Pa-

pa (7 vezes as orações do Pai-

Nosso, Ave-Maria e Glória) 

5. Praticar as Obras de Miseri-

córdia 



 

Inauguração da primeira capela - primeira    

Missa rezada pelo Pe. Natal Pigato  
 

 

Primeira Missa e benção da nova Capela em 

alvenaria 
 

Primeira Missa e benção da terceira Capela  

Missa em Ação de Graças pela reforma geral 

da Capela atual 
 

 

18h30: Saída do Bosque São Cristóvão em carreata com a 

imagem de Nossa Senhora do Monte Bérico trazida pelos 

cavaleiros  

19h: Chegada na Capela - abertura da Porta Santa do Ano da 

Misericórdia e Missa Solene presidida por D. José Antônio 

Peruzzo, arcebispo de Curitiba 

Após a Missa, será servido um Jantar Italiano por adesão no 

Salão Fratelli. Convites na Secretaria Paroquial ou durante as 

celebrações na Capela - R$20,00 por pessoa 

 

24 horas de terço nas Famílias 

 

19h30: Terço dos Homens, Missa e Novena – participação da 

comunidade da Capela São Judas Tadeu, Cascatinha 

 

19h30: Missa com participação da Congregação Mariana. 

Adoração Eucarística com os Ministros da Eucaristia da Paró-

quia 

 

19h30: Terço Luminoso, Missa e Novena conduzida pela co-

munidade da Capela N. Sra. do Monte Bérico 

 

19h: Missa Solene e Coroação de Nossa Senhora com a par-

ticipação de 100 crianças, representando os 100 anos da 

capela. 

 

10h30: Missa de Encerramento das Comemorações do Cen-

tenário. Benção final na gruta com distribuição de água ben-

ta. 

Após a Missa, Almoço Tradicional no salão Fratelli. 2015 - Visita da Imagem de N. Sra. Aparecida 
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No mês de agosto, duas romarias da nossa paróquia foram 

para o Santuário Nacional de Aparecida. No final de sema-

na dos dias 13 e 14, a Congregação Mariana levou 164 pes-

soas em 4 ônibus. Já no sábado, 20, o Movimento de Ir-

mãos levou 92 pessoas em 2 ônibus.  

 

A Semana Nacional da Família aconteceu dos dias 14 a 21 de 

agosto. Foram celebradas 4 missas nas famílias, além da bela 

celebração de abertura, da deliciosa Noite da Sopa e da Missa 

de Encerramento. 

Na tarde do sábado, 13/08, véspera do Dia dos Pais, a comu-

nidade se reuniu no Cemitério Paroquial para a celebração da 

Missa na intenção de todos os pais falecidos. A celebração foi 

presidida pelo Pe Nadir. 

 

No domingo, 07/08, a comunidade da Capela São Judas Ta-

deu, na Cascatinha, promoveu mais um Almoço Italiano.  

Nossa Paróquia tem novos Ministros da Eucaristia! A Celebra-

ção Eucarística de Investidura aconteceu na noite da sexta, 

12/08, na Igreja Matriz. A Missa foi presidida pelo bispo-

auxiliar, D. José Mário Angonese, que investiu, ao todo, 39 

novos MESCs para o Setor Pastoral Santa Felicidade.  

 

A Pastoral Familiar promove um Encontro de Casais nos 

dias 21, 22 e 23 de outubro. O encontro é aberto a todos 

os casais, em qualquer situação. Inscrições e informações 

na Secretaria Paroquial - 41 3372 1417 

 

Romaria da Congregação Mariana 

Romaria do Movimento de Irmãos 


