
Santa Felicidade: mártir da fé
em Jesus Cristo

Felicidade era uma viúva que foi acusada de ser cristã pelos 
sacerdotes pagãos ao imperador. Públio, prefeito de Roma, 
ficou encarregado do seu julgamento. Começou o interroga-
tório somente com ela, todavia não obteve resultado algum. 
No dia seguinte, mandou conduzir a mãe e os sete filhos para 
adorarem os deuses. Mas Felicidade exortou os filhos a que 
não fraquejassem na fé. O juiz, então, condenou mãe e filhos 
à morte.

Através das "Atas", podemos saber todos os seus nomes e a 
forma de martírio de cada um. Nela, eles estão citados como 
"os sete irmãos mártires": Januário, Félix, Filipe, Silvano, 
Alexandre, Vidal e Marcial.

Januário, após ser açoitado com varas e ter padecido no 
cárcere, foi morto com flagelos chumbados. Félix e Filipe 
foram espancados e mortos a cacetadas. Silvano foi jogado 
num precipício. Alexandre, Vidal e Marcial foram decapita-
dos.

Apesar de saberem que sofreriam muito antes de morrer, 
todos mantiveram a firmeza na fé e não renegaram o Cristo. 
A última a morrer, por decapitação foi Felicidade, que sofreu 
muitas torturas até a execução no dia 23 de novembro. A 
tradição cristã reverencia todos estes santos mártires na 
mesma data. Santa Felicidade, rogai por nós!

Finados: dia de rezar pelos 
que estão junto de Deus

No dia de Finados, ressoa em toda a Igreja o conselho de São 
Paulo para as primeiras comunidades cristãs: “Não quere-
mos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, 
para que não vos entristeçais como os outros que não tem 
esperança” ( 1 Tes 4, 13).

Desde o século II, os cristãos rezavam pelos falecidos, visitan-
do os túmulos dos mártires para rezar pelos que morreram. 
No século V, a Igreja dedicava um dia do ano para rezar por 
todos os mortos, pelos quais ninguém rezava e dos quais 
ninguém lembrava. Desde o século XI os Papas Silvestre II 
(1009), João XVII (1009) e Leão IX (1015) obrigam a comuni-
dade a dedicar um dia aos mortos.

No século XIII esse dia anual passa a ser comemorado em 2 
de novembro, porque 1 de novembro é a Festa de Todos os 
Santos.

Embora muitos no dia 02 de novembro, tenham vertido 
lágrimas diante dos túmulos pela ausência afetiva e pessoal 
de um familiar ou amigo falecido, a Bíblia não nos deixou sem 
esperança. A morte não será um fim em si mesma para aque-
les que morreram em Cristo. Resta uma esperança a estas 
pessoas e a todos que creem, a ressurreição.

Festa de Santa Felicidade 2015
A programação da Festa da Padroeira desse ano foi desenvol-
vida numa parceria da Paróquia com a Administração do 
Regional Santa Felicidade. Teremos um tríduo nos dias 19, 20 
e 21 de novembro, e no dia 22, procissão, Missa Solene no 
Bosque São Cristóvão e almoço por adesão. Confira a 
programação no verso e participe! 

Bosque sedia Festival 
Deus é Mil

No dia 15 de novembro, acontece no Bosque São Cristóvão o 
Festival Deus é Mil. O evento possui caráter ecumênico e 
contará com a presença de diversas equipes de várias Igrejas 
de Santa Felicidade. Nossa Paróquia será representada por 
corais italianos e pelo Grupo de Jovens Ágape!

PASTORAL DA COMUNICAÇÃO



Palavra do Pároco
Pe. Claudio Ambrozio, CS

Irmãos e irmãs de nossa comunidade

No dia 23 de Novembro do ano 165, foi martirizada Santa 
Felicidade juntamente com seus 7 filhos, por causa de sua 
fidelidade a Jesus Cristo, Salvador do Mundo.

E no dia 23 de Novembro de 1878 se constituiu a "Colônia 
Santa Felicidade", de modo que essa data é significativa para 
nossa paróquia, mas também para o bairro e para a própria 
cidade de Curitiba.

A programação das celebrações aparece neste mesmo bole-
tim, mas queria acentuar a importância de valorizarmos 
nossa Igreja e nosso bairro tão bonito e conhecido em todo o 
Brasil.

Estamos  também projetando uma reestruturação de nosso 
templo, coisa que se faz necessária e urgente e vamos preci-
sar da colaboração de toda a comunidade.

Quero também lembrar que para o domingo anterior está 
sendo pensada uma bela festa: "Deus é 1.000" de caráter 
ecumênico e que será realizada em nosso Bosque São Cristó-
vão.

Festa de Santa Felicidade

Tríduo Preparatório: 
19.11 - 19h: Migrantes na formação do bairro e da paróquia
20.11 - 19h: Felicidade: quem busca?
21.11 - 18h: Santa Felicidade e a família

22.11 - Dia da Festa:
10h: Saída da Procissão da Igreja Matriz até o Bosque, onde haverá 
Missa Solene - Não haverá Missa às 9h30 e 11h na Matriz
12h: Almoço Comemorativo no Bosque São Cristóvão - Ingressos com 
as pastorais ou na secretaria
Programação Regional Santa Felicidade
8h30: Largada da Caminhada e Corrida de Santa Felicidade - Bosque 
São Cristóvão - inscrições: 3374 5284
14h30: Mostra de Dança de Santa Felicidade - Rua da Cidadania - 
inscrições: 3374 5284
17h: Encontro Ecumênico – Rua da Cidadania

Inscrições da Catequese para novos 
catequizandos
Terça (03) e Quinta (05) 8h30 às 11h | 13h30 às 16h

Sábado (07) 8h30 às 11h

Local: Secretaria da Catequese

Agenda de Novembro
02, segunda – FINADOS - Missas no Cemitério Paroquial: 
8h (Sta. Margarida), 10h (Imaculada Conceição) e 18h 
(São José e Santa Felicidade)
04, quarta - 19h30:  Encontro de Batismo
05, quinta - 15h:  Missa da Terceira Idade seguida de 
confraternização no Amigão
09, segunda - 20h: Encontro de Saúde e Evangelização 
com a Dra. Carmem
12, quinta - 7h às 19h: Missa e as 12 horas de Adoração 
ao Santíssimo
14, sábado - 16h: Batismo, Matriz
15, domingo - a partir das 10h: Festival Deus é Mil, 
Bosque São Cristóvão
17, terça - 20h: Reunião de Liturgia – Salão São Carlos
19 a 22 - Festa de Santa Felicidade - programação ao 
lado
22, domingo - 11h30: Almoço de Natal na Capela N. Sra. 
do Monte Bérico
29, domingo - 19h: 1° Domingo do Advento - Bênção do 
Menino Jesus | Envio das Mensageiras para a Novena de 
Natal nos grupos de reflexão

Atividades Regulares
Missa do Sagrado Coração de Jesus e benção com o Santís-
simo: primeira sexta-feira do mês, 19h  

Missa com Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: 
quartas às 7h e às 19h

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 após a Novena das 19h - Matriz

Estudo Bíblico: quintas às 20h - Salão Scalabrini

ENTRADAS:
Dízimo – R$ 20.404,00 
Coletas – R$ 10.037,00 
Batismos e Casamentos – 
R$ 5.594,20 
Aluguéis – R$ 464,62 
TOTAL ENTRADAS: R$ 36.499,82  

SAÍDAS:
Funcionários e encargos - 
R$ 24.133,66 
Dimensão social - R$ 4.728,00 
Administrativas - R$ 7.807,07 
Outras despesas - R$ 201,51 
TOTAL SAÍDAS: R$36.870,24

Prestação de contas

Paróquia São José e Santa Felicidade
Missas: segunda a sexta: 19h
               sábado: 18h
               domingo: 7h30, 9h30, 11h, 19h 

41 3372 1417
Avenida Manoel Ribas, 6252 – Santa Felicidade, Curitiba – PR
paroquiasfelicidade.wix.com/paroquiasfelicidade

Siga a Paróquia!
/paroquiasantafelicidade Paróquia São José e

Santa Felicidade


