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PASTORAL DA COMUNICAÇÃO 

Nasceu na cidade de Lisboa, Portugal, foi batizado com o no-

me de Fernando de Bulhões. Da Corte Real, abandonou as 

honras do mundo para ingressar na Ordem dos Franciscanos. 

A ele são atribuídos muitos milagres ainda em vida, incluindo 

bi locações, premeditações e curas. Exímio pregador, sua lín-

gua encontra-se até hoje incorrupta na Basílica de Pádua. Sua 

festa é em 13 de junho.  
 

Filho de Zacarias e Isabel, é primo de Jesus. Nasceu na região 

montanhosa de Judá (Lc 1, 39), perto de Jerusalém, e seu nas-

cimento foi anunciado a seu pai pelo anjo Gabriel no templo 

(Lc 1,13). Sua festa é comemorada no dia 24 de junho, sendo 

um dos poucos santos cuja festa é celebrada na data de nasci-

mento e também no martírio, ocorrido no ano 30.  
 

Foi o primeiro Papa, e junto com São Paulo, fundou a Santa Sé 

de Roma, atual sede da Igreja. Nasceu possivelmente no final 

do I século a.C. na região de Betsaida, na Palestina. Seu nome 

original era Simão, sendo modificado depois por Jesus (Jo 

1,42), para indicar que ele seria a “pedra” sobre a qual Jesus 

instituiria a sua Igreja (Mt 16,18). Antes de ser discípulo de 

Jesus, exercia a função de pescador, possivelmente nas proxi-

midades do Mar da Galileia. E é exercendo sua função que o 

apóstolo conhece Jesus, que o convida a “avançar para as 

águas mais profundas” e ser “pescador de homens” (Lc 5,1-

11). Sua festa é celebrada em 29 de junho. 

 

Pe. Agler Cherisier, CS 

A Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Curitiba, cujo  Cen-

tro de Atendimento está na Paróquia São José e Santa Felicida-

de, não cessa de ser um coração que acolhe os que sofrem o 

drama da migração, um ouvido que escuta ao mesmo tempo a 

história deles e uma voz profética que transmite para eles a 

esperança de um céu novo. 

Por isso, a Pastoral do Migrante desenvolve as suas ações para 

com os migrantes na dimensão de acolhida, social e religioso-

cultural (ecumenismo e diálogo inter-religioso). Dito isso, que-

remos convidar vocês amigos (as)  a serem solidários (as) e a  

realizarem gestos de Misericórdia para com os nossos irmãos 

e irmãs imigrantes durante esta semana ou mês do migrante 

que se iniciará  às  10 horas com a celebração eucarística  e 

em seguida outras atividades no dia 5 de junho de 2016 na 

Capela Nossa Sra. de Fátima de Umbará, (Referência Paroquia 

São Pedro).  E no dia 26 de junho encerraremos com a cele-

bração eucarística às 19 horas na Paróquia São José e Santa 

Felicidade em Santa Felicidade.   

Assim pois, como Igreja Arquidiocesana desde nossas Paró-

quias e Comunidades, grupos, sociedade possamos criar cons-

ciência sobre o drama das migrações forçadas, combater suas 

causas injustas e despertar para a  solidariedade entre os mi-

grantes e com eles  perceber  a riqueza que os mesmos levam 

e trazem para as Igrejas e sociedades de origem e destino. 

Propomos que cada comunidade celebre de uma forma criati-

va e dinâmica este mês, com gestos concretos, símbolos, can-

tos, música, conforme a realidade de cada uma.  



 

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$22.430,76 

Coletas: R$10.373,50 

Batismos e Casamentos: 
R$1.039,19 

Aluguéis: R$150,00 

Material Pastoral: R$708,00 

Total entradas: R$34.701,45 

SAÍDAS 

Funcionários e encargos: 
R$23.827,57 

Administrativas: R$ 22.621,23 

Dimensão Social: R$ 5.280,00 

Outras despesas: R$ 1.498,75 

Total saídas: 53.227,55  

Pe. Claudio Ambrozio, CS 

 

A Pastoral Familiar do Setor Santa Felicidade promove um 

Encontro de Casais de  0 a 10 anos de União no domingo, 19 

de junho, das 8h às 17h, na Paróquia Bom Pastor. As inscri-

ções podem ser feitas na secretaria da nossa paróquia.  

Participe! 

Irmãs e irmãos de nossa comunidade 

O mês de maio foi uma bênção para nossa comunidade! Inici-

amos lembrando São José, trabalhador, celebramos com ale-

gria o dia das mães, fizemos uma bela caminhada até o Santu-

ário de Schoenstatt, nos encontramos para 5 celebrações em 

diferentes casas de famílias, participamos das procissões de 

Corpus Christi, de manhã em nossa paróquia, e à tarde na 

catedral, onde colaboramos também na confecção do tapete. 

Finalmente concluímos com a oração das 1.000 Ave-Marias e 

com uma belíssima coroação de Nossa Senhora.  

Durante o mês de junho viveremos aquele que na liturgia é 

chamado o tempo comum. Tempo comum não deve ser con-

siderado um tempo menos importante: é um período no qual, 

depois de intensas celebrações, somos convidados a assimilar 

no cotidiano aqueles mistérios profundos que revivemos nos 

"tempos fortes". Fazendo memória, então, das celebrações 

vividas, procuraremos deixar que as mensagens do evangelho 

penetrem em nossas famílias, em nossas atividades 

de trabalho, estudo, lazer... 

02, quinta - 15h: Missa da Terceira Idade seguida de confra-
ternização no Amigão 

03, sexta - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - Mis-
sas às 8h e 19h 
 

04, sábado - Imaculado Coração de Maria - 17h: Devoção 
ao Imaculado Coração de Maria com os Arautos do Evan-
gelho. Em seguida, Santa Missa às 18h  
 

05, domingo - Almoço Italiano na Capela São Judas Tadeu 
- Cascatinha | a partir das 11h30 
 

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

07, terça – 19h30: Curso de Batismo 
 

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

12, domingo - 19h: Missa Sertaneja em louvor a Santo 
Antônio – distribuição dos pãezinhos abençoados | após a 
Missa, venda do bolo de Santo Antônio no salão Amigão 
 

18, sábado - 15h30: Batismo - Matriz 
 

20, 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 

 

/paroquiasantafelicidade /paroquiasanta 

A 34ª Festa do Frango, Polenta e Vinho de Santa Felicidade 

será nos dias 01, 02 e 03 de julho no Bosque São Cristóvão!  

Marque na sua agenda!  



 

A Igreja celebra a Festa do Sagrado Coração de Jesus na sexta 

feira da semana seguinte à Festa de Corpus Christi. O coração é 

mostrado na Escritura como símbolo do amor de Deus. No Cal-

vário o soldado abriu o lado de Cristo com a lança (Jo 19,34). 

Diz a Liturgia que “aberto o seu Coração divino, foi derramado 

sobre nós torrentes de graças e de misericórdia”. Jesus é a En-

carnação viva do Amor de Deus, e seu Coração é o símbolo 

desse Amor. Por isso, encerrando um conjunto de grandes Fes-

tas (Páscoa, Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade, Cor-

pus Christi), a liturgia nos leva a contemplar o Coração de Je-

sus. Em nossa Matriz, teremos Missa às 8h, com a comunidade 

do Colégio Imaculada, e a Missa Solene às 19h. 

 

No domingo, 12 de junho, nossa paróquia vai celebrar Santo 

Antônio na Missa das 19h. A celebração será animada com can-

tos sertanejos. 

Após a Missa, as Voluntárias da Caridade estarão esperando a 

comunidade com o tradicional bolo de Santo Antônio no salão 

Amigão. O bolo não será vendido na segunda-feira, 13 de ju-

nho, somente no domingo a noite! 

 

A comunidade da Capela São Judas Tadeu promove Almoço 
Italiano no domingo, 05 de junho, a partir das 11h30. 

Participe! 

 

Ir. Neli Facciin, ascj 

Falando em espiritualidade do Coração de Jesus, tocamos no 

Mistério do amor infinitamente misericordioso do nosso Deus 

que se revela em Jesus. Do lado aberto de Jesus Cristo jorram 

sangue e água, que reconhecemos ser a Igreja que nasce do 

lado aberto pela lança, e o Espírito Santo que é derramado 

sobre nós. A porta que se abriu com esta ferida, nunca mais 

se fechou ou fechará, pois por ela podemos entrar e sair do 

Coração de nosso Deus sempre e quando quisermos (cf Jo 

10,9). 

Assim, surgem na Igreja muitas e diferentes espiritualidades, 

porque diferentes são as percepções e os sentimentos que 

brotam da escuta da Palavra de Deus e das experiências da 

misericórdia, do amor, da ternura de Deus que fazemos em 

nossas vidas. A espiritualidade do Coração de Jesus, ou a espi-

ritualidade do Coração, ou a espiritualidade do Lado aberto, 

ou  a  espiritualidade  do  Amor,  como  queiramos  chamar só 

tem um endereço:  o Coração aberto por amor de nós, o Co-

ração que se deixou ferir para nos salvar, para nos resgatar do 

pecado e tornar- nos filhos amados do Pai, lavados e purifica-

dos no Sangue da Divina Misericórdia do Redentor. 

A espiritualidade do Coração de Jesus, escreve Andrea Tessa-

rolo, é “um modo de ser”, um “clima interior habitual” que 

caracteriza todas as nossas atitudes, avaliações e opções de 

todos os dias. (Theologia Cordis, p. 110) Esta espiritualidade 

é, pois, um modo de sentir e de viver todo o mistério de Cris-

to como mistério de amor e como presença entre nós e em 

nós do amor infinito. (Theologia Cordis, 111). 

Quem conhece Madre Clélia Merloni, conhece as vicissitudes 

da vida que a conduziram a uma profunda intimidade com o 

Coração do Senhor, principalmente com a sua Palavra, sua 

vida e sua Paixão. Mesmo sabendo que esta espiritualidade é 

desde sempre vivida na Igreja, sente-se chamada a fundar 

uma família religiosa com o objetivo de expandir com zelo 

incansável a devoção ao S Coração de Jesus. Seu ardente de-

sejo é que sua família religiosa seja uma resposta de amor 

“Àquele que por primeiro nos amou” (cf. Jo 4,10), responda 

às exigências de reparação para compensar com sua amorosa 

fidelidade os ultrajes que Jesus recebe e se torne ânsia apos-

tólica pela glória de Deus e a salvação dos homens e mulhe-

res, nossos irmãos. Intensificando a espiritualidade do Cora-

ção de Jesus, a Igreja e em consequência o Instituto se torna 

em seus diferentes apostolados anúncio de salvação, grito 

profético de esperança, e testemunho de caridade para que 

todos conheçam a infinita Misericórdia de Deus Pai, revelada 

em Jesus Cristo. 



 

No dia 26 de maio, a Igreja Matriz de São José ficou lotada para 

a Santa Missa de Corpus Christi. Após a Missa, a procissão com 

o Santíssimo Sa-

cramento percor-

reu as ruas de 

Santa Felicidade.  

Enquanto isso, 

uma equipe for-

mada por várias 

pastorais e movi-

mentos de nossa comunidade foi até a Avenida Cândido de 

Abreu confeccionar a parte da Paróquia São José e Santa Felici-

dade do tapete da arquidiocese.  

 

Rádio Vaticano

No final do mês passado, num encontro com crianças, o Papa 

Francisco tomou a palavra e falou, em forma de diálogo com as 

crianças, sobre a Carta que lhe entregaram, com um desenho 

feito por elas, que representa as ondas, o pôr-do-sol, a indife-

rença e a fraternidade, e disse: “Todos nós, todos, somos dife-

rentes, diversos, mas também todos somos iguais porque so-

mos irmãos. Mas, há um perigo: as crianças são obrigadas a 

fugir da sua terra, com seus pais e famílias, por causa da guer-

ra, da fome... pegam grandes barcos e correm tantos perigos, 

sobretudo o de não chegar ao destino devido aos naufrágios”.  

Depois de várias semanas de 

ensaios e preparação, as pas-

sagens da vida da Mãe de Je-

sus ganharam vida através de 

mais de 70 crianças e adoles-

centes envolvidos na encena-

ção da Coroação de Nossa 

Senhora, na noite do domin-

go, 28 de maio. 

Confira as fotos na página da 

paróquia no Facebook! 
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