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1. “Ave, Maria (alegra-te, Maria).” (Lc 1,28).  

A saudação do anjo Gabriel abre a oração da Ave-Maria. Ela 

é uma das orações mais queridas do povo católico. É a mais 

antiga oração que conhecemos dirigida a Nossa Senhora, 

nossa Mãe, Mãe de Jesus e da Igreja. Ela é revelação divina. 

2. “Cheia de graça” 

Na Anunciação, o Anjo a saudou: “Cheia de graça”. Maria é 

cheia de graça porque o Senhor está com ela.  A graça com 

que ela é cumulada é a presença daquele que é a fonte de 

toda graça. ”Alegra-te, filha de Jerusalém… o Senhor está no 

meio de ti” (Sf 3,14.17a). Maria, em quem vem habitar o 

próprio Senhor, é em pessoa a filha de Sião, a Arca da Alian-

ça, o lugar onde reside a glória do Senhor: ela é “a morada 

de Deus entre os homens” (Ap 21,3). 

3.“Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto 

do vosso ventre, Jesus.” (Lc 1,41). 

Depois da saudação do anjo, temos a palavra de Isabel, pri-

ma de Maria, que completa a "oração da Ave-Maria". 

“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 

ventre” (Lc 1,42). Foi assim que  Isabel saudou a Virgem, 

“em alta voz” e “cheia do Espírito Santo”. E o menino João 

Batista estremeceu em seu seio. Isabel deixou claro por que 

Maria é “bendita entre todas as mulheres”, quando ela per-

gunta: “Donde me vem a honra de vir a mim a Mãe do meu 

Senhor?” (v.43). E ela completa: “Bem-aventurada és tu que 

creste…” (v.44). Maria é “bendita entre as mulheres” por-

que acreditou na realização da palavra do Senhor. 

Se Abraão, por sua fé, se tornou uma bênção para “todas as 

nações da terra” (Gn 12,3). Por sua fé, Maria se tornou a 

mãe dos que crêem (Ap 12,17) (Jo 19, 26-27), porque, gra-

ças a ela, todas as nações da terra recebem Aquele que é a 

própria bênção de Deus. 
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Depois de viver conosco momentos inesquecíveis, Pe. Vin-

cenzo Savoldi partiu para a Itália para celebrar também lá 

com seus familiares o Jubileu de Ouro Sacerdotal. Partiu 

na madrugada do dia 19 de abril, e pediu para  permane-

cer mais tempo na Itália, especialmente porque sua mãe 

está em idade muito avançada. 

E para que não faltasse o serviço sacerdotal em nossa pa-

róquia, a Congregação dos Missionários de São Carlos des-

tinou como vigário cooperador da comunidade São José e 

Santa Felicidade o Pe. Nadir João Bordin. 

Ele nasceu em Palmitinho, no Rio Grande do Sul, no dia 15 

de setembro de 1943 e foi ordenado sacerdote no dia 6 

de janeiro de 1974. Exerceu seu ministério sacerdotal em 

várias paróquias nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de 

Janeiro e em Brasília, juntamente com Pe. Claudio Ambro-

zio, nosso pároco. Pe. Nadir também foi formador nos se-

minários da congregação. 

Ultimamente estava em 

Passo Fundo, no Rio Grande 

do Sul, e aceitou com dispo-

nibilidade e alegria a nova 

destinação missionária. 

E nós o acolhemos com cari-

nho e o apoiamos com nos-

sa oração.  

Seja bem-vindo Pe. Nadir! 

 

Os Arautos do Evangelho estão realizando em nossa Igreja 

Matriz a devoção ao Imaculado Coração de Maria no primei-

ro sábado de cada mês. A celebração começa às 17h com a 

acolhida da imagem de Nossa Senhora e a oração do Rosário 

meditado. Em seguida, a Santa Missa às 18h. Participe! 

http://www.bibliacatolica.com.br/01/43/3.php
http://bit.ly/1kLkRxI
http://www.bibliacatolica.com.br/01/1/12.php
http://bit.ly/S8LPIO
http://www.bibliacatolica.com.br/01/50/19.php


 

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$24.408,72 

Coletas: R$8.697,65 

Batismos e Casamentos: 
R$239,19 

Aluguéis: R$1.870,00 

Material Pastoral: R$324,81 

Total entradas: R$35.540,37 

SAÍDAS 

Funcionários e encargos: 
R$20.821,44 

Administrativas: R$ 10.915,15 

Dimensão Social: R$ 5.280,00 

Outras despesas: R$ 409,90 

Total saídas: 37.426,49  

Pe. Claudio Ambrozio, CS 

 

Durante o mês de maio, nossa paróquia realiza as missas nas 

famílias. Confira a programação e participe! 

03.05 - 20h: Timóteo e Célia Anze - Rua Saturnino Miranda, 475 

10.05 - 20h: Maria Aparecida Blum - Rua Coronel Carlos Vieira 

de Camargo, 44 

19.05 - 20h: Ítalo e Mariana Parise - Rua Nicolau José Gravina, 

1783 

24.05 - 20h: Celso e Sueli Tulio - Rua Antonio Stival, 246 

31.05 - 20h: Maria Inês Colatusso Fedalto - Rua Margarida  An-

gela Zardo Miranda, 63 

Irmãos e irmãs, amigos e amigas 

Maio! Um mês significativo para os cristãos e um mês du-

rante o qual viveremos fortes experiências de espiritualida-

de. 

Ele nos lembra, em primeiro lugar, Maria, mãe de Jesus e 

nossa mãe. E vejam em nosso boletim quantos convites para 

vivermos intensamente e aprofundarmos nossa devoção 

mariana. 

Neste mês celebramos também, no dia 26, a festa de Cor-

pus Christi. É uma festa de Igreja, de unidade cristã, e por 

esse motivo a diocese nos pede que não façamos nas paró-

quias celebrações na parte da tarde, para permitir que o 

maior número possível de pessoas possa participar das cele-

brações promovidas a nível diocesano. Mas teremos a cele-

bração da Santa Missa e a Procissão em nossa paróquia na 

parte da manhã, e vocês podem conferir os horários neste 

boletim. 

Confira também os dias e horários de missas nas famílias 

que serão celebradas neste mês. Elas têm uma finalidade 

missionária (a Igreja em saída) e ao mesmo tempo são um 

caminho para a formação de comunidade de comunidades, 

um projeto muito atual na Igreja do Brasil. 

Que Jesus e Maria estejam conosco e nos iluminem. 

01, domingo – Abertura do Mês de Maria 

  7h: Caminhada ao Santuário de Schoenstatt - 

  concentração na Matriz 

  19h: Missa de São José Operário na intenção 

  dos desempregados com benção da carteira 

  de trabalho 

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

03, terça – 19h30: Curso de Batismo  

05, quinta - 15h: Missa da Terceira Idade seguida de con-

fraternização no Amigão 

07, sábado - 16h: Missa pelas Mães falecidas - Cemitério 

Paroquial 

07, sábado - 17h: Devoção ao Imaculado Coração de Ma-

ria com os Arautos do Evangelho - Matriz 

12, quinta: 12 horas de Adoração ao Santíssimo – início 

com Missa às 7h e término com Missa às 19h 

14, sábado - 15h30: Batismo - Matriz 

14, sábado - a partir das 18h: Noite do Pastel - Amigão 

15, domingo - Almoço no Monte Bérico 

  10h30 - Santa Missa  

  11h30 - Almoço Tradicional 

16, segunda – 20h:  Reunião de Liturgia 

26, quinta - CORPUS CHRISTI 

  9h30 - Missa na Matriz e procissão 

  15h - Missa na Praça Tiradentes (em frente 

  a Catedral Basílica) e procissão até o Centro 

  Cívico 

28, sábado - 13h: Oração das 1000 Ave-Marias - Matriz 

29, domingo - 19h: Coroação de Nossa Senhora - Matriz 
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Em nossa comunidade já é tradição do dia 01 de maio a cami-

nhada ao Santuário Tabor Magnificat - Schoenstatt, no Cam-

po Comprido.  Nos quase 9 km percorridos, ficam visíveis inú-

meras demonstrações de fé na Mãe de Jesus.  

A caminhada começa  às 7h partindo da Igreja Matriz. Na 

chegada ao Santuário, acontece a celebração da Santa Missa.  

Na Matriz São José, as Missas serão nos horários habituais de 

domingo: 7h30, 9h30, 11h e 19h. 

Na Missa das 19h, vamos celebrar São José Operário rezando 

pelos desempregados - traga a sua carteira de trabalho para 

ser abençoada! 

 

Corpus Christi é a celebração em que a Igreja comemora o 

Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do 

ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas 

nossas ruas. A Festa de Corpus Christi  é realizada sempre na 

quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade. 

Em nossa paróquia, a Missa de Corpus Christi acontecerá às 

9h30. Em seguida, sairemos em procissão com o Santíssimo 

Sacramento pelas ruas de Santa Felicidade.  

Às 15h, na Praça Tiradentes, acontece a Missa celebrada pelo 

arcebispo com a participação de todas as paróquias da Arqui-

diocese. Nesse ano, pela primeira vez, nossa paróquia será 

responsável pela confecção de 15m do tapete na Av. Cândido 

de Abreu. 

 

E para fechar o mês de maio com chave de ouro, no sábado, 

28, a partir das 13h, acontece na Matriz a oração das 1000 

Ave-Marias.  

E no dia seguinte, na Missa das 19h, as crianças da catequese 

vão coroar Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra 

numa celebração preparada com muito carinho pelas cate-

quistas e equipe de Liturgia. 

 

A Pastoral Familiar promove no dia 14 de maio (sábado) a 

partir das 18h, a Noite do Pastel. Venha confraternizar em 

comunidade e saborear um delicioso pastel feito com cuida-

do e carinho para você e sua família. 

O objetivo é promover uma confraternização da comunidade 

e levantar recursos para o Segundo Encontro de Casais que 

será realizado nos dias 15 e 16 de outubro. 

 

No domingo, 15 de maio, a comunidade da Capela Nossa Se-
nhora do Monte Bérico promove Almoço Tradicional. 

Início às 10h30 com a celebração da Santa Missa e almoço a 
partir das 11h30. Participe! 

 

Na véspera do Dia das Mães, vamos celebrar a Santa Missa 
na intenção de todas as mães que já estão junto de Deus.  

Sábado, 7 de maio, às 16h no Cemitério Paroquial 

 



No domingo da Divina Misericórdia, 03 de abril, D. José Antô-

nio Peruzzo, Arcebispo de Curitiba, esteve em nossa comuni-

dade para a celebração da Santa Missa durante a qual 70 

jovens da nossa Paróquia receberam o Sacramento da Confir-

mação. 

Confira o álbum de fotos completo no Facebook da Paróquia! 

 

Na noite do dia 19 de abril, 

aconteceu no Salão Amigão 

uma palestra motivacional com 

Daniel Godri Junior. Cerca de 

200 pessoas participaram do 

evento, que trouxe ânimo e dis-

posição para passar pelos desa-

fios da vida.  

 

As celebrações da Primeira Eucaristia de 2016 aconteceram 

no final de semana dos dias 16 e 17 de abril. Nas duas tardes, 

a Igreja ficou lotada para acompanhar os catequizandos.  

Na homilia, Pe. Claudio 

destacou a importância 

de receber a Eucaristia 

nas celebrações da Santa 

Missa, para que a primei-

ra comunhão seja real-

mente a primeira de 

muitas. 

Para preparar esse dia 

tão importante, os cate-

quizandos participaram 

de um retiro na casa dos 

Arautos do Evangelho no 

dia 9 de abril. As meni-

nas ficaram na casa femi-

nina, na rua Calisto Cumin, e os meninos na casa masculina, 

na Av. Fredolin Wolf. O encontro foi encerrado com a cele-

bração da Santa Missa na sede da Av. Fredolin Wolf com os 

95 catequizandos e suas famílias. 
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