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PASTORAL DA COMUNICAÇÃO 

Desde sua fundação, a Paróquia São José e Santa Felicidade foi 

confiada aos cuidados pastorais dos missionários de São Carlos 

(Scalabrinianos). Frequentemente ouvimos falar de que as 

vocações sacerdotais estão diminuindo e por isso alguém po-

derá se perguntar: "Será que algum dia vamos ficar sem sacer-

dotes em nossa paróquia? Como anda o tema vocacional em 

nossa congregação?" 

De acordo com as últimas cifras disponíveis, temos na congre-

gação 9 diáconos, 113 seminaristas já religiosos, 32 noviços, 

98 estudantes de filosofia e um número não definido de estu-

dantes em seminários menores (segundo grau). É um bom 

número, e a quantidade de novas ordenações sacerdotais su-

pera o número de mortes. Podemos respirar serenos, mas não 

podemos deixar de rezar pelas vocações sacerdotais para que 

tenhamos sempre bons pastores em nossa comunidade. 

O que foi mudando profundamente na congregação foi a ori-

gem dos novos seminaristas. Inicialmente eram quase todos 

provenientes da Itália. A partir de 1930 começaram a surgir 

vocações na América do Norte e principalmente no Brasil; 

anos depois foram aparecendo seminaristas provenientes do 

México, Colômbia, Filipinas, Paraguai e, em menor medida, 

Argentina e Portugal. Mais recentemente foram numerosos os 

seminaristas haitianos e nos  últimos anos a maioria dos candi-

datos ao sacerdócio são provenientes do Vietnã e Indonésia. 

Por isso, não devemos nos surpreender se um dia vier para 

trabalhar conosco um sacerdote scalabriniano chamado Ngu-

yen Van Hoang, ou Li Tingyang.... 

Pe Claudio Ambrozio, CS 

No mês de agosto, o arce-

bispo emérito da arquidio-

cese de Curitiba, Dom Pedro 

Fedalto, completa 90 anos 

de vida e 50 anos como bis-

po da Igreja no Brasil.  

No sábado, dia 27, haverá 

Missa Solene na Catedral 

Basílica às 9h, e em seguida 

almoço por adesão no Bos-

que São Cristóvão, em Santa Felicidade. Os convites po-

dem ser adquiridos na tesouraria da Cúria Metropolitana.  

O chamado à vida é a primeira e fundamental vocação que 

recebemos de Deus. A existência de cada um de nós é fruto 

do amor criador do Pai e de sua palavra geradora, que é ape-

lo. Chamando-nos para a vida Ele nos oferece todas as condi-

ções para vivermos com dignidade. Como dom gratuito de 

Deus, nossa vida deve também ser sinal de gratuidade e 

amor com os irmãos.  

O ser humano é chamado, sempre, a desenvolver-se como 

pessoa em todas as suas dimensões. Com o mundo, consigo 

mesmo, com os outros e com Deus. 

Por ser inacabado, o ser humano está num contínuo proces-

so de desenvolver-se como pessoa. O homem é chamado a 

ser irmão do outro, a amá-lo e a respeitar seus direitos, aju-

dando-o a ser mais. Mediante o intercâmbio com os outros, 

o ser humano desenvolve e corresponde a sua vocação. 

O homem é chamado a ser filho de Deus, a viver em amizade 

com Deus, relacionando-se com Ele pela oração e seguindo a 

sua vontade. Ninguém consegue ser plenamente feliz sem a 

amizade com Deus. Na medida em que o homem vive em 

bom relacionamento com Deus ele vai realizando o Reino de 

Deus entre os homens.  
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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$21.140,45 

Coletas: R$10.564,00 

Batismos e Casamentos: 
R$1.237,69 

Aluguéis: R$910,00 

Material Pastoral: R$335,84 

Total entradas: R$34.187,98 

SAÍDAS 

Funcionários e encargos: 
R$19.581,58 

Administrativas: R$ 10.551,07 

Dimensão Social: R$ 5.280,00 

Outras despesas: R$ 423,08 

Total saídas: 35.835,73  

Pe. Claudio Ambrozio, CS 

Irmãos e irmãs, amigos e amigas 

Na Igreja Católica, o mês de agosto é definido como o "mês 

vocacional", e neste período do ano somos convidados a re-

fletir sobre a realidade de que todos somos escolhidos, cha-

mados e enviados. E na Igreja existe uma variedade enorme 

de vocações e ministérios. Podemos perceber claramente 

esta variedade, se analisarmos as diferentes pastorais, movi-

mentos, serviços, grupos existentes na Paróquia São José e 

Santa Felicidade. 

Mas o papa Francisco em sua exortação apostólica pós-

sinodal Amoris Laetitia faz uma menção especial a duas voca-

ções que se complementam e são indispensáveis para nossa 

caminhada: a Vida Consagrada e a família. 

A vida consagrada tem o valor simbólico do amor que não 

necessita possuir o outro, refletindo assim a liberdade do Rei-

no dos céus. 

Por sua vez o amor dos esposos apresenta outros valores sim-

bólicos: por um lado, é reflexo peculiar da Trindade, porque a 

Trindade é unidade plena, na qual existe também a distinção. 

Além disso a família é um sinal cristológico, porque mostra a 

proximidade de Deus que compartilha a vida do ser humano 

unindo-se-lhe na encarnação, na cruz e ressurreição: cada 

cônjuge torna-se "uma só carne" com o outro e oferece a si 

mesmo para partilhar tudo com ele até o fim. 

A vida consagrada e o matrimônio são - e devem ser - modali-

dades diferentes de amar, porque o ser humano não pode 

viver sem amor. Sua vida é destituída de sentido, se não lhe 

for revelado o amor. (Cfr. Amoris Laetitia  161) 

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

02, terça - 19h30: Encontro de Batismo 

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

07, domingo - 11h30: Almoço Italiano - Cascatinha 

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

12, sexta - 20h: Missa de Investidura dos Ministros da 
Eucaristia - Matriz 

13, sábado - 16h: Batismo - Matriz 

13, sábado – 16h:  Missa pelos Pais Falecidos - Cemi-
tério Paroquial 

14 a 21 - SEMANA DA FAMÍLIA: programação ao lado 

22, segunda - 20h: Reunião de Liturgia 

29, segunda - 19h: Martírio de São João Batista -   
Missa Sertaneja 

 

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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No mês de setembro, a comunidade da Capela Nossa Senhora 

do Monte Bérico celebra 100 anos de história. A programação 

está sendo montada com muita dedicação e envolverá toda a 

nossa Paróquia! 



 

A Pastoral Familiar convida você e sua família para juntos e 

com muita fé, celebrarmos a Semana da Família, que é um 

movimento nacional com objetivo de mobilizar as famílias de 

todo o país. Esse ano o tema é “Misericórdia na Família : Dom 

e Missão”. E para refletir, estaremos celebrando quatro missas 

nas casas de famílias de nossa comunidade, valorizando assim 

a Santa Igreja Doméstica. 

Outro momento organizado para reunir a comunidade e cele-

brar a Semana Nacional da Família é a tradicional Sopa. Esta-

remos servindo no dia 20/08, sábado, a partir das 20h, um 

delicioso buffet de sopa (Eslava, Legumes, Ervilha e Aipim). 

Nesse ano com algumas novidades, como a participação do 

grupo Fé e Tradição, que vai alegrar ainda mais nossa Sopa. 

Venha com sua família jantar conosco! Os convites estão sen-

do vendidos na Secretaria ou através dos integrantes da Pas-

toral Familiar (9106-8182 / 9206-4556). R$ 20,00 (antecipado) 

adulto, crianças até 10 anos não pagam.  

Para encerrar essa abençoada semana, no dia 21/08, domin-

go, às 15h, teremos uma caminhada da Matriz até o Bosque 

São Cristóvão, onde será celebrada a Missa de Encerramento 

da Semana da Família no setor Santa Felicidade. 

 

A comunidade da Capela São Judas Tadeu promove mais um 

Almoço Italiano no domingo, 07 de agosto.  Participe! 

 

Na véspera do dia dos pais, vamos nos encontrar às 16h no 

Cemitério Paroquial para rezar pelos pais que já estão junto de 

Deus. Sábado, 13 de agosto, às 16h! 

 

14, domingo - 19h: Missa de Abertura - Matriz 

15, segunda - 19h30: Missa na Casa da Família Julio Cezar 

e Odete Ferraz Pereira - R. Francisco Gulin, 1623 - casa 03 

16, terça - 19h30: Missa na Casa da Família Carlos Alberto 

Ceronatto e Maria Inês de Oliveira Ceronatto - R. Margari-

da Ângela Zardo Miranda, 100 

18, quinta - 19h30: Missa na Casa da Família Carlos Trevi-

san  e Brigida Lucca Trevisan (homenagem pelos 50 anos 

de matrimônio) - R. João Volpi, 1191 

19, sexta - 19h30: Missa na Casa da Família Nander Linar-

di Ferrassioli e Andrea da Silva Ferreira - R. Alzira Moraes 

Pinheiro Machado, 94 

20, sábado - 18h: Santa Missa - Matriz 

            20h: Sopa da Semana da Família - Amigão 

21, domingo - 15h: Caminhada da Matriz ao Bosque São 

Cristóvão, onde será celebrada a Missa de encerramento 

A partir da quinta-feira, 04/08, às 20h, o grupo de Estudo 
Bíblico vai começar uma nova fase de estudos.  

Estaremos estudando sobre o Catecismo da Igreja Católica! 

Participe! 

No mês de agosto, as 12 horas de adoração ao Santíssimo 

acontecem na quinta-feira, dia 11. São momentos de muita 

intimidade com Jesus Eucarístico, que fica exposto o dia intei-

ro, esperando a sua visita. Iniciamos às 7h com a Missa e se-

guimos até às 19h, com a benção do Santíssimo e Santa Missa. 

 



Boletim Informativo - Paróquia São José e Santa Felicidade 
Produzido pela Pastoral da Comunicação CONSELHO EDITORIAL: Pároco: Pe. Claudio 
Ambrozio | Vigários Cooperadores: Pe. Agler Cherisier, Pe. Nadir João Bordin | 
Equipe Pascom: Pedro Henrique Colatusso, Giovanni Ferrari Bertoldi, Julia Culpi, 
Letícia Manes, Marcelo Fedalto e Naise Casagrande 
Fotos: Pascom e colaboradores - Boris E Sanchez| Diagramação: Pedro Henrique 
Colatusso - Pascom | Projeto gráfico: Carlos Fedalto - Pascom | Impressão: Gráfica 
São Leopoldo -  tiragem: 1000 exemplares 
Contato: pascomsantafelicidade@gmail.com 
Distribuição gratuita - reprodução proibida 

 

 

O Grupo de Oração iniciou mais um Cerco de Jericó em nossa 

Paróquia. A cada semana estamos refletindo sobre um tema 

diferente, buscando fazer com que as famílias sejam liberta-

das e curadas de todo mal. No mês de agosto o Cerco de Jeri-

có segue em todas as quartas-feiras às 20h. Participe! 

 

Na tarde da quinta-feira, 14 de julho, muitos doentes e idosos 

da comunidade participaram da Missa em louvor a São Camilo 

de Léllis, patrono dos enfermos e profissionais da saúde. Du-

rante a celebração, as crianças da catequese entraram com 

algumas lições deixadas por São Camilo, que via em cada do-

ente a pessoa de Jesus.  

 

Na noite do sábado, 09/07, a Pastoral Familiar promoveu mais 

uma Noite do Pastel. O objetivo foi levantar recursos para o 

encontro de casais, que será realizado em outubro. 

 

A Arquidiocese de Curitiba encerrou o Mês do Migrante e Re-

fugiado com uma Missa em nossa Paróquia na noite do do-

mingo, 26 de junho. O presidente da celebração, D. José Má-

rio, ressaltou que as migrações quando livremente feitas são 

ótimas. O problema é quando as migrações ferem os corações 

das pessoas. “É o grito da terra que sobe para os céus. Sem-

pre que alguém precisa migrar com dor, sem esperança, ou 

quando a esperança é altamente comprometida, isso fere o 

coração humano. E fere, também, o coração de Deus.” 

Durante os três dias de festa, 01 a 03 de julho, mais de 15 mil 

pessoas passaram pelo Bosque São Cristóvão. Tudo realizado 

com o esforço de mais de 300 voluntários da comunidade. Na 

fanpage da paróquia você confere o álbum de fotos completo! 


