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“Vivemos num século que está cheio de gelo e de morte na vida e no 
espírito. Tudo fechado em si mesmo, em vós se veem os prazeres , a vaidade 
e as paixões e a vida desta terra e nada mais . ” (São Luis Orione)

Neste mês de março completamos um ano de pandemia, quando da noite pro 
dia nossas vidas , hábitos , conversas e relacionamento mudaram. De repente, 
não mais podíamos nos cumprimentar, abraçar, visitar.

Fechamos nossas portas e janelas para o mundo por medo de algo 
desconhecido, mais fatal . Já não mais sorríamos ou interagíamos. Uma corrida 
frenética aos mercados e farmácias criavam uma falsa sensação de proteção. 
Os dias , semanas, meses e agora ano vão se passando, e nós , na incerteza do 
amanhã. 

Aos poucos, íamos entendendo que toda nossa vida poderia ser destruída 
por algo minúsculo e invisível aos nossos olhos . Aprendemos o signif icado da 
palavra vírus , cuidado e isolamento. Junto com estas palavras , outra que sempre 
buscamos esconder veio atormentar nossa mente e coração: a morte ! Angústias 
e incertezas caminhavam juntas . Desconfianças e desejos se misturavam, e 
assim, percebemos com o efeito do chicote, que estávamos totalmente gélidos , 
e muitas vezes , mortos por dentro. 

O que veio para nos sacrif icar, também veio nos alertar : não as vaidades , 
ostracismos, prazeres mundanos e paixões desenfreadas . Em um ano de dor, 
também um ano de aprendizado, de escuta e conversão de vida . As máscaras 
ensinaram o valor do sorriso! O distanciamento nos lembrou do valor do 
abraço! O álcool gel da necessidade de estarmos 
limpos para com todos! E tantas vidas ceifadas nos 
apontaram: temos a mesma origem e f im. 

Um ano de pandemia, um ano de aprendizado, 
um ano para recordarmos que “Somos todos Irmãos” 
nas palavras do Papa Francisco. E assim seguimos! 

Alguns f icaram pelo caminho, outros progrediram 
e aprenderam. E uma certeza é indiscutível : só 
vencemos quando existe Amor! E vamos vencer, por 
que o Vírus do Amor é mais Forte !

“É preciso começar vida nova, é preciso 
começar daqui: trabalhar procurando somente 
Deus, trabalhar sob o olhar de Deus! De Deus 
somente”. (São Luis Orione)
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Atividades da Escola Pequeno 
Cotolengo voltam a rotina

Após a vacina, os Assistidos do Pequeno Cotolengo 
Paranaense receberam outra boa notícia: a volta das 
atividades escolares na Organização. Em fevereiro, 
todos os lares receberam os profissionais da 
educação, que levaram atividades lúdicas e culturais 
para os moradores, promovendo o desenvolvimento 
pessoal e intelectual.

Inicialmente, os profissionais se dividiram em 
equipes até os lares, realizando as tarefas nas 
moradias. Alguns lares desenvolveram as atividades 
na área externa, com exercícios de percepção 
musical e motora. As atividades da Escola Pequeno 
Cotolengo acontecem sempre no período matutino 
e vespertino, em diversas modalidades.  

Todos os lares recebem os atendimentos da 
Escola, funcionando de segunda a sexta, das 7h30 
às 11h55 e das 13h às 17h25. Neste primeiro mês, 
devido aos cuidados e medidas preventivas ao 

novo Coronavírus, os Assistidos estão recebendo os 
profissionais da educação em seus lares.

A Escola Pequeno Cotolengo Paranaense é 
uma Escola Especial de Educação Básica, e atende 
exclusivamente os moradores da Organização. A 
Escola desenvolve atividades culturais, de artesanato, 
passeios, estímulos sensoriais, além de projetos 
extracurriculares, como o Coro Cênico e Panificadora 
Escola, que no momento, se encontram suspensos 
em decorrência a Covid-19.



Novos projetos, novas metas
Pequeno Cotolengo Paranaense apresenta dois novos projetos para 
arrecadação de Imposto de Renda

O Pequeno Cotolengo Paranaense oferece diversas 
opções para a sociedade civil contribuir com esta grande 
obra de amor. Pensando nisso, a Organização instituiu 
dois novos importantes projetos: o “Acolher com Amor”, 
aprovado no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, e a “Sala de Integração Sensorial”, aprovado pelo 
Conselho Municipal da Criança do Adolescente.

Já disponível para as doações para Pessoa Jurídica ou 
Física, um dos projetos é o “Acolher com Amor”, que visa 
promover a proteção e dar continuidade aos serviços 
essenciais à pessoa idosa com deficiência em tempos de 
pandemia. Este projeto vem com uma ação importante e 
fundamental, principalmente diante da situação mundial 
provocada pela Covid-19. 

O projeto irá fortalecer ações de proteção aos idosos 
com deficiência, com organização de espaços, esterilização 
de ambientes, subsídio para a folha de pagamento para os 
profissionais da saúde, entre outros. A meta para o projeto 
“Acolher com Amor” é de atender 30 idosos e idosas 
com múltiplas deficiências, físicas e intelectuais. O valor 
aprovado para o projeto é de R$2.834.145,12.

Já o projeto da “Sala de Integração Sensorial”, 
contemplará na construção de um espaço que aliará 
técnicas que, associadas a métodos terapêuticos, 
irão refletir no senso motor e cognitivo de crianças e 
adolescentes com deficiências.

O projeto tem como objetivo atender 15 crianças 
e adolescentes, entre 0 e 18 anos, de ambos os sexos, 
com deficiências múltiplas e de comprometimento 
neurológico, físico e psicológico consideráveis, em 
situação de vulnerabilidade social, buscando otimizar seu 
desenvolvimento e proporcionar maior independência 
em suas atividades. O valor aprovado para o projeto é de 
R$723.927,68.

Ambos projetos permitem que as empresas possam 
direcionar 1% do imposto de renda devido.

Como doar?
As doações para os projetos podem ser realizadas 

por meio do site do Pequeno Cotolengo, que irá 
direcionar para o site da FAS, da Prefeitura de Curitiba. 
Para prosseguir com a doação, é necessário que 
o usuário selecione como receptor as “Entidades/
Relação dos Projetos Aprovados”. 

O Pequeno Cotolengo Paranaense está à 
disposição para auxiliar na geração do boleto, caso 
seja possível e aceite o convite para fazer parte dessa 
responsabilidade social, entre em contato:

Empresarial

 (41) 3314-19969 / (41) 98516 – 3369

empresarial@pequenocotolengo.org.br          



Novos projetos, novas metas

Alô?Alô?
 Aqui é o Pequeno 

Cotolengo

O seu SIM transforma histórias! Além da procura por doações, os operadores de 
telemarketing do Pequeno Cotolengo Paranaense 
também buscam por doadores via telefone. Todos os dias, 
nossos funcionários entram em contato na esperança de 
conseguirem novas doações. Por isso, para prosseguir com 
a doação, o Pequeno Cotolengo pede o seu “sim”.

As doações por telefone são uma das principais fontes 
de doação para nossa Organização, permitindo a criação 
de novos projetos, e permitindo cada vez mais a promoção 
do bem-estar e qualidade de vida para os mais de 230 
Assistidos do Pequeno Cotolengo Paranaense.

 Um simples “sim” é capaz de mudar vidas no Pequeno 
Cotolengo Paranaense. Sendo um setor fundamental na 
Organização, o Telemarketing é responsável por entrar em 
contato com a sociedade civil para conseguir doações que 
serão destinadas para os mais de 230 Assistidos que hoje 
moram no Pequeno Cotolengo.

Diariamente, a equipe de telemarketing entra em 
contato com aproximadamente 650 pessoas na tentativa 
de conseguir cada vez mais apoiadores para a grande 
obra Pequeno Cotolengo Parananese. Atualmente, a 
Organização conta com quatro empresas parceiras que 
possibilitam a destinação de valores para doação: a Copel, 
Sanepar, Oi, e Cocel.

Mensalmente, o doador pode ajudar com o valor que 
desejar para o Pequeno Cotolengo. Por exemplo, se o 
contribuinte optar pela doação via conta de luz, todos 
os meses, um valor será acrescentado na conta e virá 
automaticamente para nossa Organização.

A doação pode ser feita de várias maneiras: o contribuinte 
que desejar pode entrar em contato com nossa equipe de 
Telemarketing pelo telefone (41) 3314-1948 e se cadastrar, 
ou então enviar um formulário de autorização para nossa 
equipe. O formulário está disponível em nosso site e redes 
sociais.

Coleta de doações
Para o Pequeno Cotolengo Paranaense, a sua doação faz toda a diferença! Por meio do serviço de Coleta de Doações, 

a sua empresa ou você, pessoa física, pode doar móveis, eletrônicos, roupas, brinquedos, e demais bens para o Pequeno 
Cotolengo. Com as suas doações, o nosso Bazar poderá vender e gerar verba para manter nossa Organização cada vez 
mais fortalecida.

Você pode trazer a sua doação até nós, ou então agendar a coleta que nós vamos buscar! Entre em contato conosco 
pelos telefones: (41) 3314-1929, (41) 3314-1930, (41) 3314-1901, ou agende a coleta via Whatsapp: (41) 98516-3362.



Cura-me, Senhor, e serei curado

Ungir com óleo é uma consagração que 
encontramos ainda no Velho Testamento. 
Deus ordenou a Moisés que ungisse alguns 
utensílios específicos do tabernáculo. Ainda 
no Velho Testamento, Deus estabeleceu que 
ungisse pessoas levantadas como reis, profetas 
e sacerdotes. O Ato de ungir simbolizava 
consagração, separação do ungido ao exterior. 
(Êxodo 40:13-15)

Após a sua vitória na Cruz e sua ascensão aos 
céus, Jesus nos deixou o Espírito Santo (João 14:16-
17). A partir desta unção espiritual, todo aquele que 
crê em Cristo Jesus se torna um ungido, separado 
por Deus e recebendo o Espírito Santo (2 Coríntios 
1:21-22). Através desta unção fomos alcançados 
e não há mais distinção entre nós (Gálatas 3:26-
28), todo aquele que aceitou a Cristo está sobre a 
mesma unção, permanente e imutável (1 Pedro 2:9).

Nos Evangelhos do Novo Testamento temos a 
chegada do Ungido de Deus, Jesus Cristo (Lucas 
4:18-19). Como ungido de Deus, Jesus cumpriu o 
papel de rei, profeta e sacerdote com plenitude e 
perfeição. Jesus Rei - Como Rei dos reis, anunciou 
o Reino de Deus na terra (João 18:36-37).



E com esta grande fé, no dia 17 de fevereiro 
de 2021, quarta-feira de cinzas, início do tempo 
quaresmal, o Padre Renaldo Lopes realizou 
a unção em todos os Assistidos do Pequeno 
Cotolengo Paranaense, além dos funcionários. 

Após um ano de pandemia, e pela graça de 
Deus, todos os Assistidos protegidos, podemos 
dizer, de joelhos dobrados e mãos postas: O vírus 
do amor venceu! O amor sempre vence!

Tiago (5:14-15) que diz: “Entre vocês há alguém 
que está doente? Que ele mande chamar os 
presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele 
e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração 
feita com fé curará o doente; o Senhor o levantará. 
E, se houver cometido pecados, ele será perdoado.”

Viemos agradecer a Deus por tudo que Ele vem nos 
oferecendo. Tivemos a alegria de não termos nenhum 
óbito pelo Coronavírus entre funcionários e assistidos.

(Padre Renaldo)



Pequeno Cotolengo Paranaense comemora 
56 anos no mês de março

Os “Pequenos Cotolengos” brasileiros 
Com a obra chegando ao Brasil, o primeiro Pequeno 

Cotolengo a surgir no país foi em São Paulo, com o Pequeno 
Cotolengo Paulista. Atualmente, a obra se espalhou, 
existindo em vários estados, como no Paraná, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, e Ceará. 

Em dezembro de 2020, na cidade de Joinville, fruto do 
Pequeno Cotolengo Paranaense, foi realizada a benção da 
Pedra Fundamental, dando início a continuação de mais 
um sonho e objetivo: mais um Pequeno Cotolengo para o 
Brasil, desta vez, na cidade de Joinville.

“Só a caridade salvará o mundo”, com a frase de São 
Luis Orione, e inspirada em seus princípios, o Pequeno 
Cotolengo Paranaense completa, no dia 25 de março, 56 
anos de história, caridade, dedicação, fé, transparência 
e promoção humana. Comemorando 56 anos no mês de 
março, a Organização oferece acesso ao acolhimento, 
saúde e educação para mais de 230 Assistidos com 
deficiências múltiplas. 

A história do Pequeno Cotolengo se inicia na Itália, com 
São Luis Orione. Nascido na cidade de Pontecurone, na 
Itália, em 23 de junho de 1872, filho de camponeses simples, 
Luis Orione ingressou no sacerdócio na cidade de Turim. Lá, 
conheceu Dom Bosco, de quem recebeu atenção especial 
durante sua formação. Em 1892, Orione iniciou suas obras 
de caridade, fundando duas escolas. Sendo ordenado em 
1895, passou a dedicar-se a caridade, viajando por toda 
Itália pedindo doações aos necessitados. 

Anos depois, em 1915, Dom Luis fundou a “Congregação 
da Pequena Obra da Divina Providência”, atendendo 
pobres, doentes e necessitados. Em Turim, Orione fundou 
“La Piccola Casa” (A Pequena Casa), dando origem ao que 
chamamos, hoje, de Pequeno Cotolengo, que atendia 
pobres doentes na cidade. A obra, então, se multiplicou, 
sendo difundida em vários países europeus, asiáticos e 
americanos, incluindo o Brasil.



A nossa família Pequeno Cotolengo Paranaense

Desde 1965, o Pequeno Cotolengo está na capital do 
Paraná, surgindo então o “Pequeno Cotolengo Paranaense”. 
Único no Estado do Paraná, a obra, inspirada em São Luis 
Orione, com seus princípios e valores, atende hoje mais de 
230 Assistidos. 

No ano de 1965, religiosos orionitas, junto ao Arcebispo 
de Curitiba da época, firmaram um documento oficializando 
a construção do Pequeno Cotolengo na cidade de Curitiba. 
Após muitos esforços, foi no ano de 1971 que a Organização 
recebeu suas primeiras moradoras, com 18 Assistidas.

A partir disso, o Pequeno Cotolengo Paranaense só 
cresceu. Hoje, são mais de 500 funcionários, mais de 600 
voluntários e aproximadamente 230 Assistidos, atendendo 
diversas modalidades de serviços de saúde, tais como 
nutrição, enfermagem, musicoterapia, fisioterapia e outros. 
A Organização preza pelos serviços de qualidade com 
profissionais adequados para os atendimentos. 

De acordo com o diretor presidente, Padre Renaldo 
Amauri Lopes, o sentimento é de alegria por estar há 6 anos 
conduzindo a Organização. “Que os 56 anos do Pequeno 
Cotolengo Paranaense possam ser celebrados com vida, 
sobretudo durante a pandemia, que mostramos nossa 
capacidade de administrar e acolher. Neste último ano, 
acolhemos mais de 20 pessoas que estavam abandonadas, 
e agora, podem sentir o amor e o carinho de um lar”, relatou 
o diretor.

Resultado do bom andamento da Organização são os 
prêmios recebidos: o Pequeno Cotolengo Paranaense foi 
eleito, por três anos consecutivos, como uma das “Melhores 
ONGs para se doar no Brasil”, além de, em 2020, receber 
o prêmio Great Place to Work (GPTW), sendo certificado 
como uma das 15 Melhores Empresas para Trabalhar no 
Terceiro Setor – Brasil. 

Em 56 anos, o Pequeno Cotolengo Paranaense 
conquistou muitas obras, prezando pela qualidade de 
vida dos Assistidos, garantindo a transparência, uma boa 

gestão, atendimento humanizado, credibilidade e claro: 
pautando o amor e a fé em todas as ações.

Para o Padre Renaldo Amauri Lopes, os 56 anos da 
Organização demonstra a capacidade em realizar aquilo 
que os antepassados desejavam: que o Pequeno Cotolengo 
fosse um espaço de acolhimento. “São 56 anos de história 
de vida, 56 anos fazendo o bem, sem olhar a quem, como 
diria nosso fundador”, afirma o padre.

Que o Pequeno Cotolengo Paranaense possa continuar 
por muitos anos realizando a obra guiada pelo carisma 
orionita, baseada na fé e na solidariedade com o próximo.

“Minha vida, Senhor, seja um holocausto, um hino 
do amor e da divina caridade. ” (São Luis Orione)



O resultado de uma vitória
Assistidos do Pequeno Cotolengo Paranaense 
se animam após vacinação da Covid-19

A vacinação de combate ao novo Coronavírus foi 
uma vitória para o Pequeno Cotolengo Paranaense. 
Após a segunda dose, realizada em no início de 
fevereiro de 2021, os resultados foram positivos: as 
aulas da Escola Pequeno Cotolengo puderam retornar, 
trazendo novamente a rotina para os Assistidos, além 
de mais segurança para os lares e casas lares.

Com a volta de parte da rotina, os Assistidos 
passam bem, e agora se sentem mais realizados e 
com as expectativas altas para a total normalização. 



Obrigado
Nossa eterna gratidão!

A fé move montanhas

O Pequeno Cotolengo Paranaense só acontece porquê 
temos parceiros que nos motivam a continuar, além de 
nos auxiliar financeiramente e espiritualmente. 

No mês de fevereiro, tivemos importantes doações. 
A empresa parceira Dexter Latina realizou uma doação 
de 40 caixas de álcool em gel para o Pequeno Cotolengo 
Paranaense, totalizando 960 unidades de 500 ml cada. 

A empresa Trombini Papel e Embalagens doou 
caixas de papelão para a produção de Cestas de Natal 
e também cestas para a Páscoa de 2021. Já a rede de 
academias Smart Fit, proporcionou uma experiência em 
prol ao Pequeno Cotolengo Paranaense: cestas para 
a arrecadação de chocolates para a Páscoa irão ser 
inseridas nas filiais da rede Smart Fit, oportunizando que 
os clientes da rede possam doar chocolates ao Pequeno 
Cotolengo Paranaense.

No fim de fevereiro, tivemos também a contribuição 
da empresa Super Saúde, que proporcionou a doação 
de barras de cereais e também de mini cookies para a 
Organização. Muito obrigado a todos!

Todos os meses, contamos com muitas mãos que nos ajudam a crescer e atender cada vez mais pessoas, e 
são por meio de doações que o Pequeno Cotolengo Paranaense consegue se manter de pé. Por isso, contamos 
sempre com a colaboração de doadores, que, de diversas formas, conseguem nos auxiliar com a obra.

Você pode contribuir de diversas formas para a nossa Organização, uma delas é com a doação de alimentos 
para nossos Assistidos. Faça a sua parte, e nos ajude a manter nossa obra de pé!

Você também pode colaborar doando: 

Leite Integra l - Leite em p ó - Temperos para alimentos
Amido de Milho - Produtos sem açúcar e zero lactose

Informações: 3314-1900




