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Com alegria chegamos no mês de abril ,  e logo no começo 
vimos a maravilha da Páscoa iluminando todo nosso ser, nosso 
espírito e comunidade!  A mensagem de Páscoa vem acalentada 
pela força da fé e da esperança num momento em que todos nós 
buscamos meios para enfrentarmos dias tão difíceis .

A pilastra fundamental deste período é a vida nova que brota 
da cruz do Redentor. Assim, também estamos constantemente 
em busca de vida, de algo bom que possa nos oxigenar para 
dias vindouros. Aqui em nossa Organização, sabemos bem o que 
significa esta vida e esta busca incansável pelo bem do próximo. 

A do Cristo, vimos brotar de uma cruz que a princípio 
era caminho de morte, contudo, fomos surpreendidos pela 
ressurreição, ou seja, por uma nova vida! As vidas dos nossos 
moradores Assistidos a vemos germinar diariamente nos leitos 
que os acolhem com tanto carinho. Leitos estes que para muitos 
podem ser um calvário, uma dor profunda com sangramento 
inesgotável, mas que aqui em nosso meio, torna-se o verdadeiro 
bálsamo para as feridas do corpo e da alma daqueles que 
acolhemos com tanto carinho.

Assim, com esta esperança de nova vida e novos tempos, 
queremos começar este mês! Com fé, alegria e a certeza de que 
tempos melhores virão.

A cada amigo e benfeitor, desejo 
também uma vida plena de luz e esperança. 
Convido a todos a continuarem conosco 
em nossas labutas diárias. Precisamos 
muito de seu apoio e confiança para 
continuarmos neste caminho da caridade.

“Nossa fraqueza não nos desanima: 
considerá-la como uma troféu da bondade 
e da glória de Jesus Cristo.” 

São Luis Orione
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Comtiba: Pequeno Cotolengo Paranaense 
é votado para representar a sociedade civil 
em cadeira no Conselho

O Pequeno Cotolengo Paranaense recebeu uma 
grande notícia em 2021: a Organização agora conta 
com uma cadeira no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (Comtiba).  A votação foi 
realizada no início deste ano, no mês de janeiro, e a partir 
disso, os Conselhos de Direitos estão já alocados na sede 
da Fundação de Ação Social (FAS).

O Pequeno Cotolengo Paranaense foi votado para 
representar a sociedade civil com uma cadeira no 
Comtiba, sendo este um órgão deliberativo e fiscalizador 
da política de defesa dos direitos da Criança e do 
Adolescente, responsável por regulamentar e fiscalizar a 
execução de ações voltadas a esse público. 

Quem está representando a Organização no Conselho 
é a gerente de Desenvolvimento Institucional, Priscila 
Guimarães. Para ela, ter uma cadeira no Comtiba é ter 
a oportunidade de participar da construção de políticas 
públicas voltadas à criança e ao adolescente, levando ao 
Conselho questões referentes ao público com múltiplas 
deficiências. “São através desses espaços e discussões 
que podemos viabilizar de forma direta o atendimento 
das necessidades da organização e da sociedade, com 
pautas relacionadas a políticas públicas, financiamento, 
garantia de direitos”, afirma a gerente.

O Conselho é dividido entre membros representantes 
da sociedade civil e governamental, sendo um espaço 
colaborativo de discussão e construção de políticas 
públicas para o público alvo: crianças e adolescentes. 
Os membros são eleitos por meio de uma eleição, na 
qual a sociedade civil se candidata e concorre a uma 
cadeira para representar a Organização no Conselho. 
Já os governamentais são indicados pelo próprio Poder 
Público. 

De acordo com a gerente de Desenvolvimento 
Institucional, Priscila, é uma grande responsabilidade 
representar o Pequeno Cotolengo no Comtiba. “Para mim 
é gratificante exercer esse papel, mais do que isso, é 
uma imensa responsabilidade representar a Organização 
e ter a missão de contribuir com a visão de quem vive 
a política no dia a dia e conhece as efetivas melhorias 
que contribuem com a mudança positiva do cenário 
social no qual atuo e defendo que é a busca diária para 
proporcionar o melhor para nossos Assistidos”, enfatizou. 
Atualmente, o Conselho é composto por 12 conselheiros 
não remunerados, sendo seis deles, representantes da 
sociedade civil e seis representantes governamentais. 



Educar para transformar vidas
Pequeno Cotolengo Paranaense marca presença 
virtual em IV Congresso Sustentar

Com o objetivo de aprofundar debates sobre diversos temas 
relevantes para a sociedade civil como a sustentabilidade urbana, 
meio ambiente, tecnologia, saúde, educação e outros temas 
fundamentais, o Congresso Sustentar acontece anualmente em 
Curitiba, no Paraná. Este ano, o Pequeno Cotolengo Paranaense 
participou do evento.

Já no terceiro dia de Congresso, com o tema “Inovação Social e 
Educação e Inclusão”, a Organização esteve presente por meio da 
professora e diretora da Escola Pequeno Cotolengo, Alessandra 
Marquete Kussem, formada em pedagogia, com especialização 
em educação especial. Este ano, em decorrência a pandemia 
da Covid-19, o Congresso foi realizado de forma virtual com 
palestrantes e mediadores.

Como primeira convidada, a diretora da Escola Pequeno 
Cotolengo, Alessandra Marquete Kussem, apresentou um pouco 
mais sobre os projetos da Escola, e contou sobre o funcionamento 
e processos diários da Escola dentro da Organização. “A Escola 
sempre procurou provocar nas pessoas que iam até o Pequeno 
Cotolengo o entender sobre o que é a educação especial, e qual o 
objetivo da educação especial para as pessoas com deficiência”, 
explicou durante o evento online.

De acordo com a diretora, a principal diferença da Escola 
Pequeno Cotolengo das outras de Ensino Regular, é o tempo de 
aprendizagem dos alunos da Organização. “Os formatos das aulas 
são diferentes. Nós temos aulas mais individualizadas, atendendo 
as necessidades do aluno”, comentou.

O Congresso seguiu com a participação de outros profissionais 
da educação que também comentaram sobre a importância 
da inclusão nas diversas modalidades de ensino. Este ano, o IV 
Congresso Sustentar trouxe como tema principal a Inovação Social. 
Durante a primeira semana de Congresso, foram promovidas 
mesas redondas com especialistas de diferentes áreas.

O Pequeno Cotolengo Paranaense foi um dos escolhidos por 

conta da sua relevância perante a temática 
sugerida, é o que explica Maria Carolina Vieira 
da Rocha, professora adjunta e coordenadora 
das Engenharias Ambiental e de Produção 
Unifaesp - membro Comissão Organizadora 
IV Sustentar. “Já havíamos realizado uma 
parceria com o Pequeno Cotolengo, com a 
apresentação do Coral Vozes que Cantam 
e Encantam no II Congresso Sustentar. Foi 
um momento emocionante e marcante 
para todos os participantes. Assim, quando 
definimos o tema da Mesa Redonda do IV 
Sustentar como “Inovação Social, Educação 
e Inclusão”, lembramos imediatamente 
da atuação do Pequeno Cotolengo e sua 
referência como instituição de atendimento 
e inclusão na capital paranaense”, enfatizou 
Maria.

O IV Congresso Sustentar teve início no 
dia 22 de fevereiro, e seu encerramento foi 
realizado no dia 05 de março, com palestras, 
mesas redondas e fóruns temáticos.



‘Cruz do Amor’ instalada no Pequeno 
Cotolengo Paranaense completa um ano

Para os cristãos, a cruz simboliza o sacrifício de Jesus 
Cristo por nós, mas também é um símbolo de fé e esperança 
para toda a humanidade. Com este símbolo, e pensando na 
proteção do Pequeno Cotolengo Paranaense, foi instalada, 
em abril de 2020, uma cruz no alto da Organização. Este ano, 
ainda vivenciando a pandemia da Covid-19, a cruz completa 
um ano de existência.

Há um ano, em uma Sexta-feira da Paixão de Cristo, o 
diretor presidente do Pequeno Cotolengo Paranaense, 
padre Renaldo Amauri Lopes, colocou, aos pés da “Cruz 
do Amor”, mais de 500 intenções e nomes de todos os 
moradores, funcionários, voluntários, parceiros e amigos da 
Organização, além da vela do Círio Pascal, simbolizando a 
esperança da vida.

A “Cruz do Amor” está localizada ao lado do Lar São 
Francisco, estrategicamente instalada em um dos pontos 
mais altos no Pequeno Cotolengo, visando a proteção da 
cidade de Curitiba contra a pandemia do novo Coronavírus, 
bem como a proteção de todos os moradores, funcionários 
e amigos da Organização. 

De acordo com o diretor presidente, padre Renaldo 
Lopes, o dia em que foi realizada a ação demonstra também 
uma ação de fé ao Santo Fundador do Pequeno Cotolengo, 
São Luis Orione. “Quando colocamos a cruz, em uma sexta-
feira Santa, nós lembramos da proteção divina, que a cruz 
sagrada é a nossa salvação, e também lembramos de São 
Luis Orione, nosso Santo Fundador, já que Congregação 
nasceu em uma sexta-feira Santa, aos pés da cruz”, 
comentou o diretor.

Atualmente, já com a cruz instalada há um ano, e com 
a pandemia ainda com números altos de contaminação 
e óbitos, a “Cruz do Amor” segue sendo um símbolo de 
esperança. É o que explica padre Renaldo, “nós resgatamos 
a nossa devoção de São Luis Orione com a Santa Cruz. 
Nosso fundador acreditava, como nós também, que a cruz 
sagrada é a nossa salvação. Fizemos uma consagração do 
Pequeno Cotolengo, dos moradores, dos funcionários e de 
toda a nossa cidade. Ela está voltada para o bairro, para toda 
a cidade, como se ela estivesse protegendo e abençoando 
cada morador, cada funcionário, amigos e a nossa cidade”, 
afirmou.

A “Cruz do Amor” chegou na quinta-feira da Semana 
Santa de 2020, contando com o apoio do 12º Batalhão 
da Polícia Militar e dos funcionários do Pequeno 
Cotolengo, já que precisou de uma logística para a 
instalação. Na sexta-feira Santa, foi então realizada 
a celebração do simbolismo de tudo que a Cruz 
representa hoje para a Organização.

“Nosso fundador acreditava, como 
nós também, que a cruz sagrada é a 
nossa salvação”
 

(Padre Renaldo Lopes)



1 Ano Que o Vírus do Amor Venceu!
Enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus completa um ano no 
Pequeno Cotolengo Paranaense

A pandemia do novo Coronavírus transformou nossas rotinas. 
O que antes era presencial, passou a ser virtual, o que antes eram 
reuniões, agora são conferências online. No dia 19 de março de 2020, 
o inesperado tomou conta do Pequeno Cotolengo Paranaense: os 
portões se fecharam para o mundo lá fora, visando preservar a vida dos 
Assistidos e funcionários.

Em março de 2021, a pandemia da Covid-19 completou um ano, e 
mesmo com todas as dificuldades apresentadas em decorrência ao 
Coronavírus, o Pequeno Cotolengo Paranaense vêm enfrentando a 
pandemia com responsabilidade e cuidados sanitários.

Neste um ano de portas fechadas, o sentimento de esperança para 
que a normalidade retorne, se renova a cada dia. É o que conta Josemar 
Czornei, gerente de Pastoral do Pequeno Cotolengo, que estava 
presente no dia 19 de março do ano passado, dia em que a diretoria 
da Organização anunciou as medidas preventivas tomadas. “Havia 
uma enorme incerteza sobre o futuro, e o medo era muito grande. 
Notícias vindas de toda parte tornavam aquele momento um misto de 
insegurança e temor principalmente pela saúde de nossos Assistidos”, 
relembrou.

De acordo com o gerente de Pastoral, há um ano, a diretoria 
havia determinado o fechamento das atividades não essenciais. 
“Fomos todos pra casa sem saber exatamente o que aconteceria dali 
em diante”, relatou. Czornei ainda conta que aconteceram muitas 
mudanças na rotina do Pequeno Cotolengo. “Passamos a redobrar 
os cuidados sanitários e exercemos uns com os outros um rigoroso 
protocolo de proteção a vida, e com a graça de Deus, e a proteção de 
São Luis Orione, chegamos até esse momento sem que nenhum óbito 
pela Covid acontecesse em nossa “casa”. Continuamos nos cuidando, 
e cuidando ainda mais dos nossos Filhos e Filhas”, explicou o gerente.

Para o diretor presidente do Pequeno Cotolengo, padre Renaldo 
Amauri Lopes, no dia do fechamento, havia muitas incertezas sobre 
o que viria pela frente, mas a Organização segue com esperança. “O 
ano que passou de 2020, foi muito difícil devido à pandemia e ainda 
está sendo pela situação com a saúde pública que estamos vivendo. 

Devemos seguir com perseverança, para que possamos aprender com 
o passado e a viver o presente. Nós não podemos desistir, nossa missão 
é cuidar de quem precisa, e nesta pandemia, o mundo precisa de nós”, 
afirmou o diretor.

Com esse um ano de pandemia, a Organização teve o tempo 
recorde de 270 dias (9 meses) sem nenhum caso de contaminação da 
Covid-19 entre Assistidos, sendo que o último registro de caso entre 
Assistidos foi notificado no dia 21 de dezembro de 2020. Os bons 
resultados acontecem em decorrência a medidas preventivas adotadas 
pela Organização desde o início da pandemia. 

Como protocolo sanitário, antes de entrar no Pequeno Cotolengo, 
é necessário lavar as mãos adequadamente. Este procedimento é 
obrigatório para qualquer pessoa que entrar na Organização. Para 
funcionários, antes de iniciar os trabalhos, é obrigatório a aferição de 
temperatura, saturação e batimentos cardíacos, bem como responder 
se há alguém da família afastado, ou se encontra com sintomas 
respiratórios. 

Outros protocolos também foram adotados, como afirmam 
o enfermeiro especialista CCIH, Rodrigo Alves e o diretor técnico 
do Pequeno Cotolengo, Dr. Tiago Kuchnir Martins de Oliveira. “A 
principal medida é a conscientização, aderir às medidas de precaução. 
Adotamos o home office para áreas administrativas, afastamento e 
acompanhamento precoce de casos de funcionários suspeitos, redução 
de fluxo na instituição e nos lares, restrição de visitas, isolamento 
precoce e acompanhamento de casos suspeitos entre os assistidos, 
chegamos a ter um lar com 25 leitos disponíveis para isolamento de 
assistidos durante os piores momentos da pandemia”, afirmou o diretor 
técnico.

As medidas de contingência começaram na Organização desde 
o dia 19 de março de 2020, com o Comitê de Crise formado para o 
enfrentamento da Covid. “A atualização de medidas sanitárias é 
realizada pela atualização do Plano de Contingência, dentro das 
reuniões do comitê de crise, que segue recomendações locais, e as 
melhores práticas internacionais”, comentou Kuchnir.



Além desses cuidados, o Pequeno Cotolengo Paranaense foi a 
primeira Instituição de Longa Permanência (ILP) de Curitiba a receber as 
primeiras doses da vacina contra a Covid-19. Assistidos e profissionais da 
saúde foram contemplados no dia 20 de janeiro de 2021 com a primeira 
dose da vacinação, e posteriormente, em fevereiro, com a segunda dose. 

Para o diretor padre Renaldo Lopes, ser a primeira ILP a receber a 
vacina, é uma benção. “Esperamos dias e meses a vacina. Ser a primeira 
Instituição é recordar da lembrança de todos os cuidados preventivos 
que fizemos”, explica. O padre ainda comenta que “fomos os primeiros a 
receber esse presente, porque nós consideramos a vacina como cura, a 
vacina como benção, e isso trouxe também uma tranquilidade diante do 
momento em que estamos vivendo”.

Distante, mas tão perto   

Mesmo com os cuidados sanitários, e enfrentando a pandemia, 
o Pequeno Cotolengo Paranaense seguiu com seu principal ofício: o 
acolhimento às pessoas com deficiências múltiplas em situação de 
vulnerabilidade social. De acordo com o setor de Assistência Social da 
Organização, o Pequeno Cotolengo recebeu, desde o dia 19 de março de 
2020, 39 novos Assistidos, com idades entre 6 a 86 anos.

Além desses novos moradores, o Pequeno Cotolengo segue 
recebendo pessoas pelos convênios municipais com a Fundação de 
Ação Social (FAS) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Para esses 
recebimentos, a Organização também se preocupou em elaborar um 
protocolo de medidas de contingência, incluindo observar possíveis 
sintomas dos moradores.

Neste um ano completo de pandemia, a Organização também passou 
por dificuldades: o cancelamento de eventos. Os tradicionais churrascos 
do Pequeno Cotolengo, que antes aconteciam mensalmente, tiveram 
que ser cancelados. O Show de Prêmios, evento que reúne centenas de 
pessoas todos os anos, teve que acontecer virtualmente no ano passado.  

O Bazar da Amizade, localizado dentro do Pequeno Cotolengo 
Paranaense, também passou por mudanças durante este um ano de 
pandemia. De acordo com Jaime Rech, gerente do Bazar, as mudanças 
começaram com o espaço físico. “O bazar teve um novo espaço de 
988m² de área útil construída, com isso, iniciamos possibilidades de um 
maior desempenho do bazar”, contou. 

Além das mudanças físicas, segundo Rech, foi criado também um 
plano de contingência para evitar aglomerações de pessoas. “Tudo foi 
higienizado, colocado distanciamento, marcação no piso para as filas, e 
todas as exigências como o uso obrigatório do álcool em gel e máscara. 
Os caminhões do bazar continuam sendo higienizados todos os dias 
e quando vamos buscar as doações, solicitamos que os contribuintes 
deixem os móveis na porta de casa, para evitar contato”, explicou o 
gerente.

Uma das medidas mais importantes adotadas pelo Pequeno 
Cotolengo Paranaense, foi o trabalho a distância, conhecido como 
“home office”. Setores administrativos foram remanejados por escalas, 
ou em sua totalidade, para o trabalho em casa, visando a proteção contra 
a Covid-19 em funcionários e também nos Assistidos.

O setor do Telemarketing, essencial para a captação de novos 
doadores para a Organização, se adaptou nos moldes do “novo 
normal”: todos os operadores de telemarketing realizam seus trabalhos 
remotamente.

É o que explica a gerente de Telemarketing, Edna do Rocio Fagundes. 
“O home office teve início em 21 de maio de 2020, já tínhamos um 
projeto antes da pandemia, mas não com essa proporção, seriam poucos 
operadores. Com a pandemia, pensando na saúde dos funcionários, e 
com o agravamento da pandemia, tomamos a decisão junto da Direção 
que iríamos colocar todos os operadores em home office. Com a união 
dos gestores, cobradores externos e TI, fizemos toda a mudança e em 
quatro dias já estavam instalados e trabalhando na segurança do seu lar”, 
comentou Edna sobre a experiência.

Apesar dos desafios, de acordo com a gerente, ainda está sendo 
um desafio se adaptar às novas modalidades, mas, segundo ela, o 
trabalho está sendo eficaz para todo o setor. “O home office foi uma 
medida de prevenção totalmente eficaz. Mesmo em suas residências, 
mantemos todos os cuidados, fazemos os check list diários, e qualquer 
contato ou sintomas do novo Coronavírus em funcionários, fazemos o 
acompanhamento junto ao RH e saúde”, explicou Edna.

O Pequeno Cotolengo segue com todas as meninas sanitárias de 
enfrentamento a Covid-19, com esperança e responsabilidade no cuidado 
aos mais de 230 Assistidos moradores da Organização.

“Nós não podemos desistir, nossa missão é cuidar 
de quem precisa, e nesta pandemia, o mundo 
precisa de nós”

(Padre Renaldo Lopes)



Durante a Páscoa, celebramos o Cristo vivo em nós e o Pequeno 
Cotolengo Paranaense não deixou de celebrar este momento 
importante, apesar das dificuldades enfrentadas pela pandemia da 
Covid-19. Em comemoração à ressurreição de Jesus Cristo, o Pequeno 
Cotolengo organizou a distribuição de chocolates, respeitando o 
distanciamento social e os cuidados preventivos na pandemia.

Com o apoio da Escola Pequeno Cotolengo, foram entregues 
na ocasião, chocolates para todos os Assistidos. Para aqueles 
moradores que necessitam da dieta liquidificada, a Unidade de 
Alimentação e Nutrição (UAN) preparou embalagens especiais e 
comidas específicas para a dieta de cada Assistido. Os funcionários 
também receberam kits com chocolates para a Páscoa, em que 
cada gestor distribuiu para seus setores.

Seguindo os ensinamentos do Santo Fundador, São Luis Orione, a 
caridade faz parte dos valores do Pequeno Cotolengo Paranaense. Com 
um gesto de amor e solidariedade, a Organização emprestou, no início 
do mês de março, 15 camas hospitalares com colchões para o Hospital 
São Vicente para a abertura de novos leitos destinados a pacientes 
acometidos pela Covid-19.

O Hospital, parceiro do Pequeno Cotolengo, é também mantido 
por doações, e por conta do agravamento da pandemia no Estado do 
Paraná nas primeiras semanas de março, o Hospital precisou ampliar 
os leitos de atendimento, lançando uma campanha de arrecadação 
de materiais, entre eles camas hospitalares, ventiladores pulmonares, 
bombas infusoras, equipamentos de proteção individual, entre outros. 

Antecedendo a Páscoa, durante a Semana Santa, foram 
realizadas celebrações na sexta-feira Santa, com a adoração 
a Santa Cruz e também uma Via Sacra nas Casas Lares com 
a participação dos moradores do Pequeno Cotolengo. Já no 
sábado, foi realizada uma celebração da Vigília Pascal. Uma 
missa também foi celebrada no domingo, encerrando a 
Semana Santa de 2021.

Durante o mês de março, 16 filiais da rede de academia 
Smart Fit arrecadaram chocolates de doações de alunos para 
o Pequeno Cotolengo, com o objetivo de presentear nossos 
Assistidos. Além da rede, a empresa Cacau Show também 
doou chocolates para o Pequeno Cotolengo. A loja Cacau 
Show Boulevard Arena doou ao Pequeno Cotolengo 240 ovos 
de páscoa e a Mega Cacau Show Barigui nos presenteou com 
120 ovos de páscoa.  Outras empresas e instituições também 
contribuíram para a realização deste momento tão importante 
para nós.

A Organização agradece a todos que ajudaram a 
transformar a páscoa, apesar da pandemia, em um momento 
especial e celebrativo.

“Só a caridade salva o mundo”
Pequeno Cotolengo Paranaense empresta 
camas hospitalares para Hospital São Vicente

Para o diretor técnico do Pequeno Cotolengo, Dr. Tiago 
Kuchnir Martins de Oliveira, a iniciativa de emprestar as camas 
foi motivada pela parceria de longa data da Organização com o 
Hospital São Vicente. “O Hospital sempre contribui dedicando 
atendimento aos nossos Assistidos. A partir disso, considerando 
o cenário atual do Estado frente à pandemia, entendemos que, 
através deste empréstimo de camas e colchões, poderíamos 
somar com a grandiosa proposta de ampliação de novos leitos de 
internação na Unidade da cidade Industrial de Curitiba”, explicou 
o médico. 

Segundo ele, o ato de solidariedade é um gesto também de 
retribuição. “É um gesto importante de retribuir ao Hospital a 
prática diária de atendimento aos nossos assistidos, fortalecendo 
a empatia, o altruísmo e a benevolência. O Hospital São Vicente 
segue com a arrecadação de outros materiais para a inauguração 
dos novos leitos de atendimento a pacientes com a Covid-19 que 
necessitam de internamento. 



Ele Vive, Ele Reina!

Começamos a celebração do Tríduo Pascal com 
a celebração da Ceia Pascal, na quinta-feira à noite, 
com memória da grande ceia da despedida, que 
começa, segundo o evangelista João, com o gesto do 
lava-pés. Cristo manifesta sua disponibilidade a amar 
até o fim, Ele se considera o servo da humanidade. 
Neste dia, celebramos a instituição da Eucaristia, do 
Pão Vivo, que será entregue por nós e para a remissão 
dos nossos pecados.

Depois do silêncio do Sábado Santo, em que toda 
Igreja medita e reflete Cristo morto, eis que chegamos 
à noite da Vigília Pascal, em que celebramos a vitória 
de Cristo sobre a morte, a morte foi vencida e a 
Igreja vibra e renova a sua fé, a sua esperança numa 
plenitude vivida de realização que Cristo já semeou, 
plantou na terra e que nos fins dos tempos se realizará 
plenamente. Com a celebração da Vigília Pascal, 
concluímos o tríduo. 

 Todas estas celebrações podem ser encontradas 
em: www.facebook.com/padrerenaldo

Depois da Ceia Pascal, com a celebração da 
Eucaristia, memória viva do maior mistério do 
amor de Deus, do sacrifício de Cristo até às últimas 
consequências, eis que, na sexta-feira, celebramos 
este rito sóbrio de uma intensa espiritualidade da 
morte do Senhor. Neste dia, não vamos à celebração 
da eucaristia, mas contemplamos o crucificado, o 
Cristo que morre na Cruz. Ele nos amou até doar a 
última gota do seu sangue. Fizemos ainda por todo 
o Pequeno Cotolengo uma Via Sacra relembrando 
as 15 estações meditando o sacrifício do Cristo até 
sua crucificação.

“Quem crê em mim, viverá”

Texto: Josemar Czornei



A época para a declaração do Imposto de Renda já 
começou, e com ela, surge uma nova oportunidade de 
praticar a solidariedade: destinar parte do valor ao Pequeno 
Cotolengo Paranaense, Organização que atende mais de 
230 pessoas com deficiências múltiplas que estavam em 
situação de vulnerabilidade social. Pessoas físicas podem 
destinar até 3% do valor do Imposto de Renda referente a 
2020 para a Organização.

Para realizar a doação basta o contribuinte, após terminar 
o preenchimento da declaração, informar as possíveis 
doações realizadas em 2020, selecionar “Resumo da 
Declaração” e escolher a opção “Doação diretamente na 
declaração”. O próximo passo é clicar em “Novo”, selecionar 
“Fundo Municipal”, e digitar o valor calculado pelo programa 
da Receita Federal, que será até 3% do valor do Imposto 
de Renda devido. Após este processo, basta o contribuinte 
entrar na opção “Imprimir”, escolher a opção “DARF – 
Doações Diretamente da Declaração” e efetuar o pagamento 
do boleto.

Finalizado todo este processo, o contribuinte poderá 
enviar um email para ‘empresarial@pequenocotolengo.
org.br’, contendo as informações: dados pessoais (nome 
completo, CPF, endereço e telefone), comprovante de 
pagamento do DARF, e a indicação do Pequeno Cotolengo 
como beneficiada.

O doador que tiver dúvidas sobre o 
processo de doação do Imposto de 
Renda para a Organização, poderá 
entrar em contato pelos telefones: 
(41) 3314-1956 ou (41) 3314-1948.



No dia 25 de março de 2021, o Pequeno Cotolengo 
comemorou seus 56 anos de existência. Assim 
como em 2020, a pandemia da Covid-19 ainda se 
encontra com altos índices de contaminação na 
capital paranaense, em razão disso, a Organização 
decidiu suspender as comemorações presenciais, 
porém, não deixou de recordar da data. 

As celebrações de aniversário contaram com uma 
missa alusiva ao aniversário de 56 anos do Pequeno 
Cotolengo, com a participação de alguns Assistidos 
e funcionários, respeitando o distanciamento social 
e todos os protocolos sanitários de segurança.

Durante a celebração eucarística, o diretor 
presidente do Pequeno Cotolengo, Padre Renaldo 
Amauri Lopes, enfatizou as intenções colocadas, 
rezando pelos funcionários, assistidos, parceiros, 
voluntários e amigos da Organização. “Neste dia 
25 de março, também na festa da Anunciação de 
Maria, queremos pedir a nosso Pai que nos ajude 
e coloque sobre nós a benção misericordiosa”, 
enfatizou o padre.

Após a celebração, alguns assistidos apreciaram 
o bolo de aniversário do Pequeno Cotolengo, e os 
funcionários também, respeitando o distanciamento 
e o intervalo de cada setor no refeitório. 

Atuando em Curitiba desde 1965, o Pequeno 
Cotolengo Paranaense atende mais de 230 
Assistidos com deficiências múltiplas e segue 
acreditando e trabalhando para um mundo mais 
digno e humanizado para essas pessoas.




