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Neste mês junino de tantas festas e alegrias, deixamos para
trás um trilho de fé e alegria. O mês que findou foi marcado por
momentos muito especiais como a primeira missa no terreno do
futuro Cotolengo Joinvilense, localizado no bairro Morro do Meio. Ali,
junto com representantes da Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio
e com nossos gestores, celebramos a Eucaristia com fé e devoção
para que aquela obra nascente seja protegida com o manto Santo
do Senhor. Num futuro próximo, desejamos estar ali já com alguns
atendimentos em favor daqueles mais necessitados daquela cidade.

03 - Instituto Vida.

Ainda no último dia de maio, tivemos a alegria de receber no
Pequeno Cotolengo Paranaense nosso Arcebispo Metropolitano,
Dom Peruzzo, que na impossibilidade de realizar a grande procissão
de Corpus Christi na cidade, passou por várias Instituições, trazendo
a todos a bênção do Santíssimo Sacramento. Momento único
e inesquecível, e nas palavras de nosso
santo fundador: “Devemos ser uma veia
profundíssima de espiritualidade mística que
penetre todas as camadas sociais: servos de
Cristo e dos pobres”.

08 e 09 - Os cuidados continuam.

04 e 05 - Saúde Mental dos
Assistidos durante a pandemia.
06 - Corpus Christi.
07 - O sonho que se tornou
realidade.
10 - Semana Orionita.
11 - Agradecimentos parceiros.

Com este espírito renovados na fé e na
ação, queremos iniciar o mês de junho. Que
as alegrias deste mês sejam para nós ânimo
em busca da “caridade que salvará o mundo”.
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Assistidos do Pequeno Cotolengo Paranaense pintam quadros em parceria
com Instituto Vida Prestes
O Pequeno Cotolengo Paranaense em uma parceria com
a Prestes Construtora, por meio do Instituto Vida Prestes,
promoveu uma exposição artística com os Assistidos da
Organização, realizada pela Escola Pequeno Cotolengo. Ao
todo, 60 Assistidos participaram da ação de pintura de quadros
relacionados à temática “Natureza”, para posteriormente, serem
inseridos em tapumes metálicos das obras da empresa Prestes
Construtora.
A parceria com o Instituto Vida Prestes, que frequentemente
realiza ações sociais, surgiu com o intuito de conscientizar a
respeito da não pichação de tapumes em obras. Os Assistidos do
Pequeno Cotolengo foram envolvidos para participar da pintura
dos quadros, sob a supervisão da professora de artes da Escola
Pequeno Cotolengo, Rosângela Alipio.
De acordo com a professora Rosângela, que trabalha no
Pequeno Cotolengo há nove anos, foi
gratificante realizar esse trabalho: “Um dos
quadros que fizemos foi com um Assistido
cego. Eu fui guiando e o ajudando no
desenvolvimento da obra. O objetivo destas
atividades é estimular aspectos terapêuticos,
cognitivos e pedagógicos de cada aluno”,
explicou a professora.

A diretora da Escola Pequeno Cotolengo, Alessandra de
Fátima, que esteve presente durante a entrega dos tapumes
para o Instituto Vida Prestes, contou que o processo faz parte da
rotina da Escola. “Dentro da Escola Especial, buscamos sempre
estimular e pedagógico, em associação com o terapêutico. É
sempre bom termos a oportunidade de falar sobre a Educação
Especial”, relatou.
Alunos do Lar Divina Providência, Lar São Francisco e de
algumas Casas Lares participaram da pintura dos quadros. Ao
todo, 19 quadros foram entregues para o Instituto. Para Ana
Martins, coordenadora do Instituto Vida Prestes, a escolha do
Pequeno Cotolengo foi uma experiência gratificante: “Soubemos
da problemática que os tapumes dos terrenos nas construções
eram muito pichados, então, resolvemos firmar uma parceria
com o Pequeno Cotolengo. Foi sensacional! Temos aprendido
muito com a Instituição, e para nós essa ação tem sido muito
importante”, afirmou a coordenadora.
A primeira colocação das obras aconteceu no dia 28 de abril,
no bairro Campo Comprido, com a instalação de três quadros
em um tapume. As próximas colocações serão feitas no Hauer
e também na Região Metropolitana de Curitiba, em São José dos
Pinhais.
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Assistidos do Pequeno Cotolengo Paranaense recebem assistência para
saúde mental durante a pandemia
A pandemia da Covid-19 transformou a vida de todos,
especialmente dentro do Pequeno Cotolengo Paranaense.
Antes, os Assistidos contavam com uma vida agitada e
repleta de eventos. Com o novo cotidiano em decorrência
da pandemia da Covid-19, a rotina dos Assistidos mudou
bruscamente.
Por conta dessa grande mudança, o Pequeno Cotolengo
Paranaense reforçou os cuidados com a saúde mental
dos Assistidos, visando preservar e manter a qualidade
de vida de todos eles. O trabalho das equipes de Terapia
Ocupacional e Psicologia da Organização passou a ser
essencial durante o período de isolamento social.
A equipe de Psicologia do Pequeno Cotolengo
Paranaense dedica-se aos cuidados relacionados à
manutenção e preservação dos vínculos afetivos dos
Assistidos, mantendo suas capacidades e habilidades.
Busca também gerar mais autonomia, afetividade,
atenção, conforto e qualidade de vida, proporcionando
a cada Assistido o atendimento de acordo com suas
necessidades e demandas.

O mesmo ocorre com Terapia Ocupacional, que
auxilia os Assistidos que apresentam limitações
físicas, cognitivas, sensoriais ou sociais, a desenvolver
habilidades e capacidades por meio de atividades
terapêuticas, aprimorando o engajamento, a participação
e a autonomia, seja nas atividades de vida diária, nas
atividades instrumentais de vida diária, no brincar, no
lazer, na interação e na socialização.
Com a pandemia e a mudança de rotina, as adaptações
passaram a fazer parte do cotidiano dos Assistidos e
também dos profissionais da saúde. Equipes de psicólogos
reforçaram os trabalhos nos lares e os atendimentos
passaram a ser fixos, com a permanência dos profissionais
apenas no lar correspondente à atuação. O mesmo
aconteceu com as equipes de terapia ocupacional, cujos
atendimentos multidisciplinares ficaram restritos em cada
lar, sem interação com as outras casas lares e/ou lares.
Durante a pandemia, os Assistidos tiveram toda
assistência para a otimização da qualidade de vida,
mantendo a saúde mental sempre no foco atento

dos profissionais especialistas. As equipes de terapia
ocupacional passaram a fortalecer atividades relacionadas
à beleza e ao autocuidado, visando manter o bem-estar e
autoestima dos Assistidos. Os psicólogos desenvolveram
atividades recreativas, com karaokê, música, desenhos,
pintura, jogos, além das atividades de autocuidado, como
pintura de unhas e pintura de cabelos, favorecendo
momentos de interação, lazer e socialização.
De acordo com o psicólogo do Pequeno Cotolengo
Paranaense, Mailson Palhano de Lima (CRP 08/28657), o
trabalho da psicologia da Organização durante a pandemia
foi fundamental para proporcionar maior acolhimento,
escuta, intervenções individuais e coletivas, além de
minimizar a angústia e sofrimento psíquico. “Trabalhamos
também em casos em que havia a necessidade de
permanecer em isolamento respiratório por apresentarem
sintomas gripais, pois remete à sensação de abandono e
solidão. Durante a pandemia houve situações inéditas de
atendimento, geradas pelo contexto pandêmico, às quais
precisamos nos adaptar”, explicou o psicólogo.
A pandemia da Covid-19 trouxe também a suspensão
de diversas atividades que os Assistidos realizavam dentro
da Organização, como a participação no Coro Cênico e no
tradicional churrasco, além das viagens e eventos fora
da Organização. “A Terapia Ocupacional promoveu uma
série de atividades para minimizar os efeitos da pandemia
sobre os Assistidos”, relatou a terapeuta ocupacional do
Pequeno Cotolengo, Ilvani Kalatay (CREFITO 08/16655).
As equipes dos profissionais da saúde alinharam
projetos e ações que otimizam a qualidade de vida dos
Assistidos, melhorando também, como consequência,
sua saúde mental e proteção contra a Covid-19. Os
psicólogos reforçaram as conversas com os Assistidos
que possuem um melhor entendimento cognitivo, sobre
todas as dúvidas referentes à pandemia, explicando sobre
o uso de máscaras, equipamentos de proteção e cuidados
de higiene, além da importância do isolamento para a
proteção dos mesmos. “Trabalhamos com a restrição de
visitas e atividades externas que eles tinham, fazendo o
acompanhamento e adaptação para videochamadas
com familiares e madrinhas afetivas”, relatou o psicólogo
Palhano.
No Pequeno Cotolengo Paranaense, a equipe de
psicologia atua nos lares e casas lares. Durante a
pandemia, mesmo com as adaptações das equipes, foram
observados diferentes comportamentos nos Assistidos.
Nos lares Divina Providência e São Francisco, composto
integralmente por homens com diferentes níveis de
cognição, sendo andantes e cadeirantes, observou-se
aumento das intercorrências por desorganização psíquica,
causadas pela mudança brusca na rotina. Já no Lar Maria
de Nazaré, composto somente por mulheres, cadeirantes
e andantes, de diferentes idades e níveis de cognição,
houve um aumento da ociosidade, gerando conflitos.
Nas casas lares, em que os Assistidos possuem um

maior desenvolvimento cognitivo, a pandemia afetou
principalmente as atividades do cotidiano. Com todos os
lares e casas lares, as equipes de psicologia precisaram
atuar com atendimentos especializados e intensificar as
atividades para diminuir ao máximo o sofrimento mental
que a pandemia e o isolamento causaram.
O funcionamento da Sala Multissensorial Snoezelen
também foi alterado. Esta terapia, que ocorre dentro
de uma sala especialmente estruturada, promove um
ambiente acolhedor com tecnologia sensorial, repleta
de equipamentos estimulantes, como fibras ópticas,
raios laser, buble, globo de espelho, cabines temáticas,
piscina de bolinhas, entre outros. Os atendimentos na
Sala Snoezelen passaram a ser realizados somente com
Assistidos do mesmo lar e casas lares durante o dia,
evitando uma possível contaminação entre os lares.

Arteterapia
Para estimular a criatividade em tempos de pandemia, e
também contribuir com o desenvolvimento e melhoria da
saúde mental, o psicólogo Mailson Palhano desenvolveu
o projeto de arteterapia nos lares Divina Providência e
São Francisco. A arteterapia consiste em uma técnica
terapêutica para promover o bem-estar por meio da arte,
expressando sentimentos e emoções. “A arteterapia já
era utilizada nos meus atendimentos, mas com a chegada
da pandemia, usei esta técnica muito mais vezes pela
possibilidade de se conectar e externalizar sentimentos,
possibilitando diferentes formas de expressão. O projeto
de arteterapia proporcionou momentos de interação
e conexão com diversas sensações e sentimentos,
diminuindo o tempo ocioso e a ansiedade”, enfatizou o
psicólogo.
Apesar das dificuldades vivenciadas durante a
pandemia, aos poucos a rotina dos Assistidos está
voltando ao normal. Após a vacinação da Covid-19 no
início de 2021, algumas atividades da Escola Pequeno
Cotolengo já retornaram, além da volta dos ensaios do
Coro Cênico. Os cuidados e medidas preventivas seguem
dentro da Organização, bem como os atendimentos
psicológicos e terapêuticos.

Pequeno Cotolengo Paranaense recebe
arcebispo Dom Peruzzo em celebração
ao Corpus Christi
No dia 31 de maio, o Pequeno Cotolengo Paranaense
recebeu a visita do arcebispo de Curitiba, Dom Peruzzo, que
esteve na Organização realizando uma celebração com o
Santíssimo Sacramento, em alusão ao dia de Corpus Christi.
Durante a ocasião, o Santíssimo abençoou todos os Assistidos e
funcionários do Pequeno Cotolengo.
Corpus Christi é uma comemoração que celebra o sacramento
da Eucaristia na Igreja Católica, um elemento essencial de
comunhão com Cristo. Corpus Christi é uma expressão do
latim, que significa “Corpo de Cristo”. O sacramento relembra a
morte e ressurreição de Jesus Cristo, em que o pão consumido
representa o corpo de Cristo, e o vinho, Seu sangue.
A data é sempre comemorada na primeira quinta feira
após a solenidade da Santíssima Trindade, é tradicionalmente
praticada a produção de tapetes que representem símbolos
do catolicismo. No Pequeno Cotolengo, a celebração com o
arcebispo contou com a passagem do Santíssimo Sacramento
pelos tapetes feitos pela Escola Pequeno Cotolengo com os
Assistidos, por funcionários e por famílias da comunidade
paroquial da Paróquia Santa Quitéria.
Para o diretor presidente do Pequeno Cotolengo
Paranaense, padre Renaldo Lopes, o momento representou a
esperança, principalmente nesses tempos difíceis de pandemia
que estamos vivenciando. “Não fazemos nada sozinhos. Quero
agradecer aos gestores, aos funcionários, às famílias e a todos
que participaram deste momento. Jesus passa pelo Pequeno
Cotolengo e abençoa a todos”, afirmou o padre.
Antes de vir até o Pequeno Cotolengo, o arcebispo de
Curitiba, Dom Peruzzo, percorreu também outras Organizações
e, no Cotolengo, pode abençoar os Assistidos com o Santíssimo
Sacramento por toda a Instituição. O percurso teve início na
entrada da Organização, com a presença restrita de funcionários,
em decorrência à pandemia. O arcebispo, juntamente com o
padre Renaldo e os padres da Congregação Orionita, realizaram
paradas em pontos estratégicos dentro do Pequeno Cotolengo,
durante as quais, o arcebispo abençoou cada Lar e Casa Lar.
Em um dos pontos, o arcebispo de Curitiba enfatizou a

importância da comemoração desta data, voltada à celebração
do Corpo de Cristo, e também explicou a relevância do Pequeno
Cotolengo Paranaense para a cidade de Curitiba e para o
Brasil: “O Pequeno Cotolengo é de respeitável porte. Aqui
encontramos uma grande família que, motivada por razões de
fé e solidariedade, com o coração na ponta dos dedos, toca com
carinho e acaricia tantos que não são lembrados”, comentou.
A celebração contou com a presença da Banda de Música
da Polícia Militar do Paraná e de alguns voluntários do Pequeno
Cotolengo Paranaense. Durante a manhã, os tapetes foram
montados ao longo de toda a Organização. Ao todo, foram
instalados para a celebração de Corpus Christi, mais de 600
metros com cerca de 270 tapetes, todos com temáticas
religiosas.
Por conta do agravamento da pandemia da Covid-19 em
Curitiba, todas as medidas sanitárias foram estabelecidas dentro
do Pequeno Cotolengo, com a participação restrita de pessoas.

Pequeno Cotolengo Joinvilense: o sonho que se tornou realidade
Missa Solene em honra a São Luis Orione é
realizada na cidade de Joinville

obra. “Nós nos encontramos como Paróquia, como obra do
Pequeno Cotolengo Joinvilense. Esta é a primeira de muitas
missas. O Pequeno Cotolengo para nossa cidade é uma
benção, nós queremos semear o amor de Deus”, enfatizou
o pároco.
Para os paroquianos, a expectativa para a nova obra do
Pequeno Cotolengo Joinvilense é grande. “Toda a Paróquia
está movimentando esse trabalho com força para que essa
obra seja mais que um sonho, seja uma realidade, não só
para nossa Paróquia, mas também para toda a Diocese de
Joinville”, explicou a coordenadora do Conselho Missionário
Paroquial da Ação Evangelizadora (CMPP) da Paróquia Nossa
Senhora do Caravaggio.

No dia 16 de maio, na cidade de Joinville, em Santa Catarina,
a concretização de mais um sonho foi possível: foi realizada
a primeira missa no terreno do futuro Pequeno Cotolengo
Joinvilense. A celebração eucarística marcou o encerramento
da Semana Orionita deste ano e também a solenidade de
celebração ao dia da canonização do santo fundador dos
Pequenos Cotolengos do mundo inteiro, São Luis Orione.
Desde fevereiro de 2019, a Paróquia Nossa Senhora do
Caravaggio, localizada na cidade de Joinville, passou a fazer
parte das comunidades orionitas da Província Nossa Senhora
da Anunciação, Brasil-Sul. A partir disso, em dezembro de
2020, a benção da Pedra Fundamental foi realizada no terreno,
nas dependências da Paróquia, e agora em maio, a primeira
missa foi realizada, marcando o início do Pequeno Cotolengo
Joinvilense.
Como um dia histórico, a comunidade da Paróquia Nossa
Senhora do Caravaggio esteve presente, bem como a gerência
do Pequeno Cotolengo Paranaense. Por conta da pandemia
da Covid-19, a celebração eucarística contou com a presença
limitada de pessoas, com o distanciamento social e medidas
restritivas de cuidados contra o novo vírus.
De acordo com o pároco da Paróquia Nossa Senhora
do Caravaggio, de Joinville, padre Osvaldir Ribeiro Mendes, a
celebração da missa acontecer no mesmo dia da Canonização
de São Luis Orione é um sinal de esperança para a nova

Após a realização da primeira missa, os próximos passos
já estão acontecendo em Joinville, é o que conta o diretor
executivo do Pequeno Cotolengo Paranaense, Diogo
Azevedo. “Agora entramos na parte do planejamento. Já
temos o terreno, formalizamos nossa ata e entramos com
as reformas das estruturas já existentes. A ideia é que até o
primeiro trimestre do ano que vem, já possamos ter algum
tipo de atendimento”, comentou o diretor.
As obras de caridade como os Pequenos Cotolengos,
surgem na Congregação Orionita de acordo com os princípios
e valores que São Luis Orione deixou como legado. Segundo
o diretor presidente do Pequeno Cotolengo Paranaense,
padre Renaldo Lopes, é costume da Congregação Orionita,
ao entrar na Diocese por meio da alguma Paróquia, surgir
obras de caridade. “Nosso santo fundador, São Luis Orione,
sempre dizia que ‘ao lado de cada torre, que exista uma obra
de caridade’. É costume da nossa congregação que, por
meio dessas paróquias, surjam obras de caridade, Pequenos
Cotolengos, escolas, orfanatos, centros atendimento a
pessoas com dependência química. Aqui, começamos
conforme o desejo de nosso fundador”, explicou o padre.
Na ocasião, o diretor presidente, padre Renaldo,
enfatizou a importância da obra na cidade de Joinville
e também apresentou à comunidade paroquial toda a
gerência do Pequeno Cotolengo Paranaense, descrevendo a
representação e função de cada um.

Diretoria do Pequeno Cotolengo visita
prefeito de Joinville para discussão sobre
a nova obra na cidade
A diretoria do Pequeno Cotolengo Paranaense esteve na
cidade de Joinville em visita ao prefeito da cidade, Adriano
Silva. A reunião foi realizada no gabinete do prefeito e teve
como objetivo discutir e conversar sobre as expectativas
e necessidades do município acerca da nova obra do
Pequeno Cotolengo Joinvilense na cidade.
O Pequeno Cotolengo Joinvilense é fruto do Pequeno
Cotolengo Paranaense, presente em Curitiba. A nova
obra em Joinville irá atender pessoas com deficiência em
situação de risco ou vulnerabilidade social, que precisam
de atendimentos assistenciais e de saúde.
Em Joinville, a nova Organização está localizada na
Estrada Barbante, no bairro Morro do Meio, território
da Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio. O terreno
da nova obra contém 100 mil metros quadrados e a
expectativa é que as construções tenham investimentos de
aproximadamente R$ 40 milhões, ao longo de vinte anos.
As obras do Pequeno Cotolengo Joinvilense ainda não
tiveram início, mas as expectativas são altas para a nova
Organização. Durante a conversa com o Executivo de
Joinville, a diretoria pode apresentar os principais pontos
e serviços oferecidos pelo Pequeno Cotolengo, além de
discutir sobre o impacto positivo que a obra irá trazer para
o município, tendo em vista a geração de empregos, a
assistência social e a oferta de serviços de saúde.
Reconhecendo a importância e a dimensão do trabalho
realizado em Curitiba, o prefeito Adriano Silva manifestou
sua satisfação por receber a instituição em Joinville. “Temos
todo interesse e com certeza a necessidade dos serviços
do Pequeno Cotolengo. Para isso, nossas equipes das
secretarias da Assistência Social, Saúde, Agricultura e Meio

Ambiente, e Planejamento e Desenvolvimento Urbano
estão à disposição para os alinhamentos necessários”,
declarou o prefeito.
Além do prefeito Adriano Silva, participaram da reunião
os secretários Fabiana Cardozo, da Assistência Social; Jean
Rodrigues da Silva, da Saúde; Marcel Virmond Vieira, de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano; e Schirlene
Chegatti, de Agricultura e Meio Ambiente.
Representando o Pequeno Cotolengo, estiveram
presentes o padre Renaldo Amauri Lopes, diretor presidente
da instituição; Diogo Azevedo, diretor executivo; Dr. Tiago
Kuchnir, diretor técnico; Elisa Maria de Souza, coordenadora
de Compliance; além do padre Osvaldir Ribeiro Mendes,
pároco da Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio.

“

“Temos todo interesse e com
certeza a necessidade dos serviços
do Pequeno Cotolengo”

Adriano Silva
Prefeito de Joinville

Somos também parte do SUS!
Pequeno Cotolengo do Paraná apoia SUS
de Curitiba no combate à Covid-19
Sendo uma Organização de atendimento à saúde, acolhimento
e educação, o Pequeno Cotolengo Paranaense é uma Instituição
que atende 230 moradores com múltiplas deficiências e também
asilados hospitalares. Todos os atendimentos realizados na
Organização são gratuitos, e integram a rede do Sistema Único
de Saúde (SUS). Durante a pandemia, a Organização atuou na
capital paranaense trabalhando no enfrentamento da Covid-19
na rede pública de saúde.
Por integrar a rede hospitalar de Atenção Especializada do
SUS em Curitiba, uma das ações do Comitê de Crise do Pequeno
Cotolengo do Paraná, criada para o combate a Covid-19, foi
ampliar em 24% o número de leitos de internação não-Covid.
A Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) Santa
Terezinha, Unidade Hospitalar de reabilitação para asilados
hospitalares da rede SUS de Curitiba, passou a ter 31 leitos e serviu
de retaguarda para os pacientes SUS egressos de hospitais gerais

da Rede de Atenção às Urgências e demais Redes de Atenção
à Saúde, contribuindo para a liberação de leitos de hospitais da
região de Curitiba.
O Pequeno Cotolengo acolheu também nove Assistidos
oriundos da Residência Terapêutica Mossunguê, que fechou as
portas em decorrência da pandemia. Dentro de todo o Pequeno
Cotolengo, houve a disponibilidade de 24 leitos de isolamento para
casos suspeitos e/ou confirmados entre os Assistidos, ofertando
a eles um cuidado diferenciado e evitando seu encaminhamento
a outros hospitais da rede SUS, o que sobrecarregaria ainda mais
o sistema.
Essas conquistas estimulam o Pequeno Cotolengo do
Paraná a ampliar sua atuação no enfrentamento à pandemia. O
projeto agora é construir o Centro Especializado de Reabilitação
Pós-Covid para tratamento daqueles que foram infectados e
ficaram com alguma sequela. Algumas especialidades como
a reabilitação física e pulmonar já são práticas comuns na
Organização, empregadas no tratamento de seus Assistidos.

Editora MOL envia ao Pequeno Cotolengo Paranaense troféu de
reconhecimento por parcerias

O Pequeno Cotolengo Paranaense recebeu mais uma premiação: desta vez, a Editora
MOL enviou um troféu de reconhecimento pelos dois anos de parceria da Organização com
relação ao projeto “1º Edital Cuidar + Revista Sorria”, que durou do ano de 2018 a 2020.
A Editora MOL trabalha em projetos socioeditoriais, revertendo as vendas dos produtos
sociais, como livros e revistas, para Organizações que atuam em grandes causas. A Editora
produz produtos sociais, e por meio de empresas varejistas parceiras, consegue realizar a
venda desses projetos.
“Estamos muito contentes e agradecidos pela parceria que construímos ao longo desses
dois anos. O nosso desejo é que cada vez mais pessoas sejam impactadas pelos projetos
e ações do Pequeno Cotolengo”, afirmou a estagiária de relacionamento da Editora MOL,
Diuliane Santos.
Com o projeto “1º Edital Cuidar + Revista Sorria”, a Editora MOL, em parceria com as vendas
da Droga Raia, atingiu a marca de mais de R$241 mil reais em doações para instituições. Parte
deste valor foi investido nos serviços de fisioterapia da Organização, com a Sala Pediasuit e
na Terapia Multissensorial Snoezelen.

“Nós queremos amar-te
e servir-te, Senhor”
Pequeno Cotolengo Paranaense comemora
“Semana Orionita” com atividades de oração
e reflexão
De 10 a 16 de maio, o Pequeno Cotolengo Paranaense esteve
em festa, pois foi comemorada a “Semana Orionita”, evento
que acontece anualmente em alusão ao Dia da Canonização
do santo fundador da Organização, São Luis Orione. Durante
toda a semana, os setores do Pequeno Cotolengo organizaram
atividades e reflexões temáticas sobre o carisma vivenciado por
funcionários, parceiros, amigos, voluntários e Assistidos.
Desde o início do mês de maio, a Pastoral do Pequeno
Cotolengo organizou novenas em honra a São Luis Orione,
totalizando nove dias de novenas no decorrer do mês. A Semana
Orionita começou no dia 10 de maio, mas no dia 6 de maio, foi
realizada uma Adoração ao Santíssimo Sacramento alusiva ao
Dia das Mães.
No decorrer dos dias da Semana Orionita, todos os lares, casas
lares e setores administrativos tiveram a visita do personagem de
São Luis Orione, vivenciando um momento de reflexão e oração.
Durante o encontro, foi perguntado para todos os funcionários
dos setores e lares “O que você diria para São Luis Orione?”,
gerando partilha entre os participantes.
Alguns setores participaram de dinâmicas com atividades
lúdicas, jogos e momentos de espiritualidade, em que foi
explicado um pouco mais sobre a vida de São Luis Orione e
sobre o impacto que suas obras causam na sociedade até os
dias atuais, ao redor de todo o mundo. Por conta da pandemia da
Covid-19, a Semana Orionita deste ano teve algumas restrições,
como explicou o gerente da Pastoral do Pequeno Cotolengo
Paranaense, Josemar Czornei: “Respeitando todos os protocolos
de segurança, foram feitas atividades com pequenos grupos, ao
invés de grandes eventos como feito em anos anteriores, porém
sem jamais deixar de acontecer essa semana tão marcante para
nós, orionitas”, afirmou.

mais precisam é dos fundamentos principais da Congregação. “Se
São Luis Orione estivesse vivo hoje em dia, ele estaria resgatando
e acolhendo todos os acometidos pela Covid. Dom Orione acolheu
os órfãos do terremoto e da guerra. Dom Orione nos pede o nosso
cuidado, o nosso zelo diante a essa situação de pandemia. Lutar
contra o vírus, é lutar a favor da vida, assim como Dom Orione fez”,
Para o gerente da Pastoral, a Semana Orionita é feita registrou o padre durante a celebração eucarística.
principalmente para relembrar a trajetória de vida do santo
A Semana Orionita foi finalizada no dia 16 de maio, no domingo,
fundador do Pequeno Cotolengo, bem como o carisma e os
com a Missa em honra a São Luis Orione na cidade de Joinville.
ensinamentos. “O carisma da Congregação nasce da devoção
do Santo Fundador, à Igreja, ao Papa, a Nossa Senhora, refletido
na caridade, na confiança à Divina Providência buscando
sempre acolher a todos, principalmente os pobres mais pobres,
pronunciando o lema: Renovar todas as coisas em Cristo”,
enfatizou.
Já no fim da Semana Orionita no Pequeno Cotolengo
Paranaense, uma Missa Solene em Honra a São Luis Orione
foi realizada no Salão da Organização, levando mensagens de
esperança e manifestando um momento espiritual e carismático.
De acordo com o diretor presidente do Pequeno Cotolengo,
padre Renaldo Lopes, a Semana Orionita foi um momento de
reflexão para todos os setores.
Segundo ele, no carisma orionita, o acolhimento dos que

“Lutar contra o vírus, é lutar
a favor da vida, assim como
Dom Orione fez”
(Padre Renaldo Lopes)

“Fazer o bem sempre, o bem a todos”
Nós sempre temos empresas e amigos do Pequeno Cotolengo Paranaense, que nos ajudam
e nos motivam todos os dias a continuar com nossa cidade da caridade. No mês de abril e maio
tivemos importantes doações de empresas parceiras que nos ajudaram financeiramente ou
com doações de produtos para nossa Organização.
A empresa Molas Kuzma completou 60 anos no mês de março e para celebrar
a data, em uma ação de solidariedade, destinou parte do seu faturamento do
mês de março e abril para várias Organizações beneficentes, incluindo o Pequeno
Cotolengo. Além da doação financeira, a empresa também forneceu alimentos e
produtos de higiene pessoal para os Assistidos.

Já a empresa Policontrol - Instrumentos Analíticos, forneceu para o Pequeno
Cotolengo um novo aparelho para a mensuração do controle da qualidade
de água, que promoverá uma maior proteção à saúde dos nossos Assistidos,
garantindo a qualidade da água fornecidas aos Lares.

Algumas filiais das redes de farmácias
Panvel também nos auxiliaram com doações.
A Panvel Batel (Filial 505 e 519) e a Panvel
do Shopping Palladium vêm nos ajudando
com doações frequentes de produtos de
higiene pessoal para nossos moradores,
proporcionando uma melhor qualidade de vida
para todos. Assim como a Panvel, a empresa
Atuação Condomínios também nos ajudou,
aceitando o Troco Solidário e nos auxiliando
com uma parceria mensal.

A Havan Bom Retiro também participou da ação do Troco Solidário, aceitando
nossas urnas para o fornecimento do troco que será destinado ao Pequeno
Cotolengo. E no fim de maio, em uma campanha interna, a empresa Lwart doou 150
cobertores para o Pequeno Cotolengo em uma ação de sustentabilidade: cerca de
1,2 toneladas de uniformes antigos de funcionários foram transformados em mais
de 1000 cobertores. A empresa selecionou 10 OSC do Brasil para encaminhar essas
doações, e dessas 10 Organizações, nós fomos incluídos. Nós agradecemos a todos
que nos ajudam todos os dias e acreditam em nosso trabalho em prol aos nossos
Assistidos. Nossa gratidão!

