DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO
GINCANA MARELLIANA 2018
1. Onde nasceu São José Marello e em qual dia?
R. José Marello nasceu em Turim no dia 26 de dezembro de 1844.
2. São José Marello foi consagrado bispo quando, onde e por quem?
R. Marello foi consagrado bispo pelo Cardeal Rafael Mônaco La Valetta no dia 17 de fevereiro de
1889 na Igreja da Imaculada, na Rua Vêneto, em Roma.
3. Dom Marello foi eleito bispo de qual diocese?
R. Diocese de Acqui, na Itália.
4. Qual era o nome do pai, da mãe e do irmão de José Marello?
R. O pai se chamava Vicente Marello, a mãe Ana Maria Viale e o irmão Vitório Marello.
5. Qual o dia do batismo de José Marello e onde aconteceu?
R. Marello foi batizado no mesmo dia de seu nascimento, conforme costume da época, na Igreja
Corpus Domini em Turim.
6. Qual foi a data em que Marello recebeu a batina, marcando assim o início de sua vida de
seminarista em Asti?
R. 09 de novembro de 1856.
7. Marello sofreu com uma doença muito grave que quase o leva a morte. Em que ano isso
aconteceu e qual era o nome da doença?
R. Aconteceu em 1863 e o nome da doença é Febre Tifóide.
8. Qual a data da Ordenação Sacerdotal de São José Marello?
R. 19 de setembro de 1868.
9. O então Pe. Marello participou de um evento muito importante para a Igreja no ano de 1869,
juntamente com seu bispo. Qual foi esse grande evento?
R. O Concílio Vaticano I.
10. Qual santo é o patrono da Congregação que José Marello fundou?
R. São José.
11. Qual o nome completo de José Marello?
R. José (Guiseppe) Chiafreddo Stefano Marello
José - Avô Paterno
Chiaffredo - Nome do Padrinho
Stefano - Santo do dia (São Estevão)
Marello - Sobrenome do pai.
12. Qual é a data do falecimento de Dom Marello? Quantos anos ele tinha quando isso aconteceu?
R. 30 de maio de 1895. Marello tinha 50 anos e 5 meses.
13. Qual a data em que Dom Marello se torna “Venerável” e qual Papa o elevou a esse título?
R. No dia 12 de junho de 1978 pelas mãos do Papa Paulo VI.
14. Qual a data da beatificação de Dom Marello e qual Papa o elevou ao título de Beato?
R. 26 de setembro de 1993, pelas mãos de João Paulo II.
15. Qual a data da canonização de Dom Marello e qual Papa o elevou ao título de São José Marello?
R. 25 de novembro de 2001, João Paulo II.
16. Os Oblatos de São José chegaram ao Brasil a convite do Bispo de que cidade e em que ano?
R. Os oblatos chegaram ao Brasil em 1919 a convite do Bispo de Curitiba.

17. Cite o nome de três padres que já foram superintendentes do Colégio Padre João Bagozzi?
R. Padre João Bagozzi, Dario Zampieri, Roberto Palotto, Ciríaco Bandinu,
João Batista da Silva, Giovannji Batista Erittu, José Antonio Bertolin.
18. No estado do Paraná existe outro Colégio, além do Bagozzi, da mesma congregação dos Oblatos
de São José. Qual o seu nome e em que cidade fica?
R. Colégio São José, na cidade de Apucarana.
19. Em que ano o padre João Bagozzi chegou ao Brasil?
R. Em 1939.
20. Qual o nome da escola que o Padre João Bagozzi fundou na paróquia do Portão e que mais tarde
passou a se chamar Colégio Padre João Bagozzi?
R. Escola Imaculada Conceição.
21. Em que ano começou a funcionar a escola fundada pelo Padre João Bagozzi?
R. A escola começou a funcionar em fevereiro de 1955, com apenas três salas
(e mais uma na casa paroquial).
22. Qual a data do falecimento de padre João Bagozzi?
R. 12 de outubro de 1960.
23. De 1971 até 2005, quem assumiu a superintendência do Colégio Padre João Bagozzi?
R. Padre Ciríaco Bandinu.
24. Quem foi a primeira diretora do Colégio Padre João Bagozzi?
R. A primeira diretora foi a Prof.ª Iria Pereira Dudek (1963).
25. O que aconteceu em 1973 e que marcou a história do Colégio Padre João Bagozzi?
R. Em 1973, aconteceu a fusão da Escola Imaculada Conceição com o Ginásio Padre João
Bagozzi, nascendo oficialmente o Colégio Padre João Bagozzi.
26. Qual o nome da professora que ficou o maior período exercendo o cargo de diretora a frente do
Colégio Padre João Bagozzi?
R. Prof.ª Hildegard G. W. Söndahl.
27. Em que ano foi inaugurado o Jardim Bagozzi, hoje Bagozzi Kids?
R. Em 1997.
28. Onde nasceu e em que data o atual superintendente do Colégio Padre João Bagozzi?
R. O Padre José Antonio Bertolin, nasceu em Ribeirão Claro no dia 12/07/1949.
29. Qual o nome completo da atual diretora do Colégio Padre João Bagozzi?
30. R. Angela Silvana Basso.
31. O Colégio Padre João Bagozzi faz parte de qual congregação religiosa?
R. Oblatos de São José.
32. No dia 25 de novembro de 2018 será comemorado quantos anos da canonização de São José
Marello?
R. Será comemorado o aniversário de dezessete anos da canonização de São José Marello.
33. Todos os anos, no mês de outubro, é realizado um evento muito aguardado e especial em nosso
Colégio. Qual o nome deste evento e o seu objetivo?
R. Secoba e tem como objetivo integrar toda a comunidade educativa, através das atividades
esportivas, culturais, sociais e religiosas.
34. Qual o nome do atual provincial da Congregação dos Oblatos de São José?
R. O provincial é o Padre Antonio Ramos de Moura Neto.

35. No Brasil, a sede da Congregação dos Oblatos de São José fica em que cidade e como se
chama?
R. A sede da Congregação fica em Curitiba e se chama Nossa Senhora do Rocio.
36. Qual era o assunto da sétima carta pastoral de São José Marello e em que ano ela foi publicada?
R. O assunto da sétima carta pastoral era para animar o povo sobre o ideal missionário e foi
publicada em 1895.
37. Quando e onde aconteceu o segundo milagre atribuído a São José Marello?
R. Aconteceu em 1998 em Ranquish, nos Andes peruanos. Os irmãos Alfredo e Isila, crianças
pobres e desnutridas, ficaram doentes de pneumonia, isolados nas montanhas, sem condições de
tratamento e fracos por causa da desnutrição. O enfermeiro do posto médico disse aos pais que
só um milagre para salvar seus filhos. Os pais não tiveram dúvidas, pediram pela intercessão do
Beato José Marello, padroeiro do vilarejo. No dia seguinte, as duas crianças ficaram curadas ao
mesmo tempo e isto é o que causou mais admiração a todos.
38. Do primeiro grupo reunido por José Marello em 14 de março de 1878, apenas Jorge Medico
perseverou até o fim da vida na Congregação. Jorge Medico foi ordenado sacerdote em que ano?
R. Jorge Medico foi ordenado sacerdote em 1886.
39. Em 1920, o padre João Batista Cartona publicou suas lembranças sobre o Fundador e os
primeiros tempos Congregação, qual o nome desta obra?
R. Padre Cartona deu a sua obra o nome de “Breves Memórias”.
40. No ano de 1901, o bispo de Asti, Dom Jacinto Arcangeli, nomeou-o oficialmente o primeiro
Superior Geral da Congregação dos Oblatos de São José. Quem foi o nomeado e até que ano
exerceu este cargo?
R. O nomeado foi o padre João Batista Cartona que exerceu o cargo até o ano de 1921, quando
foi realizado o primeiro Capítulo Geral.
41. José Marello queria que seus oblatos fossem “Cartuxos e Apóstolos”, o que isso significa?
R. Cartuxos é um tipo de monge que leva a vida bastante austera, dedicando seu tempo no
convento à oração, à meditação e ao silêncio. Em casa, o oblato deve procurar este santo
recolhimento. Por outro lado, quando estiver em sua atividade pastoral, deve comportar-se como
verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, cheio de entusiasmo, dinamismo e coragem.
42. Como era o nome do asilo em Asti, onde nasceu a Congregação dos Oblatos?
R. O asilo se chamava Obra Pia Michelerio. A congregação surgiu em extrema pobreza, num
cômodo alugado dividido ao meio por um guarda-roupa sem portas.
43. Qual o nome dos quatro primeiros candidatos que José Marello conseguiu reunir em sua
congregação?
R. Jorge Medico, Pedro Luis Biamino, José Luis Rey e Vicente Franco.
44. Em que ano o continente africano conheceu o trabalho da Congregação dos Oblatos de São
José?
R. Os oblatos chegaram ao continente africano na Nigéria em 1990.
45. Qual o nome do atual Superior Geral da Congregação dos Oblatos de São José?
R. Pe. Miguel Piscopo.
46. Qual o nome da creche mantida em Curitiba pela congregação dos Oblatos de São José?
R. O nome da creche é Menino de Nazaré.
47. Em que ano foi fundado o colégio da congregação que existe em Apucarana?
R. O colégio foi fundado em 1949, como Escola Paroquial e em seguida passou a ser chamada
Escola Paroquial São José, após reconhecimento da Secretaria da Educação e Cultura.
48. Quem foi o primeiro diretor da Escola Paroquial São José, hoje Colégio São José de Apucarana,
em 1949.
R. Padre José Canale.

49. Em que período foi construída a Igreja (antiga) do Portão?
R. Foi construída entre 1916 e 1928.
50. Em que ano foi fundada a Faculdade Padre João Bagozzi?
R. Foi fundada em 2001.
51. Qual é a missão da congregação dos Oblatos de São José?
R. A missão da congregação é fazer conhecer, fazer amar, fazer cumprir a doutrina de Jesus
Cristo! " (Bem-aventurado José Marello).
52. No dia 14 de março deste ano de 2018 a Congregação dos Oblatos de São José completou
quantos anos de fundação?
R. Completou 140 anos.
53. Qual o nome de batismo e a idade do atual Papa?
R. Seu nome de batismo é Jorge Mario Bergoglio e sua idade é 81 anos.
54. Qual a nacionalidade do Papa Francisco?
R. Nascido em Buenos Aires, Argentina no dia 17 de dezembro de 1936.
55. Qual o carisma apostólico dos Oblatos de São José?
R. À propagação da devoção a São José, esposo de Maria e patrono da Igreja;
À educação cristã da juventude;
Ao apostolado social;
Às atividades paroquiais;
Às missões.
56. Qual o nome do Papa que pediu ao Superior Geral da Congregação que assumisse uma missão
no Brasil, enfatizando que a presença dos Oblatos neste país se tratava da voz de Deus?
R. O pedido foi feito pelo Papa Bento XV.
57. Qual a data de fundação do Centro Social Marello?
R. O Centro Social Marello foi fundado no dia 30 de maio de 1995.
58. Qual é o tema e o lema da Campanha da Fraternidade 2018?
R. Tema: Fraternidade e superação da violência e o Lema: “Vós sois todos irmãos”.
59. Quais são os valores do colégio Padre João Bagozzi?
R. 1. Abertura a Deus / 2. Respeito pela Vida / 3. Atenção à família / 4. Amor aos jovens / 5.
Respeito mútuo / 6. Solidariedade / 7. Vontade / 8. Autodomínio / 9. Gratidão / 10. Disciplina / 11.
Interioridade.
60. No Brasil, em que cidade foi criado o primeiro campo de apostolado da congregação?
R. O primeiro campo de apostolado da congregação no Brasil foi Paranaguá.
61. Quais foram as últimas palavras de José Marello?
R. As últimas palavras de José Marello foram: “Olhem pela minha Congregação”.
62. Quantos anos de vida sacerdotal possui o Padre Bertolin, atual Superintendente de nosso
colégio?
R. Padre Bertolin possui 41 anos de vida sacerdotal.
63. Qual o nome do coordenador da Pastoral da Congregação dos Oblatos de São José?
R O coordenador da pastoral da congregação é o Padre José Alves de Melo Neto.
64. Qual o nome do atual pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus do Portão?
R. O nome do atual pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus do Portão é Padre Paulo Siebeneichler.
65. Qual o lema atual do colégio Padre João Bagozzi?
R. O lema atual do colégio é “Aqui é meu lugar, eu faço acontecer”.

66. Complete o pensamento de São José Marello: “Trabalhe pela formação da juventude”: ...
R. “O pouco já é muito e barrar o mal já é um grande bem”.
67. O que significa a sigla PEB dentro do colégio Bagozzi?
R. Significa Pastoral Educacional Bagozziana.
68. Qual é o refrão do Hino do nosso colégio?
R. O Colégio Padre João Bagozzi é...
um lugar pra se viver, se aprender
que é bom sonhar e fazer o sonho acontecer
e lutar pelo mesmo ideal.
69. Qual o Missão do colégio enquanto uma Instituição de formação?
R. Educar para o desenvolvimento integral do ser humano, de forma sustentável e comprometida
com a vida e a sociedade.
70. Dê quem é a Letra e Música do Hino do nosso colégio?
R. A Letra e a Música do Hino do colégio é de Rafael Jauch.
71. “Não há tempo ou lugar onde não seja possível fazer alguma coisa. Cada palavra, cada desejo
pode ser ... ” Complete o pensamento de São José Marello.
R “Matéria-prima dos interesses de Jesus”.
72. Qual o nome da Chácara do colégio Bagozzi?
R. O nome é chácara São José.
73. Quem escreveu o livro em comemoração aos sessenta anos do colégio Bagozzi?
R. O nome da escritora do livro é Edemê de Matos.
74. Qual o Visão do colégio enquanto uma Instituição de formação?
R. Ser uma Instituição comprometida com a vida, com a promoção humana e com a construção
da civilização do amor por meio de uma ótica cristã.
75. O bloco “A” homenageia qual padre da Congregação dos Oblatos de São José?
R. O bloco “A” recebeu o nome do padre Dario Zampiero.
76. O bloco “B” homenageia qual padre da Congregação dos Oblatos de São José?
R. O bloco “B” recebeu o nome do padre Bernardino Baccolo.
77. O bloco “C” homenageia qual padre da Congregação dos Oblatos de São José?
R. O bloco “C” recebeu o nome do padre Pietro Bianco.
78. O bloco “D” homenageia qual padre da Congregação dos Oblatos de São José?
R. O bloco “D” recebeu o nome do padre Natale Brusasco.
79. Qual o Missão do colégio Padre João Bagozzi?
R. Educar para o desenvolvimento integral do ser humano, de forma sustentável e comprometida
com a vida e a sociedade.
80. O nosso Ginásio I, foi reinaugurado em 2017 e homenageia o que Padre?
R. Foi reinaugurado homenagiando o Padre José Calvi.
81. Quantos anos tinha o Sacerdote José Marello quando fundou a congregação dos Oblatos de São
José?
R. José Marello tinha 34 anos.
82. Qual o nome do novo projeto do colégio voltado para o estudo da língua inglesa?
R. Bagozzi School.
83. Qual o nome da Orientadora Pedagógica e Disciplinar do nosso colégio?
R. Simone Rudniki.

84. Qual o nome do Padre que é o responsável pelo Centro Juvenil da Congregação situado em
Londrina?
R. O responsável é o Padre Benelson.
85. Qual o nome do projeto lançado em nosso colégio que visa a não-violência?
R. Bagozzi Pela Paz.

