OUTUBRO/2018
EDIÇÃO 002

RECADO DO REITOR

C

aríssimos irmãos e irmãs,
paroquianos, devotos, família da Divina Misericórdia,
desejo que o amor misericordioso
de Deus o alcance e seja toda a força
e auxílio que são necessários a você,
neste momento, para a sua vida.
Estamos partilhando com vocês
mais uma edição do informativo
Misericórdia em Foco. Faço aqui
um convite: se você tem a oportunidade, mas ainda não se integrou a
um Movimento ou Pastoral do nosso Santuário, achegue-se, junte-se a
nossa família da Divina Misericórdia. Certamente, o Senhor conta
com você também. Não resista ao
apelo de Jesus!

FAUSTINA, DOM DE

DEUS AO NOSSO TEMPO
PÁG. 08

No que se refere aos momentos
fortes deste mês, queremos destacar
neste número, as datas comemorativas da Festa de Santa Faustina e a
Solenidade da Padroeira do nosso
País, Nossa Senhora da Conceição
Aparecida. Nomes de grande importância para a nossa Igreja Católica.
Para o nosso Santuário, para os
Devotos e para todos que buscam
experimentar a misericórdia de
Deus, salientamos a importância de
toda preparação que antecede o dia
05 de outubro. Data na qual celebramos a Festa daquela, a quem o
próprio Jesus chamou de Secretária
da Misericórdia.

De Aparecida, no que diz respeito a tudo que se vive em torno
da devoção a Nossa Padroeira, dos
quatro cantos do nosso País, unamo-nos pedindo a intercessão por
toda Nação Brasileira e por nós,
procurando seguir Àquela que nos
aponta para Jesus.
Caríssimos, façamos desses momentos uma oportunidade de renovarmos a nossa fé, a nossa esperança. Que a misericórdia de Deus
seja, sempre, o seu auxílio.
Jesus, eu confio em Vós!
Pe. Francisco Anchieta, MIC
Reitor do Santuário da Divina Misericórdia
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A SANTIDADE É PARA TODOS

Horários

MENSAGEM DO DIÁRIO DE SANTA FAUSTINA

Irmãs de Jesus Misericordioso

“Ó Deus Único na Santíssima Trindade! Quero amar-Vos como nenhuma alma humana Vos amou, e embora
eu seja por demais miserável e pequena, lancei bem no
fundo a âncora da minha confiança ao abismo da Vossa
misericórdia, meu Deus e meu Criador! Apesar da minha grande miséria, de nada tenho medo, mas tenho esperança de eternamente cantar para Vós o hino de louvor. Que nenhuma alma duvide, ainda que seja a mais
miserável; enquanto viver: cada uma pode atingir uma
grande santidade, porque grande é a força da graça de
Deus. De nós depende somente não nos opormos à ação
divina.” (Diário de Santa Faustina, 283)
O desejo de ser santo é uma condição para realmente sê-lo. Santa Faustina escreve muito claramente que tornar-se santo, santa, é somente não se
opor à ação de Deus. Nós, com
frequência, queremos olhar
para os santos como para
pessoas sem pecado, e Faustina, repetindo a opinião de
outros santos, confirma que
cada alma pode tornar-se um
grande santo! Precisamos unicamente confiar, nos aproximar de
Deus. Com relação a isso, muito
nos ajuda o culto à Divina Misericórdia que Jesus quis revelar. Por
isso, procuremos aquilo que está
predestinado para nós desde antes
da criação do mundo – a santidade. Precisamos ocupar nosso lugar
no Céu sobre o qual Jesus falou
aos Apóstolos.

Do Santuário
Missas
Domingo - 7h, 9h, 15h (com
bênção da saúde, água e objetos)
e 19h;
Segunda - 19h com novena pelos
falecidos;
Terça - 19h com Grupo de
Oração;
Quarta - 15h com bênção
da saúde, água e objetos; e às
19h com novena à N. Srª da
Imaculada Conceição;
Quinta - 19h;
Sexta - 7h, 15h e 19h com
bênção da saúde, água e objetos;
Sábado - 19h.
Hora da Misericórdia
Segunda, terça, quinta e sábado
às 15h com bênção da saúde,
água e objetos.
Confissão
Terça - 19h às 21h;
Sexta - 8h às 12h; 14h às 18h.
Secretaria
Segunda a Sexta - 8h às 12h; 14h
às 18h;
Sábado - 8h às 12h.
Loja do Santuário
Segunda a Sexta - 8h às 12h; 13h
às 20h;
Sábado - 8h às 12h; 14h às 20h;
Domingo - Aberta após as missas.

Jesus, eu confio em Vós!

ANUNCIE AQUI
(41) 3148-3200

Dra. Michele de Lara Busacaro
Cirurgiã - Dentista
CRO 23363

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

Panificadora e Confeitaria
Aos DOMINGOS
Frango Assado e Maionese

(41) 3289-4445 / 99201-6709
Rua Nicola Pellanda, 4763 - Sala 01
Umbará - 87940-305 - Curitiba - Pr

41 3156-2010

R.Pedro Picussa, 869
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OUTUBRO
01 -Missa da Família com Noite do Pastel e 6º dia da novena

Segunda

de Santa Faustina às 19h;

02 -7º dia da novena de Santa Faustina às 19h;

Terça

11 -3º dia do tríduo de Nossa Senhora Aparecida às 19h;

Quinta

12 -Solenidade de Nossa Senhora Aparecida

Sexta

03 -8º dia da novena de Santa Faustina às 19h;

Quarta

-Terço dos homens após a missa das 19h;

04 -9º dia da novena de Santa Faustina às 19h;

Quinta

-Reunião do CPP às 20h;

05 -Festa de Santa Faustina às 19h - trazer rosas para abençoar;

Sexta

-Bazar das 9h às 18h;

06 -Vigília 24 horas pelas famílias e pelo Brasil - das 19h de

Sábado

sexta às 19h de sábado;
-Bazar das 9h às 12h;
-Missa Vocacional às 19h e, em seguida, encontro dos
padrinhos e madrinhas vocacionais;
-Batizados de Outubro após a missa das 19h;

07 -Grupo de Adolescentes após a Missa das 9h;

Domingo

13 -Missa pelos Dizimistas às19h;

Sábado

14 -Missas pelos Dizimistas às 7h, 9h, 15h e 19h;

Domingo

17 -Terço dos homens após a missa das 19h;

Quarta

19 -1º dia do tríduo de São João Paulo II às 19h;

Sexta

20 -Formação – Escola Apostólica das 16h às 18h;

Sábado

10 -2º dia do tríduo de Nossa Senhora Aparecida às 19h;

Segunda

-Leitura Orante da Palavra de Deus após a Missa das 19h;

22 -Memória de São João Paulo II;
28 -Missa de envio das Capelas Peregrinas do mês

Domingo

de Outubro às 15h.

INÍCIO DE NOVEMBRO
05 -Missa da Família com Noite do Pastel às 19h;

01 - Reunião do CPP às 20h;

Segunda

02 -Celebração de Finados:

Sábado

Quinta
Sexta

- Dias 02 à 09: Oração da Oitava de Finados – Todo dia,
às 18:30, oração das Vésperas pelos falecidos;

03 -Missa Vocacional às 19h e, em seguida, encontro dos
Sábado

padrinhos e madrinhas vocacionais;
- Batizados de Novembro após a missa das 19h;

04 -Na Capela São Carlos Borromeu – Festa de São Carlos

Domingo

Borromeu;

Empresa pioneira em retífica de carburadores desde 1992

USINAGEM PARA DISCOS
E CUBOS DE FREIO

41 3346-6149
41 3346-8351

jlcar.carburadores@gmail.com

www.jlcar.com.br

10 -Das 15 às 20h, Assembleia Paroquial;

-Missa pelos Dizimistas às 19h;

11 - Missas pelos Dizimistas às 7h, 9h, 15h e 19h;

Domingo

14 -Após a Missa das 19h – Leitura Orante da Palavra

Quarta

de Deus;

15 -Missa e pocket show com Pe Ezequiel Dal Pozzo

Quinta

19h.

ANUNCIE AQUI
(41) 3148-3200
PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

AGENDA

Domingo

Quarta

-2º dia do tríduo de São João Paulo II às 19h;

21 -3º dia do tríduo de São João Paulo II às 19h;

09 -1º dia do tríduo de Nossa Senhora Aparecida às 19h;

Terça

-Missas: às 7h, 15h e 19h, no Santuário;
-Às 9h, Procissão saindo da Capela São Carlos
em direção à CEASA para missa às 10h;
-Carreata com a Imagem de Nossa Senhora
Aparecida até o Santuário e bênção dos veículos;
-Comemoração do Dia das Crianças com
brincadeiras e lanches, das 13h às 18h;
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No dia 1º de setembro aconteceu no Santuário
da Divina Misericórdia a vigília jovem em preparação para o DNJ (Dia Nacional da Juventude) realizado nos dias 29 e 30 de setembro na Arquidiocese de
Curitiba-PR.
A Vigília contou com mais de 250 jovens. O inicio
foi às 23h de sábado com a Santa Missa presidida pelo
Padre Sandro Souza, MIC, e o encerramento às 6h de
domingo após Bênção do Santíssimo.
Durante o encontro fez parte da programação:
apresentação de dança, apresentação de teatro, palestras, partilha e Adoração.
Um dos momentos mais forte foi a Adoração ao
Santíssimo conduzida pelo Padre Gean da RCC, e a
Missa conduzida pelo Padre Sandro no início da Vigília. Encerrando o encontro foi realizada uma roda de
testemunhos, e a resposta de todos foi muito positiva,
os jovens estavam encantados e motivados na fé após
participarem da Vigília.

Fotos: PASCOM

FATOS E ACONTECIMENTOS

VIGÍLIA REÚNE 200 JOVENS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA PROMOVEM GINÁSTICA
NO SANTUÁRIO

ESPAÇO PARA FESTAS E EVENTOS

41 98754-3738
41 99746-5889

ANUNCIE AQUI
(41) 3148-3200
PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

ChacaraDosLagos

www.chacaradoslagos.com

E MOVIMENTAM O
SANTUÁRIO

A iniciativa da ginástica no Santuário da Divina
Misericórdia veio com o interesse das profissionais de
Educação Física Ana Laura Braga e Evellin Braz de
Souza, em ofertar à população a prática de atividades
físicas, visando melhorar a condição física e saúde de
todos os participantes da comunidade.
Os encontros iniciaram no dia 25 de julho de 2018
com 18 participantes e foi aumentando gradativamente, atualmente mais de 60 alunos fazem parte das atividades físicas desenvolvidas no Santuário.
Com as atividades busca-se aprimorar e desenvolver a capacidade funcional de cada participante,
contribuir para a realização dos afazeres diários e domésticos, o controle das doenças crônicas não transmissíveis, além da melhora no aspecto social e no bem
estar do indivíduo.
A ginástica é destinada a toda população, sem restrição de idade. Acontece nas quartas e sextas-feiras
das 9h às 10h. Informações: 3148-3200.
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CAMINHADA DAS FAMÍLIAS
COM MOVIMENTO DE IRMÃOS

PRESENÇAS CONFIRMADAS

16 A 18 DE NOVEMBRO

ANUNCIE AQUI
(41) 3148-3200
PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

41 3564-7800

FATOS E ACONTECIMENTOS

Na manhã do dia 30 de setembro, domingo, o Movimento
de Irmãos da Arquidiocese de Curitiba realizou a 4ª edição da
Caminhada das Famílias. Cerca de 200 fiéis, caminharam aproximadamente 12 km, da Igreja Bom Jesus, no Portão, em direção
ao Santuário da Divina Misericórdia, no Umbará.
O encontro buscou resgatar nos participantes a união e o valor
das famílias a exemplo da Sagrada Família de Nazaré.
Por volta das 10h30 os peregrinos chegaram ao Santuário e
participaram da Santa Missa, presidida pelo Pároco Pe. Francisco
Anchieta, MIC.
Durante a homilia o Pároco afirmou que través da confiança
que nos aproxima cada vez mais de Deus é que seremos transformados e transformaremos as realidades mais difíceis da nossa
vida e da nossa sociedade. Em seguida, o padre rezou pedindo
que a Misericórdia de Deus capacite e auxilie a cada um, para que
conduzidos pela Graça do Senhor possam ser sinais de esperança
no Movimento de Irmãos, na família, no trabalho, no círculo de
amizade e na sociedade, “para que assim, as mudanças que nós
tanto almejamos comecem a partir de cada um de nós”, encerrou
o Pe. Anchieta.
Após o encontro os participantes puderam confraternizar lanchando nos food trucks organizados para o evento.
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COMO FAZER PARA SE TORNAR UM AEDM – APÓSTOLO
EUCARÍSTICO DA DIVINA MISERICÓRDIA?
ETAPAS PARA A FORMAÇÃO:

1

Reunir de 15 a 20 pessoas (adultos) que queiram rezar
e estudar sobre a Misericórdia de Deus (se passar de 20
pessoas precisa formar outro grupo).

2

Adquirir o manual voltado para os AEDM 1 de estudos sobre a Misericórdia - são 5 manuais e cada um deles deverá ser bem assimilado, ou seja, estudado sem pressa.

3
AEDM

Após 06 meses de estudos pode fazer o pedido para se
tornar oficialmente um AEDM entrando em contato pelo email secretaria@divinamisericordia.com.br para
que possamos registrar um novo grupo de AEDM e explicar como se faz a consagração.

5

Os AEDM tem como missão:
a) conhecer mais profundamente e se comprometer
com a Misericórdia de Deus;
b) uma vez no mês praticar uma obra de misericórdia
(caridade) de acordo com a necessidade local;
c) ajudar nas obras de caridade da paróquia;
d) divulgar a Misericórdia Divina;
e) ser devoto de Jesus Misericordioso e rezar pelas almas do purgatório, pelos agonizantes e pela conversão dos pecadores.

6

Deve-se escolher um nome que identifique o grupo e
também eleger um coordenador para organizar bem
Os encontros são quinzenais e sempre terminam com os encontros (tempo, local, incentivar a partilha de todos
uma pequena confraternização (a estrutura de cada para que todos falem um pouco, confraternização).
encontro vem no próprio manual).
Todo esse trabalho e missão deverá ser realizado com

4

7

a permissão do pároco da paróquia e em união a ele.

Pe. Sandro Souza, MIC
Vigário do Santuário da Divina Misericórdia
Diretor dos AEDM no Brasil

CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO À DIVINA MISERICÓRDIA

05 de outubro: Memória litúrgica de Santa Faustina Kowalska
10 de outubro: Jesus fala explicitamente a Santa Faustina
sobre a memória da Sua Paixão na Hora da grande
Misericórdia (cf. Diário, 1320)

MASTER CNC

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELETROMECÂNICA
EM CNC

ROBSON DORICO

SIEMENS
FANUC
SYNTEC

CORTINAS, PERSIANAS E PAPEL DE PAREDE
TAMBÉM: TAPETES, ALMOFADAS E
DECORAÇÕES PARA O SEU LAR

41 99213-4975

robsondorico@gmail.com

Rua João Sikora,194 - Moradias Hebron

Tel: (41) - 3348-1220
Cel: (41) - 98837-2978
e- mail: perfio.cort@hotmail.com
Rua Deputado Pinheiro Júnior, 1362
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SEMINÁRIO DOS ARCANJOS FAZ
APROFUNDAMENTO SOBRE O
COMBATE DIÁRIO CONTRA O
INIMIGO

Fotos: PASCOM

GRUPO DE ORAÇÃO

Durante o mês de setembro foi realizado no Grupo
de Oração do Santuário da Divina Misericórdia o Seminário dos Arcanjos. As quatro semanas foram de aprofundamento e conhecimento sobre as batalhas enfrentadas contra o inimigo, que quer nos roubar de Deus.
Com o tema O combate de Santa Faustina contra o inimigo da Misericórdia – retirado do livro de
mesmo nome publicado pela Editora Apostolado da
Divina Misericórdia – os pregadores Daniel Godri
Jr., Padre Francisco Anchieta, MIC, e Padre Sandro
Souza, MIC, refletiram sobre os intensos e constantes
ataques vividos por Santa Faustina. O inimigo queria impedi-la de escrever sobre a Misericórdia Divina
– que é para todos nós um convite à conversão. Os
pregadores também apresentaram ensinamentos, inspirados em Santa Faustina, sobre como permanecer
forte e seguro diante das tentações.
O encerramento do Seminário aconteceu no dia
25 de setembro, e foi uma noite dedicada a São Miguel Arcanjo (que tem a sua festa celebrada no dia
29/09). Conduzida pelo Padre Sandro e Daniel Grodri Jr. a noite foi de renúncia e renovação das promessas do Batismo.

Cerco de Jericó dos Sentimentos
“Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus”

(Fl 2,5)

02/10 Mágoa e Compaixão | Pregação: Dr. Adriana Potexki
09/10 Tristeza e Alegria | Pregação: Edson da RCC
16/10 Louvor e Gratidão| Pregação: Padre Ednilson, MIC
23/10 Testemunho de Conversão do pregador da Tanzânia – Estelatus
30/10 Nervosismo, Paciência e Paz | Pregação: Léia Catenassi

PLANOS FUNERAIS

JAZIGOS

a partir de

com preços promocionais a partir de

R$ 39,00

com 3 gavetas já construídas

41 3275-6440

R$ 11.600,00

Rua Planalto, 459 - Jd. Ouro Fino – São José dos Pinhais – PR

FAUSTINA, DOM DE DEUS AO NOSSO TEMPO
Festa da Santa Faustina: 05 de Outubro
A Irmã Faustina Kowalska deixou escrito no seu Diário: “Sinto
uma tristeza profunda, quando observo os sofrimentos do próximo.
Todas as dores do próximo se repercutem no meu coração; trago no
meu coração as suas angústias, de tal modo que me abatem também
fisicamente. Desejaria que todos os sofrimentos caíssem sobre mim,
para dar alívio ao próximo” (pág. 365). Eis a que ponto de partilha
conduz o amor, quando é medido segundo o amor de Deus!
É neste amor que a humanidade de hoje se deve inspirar, para
enfrentar a crise de sentido, os desafios das mais diversas necessidades, sobretudo a exigência de salvaguardar a dignidade de cada
pessoa humana.
A mensagem de misericórdia divina é assim, implicitamente,
também uma mensagem sobre o valor de todo o homem. Toda a
pessoa é preciosa aos olhos de Deus; Cristo deu a vida por cada
um; o Pai dá o seu Espírito a todos, oferecendo-lhes o acesso à Sua
intimidade.
Esta mensagem consoladora dirige-se sobretudo a quem perdeu
toda a confiança na vida e se sente tentado a ceder ao desespero. (...)
Quantas almas já foram consoladas pela invocação “Jesus, confio
em Ti”, que a Providência sugeriu através da Irmã Faustina! Este
simples ato de abandono a Jesus dissipa as nuvens mais densas e faz
chegar um raio de luz à vida de cada um.
Jesus, eu confio em Vós!
Homilia do Papa João Paulo II | Domingo, 30 de abril de 2000.
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