
Caríssimos irmãos e irmãs, 
paroquianos, devotos, fa-
mília da Divina Misericór-

dia. Que a misericórdia infinita de 
Deus possa, neste momento te al-
cançar, abraçar e fortalecer! Cientes 
de que a nossa Igreja deve ser uma 
“Igreja em saída”, como tem pedido 
o Papa Francisco, desejamos, cada 
vez mais, ser uma Igreja em meio 
à realidade dos filhos e filhas de 
Deus, na sociedade – em vista de 
uma leitura dos tempos em nosso 
Santuário. Queremos, através des-
te informativo, levar a cada um a 

mensagem da Misericórdia e, tam-
bém, informações das atividades do 
Santuário.

 Esta é a primeira edição do in-
formativo Misericórdia em Foco. 
Aqui, também, destaco o início da 
preparação para as celebrações do 
Jubileu de Prata, do Santuário da 
Divina Misericórdia e, reforço o 
convite a uma experiência daquilo 
que Deus quer continuar realizan-
do aqui.

 Agradeço a todos que, hoje, es-
tão empenhados em realizar a von-

tade Deus através do seu serviço e 
doação, sem esquecer aqueles que 
um dia passaram e deram de si na-
quilo que lhe foi pedido, para que 
tudo pudesse acontecer conforme o 
Projeto de Deus.

 Rendamos graças a Deus, por 
tudo e por todos que fizeram e fa-
zem parte desse plano da Sua Mi-
sericórdia, para o nosso Santuário.

 Jesus, eu confio em Vós!

Pe. Francisco Anchieta, MIC
Reitor do Santuário da Divina Misericórdia
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“Quando observei como meu pai reza-
va, fiquei muito envergonhada, porque eu, 
após tantos anos de vida religiosa, não sabia 
rezar com tanta sinceridade e fervor, e, por 
isso, incessantemente, agradeço a Deus pelos 
pais que me deu.”

(Diário de Santa Faustina, 398)

Muitos Santos da Igreja, entre eles, 
Santa Faustina, pôde contar com o exem-
plo de vida de oração de seus pais. Sem 
dúvida, a melhor herança que os pais po-
dem deixar para seus filhos é a fé. Lance a 

semente e Aquele que a faz crescer cui-
dará dela. 

Agradeçamos pelos pais e 
pela família que temos. E jun-
tos, rezemos e vivamos de tal 
modo que as nossas famílias 
se tornem berço de vocações. 

Que daí saiam bons pais e mães, 
bons servos para o Reino de Deus, 

santos sacerdotes, religiosos e religio-
sas que estejam dispostos a abraçar a 
grande família da humanidade, onde 
quer que o Senhor os envie. Peçamos 
a Santa Faustina, a Apóstola e Secre-
tária da Misericórdia, que interceda 
por nossas famílias, igrejas domésti-
cas, para que possam testemunhar 
o amor e a misericórdia de Deus, 
para que este Reino para o qual nos 
dirigimos cresça cada vez mais no 
mundo inteiro.             

MISERICÓRDIA NA FAMÍLIA
Irmãs de Jesus Misericordioso
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41 3564-7800

Dra. Michele de Lara Busacaro

CRO 23363
Cirurgiã - Dentista

Rua Nicola Pellanda, 4763 - Sala 01
Umbará - 87940-305 - Curitiba - Pr

(41) 3289-4445 / 99201-6709

Horários
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.

Panificadora e Confeitaria

R.Pedro Picussa, 869

Aos DOMINGOS 
Frango Assado e Maionese

41 3156-2010

Jesus, eu confio em Vós!
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Empresa pioneira em retífica de carburadores desde 1992

USINAGEM PARA DISCOS 
E CUBOS DE FREIO
41 3346-6149
41 3346-8351

www.jlcar.com.br  

jlcar.carburadores@gmail.com

-Dia de Adoração: início com Missa das 7h seguindo 
até às 19h;
-Missa Vocacional às 19h e, em seguida, encontro dos 
padrinhos e madrinhas vocacionais; 
-Batizados de Setembro após a missa das 19h;
-Vigília Jovem (Setor Pinheirinho) das 23h às 6h;

-Missa da Família com Noite do Pastel às 19h;

-Terço dos homens após a missa das 19h;

-Missa pelos Dizimistas às 19h;

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

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

-Reunião do CPP às 20h;

-Formação: Escola Apostólica das 16h às 18h;

01
Sábado

03
Segunda

05
Quarta

08
Sábado

09
Domingo

12
Quarta

13
Quinta

15
Sábado

19
Quarta

23
Domingo

26
Quarta

27
Quinta

28
Sexta

29
Sábado

30
Domingo

SETEMBRO

1ª QUINZENA DE OUTUBRO

-Missa da Família com Noite do Pastel e 6º dia da novena 
de Santa Faustina às 19h;
-7º dia da novena de Santa Faustina às 19h;

-8º dia da novena de Santa Faustina às 19h;
-Terço dos homens após a missa das 19h;

-9º dia da novena de Santa Faustina às 19h;
-Reunião do CPP às 20h;

-Festa de Santa Faustina às 19h - trazer rosas para abençoar;
-Bazar das 9h às 18h;
-Vigília 24 horas pelas famílias e pelo Brasil - das 19h de 
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;

-Grupo de Adolescentes após a Missa das 9h;

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

-2º dia do tríduo de Nossa Senhora Aparecida às 19h;
-Leitura Orante da Palavra de Deus após a Missa 
das 19h;

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

-Solenidade de Nossa Senhora Aparecida
-Missas: às 7h, 15h e 19h, no Santuário;
-Às 9h, Procissão saindo da Capela São Carlos 
em direção ao 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;

-Missa pelos Dizimistas às19h;

-Missas pelos Dizimistas às 7h, 9h, 15h, 19h;
-Grupo de Adolescentes após a Missa das 9h.

01
Segunda

02
Terça

03
Quarta

04
Quinta

05
Sexta

06
Sábado

07
Domingo

09
Terça

10
Quarta

11
Quinta

12
Sexta

13
Sábado

14
Domingo
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-Terço dos homens após a Missa das 19h;

-Grupo de Adolescentes após a Missa das 9h;

-Missa de envio das Capelinhas Peregrinas  às 15h; 

-1º dia da novena de Santa Faustina às 19h;

-2º dia da novena de Santa Faustina às 19h;

-3º dia da novena de Santa Faustina às 19h;

-4º dia da novena de Santa Faustina às 19h;

-Caminhada das Famílias: saída 7h30 da Igreja 
Velha do Portão e missa 11h no Santuário;
-Grupo de Adolescentes após a Missa das 9h;
-5º dia da novena de Santa Faustina às 19h.

Shopping Palladium
Piso G1
Varanda Externa
41 32123851
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SANTUÁRIO PROMOVE 4ª EDIÇÃO DO 
JANTAR DO DIA DOS PAIS

Aconteceu no sábado dia 11 de 
agosto a 4ª edição do Jantar Dan-
çante do Dia dos Pais, promovido 
pelo Santuário da Divina Miseri-
córdia.

Aproximadamente 700 pessoas 
participaram, comemoraram e ho-
menagearam a todos que exercem a 
missão Divina de Ser Pai.

Neste ano o diferencial foi a 
temática do Jantar, que trouxe re-
ferências do cardápio e da cultura 
italiana. Cada mesa representava 
uma cidade da Itália e a refeição 
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41 98754-3738
41 99746-5889

www.chacaradoslagos.com
ChacaraDosLagos

ESPAÇO PARA FESTAS E EVENTOS

foi à luz de velas, deixando o am-
biente familiar mais aconchegan-
te.

Após o Jantar os Padres An-
chieta C. Muniz, MIC, Pároco do 
Santuário, e Sandro Souza, MIC, 
vigário, conduziram unidos aos fi-
lhos e familiares presentes a oração 
e bênção aos pais.

A noite de celebração foi mais 
que um jantar, para o Padre San-
dro Souza, vigário do Santuário, 
foi um momento para se reunir e 
celebrar a família.

“Nós não estamos tendo so-
mente um jantar dançante, mas 
um encontro de amigos, um en-
contro para a família, onde a gente 
pode sorrir, se alegrar, se emocio-
nar por estarmos juntos nesta igre-
ja, neste lugar tão abençoado para 
comemorar a vida desses homens 
que merecem todo o nosso carinho 
e homenagem”, afirma.

Após o jantar a Banda Herança 
de Gaiteiro, bastante conhecida e 
apreciada pelo público do Santuário, 
animou a noite no ritmo gaúcho.
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WORKSHOP DAS PASTORAIS

No fim de semana dos dias 25 e 26 de agosto, aconteceu no Santu-
ário da Divina Misericórdia o Workshop de Pastorais. O evento reu-
niu todas as pastorais numa exposição para torná-las conhecidas pelos 
paroquianos. O Workshop ocorreu ao final de cada Missa, durante 
todo o fim de semana, no salão paroquial.

Os integrantes explicaram sobre os seus trabalhos, esclareceram 
dúvidas e promoveram as suas pastorais, motivando mais fiéis a se 
engajarem nas atividades do Santuário da Divina Misericórdia.

Hoje o Santuário conta com 20 pastorais e movimentos que estão 
sempre à frente de diversas atividades como: música, dízimo, ação 
social, pastoral familiar, intercessão e muitas outras. A partir do com-
prometimento de cada membro o Santuário vem crescendo em ações 
que promovem a evangelização e verdadeiros testemunhos da comu-
nhão de Cristo.

Se você deseja fazer parte de alguma pastoral entre em contato com 
a Secretaria Paroquial pelo número 3148-3200.

Congresso Nacional da Divina

MISERICÓRDIA

A 17ª edição do Congresso 
Nacional da Divina Misericórdia 
acontece nos dias 16, 17 e 18 de 
novembro, e traz o tema “Fala ao 
mundo da minha grande e inson-
dável Misericórdia”. A programa-
ção dos três dias conta com: San-
ta Missa, Hora da Misericórdia, 
palestras, pregações, momento 
cultural com apresentação teatral, 
adoração, procissão luminosa, 
momento mariano, consagração 
dos novos AEDM, momento peni-
tencial, animação e louvor.

Participações: Dom Antônio 
Peruzzo, Dom Amilton, Daniel 
Godri Jr., Alvaro e Daniel, Padre 
Ezequiel Dal Pozzo e muito mais.

Desde ano 2000 o Santuário da 
Divina Misericórdia junto com a 
Congregação dos Padres Marianos 
organiza os Congressos Nacionais 
da Divina Misericórdia. No início 
participavam em média 250 con-
gressistas. Atualmente participam 
de cada edição cerca de 1 mil pes-
soas de diversos estados do Brasil. 
Eles peregrinam até o Santuário 
para vivenciar três dias de muita 
oração, formação e espiritualidade.

VALORES:
Inscrição: R$ 120,00

Inscrição+Alimentação: R$ 180,00

Adquira em misericordia.org.br
ou na Loja do Santuário.

PONTO TAXI
SÍTIO CERCADO

3227-0707
Aceitamos todos os cartões
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 A Mensagem da Divina Mi-
sericórdia, deixada por Jesus ao 
mundo por meio de Santa Faustina 
tem se espalhado cada vez mais. A 
Congregação dos Padres Marianos 
assumiu a difusão desta mensagem 
como um dos elementos do seu 
apostolado e missão – veja um pou-
co da história:

 · Em 1994 o Dr. Bryan Tha-
tcher (EUA) teve a inspiração de 
reunir em sua casa um pequeno 
grupo para rezar e meditar os escri-
tos de Santa Faustina,  assim foi se 
formando os AEDM – um movi-
mento de leigos que foi sendo asso-
ciado aos Padres Marianos.

· Em 1996 foi impresso o pri-

HISTÓRIA DOS APÓSTOLOS EUCARÍSTICOS DA 
DIVINA MISERICÓRDIA
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meiro manual dos AEDM.
· Em 1998 o Pe. Serafim Micha-

lenko, MIC (um dos responsáveis 
pela Canonização de Santa Faus-
tina) uniu oficialmente os AEDM 
à Congregação dos Padres Maria-
nos – desta forma, aqueles que se 
tornam AEDM se tornam também 
membros espirituais desta Congre-
gação e recebem orações todos os 
dias.

· No dia 05/10/1998 o Papa 
João Paulo II concedeu a sua bên-
ção para os AEDM.

· Em 1999 o mesmo Papa con-
cedeu uma bênção especial para 
todos que, durante a Adoração ao 
Santíssimo, rezassem o Terço da 

SIEMENS

ROBSON DORICO

robsondorico@gmail.com

 41 99213-4975

FANUC
SYNTEC

MASTER CNC
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELETROMECÂNICA 

EM CNC

CORTINAS, PERSIANAS E PAPEL DE PAREDE

Rua Deputado Pinheiro Júnior, 1362

Tel: (41) - 3348-1220 
Cel: (41) - 98837-2978

e- mail: perfio.cort@hotmail.com

TAMBÉM: TAPETES, ALMOFADAS E 
DECORAÇÕES PARA O SEU LAR

Rua João Sikora,194 - Moradias Hebron

Misericórdia na intenção dos do-
entes e agonizantes.

· Hoje existe AEDM em vários 
países – eles são os Apóstolos Eu-
carísticos da Divina Misericórdia: 
um movimento, uma forma de 
viver, um apostolado – um jeito 
especial de “ser mão e ser pé” do 
próprio Cristo: pra fazer caridade, 
pra levar amor e esperança, pra es-
palhar sementes de Misericórdia, 
pra aprender a ser misericordioso.

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

CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO À DIVINA 
MISERICÓRDIA

Setembro: Dias 13 e 14 
Jesus ensina Irmã Faustina a rezar

o Terço da Misericórdia



ENCERRAMENTO DO CERCO
DE JERICÓ

SEMINÁRIO DOS ARCANJOS

Terça-feira às 19h

Tema geral:
“O Combate de Santa 
Faustina contra o inimigo da 
Misericórdia”

04/09  A missão dos Anjos 
na  história da Salvação.
Pregação: Daniel Godri Júnior

11/09 O que é e o que 
não é do inimigo?
Pregação: Daniel Godri Júnior

18/09 A visão de um Padre 
exorcista sobre o Combate 
de Santa Faustina sobre o 
inimigo da Misericórdia.
Pregação: Pe. Anchieta, MIC

25/09 A noite de São Mi-
guel com Pe. Sandro, MIC e 
Daniel Godri Júnior

No dia 21 de agosto foi celebrado no Santuário da Divina Misericór-
dia o encerramento do Cerco de Jericó das doenças incuráveis humana-
mente. O Padre Sandro Souza, MIC, conduziu a celebração que reuniu 
aproximadamente 3 mil pessoas.

A programação iniciou com a preparação para o encerramento do Cer-
co, às 15h com a Hora da Misericórdia, Adoração e Rosário. O encerra-
mento iniciou com a Santa Missa, às 19h, seguido das sete voltas do San-
tíssimo. Em cada uma das voltas os fiéis clamaram por cura e libertação, 
entre os pedidos: a cura emocional, a cura física, e o perdão.

Antes de iniciar as sete voltas o Padre Sandro leu alguns dos testemu-
nhos recebidos, para que os devotos soubessem dos milagres que Jesus 
operou nas vidas das pessoas pelo Cerco de Jericó das doenças incuráveis 
humanamente.

Participe dos encontros do Grupo de Oração, às terças-feiras 19h, 
e experimente as graças que Jesus Misericordioso tem para você e para a 
sua família.
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Jazigos Planos Funerais
      41 3275-6440        com preços promocionais a partir de a partir de

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

www.memorialdavida.com.br
R$ 11.600,00*

*com 3 gavetas já construídas
R$ 39,00
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QUER CONHECER MAIS A BÍBLIA?

“O Espírito disse a Filipe: Apro-
xima-te para bem perto deste carro. 
Filipe aproximou-se e ouviu que o 
eunuco lia o profeta Isaías, e per-
guntou-lhe: Porventura entendes 
o que estás lendo? Respondeu-lhe: 
Como é que posso, se não há al-
guém que mo explique? E rogou a 
Filipe que subisse e se sentasse jun-
to dele” (At 8,29-31).

É... muitas vezes parece que so-
mos como este ministro da rainha 
com um texto bíblico nas mãos! 
Parece muito complicado!

A situação fica ainda mais difí-
cil quando decidimos ler a Bíblia 
como se fosse um livro de literatu-
ra qualquer. Abrimos no primeiro 
capítulo de Gênesis, vamos para o 

segundo, terceiro... terminamos. 
Passamos para Êxodo. Parece que 
a coisa está indo bem! Muitas his-
tórias, situações dramáticas. Nas-
cimentos, aventuras, assassinatos, 
idas e vindas, praticamente um en-
redo de filme ou novela (já vimos 
esta novela antes?). Entramos no 
livro de Levíticos e o caminho fica 
bem mais difícil. Chegamos em 
Números. Pronto. A empolgação 
acabou de vez e agora só os fortes 
resistirão no propósito da leitura da 
Bíblia de capa a capa...

Vamos fazer diferente?
Quero lhe convidar a “passear” 

por alguns trechos das Escrituras a 
cada mês, aqui, em nosso informa-
tivo! Vou lhe mostrar como a lei-

tura do texto bíblico pode ser em-
polgante, profunda e ser alimento 
para nossa vida! Aproveite que é 
mês da Bíblia e venha comigo! 
Você vai gostar!

Até a próxima!
Robert Rautmann

(Teólogo)
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