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

córdia, estamos chegando ao fim 
de mais um ano de caminhada. 
O novo ano se aproxima e, com 
mais um número do nosso in-
formativo, desde já, vos saúdo: 
“Glória a Deus no mais alto dos 
céus e na terra paz aos homens!” 
(Lc 2, 14a). A Você e a todos que 
acreditam na Misericórdia infinita 
de Deus: coragem! Confiança! E 
que o Espírito do Deus Menino, 
a Misericórdia encarnada, que já 
está em cada um dos batizados, 
lhes renove trazendo a certeza da 
vitória que Cristo nos deu.

Chegando ao fim de mais um 
ano, é tempo de agradecer. Agra-
deço pelo que cada um de vocês é 
e significa para o nosso Santuário 
da Divina Misericórdia – recebam 
toda a gratidão, em nome da nossa 
Congregação dos Padres Marianos, 
das Irmãs da Congregação de Jesus 
Misericordioso e do nosso Con-
selho Econômico. Quero agrade-
cer a Deus, por cada pessoa, cada 
momento vivido e por tudo o que 
aconteceu aqui na “Casa da Mise-
ricórdia”: nas várias celebrações, 
momentos marcantes; mais uma 
Festa da Divina Misericórdia; as 
comemorações do dia das mães e 
dos pais; o Aniversário do Santuá-

rio; mais um Congresso Nacional. 
Foram tantas coisas que, por um 
instante, parece tão longe, e às vezes 
desafiador de acontecer. Mas, que 
agora, podemos olhar para trás e 
ver: tudo já passou. Agora, o maior 
sentimento é de gratidão! Que as-
sim seja, também, por tudo o que 
cada um de vocês viveram em suas 
vidas em 2018.

Agradecendo a Deus, também 
peço por cada um que agora faz esta 
leitura, para que o Novo Ano, seja 
pleno da Sua graça e misericórdia. 
Jesus, eu confio em Vós!

Pe. Francisco Anchieta, MIC
Reitor do Santuário da Divina Misericórdia
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“Ó doce Menino Jesus, aqui tendes o meu coração, 
que ele seja para Vós uma morada amena e confor-
tável. Ó Majestade imensurável, como Vos aproxi-
mastes docemente de nós. Aqui não existe temor dos 
raios do grande Javé, aqui está o doce Menino Jesus. 
Aqui, nenhuma alma tem medo, embora não tenha 
diminuído a Vossa majestade, mas apenas tenha Se 
escondido.” (Diário de Santa Faustina, 845)

Aproxima-se o Natal! O tempo litúrgico do Advento  
ajuda a prepararmos o nosso coração para o nascimento 
do Senhor. Santa Faustina vivenciava este período em re-
colhimento profundo e, mesmo diante das distrações que 
normalmente ocorriam, buscava preparar seu coração, para 
que se tornasse uma morada agradável, e que ali o Senhor 
pudesse encontrar um lugar para Ele.  Quantas vezes nós, 
em meio a tantos preparativos para celebrar o Natal, envol-
vemo-nos de tal maneira que nosso coração não se torna 
morada, pois está ocupado com outras coisas. Mas, indi-
ferente a tudo que nos preocupa, que o lugar do Senhor 
esteja reservado. Que Santa Faustina nos ajude a voltar o 
olhar para o Menino Jesus na manjedoura. E que apesar 
de tantos preparativos, possamos perceber quão grande é o 
amor de Deus, que se dignou habitar entre nós, para não 
nos deixar sozinhos, mas para nos dar a certeza de que seu 
amor por nós é sem limites. Que a noite de Natal não seja 
mais uma entre outras, mas que o nosso coração possa se 
tornar o lugar que Ele possa morar. 

  Jesus, eu confio em Vós!

FAZEI DE MIM A TUA MORADA
Irmãs de Jesus Misericordioso
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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.

Rua João Bettega, 1886  
Portão - Curitiba/PR

41 3085 5222         41 9 9799 6038

www.expansaopapel.com.br

Portas de Segurança - Portas Blindadas
 Janelas de Segurança - Cofres Fortes - Cofres de Segurança 

41 3246-6016
contato@fichesul.com.br  - www.fichesul.com.br
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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

Panificadora e Confeitaria

R.Pedro Picussa, 869

Aos DOMINGOS 
Frango Assado e Maionese

41 3156-2010
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01 (SÁB)
-Dia de Adoração: início 
com a Missa das 7h seguin-
do até às 19h;
-Casamento Comunitário às 
10h;
-Batizados de Dezembro 
após a missa das 19h;
-Missa Vocacional às 19h e 
3º dia da novena da Imacu-
lada Conceição  e, em segui-
da, encontro dos padrinhos 
e madrinhas vocacionais;

AGENDA DO SANTUÁRIO DA DIVINA MISERICÓRDIA

Calendário da devoção à Divina Misericórdia
09 de dezembro — Jesus pede a Santa Faustina que prepare a Festa da Misericórdia através de 

uma novena (1936). 

02 (DOM) 
-4º dia Novena 
da Imaculada 
Conceição;

03 (SEG)
-Missa da Família e 5º dia No-
vena da Imaculada Conceição 
com Noite do Pastel às 19h;

04 (TER)
-6º dia Novena 
da Imaculada 
Conceição;

05 (QUA)
-7º dia Novena 
da Imaculada 
Conceição;

06 (QUI)
-8º dia Nove-
na da Imacu-
lada Concei-
ção;

07 (SEX)

-9º dia No-
vena da Ima-
culada Con-
ceição;

08 (SÁB)
-Solenidade da Imaculada Conceição;
-Missa pelos Dizimistas às 19h com café para 
a comunidade;
-Bênção e envio das novas capelinhas de Nos-
sa Senhora;

09 (DOM)
-Missas pelos Dizimistas às 7h, 9h, 15h e 19h com café para a comunidade;
Coral de Natal das Janelinhas na missa das 19h;

12 (QUA)
-Após a Missa 
das 19h – Leitura 
Orante da Pala-
vra de Deus;

18 (TER)
-Encerramento do 
Grupo de Oração 
com Coral de Na-
tal das Janelinhas;

22 (SÁB)
-Missa para os Idosos e 
Doentes às 15h – Em 
preparação para celebra-
ção do Natal;

  

24 (SEG)
-Vigília de 
Natal às 
20h;

  

25 (TER)
-Missas às 
7h, 9h, 15h 
e 19h;

  

31 (seg)
- M i s s a 
às 19h.

DEZEMBRO

JANEIRO
01 (TER)

-Missas às 9h, 15h e 19h – Sole-
nidade Maria Mãe de Deus;

05 (SÁB)
-Missa da Família com Noite do 
Pastel às 19h – NOVO DIA;

12 (SÁB)
-Missa pelos Di-
zimistas às 19h;

13 (DOM)
-Missas pelos Dizimistas às 
7h, 9h, 15h e 19h.
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17º CONGRESSO NACIONAL DA DIVINA MISERICÓRDIA

ORDENAÇÃO DIACONAL NO SANTUÁRIO

Entre os dias 16 e 18 de 
novembro aconteceu no Santuário 
da Divina Misericórdia o 17º 
Congresso Nacional da Divina 
Misericórdia. O evento, que nos 
últimos anos tem reunido em torno 
de 1 mil participantes, envolve 
pessoas de todo o Brasil para ter 
uma renovação na sua fé e para 
obter novos conhecimentos sobre 
devoção à Divina Misericórdia.

A cada edição, o tema do Con-
gresso procura enfatizar um mo-
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41 98754-3738
41 99746-5889

www.chacaradoslagos.com
ChacaraDosLagos

ESPAÇO PARA FESTAS E EVENTOS

mento em evidência na Igreja. Em 
2018, o Congresso teve como tema: 
“Fala ao mundo da Minha grande 
e insondável misericórdia (Diário, 
164)”, motivando os devotos para 
uma atitude missionária, conforme 
recomenda o Ano do Laicato.

O tema é um trecho extraído do 
Diário de Santa Faustina, em que 
Jesus pede para tornar conhecida a 
Sua Misericórdia, pois isso é o que 
conduzirá mais almas à salvação e 
alegrará o Seu coração.

Na Santa Missa das 15h, de domingo dia 25, aconteceu no 
Santuário da Divina Misericórdia a Missa de ordenação de 16 no-
vos Diáconos Permanentes, da Arquidiocese de Curitiba-PR. 

Mais de 3 mil pessoas participaram da ordenação, que con-
tou com a presença dos Diáconos Permanentes já ordenados da 
Arquidiocese, de alguns padres de outras comunidades e cidades 
próximas, e teve como celebrante o Arcebispo Dom José Antônio 
Peruzzo.

Depois de 3 anos de curso, os candidatos ao diaconato foram 
eleitos por Dom Peruzzo.

Após o Evangelho, deu-se início ao rito de ordenação, que é 
composto por 4 momentos: A eleição dos Candidatos e o propó-
sito dos eleitos; Ladainha de todos os Santos; Imposição das Mãos 
com a prece de ordenação; A entrega do Evangelho com o abraço 
da Acolhida.

Em sua mensagem, Dom Peruzzo afirmou que este é um mo-
mento precioso de adesão ao Senhor. “Diácono quer dizer serviço. 
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ANUNCIE  AQUI
(41) 3148-3200

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

 41 3564-7800

No domingo, dia 25 de novem-
bro, na Santa Missa das 19h foram 
investidos 18 novos coroinhas e 53 
renovaram os seus votos de serviço 
por mais um ano.

A formação para ser coroinha é de 
8 meses. Neste tempo, os candida-
tos aprendem sobre conhecimentos 
específicos do ministério dos coroi-
nhas, normas, funções e responsabi-
lidades, orações e os mandamentos 
dos coroinhas. Também são ensina-
dos sobre ano litúrgico, objetos, ves-
tes, símbolos e livros litúrgicos, parte 
por parte da missa, além de realiza-
rem ensaios práticos.

Em 2018 a pastoral dos coroinhas 
completa 10 anos.  Os primeiros co-
roinhas foram investidos no dia 30 
de novembro de 2008. Dos 24 que 
iniciaram, apenas uma coroinha se-
gue no serviço ao altar até hoje, Alla-
na Goetten, que atualmente é a ceri-
moniária do Santuário. 

Para comemorar os 10 anos de 
caminhada da pastoral, no dia 08 de 

dezembro haverá no Santuário uma 
Missa em ação de graçasàs 15h, e após 
a celebração um jantar comemorativo.

Os pais também são incluídos nas 
diversas atividades que a pastoral dos 
coroinhas executa. As mães preparam 
lanches para as reuniões e as Festas Ju-
ninas. Os bingos do Santuário envol-
vem a todos os familiares, assim como 
nos passeios que a pastoral organiza.

Marlene Skraba Goetten junto 
com Allana Goetten, estão  à frente 
da coordenação há 7 anos.

Tudo o que fizerem daqui em diante 
terá o traço de um ministro ordena-
do por um Deus Misericordioso.”

O Catecismo da Igreja Católica, 
1570, explica que cabe aos diáconos, 
entre outros serviços, assistir o Bispo 
e os padres na celebração dos divinos 
mistérios, sobretudo a Eucaristia; 
distribuir a Comunhão; assistir ao 
matrimônio e abençoá-lo, proclamar 
o Evangelho e pregar, presidir os fu-
nerais e consagrar-se aos diversos ser-
viços da caridade.

SANTUÁRIO ACOLHE 18 NOVOS COROINHAS



Grupo de
oração Preparação para o natal

04.12   O verdadeiro sentido do Natal - Pe. Leonardo, MIC

11.12   Retrospectiva da Misericórdia 2018 - Pe. Sandro, MIC

18.12   Natal da Misericórdia - Pe. Anchieta, MIC
 
29.01.19   Retorno do Grupo de Oração com Bênção das velas e
Bênção da garganta
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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

O Cerco de Jericó dos Sentimentos 
que teve como tema geral: “Tende em 
vós o mesmo sentimento de Cristo Je-
sus”, aconteceu no Santuário durante 
os meses de outubro e novembro. A 
missão deste Cerco foi de organizar e 
libertar os sentimentos que não fazem 
bem a partir da oração.

 “O sentimento é a porta de entra-
da para Deus agir. Deus vai agir na ale-
gria, no perdão, no amor, na gratidão. 
Mas também o sentimento é a porta de 
entrada para o inimigo agir”, afirmou 
o Padre Sandro Souza, MIC, num dos 
encontros do Cerco de Jericó. 

Segundo o Padre Sandro, o senti-
mento sempre quer dizer alguma coi-
sa. E se não prestarmos atenção, ele 
vai falar no corpo. Portanto, temos 
que aprender a fazer as pazes com os 
sentimentos.

1. Tristeza: Sua função é dizer 
para você parar de pensar no passado. 
Quando você ficar triste, pode se per-
guntar: o que de importante eu estou 
me esquecendo de fazer? Uma grande 
tristeza pode estar dizendo: essa nunca 
foi a vontade de Deus para você, está 
na hora de mudar.

2.  Vergonha ou timidez: Tem 
a função de avisar que o indivíduo 
está com a autoestima baixa e que ele 
precisa se valorizar mais para poder 

se posicionar. Esses sentimento  tam-
bém querem dizer: você precisa parar 
de se preocupar tanto com a opinião 
dos outros. Vergonha e timidez que-
rem dizer que está na hora de brincar 
mais, pois tem uma criança aprisiona-
da dentro de você. Mostre a sua beleza 
interior.

3. Inveja: Tem como função avi-
sar que precisamos ter mais gratidão 
no coração. Agradecer mais, louvar 
mais, resolver as frustrações. É hora de 
valorizar quem você é, todas as suas lu-
tas e conquistas. Questionamento: O 
que tenho deixado de valorizar? Estou 
me comparando com quem ultima-
mente? Não está na hora de reclamar 
menos e agradecer mais?

4. Culpa: Sua raiz se encontra 
na crença de que é errado errar, e to-
dos que erram merecem ser castigado. 
Você precisa aprender a  assumir seus 
erros  de forma saudável. Diga: eu 
aceito que errei, aceito que não sou 
perfeito, eu me perdoo, vou parar de 
me lamentar, existe uma solução.

5. Ciúme: Quer te avisar que o 
outro não é seu e que você não tem o 
direito de se apossar das pessoas. Indi-
ca medo e insegurança. O verdadeiro 
amor gera controle ou liberdade? Des-
perta controle ou confiança? Pergunte-
-se: Sei amar e ser amado? Ou estou fe-

rido e preciso ser curado pelo Senhor?
6. Ansiedade: Nasce de um pro-

fundo medo e insegurança da pessoa 
que está se esquecendo de tudo o que 
passou para chegar aonde chegou, que 
está se esquecendo de quem ela é. A 
pessoa sente um medo fantasioso. 
Pergunte-se: qual a possibilidade des-
te medo acontecer de verdade? Onde 
preciso ter mais coragem? Esse sen-
timento quer dizer para você confiar 
mais, ter mais fé, lembrar-se de quem 
você é e se abandonar nas mãos de 
Deus. Você não está sozinho!

7. Raiva: Fortes expressões de 
contrariedade. Essa irritação, agressi-
vidade interior, nasce da injustiça e da 
incapacidade de se defender. Ela en-
sina que você cresceu e pode falar, se 
expressar, se defender. Você pode fazer 
isso!

Você precisa aprender a conhecer 
os seus sentimentos, conversar con-
sigo mesmo, ser amigo daquilo que 
você sente. Como cita Victor Frankl: 
“o sentimento pode ser educado e co-
locado a serviço do seu organismo”.

É possível agir diferente, mesmo 
que seja só por hoje!

A FUNÇÃO DE CADA SENTIMENTO
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JAZIGOSPLANOS FUNERAIS       41 3275-6440        
com preços promocionais a partir dea partir de

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

R$ 11.600,00
com 3 gavetas já construídas

R$ 39,00

 PRESÉPIOS EM RESINA

ATÉ 6X SEM JUROS 
(parcela minima de R$ 50,00)

ou 15% desconto para 
pagamento à vista

(dinheiro ou débito)Diário Bíblico
a partir de

R$ 22.90

Loja do Santuário

cONHEÇA NOSSA LOJA!   -   Estrada do Ganchinho,Nº 570, cURITIBA-pr
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O TEMPO DO ADVENTO 

O Advento é o tempo de prepara-
ção para celebrar o Natal e começa 
quatro domingos antes desta festa. 
Marca também o início do novo 
Ano Litúrgico católico, iniciando 
no domingo, 2 de dezembro.
Nas duas primeiras semanas os fi-
éis são convidados a meditar sobre 
a vinda do Senhor. E nas duas se-
guintes para refletir concretamente 
sobre o nascimento de Jesus.
Nas igrejas e nas casas são coloca-
das as coras do Advento e se acen-
de uma vela a cada domingo. Neste 
período os paramentos do sacerdo-
te e as toalhas do altar são roxos, 
como símbolo de preparação e pe-
nitência, com exceção do terceiro 
domingo, o Domingo Gaudete (da 
alegria), no qual se pode usar a cor 
rósea.
O verdadeiro sentido deste tempo 
é recordar que a principal prepara-
ção deve ser interior, na espera da 
vinda de Jesus.

Da cepa brotou a rama
No altar do Santuário da Divina 
Misericórdia a coroa do Advento 
foi ornamentada em um tronco de 
árvore, que remete ao texto bíblico 
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de Isaías 11,1: “do tronco de 

Jessé sairá um ramo, um bro-

to nascerá de suas raízes”.

Preparada pelas Irmãs de 

Jesus Misericordioso, a co-

roa do Advento também re-

presenta simbolicamente a 

melodia popular: “Da cepa 

brotou a rama, da rama bro-

tou a flor, da flor nasceu Ma-

ria, de Maria o Salvador”.

Esta melodia foi adapta-

da do folclore mineiro por 

Tavinho Moura, conheci-

da como Calix Bento, e é a 

uma expressão de fé de um 

povo que louva ao Menino 

Jesus e a Nossa Senhora.

Neste tempo de espera da 

vinda de Jesus, deixemo-

-nos tocar pelo amor ma-

ternal que nasceu da flor e 

peçamos a graça de um co-

ração disponível para Deus. 

Santa Maria, rogai por nós!


