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

dia, você está recebendo mais uma 
edição do nosso informativo Mise-
ricórdia em Foco, e, desejo que o 
amor misericordioso de Deus e a 
paz estejam contigo!

Partilho com vocês um pouco 
do que somos chamados a viver 
como parte do Carisma da nossa 
Congregação. Iniciando esse mês 
celebramos no calendário da nossa 
Igreja, o Dia de Finados. Esta ce-
lebração está muito relacionada ao 
Carisma Mariano, uma vez que, 
um dos pontos principais do exer-
cício do nosso Carisma é a oração 
pelos falecidos e almas do purgató-

rio. Portanto, rezemos por aqueles 
que conhecemos, amamos, mas 
que já não se encontram mais en-
tre nós! Aqui, em nosso Santuário, 
estaremos celebrando, conforme a 
liturgia da Igreja sugere: A Oitava 
de Finados. Participem conosco!

Neste mês de novembro, tam-
bém, é importante destacar a cele-
bração litúrgica de Nossa Senhora, 
no dia 16, sob o título de: Mãe da 
Misericórdia – Aquela que é ge-
radora, portadora da própria mi-
sericórdia de Deus, que é Jesus, o 
Salvador. Por isso, o título Mãe da 
Misericórdia.

Esse título foi atribuído a Maria, 
por volta do século XVI, e está as-
sociado ao “Magnificat”. No canto, 

ela agradece a Deus pelas maravi-
lhas que Ele está fazendo em sua 
vida. Em Lucas 1,50, Maria diz: 
“Sua misericórdia se estende, de 
geração em geração, sobre os que o 
temem”. Título que, também, entra 
para a Ladainha de Nossa Senhora: 
“Mãe de Misericórdia”, e a oração 
da Salve Rainha: “Salve, Rainha, 
Mãe de Misericórdia (...)”. Assim a 
Igreja passa a invocar a intercessão 
de Maria com esse título, confiando 
na misericórdia que ela pede a Deus 
por nós. Amados irmãos rezemos e 
celebremos pedindo que a Mãe da 
Misericórdia interceda, sempre, por 
todos nós.

Pe. Francisco Anchieta, MIC
Reitor do Santuário da Divina Misericórdia

RECADO DO REITOR

NOVEMBRO/2018
EDIÇÃO 003

CELEBRAÇÃO DE 
NOSSA SENHORA 
APARECIDA
PÁG. 05



“No dia do encerramento da novena em Ostra Brama, 
à noite, após o cântico da ladainha, um dos sacerdotes 
trouxe o Santíssimo Sacramento no Ostensório. (...) A 
Mãe Santíssima dizia-me que aceitasse todas as exigên-
cias de Deus como uma pequena criança, sem nenhu-
ma indagação, pois de outra forma isso não agradaria a 
Deus. (...)” (Diário de Santa Faustina, 529)

Ostra Brama é um lugar muito importante para os moradores 
de Vilnius desde o início do séc. XVII. Em 1670, um pregador 
dizia: “Para entrar e sair da cidade, os homens têm de sair por 
esta porta. Assim, na porta do Céu está esperando por nós Maria 

Santíssima”. Maria foi presente de modo especial 
na vida de Santa Faustina. Há várias passagens 
do Diário onde ela se volta para a Mãe Santís-
sima, busca a Sua intercessão e Seus conselhos, 
e neste número que hoje meditamos, Faustina 

tem a graça da presença da Mãe da Miseri-
córdia. Nós também temos que viver de 

modo que Ela seja nossa Porta do Céu. 
Não desanimemos em clamar a Ela, 
principalmente neste mês, quando 
lembramos os nossos falecidos, en-
treguemos nossos próximos falecidos 

sob a intercessão d’Ela e desejemos con-
templar a Sua imagem, para que em nosso 

coração nasça mais confiança e aceitação da 
vontade de Deus. Então seremos verdadei-
ros filhos de Deus e de Sua Mãe Santíssima.

SUPLICAR COMO UMA CRIANÇA
Irmãs de Jesus Misericordioso
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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  
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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

  Jesus,
eu confio em Vós!

ANUNCIE  AQUI
(41) 3148-3200

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

 

Calendário da devoção à
Divina Misericórdia

16 de novembro — Memória de Nossa 
Senhora Mãe de Misericórdia.
30 de novembro — O Papa João Paulo 
II lança a primeira encíclica totalmente 
dedicada ao tema da Misericórdia Divi-
na na história da Igreja (1980).
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Panificadora e Confeitaria

R.Pedro Picussa, 869

Aos DOMINGOS 
Frango Assado e Maionese

41 3156-2010
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NOVEMBRO

01 - Reunião do CPP às 20h;
02 - Celebração de Finados;
02 a 09 - Oração da Oitava de Finados – Todos os 
dias às 18h30, Oração das Vésperas pelos fale-
cidos;
03 - Missa Vocacional às 19h e, em seguida, en-
contro dos padrinhos e madrinhas vocacionais;
- Batizados de Novembro após a missa das 19h;
- Dia de Adoração: início com a Missa das 7h 
seguindo até às 19h;
05 - Missa da Família com Noite do Pastel às 19h;
10 - Assembleia Paroquial das 15 às 20h;
- Missa pelos Dizimistas às 19h;
11 - Na Capela São Carlos Borromeu: Festa de 
São Carlos Borromeu com costela fogo de chão;
- Passeio Ciclístico: início às 9h30 na Acade-

DEZEMBRO
01 - Dia de Adoração: início com a Missa das 7h 
seguindo até às 19h;
-Casamento Comunitário 10h;
-Batizados de Dezembro após a missa das 19h;
-Missa Vocacional às 19h e, em seguida, encon-
tro dos padrinhos e madrinhas vocacionais;
-Show Rosa de Saron + Rock in Cristo + Consa-
grasom (ingressos: Disk Ingressos)
03 - Missa da Família com Noite do Pastel às 19h;

mia GigaFit (Rua Nicola Pelanda, 150). Previ-
são de chegada às 11h no Santuário;
- Missas pelos Dizimistas às 7h, 9h, 15h e 19h;
13 a 15 - Tríduo de Nossa Senhora Mãe da Miseri-
córdia às 19h;
14 - Leitura Orante da Palavra de Deus após a Mis-
sa das 19h;
15 - Missa e pocket show com Pe. Ezequiel Dal Po-
zzo, 19h.
16 a 18 - 17º Congresso Nacional da Divina Mise-
ricórdia;
24 - Escola Apostólica, no Salão Paroquial das 16 
às 18h;
25 - Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei 
do Universo;
29/11 a 07/12 - Novena a Nossa Senhora da Imacu-
lada Conceição.

08 - Solenidade Nossa Senhora da Imaculada Con-
ceição;
- Missa pelos Dizimistas às 19h;
09 - Missas pelos Dizimistas às 7h, 9h, 15h e 19h;
12 - Leitura Orante da Palavra de Deus após a Mis-
sa das 19h;
15 - Ordenação Sacerdotal do Diácono Gilvan, no Rio 
de Janeiro - Haverá ônibus saindo do Santuário.

AGENDA DO SANTUÁRIO DA DIVINA MISERICÓRDIA
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24H DE ORAÇÃO PELAS  FAMÍLIAS E PELO BRASIL

OBRAS DE AMOR E MISERICÓRDIA

Nos dias 05 e 06 de outubro, foi 
celebrado no Santuário da Divina 
Misericórdia a primeira Vigília da 
Misericórdia 24h, que trouxe o tema: 
Minha Família nas mãos de Jesus.

O encontro reuniu mais de 200 
pessoas e a proposta da Vigília foi 
incentivar cada membro das famí-
lias, em intimidade com o Senhor, 
a refletir: “qual é o meu papel den-
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41 98754-3738
41 99746-5889

www.chacaradoslagos.com
ChacaraDosLagos

ESPAÇO PARA FESTAS E EVENTOS

ANUNCIE  AQUI
(41) 3148-3200

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

 

tro da família, dentro da comuni-
dade, dentro da sociedade?”.

A Vigília de 24h de oração foi 
um encontro de entrega, um mo-
mento para depositar no coração 
de Jesus todas as chagas e tribula-
ções, para que Ele possa iluminar, 
consolar e ajudar cada família a 
carregar diariamente a sua cruz.

Passaram pelo Santuário da Di-
vina Misericórdia o psicólogo Roger 
Tonon, Padre Maurício (Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus); Padre Mar-
celo Castro (Paróquia Santa Cecília 
– Campo Largo); Diácono Lázaro 
(Santuário Nossa Senhora do Equilí-
brio); Irmã Zélia, Daniel Godri Jr e 
as Irmãs de Jesus Misericordioso.

Oferecendo um pouco do seu tempo e pre-
ocupando-se com quem necessita de ajuda, o 
Ministério Obras de Misericórdia (MOM) dos 
Apóstolos Eucarísticos da Divina Misericórdia 
(AEDM), do Santuário da Divina Misericórdia, 
tem a missão de praticar ações de caridade para 
com o próximo, socorrendo-os em suas necessi-
dades corporais e espirituais.

Foi com essa missão de praticar a caridade 
que os integrantes do Ministério viajaram para 
Adrianópolis, no sudeste do Paraná, para visitar 
quatro comunidades carentes, nos dias 13 e 14 
de outubro. 

As crianças aguardavam ansiosas pela chega-
da do grupo. Nestes dias elas puderam brincar 
com os voluntários, fazer pinturas no rosto, lan-
char com os amigos, receber muito amor, cari-
nho e os presentes que o Ministério levou para 
distribuir.
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(41) 3148-3200

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

 41 3564-7800

CELEBRAÇÃO DE NOSSA SENHORA APARECIDA
E DIA DAS CRIANÇAS NO SANTUÁRIO

A solenidade de Nossa Senhora 
Aparecida foi celebrada novamente 
em parceria com a CEASA-Curiti-
ba. A programação do Santuário da 
Divina Misericórdia reuniu os fiéis 
numa procissão em direção à Ceasa 
onde foi realizada a celebração festi-
va. Celebrada pelo Pároco do San-
tuário, Padre Francisco Anchieta, 
MIC, a Santa Missa reuniu aproxi-
madamente 400 pessoas.

Após a celebração, os devotos da 
Mãe Aparecida saíram em carreta 
com a imagem de Nossa Senhora, 
com destino ao Santuário da Divina 
Misericórdia, onde o padre realizou 
a bênção dos veículos.

Durante a tarde mais de 200 
crianças participaram da programa-

ção do Dia das Crianças, que encer-
rou com a distribuição de presen-
tes. Pela primeira vez a festividade 
contou com a parceria da CEASA 
e SESC, que trouxeram brinquedos 
infláveis, cama elástica e palhaços 
para divertir os pequenos. Os movi-
mentos do Santuário doaram o seu 
tempo e participaram ativamente 
para que a alegria não faltasse neste 
dia de Nossa Senhora e também das 
crianças.

Os lanches e brinquedos dis-
tribuídos foram arrecadados no 
Santuário da Divina Misericórdia 
durante o mês de setembro. Agrade-
cemos aos voluntários que tornaram 
a tarde das crianças mais divertida 
e feliz.



Cerco de Jericó dos Sentimentos
“Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus” (Fl 2,5)

06.11 A função de cada Sentimento | Pregação: Pe. Sandro, MIC
  

13.11 Angústia e Ansiedade | Pregação: Dr. João Paulo
Borgonhoni – Professor e Psicólogo
  

20.11 Medo e Confiança | Pregação: Irmã Zélia
    

27.11 Encerramento do Cerco de Jericó dos Sentimentos “A 
noite do Coração – do Sangue e da Água que jorraram do 
Coração de Jesus Misericordioso | Pregação: Pe. Anchieta, MIC   
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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

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
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SANTUÁRIO INAUGURA ESPAÇO PACIFICAR É DIVINO

No dia 25 de outubro, quin-
ta-feira, estiveram presentes no 
Santuário da Divina Misericórdia, 
a 2ª Vice-Presidência do TJ-PR, 
Desembargadora Lídia Maejima, e 
seus auxiliares para a inauguração 
do Espaço Pacificar é Divino.

 O intuito deste Projeto é abrir 
para a comunidade alternativas 
consensuais para a solução de con-
flitos e promover ações pacifica-
doras em conjunto com o Poder 
Judiciário.

Quais questões podem ser re-
solvidas?

Questões familiares, de vizi-
nhança, acidente de trânsito e até 
mesmo questões comerciais po-
dem ser levadas para os Espaços 
Pacificar. No local, a outra pessoa 
envolvida no caso é convidada 
para participar de uma reunião, 
com o objetivo de resgatar o diá-
logo e discutir as possibilidades de 
resolver o conflito. Finalizando o 

encontro com um consenso entre 
os interessados, o acordo pode ser 
redigido e homologado por um 
Juiz, que agregará ao documento a 
mesma validade de uma sentença 
judicial.

O Santuário conta com dois pa-
cificadores, os advogados Leliane 
Rocha e Gui Antonio de Andrade 
Moreira, os atendimentos são rea-
lizados numa sala disponibilizada 
pela paróquia, a partir de um pré-
vio cadastro realizado na Secretaria 
Paroquial. Contato: 3148-3200.

Em parceria com a Arquidiocese 
de Curitiba-PR, na figura do Arce-
bispo Dom José Antônio Peruzzo, 
e considerando a importância da 
religião na vida diária, e, também, 
o admirável trabalho de aconse-
lhamento espiritual já exercido em 
muitas comunidades, optou-se por 
unificar este trabalho na Arquidio-
cese em conjunto entre o Judiciário 
Paranaense.

Em Curitiba, além do Santuário 
da Divina Misericórdia, outras paró-
quias também fazem parte do Proje-
to Pacificar, são elas: Paróquia São 
João Batista; Paróquia Santíssimo 
Sacramento; Paróquia Nossa Senho-
ra da Paz; Paróquia Nossa Senhora 
da Luz; Paróquia Senhor Bom Jesus 
dos Perdões; Paróquia Perpétuo So-
corro; Paróquia São Braz; Paróquia 
Santo Antônio Maria Claret; Paró-
quia São José Operário e Santuário 
Nossa Senhora do Carmo.

Segundo informações da 2ª Vi-
ce-Presidência do TJ-PR, mais de 
20 instituições religiosas, de dife-
rentes denominações, estão enga-
jadas nesse projeto, que busca dis-
seminar as práticas de soluções de 
conflitos sem a judicialização.

Em caso de dúvida envie um 
e-mail para o endereço: pacificar@
tjpr.jus.br

Saiba mais sobre o projeto em 
misericordia.org.br

*Com informações do TJPR.
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Teve início no dia 02 de outubro, no Santuário da 
Divina Misericórdia, o Cerco de Jericó dos Sentimentos.

Com o tema geral: Tende em vós o mesmo sentimento 
de Cristo Jesus, busca-se com o Cerco de Jericó a reflexão 
e superação, a cada semana, dos sentimentos que causam 
mágoa, angústia, nervosismo e falta de paciência.

A missão dos encontros é organizar os sentimentos a par-
tir da oração e libertar os sentimentos que não fazem bem. 

A esperança que prevalece, chegando aos últimos en-
contros, é de que os fiéis alcancem a cura e a libertação 
de cada dificuldade, encontrando a verdadeira paz e os 
sentimentos de Cristo Jesus.

TESTEMUNHO: CURA DE DEPRESSÃO

Meu nome é Cleuza, há sete anos eu fui diag-
nosticada com depressão. Pois quando a minha 
filha ainda era bebê ela foi roubada de mim. 
Com o passar dos anos a minha angústia foi au-
mentando e cai em depressão.
Então comecei a participar no Santuário da Di-
vina Misericórdia, e o Padre Ednilson de Jesus, 
MIC, em uma Santa Missa, declarou que ali ha-
via uma mulher que estava sofrendo muito de 
depressão. Neste momento e levantei e comecei 
a chorar desesperadamente. Dias depois, vol-
tei ao Santuário e conversei com o Padre, que 
me orientou, foi atencioso e aconselhou que eu 
procurasse ajuda médica.
Durante um ano fui internada e depois segui 
usando medicamentos. Hoje, graças a Jesus Mi-
sericordioso, estou curada e liberta de todos os 
medicamentos.
Encontrei a minha filha após 33 anos, sem saber 
nenhuma notícia dela neste período. Além dela, 
tenho também o presente de ser avó. Obrigada 
Senhor pela sua Misericórdia.

Recebeu uma graça aqui no Santuário 
da Divina Misericórdia e deseja testemu-
nhar? Envie o seu testemunho para o e-mail:
jornalismo@divinamisericordia.com.br.
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ESAÚ E JACÓ: AS PREFERÊNCIAS DE DEUS 
Uma das várias narrativas bíbli-

cas de que eu gosto muito e, quan-
do posso, conto em minhas forma-
ções é aquela de Esaú e Jacó.

Filhos gêmeos de Isaac e Rebe-
ca, conta o texto bíblico que eles 
lutavam no ventre de sua mãe (Gn 
25,22). Preocupada com essa situ-
ação, Rebeca consultou o Senhor 
que lhe disse que eles eram duas 
nações, dois povos (v. 23). 

Esaú, muito vermelho e peludo 
– segundo as Escrituras – nasceu 
primeiro. Jacó, em seguida,  segu-
rando o calcanhar de seu irmão.

Rebeca tinha uma predileção 
maior por Jacó. Isaac, no entanto, 
por Esaú.

Ao final da vida de Isaac, já cego, 
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ele pede que Esaú, o primogênito, 
lhe trouxesse um guisado com uma 
carne de caça. Era seu último de-
sejo, e com isso, abençoaria Esaú e 
lhe transmitiria a herança espiritual 
que vinha de Abraão.

Rebeca, no entanto, ao ouvir 
o pedido de seu marido, combina 
com Jacó uma artimanha. Ela mes-
ma prepara um prato, feito com 
cabritos, que Jacó leva ao seu pai. 

Enganado pelo filho mais novo, 
ele o abençoa no lugar de Esaú. 
Será Jacó, e não Esaú, quem con-
tinuará a linhagem a partir de 
Abraão, que dará origem ao Povo 
de Israel (Jacó, de fato, mudará o 
nome para Israel) e ao Messias.

Bem, porque essa narrativa me 
chama a atenção?

As histórias dos Patriarcas de 
Israel são permeadas de situações 
inusitadas como essa. 

Nesse relato a escolha de Deus 
recai não sobre o mais velho, o pri-
mogênito, o mais forte, mas sobre 
o menor, o mais fraco, o segundo.

As escolhas de Deus muitas ve-
zes não são determinadas pela ló-
gica humana. Ainda que devamos 
usar de nossa razão, de nossa lógica 
e de nossa Inteligência, devemos 
entender que Deus nos ultrapassa. 
Ainda, Deus fica ao lado dos mais 
fracos, dos “segundos” dessa vida, 
dos marginalizados. Sempre.

Jesus, eu confio em Vós!

Robert Rautmann
Teólogo


