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Caríssimos irmãos e irmãs, 
paroquianos, devotos, famí-
lia da Divina Misericórdia! 

Estamos vivendo e celebrando mais 
uma vez esse “tempo forte” dentro da 
nossa Igreja Católica, que é o tempo 
da Quaresma. Em nosso calendário 
litúrgico, a Quaresma teve início na 
Quarta-feira de Cinzas e encerra na 
celebração da Ceia do Senhor – quan-
do inicia, então, o Tríduo Pascal. Esse 
tempo e toda sua dinâmica espiritual 
se dá em vista de nos proporcionar 
uma boa preparação para esta celebra-
ção da Páscoa – que nos faz reviver o 
Mistério da Paixão, Morte e Ressurrei-
ção de Jesus.

Com o domingo da Páscoa (21 de 
abril) vem também o início do Tem-
po Pascal – um período de cinquenta 
dias que se estende até o domingo de 
Pentecostes. Esse período do nosso 

calendário litúrgico deve ser vivido 
e celebrado com alegria e júbilo. De 
maneira especial o primeiro Domin-
go, ou Domingo da Ressurreição. É a 
Páscoa do Senhor, a memória da sua 
Ressureição, o Deus que “morre”, mas 
acaba por vencer, também, a morte. 
E, na sua Ressurreição está, também, 
a nossa ressurreição. Pois um dia, por 
Ele, nós ressuscitaremos, também.

Caros irmãos, para nós devotos 
da Divina Misericórdia, o Tempo Pas-
cal, traz ainda mais motivos para nos 
alegrarmos e celebrarmos, pois é neste 
tempo, que está compreendida a pri-
meira semana – conhecido na Tradi-
ção da Igreja como Oitava da Páscoa 
– e no Domingo (28 de abril) que en-
cerra esse Tempo, é celebrada a Festa 
da Divina Misericórdia.

A Festa da Divina Misericórdia 
nasce de um pedido do próprio Jesus, 

quando diz: “Eu desejo que haja a 
Festa da Misericórdia. Quero que 
essa Imagem, que pintarás com o 
pincel, seja abençoada solenemen-
te no primeiro domingo depois da 
Páscoa e esse domingo deve ser a 
Festa da Misericórdia” (Diário, 49). 

Meus irmãos, essa é apenas uma 
das passagens do Diário de Santa 
Faustina que nos fala desse desejo de 
Jesus, que agora se realiza através de 
nós e de todos aqueles que, em nossos 
tempos, no mundo inteiro, procuram 
se aproximar e conhecer a Misericór-
dia infinita de Deus. Portanto, cele-
bremos e façamos neste ano uma Festa 
digna dessa Misericórdia.

Jesus, eu confio em Vós!

Pe. Francisco Anchieta, MIC
Reitor do Santuário da Divina 

Misericórdia

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA: UM PEDIDO DE JESUS
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AGENDA HORÁRIOS

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 - 9h às 12h; 14h30 às 18h.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Sexta - após a Missa das 15h, até a Missa 
das 19h;

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.

TRANSMISSÕES AO VIVO
Terço da Misericórdia: 15h - segunda, 
terça, quinta e sábado;
Missa e Grupo de Oração: 19h - terça.

Panificadora e Confeitaria

R.Pedro Picussa, 869

Aos DOMINGOS 
Frango Assado e Maionese

41 3156-2010
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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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 ABRIL
(qui) Reunião do CPP às 20h;

(sab) Missa da Família às 19h;

(qua) Leitura Orante da Palavra de Deus – Após a Missa das 19h;

(sab) 15h - Missa com bênção para os idosos e enfermos; 19h - Missa 
com bênção dos ramos;

Domingo de Ramos:  Missas: às 7h, 9h, 15h e 19h com bênção dos 
ramos; 8h30: Missa, na Capela São Carlos Borromeu;

Quinta-feira Santa - 20h: Missa de Lava–pés, Última Ceia e Transla-
dação do Santíssimo Sacramento; Das 21h30 às 0h: Adoração;

Sexta-Feira Santa: 7h -12h: Adoração; - 14h: Via-Sacra com sa-
ída da Capela São Carlos Borromeu em direção ao Santuário -  
15h: Celebração da Paixão - 20h: Encenação do Teatro da Paixão;

***Novena à Divina Misericórdia:  19/04 a 27/04, às 19h;***

Sábado Santo:  16h: Bênção dos alimentos; 19h: Novena; 20h: Celebra-
ção da Vigília Pascal (trazer velas e recipiente para colocar água benta);

Domingo de Páscoa: Missas às 7h, 9h, 15h e 19h;  8h30: Missa na 
Capela São Carlos Borromeu;

Ação de páscoa para as crianças no Santuário e na Capela São Carlos 
Borromeu, ao fim das missas.

(ter) 19h: Missa e Grupo de Oração com Rodrigo Ferreira;

(sex) Festa da Misericórdia 07h: Missa; 15h: Missa; 16h30: Adoração 
com Irmã Zélia; 19h: Missa; 21h: Show com Frei Gilson;

(sab) Festa da Misericórdia com presença de Dudu, Léia Catenassi, 
Consagrasom, Daniel Godri Jr. e Thiago Brado; 19h: Missa; 21h: 
Show com Tony Allysson.

(dom) Festa da Misericórdia com presença de Danilo Dyba, Rodrigo 
Ferreira e Adriana Arydes.  Missas às 6h, 8h, 10h, 15h e 19h.

41 3564-7800



“Jesus me ordena fazer uma nove-
na antes da Festa da Misericórdia, 
e hoje devo começá-la pedindo a 
conversão do mundo inteiro e o 
conhecimento da misericórdia de 
Deus.” (Diário, 1059)

A Festa da Misericórdia é o desejo 
que surge do mais íntimo do coração 
do Senhor desde toda a eternidade. 
Em todas as histórias de nossos ante-
passados descritas na Sagrada Escritu-
ra, percebemos que estamos verdadei-
ramente envoltos pela Misericórdia de 
Deus, portanto, nossa salvação é uma 
linda história de amor de Deus para 
conosco e Ele jamais se cansa de nos 
buscar, encontrar e amar em Seu abis-
mo de Misericórdia.

É pedido de Jesus que façamos 
então a novena em honra a Divina 

NOVENA EM HONRA A DIVINA MISERICÓRDIA
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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

Misericórdia. Através dela podemos 
entregar toda a humanidade nas mãos 
do Senhor, intercedendo também por 
nós e nossas necessidades. Que me-
lhor meio teríamos para aplacar a ira 
de Deus e adentrarmos mais profun-
damente no coração do Senhor que 
honrá-Lo com suas próprias palavras? 
Ele mesmo é quem recita esta nove-
na, é com Suas palavras que implora-
mos a Sua misericórdia e durante os 
nove dias de profundo recolhimento e 
oração tiramos muitas almas do sofri-
mento e da falta de confiança no amor 
Misericordioso de Deus.

Jesus diz à Santa Faustina que 
através desta novena concederá às al-
mas todas as espécies de graças. E du-
rante esses nove dias conduziremos as 
almas à fonte da Misericórdia.

    misericordia.org.br        santuariomisericordia         SantuárioDivinaMisericórdia      santuariomisericordia 

Expediente
O informativo mensal Misericórdia em Foco é um veículo de comunicação do Santuário da Divina Misericórdia com distribuição 
gratuita à comunidade. DIREÇÃO: Pe. Anchieta C. Muniz, MIC / JORNALISTA RESPONSÁVEL: Isabelle Warzinczak 
(MTB 10197) / COOPERADORES: Pe. Sandro Souza, MIC; Irmãs de Jesus Misericordioso / PROJETO GRÁFICO 
E DIAGRAMAÇÃO: João Marcos Esser / PUBLICIDADE: Christian Zanette / INSTITUÍDO EM SETEMBRO DE 2018 / 
CONTATO: jornalismo@divinamisericordia.com.br - (41) 3148-3200 / TIRAGEM: 2 mil exemplares 

CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO

18 de abril — Beatificação da Irmã Faustina pelo Papa João Paulo II (1993). Ele próprio, como Cardeal, havia concluído o 
Processo Informativo de sua causa (20.09.1967).

23 de abril — Em Roma, o Papa João Paulo II celebra pela primeira vez a Festa da Divina Misericórdia (1995).

26 de abril — Primeira exposição pública da Imagem de Jesus Misericordioso (1935).

28 de abril — A irmã Faustina celebra privadamente a Festa da Divina Misericórdia (1935).

29 de abril — O italiano Ugo Festa se encontra com João Paulo II em Roma (1990), que lhe pede para confiar na Divina 
Misericórdia e rezar para irmã Faustina; é depois curado de esclerose múltipla, milagre confirmado.

30 de abril — Irmã Faustina é canonizada por João Paulo II (2000), que institui o “Domingo da Misericórdia Divina”, 
devendo ser celebrado na Igreja em todo o mundo.

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

Na Festa da Misericórdia elevare-
mos ao trono da Santíssima Trindade 
um grande número de almas, pois 
em cada dia desta novena pediremos 
por um grupo de pessoas: por toda a 
humanidade, por todos os sacerdotes 
e religiosos, pelos pagãos e que não 
conhecem a Divina Misericórdia, pe-
los cristãos separados da unidade da 
Igreja, por todos os mansos e humil-
des, por aquelas almas que veneram 
especialmente a Misericórdia de Deus, 
por todas as almas do purgatório e 
por fim, pelas almas tíbias. Dentro 
de todas estas intenções estamos nós 
mesmos, nossas famílias e todos que 
precisam do amor de Deus. 

Confiemo-nos sem limites a Ele.

Congregação das Irmãs de Jesus 
Misericordioso



SIEMENS

ROBSON DORICO

robsondorico@gmail.com

 41 99213-4975

FANUC
SYNTEC

MASTER CNC
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELETROMECÂNICA 

EM CNC

Rua João Sikora,194 - Moradias Hebron

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

41 98754-3738
41 99746-5889

www.chacaradoslagos.com
ChacaraDosLagos

ESPAÇO PARA FESTAS E EVENTOS
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ENCONTRO DE CASAIS
Buscando um amor forte que não 

se deixa abater por dificuldades ou con-
trariedades, que tudo crê, tudo espera, 
tudo suporta (cf. 1 Coríntios 13:7), 
mais de 500 pessoas participaram do 
1º Encontro de Casais de 2019, reali-
zado dia 31 de março, no Santuário da 
Divina Misericórdia.

A partir do tema: Na misericórdia 

se encontra o amor e a reconciliação, 
os pregadores Tito e Célia, Roger Tonon 
e Padre Sandro Souza, MIC, buscaram 
auxiliar os casais a refletirem sobre a mi-
sericórdia do Senhor, conduzindo-os a 
uma nova maneira de se relacionar.

Eles destacaram a importância do 
diálogo e a compreensão mútua nas 
coisas mais simples do dia a dia. Apre-
sentaram também alguns caminhos 
para uma maior maturidade afetiva 
demonstrando diversas situações e fases 
que casais e filhos vivenciam ao longo 
da vida.
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Na Cruz de Cristo, está todo o amor de Deus, está a sua imen-
sa misericórdia. Este é um amor em que podemos confiar, em que 
podemos crer, assim afirma o Papa Francisco, a respeito da via-
-sacra, destacando em quem devemos colocar a nossa confiança.

Neste sentimento de confiança, gostaríamos de convidar a to-
dos a se deixarem contagiar pelo amor misericordioso do Senhor 
e participar das celebrações que estão ocorrendo no Santuário da 
Divina Misericórdia.

A via-sacra acontece todas as sextas-feiras, às 15h. A partir des-
se mês a via-sacra poderá ser rezada na área externa do Santuário. 
Juntos, meditamos as 14 estações na certeza do amor que Deus 
tem por cada um.

O Programa Pacificar é Divino ga-
nhou três novos integrantes no final 
de março. Com o curso de capacitação 
promovido pela Arquidiocese de Curiti-
ba em união com o Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR), os integrantes agora 
podem a atender as pessoas que passam 
por algum tipo de conflito, conciliando 
nestas situações.

Com a finalização do curso, o Pro-
grama Pacificar é Divino do Santuário 
da Divina Misericórdia, conta com um 
total de cinco pacificadores, são eles: Fer-
nanda Francisquinho, Fernanda França 
Caron, Leandra Negrelli, Luiz Paulo 
Baggio e os advogados Leliane Rocha e 
Gui Antonio de Andrade Moreira.

VIA-SACRA É REALIZADA TODA
SEXTA-FEIRA NO SANTUÁRIO

PROGRAMA PACIFICAR É DIVINO GANHA
NOVOS CONCILIADORES

O que pode ser resolvido por meio 
do Espaço Pacificar?

Questões familiares, de vizinhança, 
acidente de trânsito e até mesmo ques-
tões comerciais podem 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 diálogo e discutir 
as possibilidades de resolver o conflito. 
Finalizando o encontro com um con-
senso entre os interessados, o acordo 
pode ser redigido e homologado por um 
Juiz, que agregará ao documento a mes-
ma validade de uma sentença judicial.

Contato para maiores informações: 
pacificardivinamisericordia@gmail.com

** Com informações do TJPR.
Da dir. para a esq. Fernanda Francisquinho, 
Fernanda França Caron, Leandra Negrelli



ANUNCIE  AQUI
(41) 3148-3200

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR
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ENCERRAMENTO DO CERCO DE JERICÓ
DE ABRAÃO NO SANTUÁRIO

Na última terça-feira de março, 
dia 26, aconteceu no Santu-
ário da Divina Misericórdia 

o encerramento do Cerco de Jericó de 
Abraão.

A Santa Missa foi celebrada pelo 
Padre Sandro Souza, MIC, vigário do 
Santuário, e o Padre Francisco Anchie-
ta, MIC, pároco, conduziu as sete vol-
tas do Santíssimo.

Daniel Godri Jr. realizou a pregação 
do Cerco, destacando o exemplo dos 
Heróis do Antigo Testamento. Godri 
explicou que quem tem fé permanece 
de pé, mesmo com o coração despeda-
çado. Mas é sempre necessário traduzir 
a fé em mudança de vida, em obras, 
santidade e renúncia ao pecado. E esti-
mulou os fiéis a fazerem essa mudança 
por amor a Deus.

“Permita que Deus trabalhe em sua 
vida, permita que Ele tenha a última 
Palavra, te conduzindo a uma vida ple-
na. Deus é misericordioso e a Sua mi-
sericórdia é infinita. A única coisa que 

Ele nos pede é querer com confiança. 
O que não conseguimos realizar, Ele 
vem em nosso auxílio: dando-nos graça 
para vencer ou nos dando graça para 
aguentar e suportar. Quem O busca é 
recompensado com paz no coração”, 
assegurou.

Sete voltas do Santíssimo

As sete voltas foram meditadas pelo 
Pe. Sandro Souza, MIC. Acompanhe 
abaixo e peça a Jesus a cura destes sen-
timentos em sua vida.

• Na 1ª volta, foi rezado pela 
muralha da desconfiança;

• A 2ª volta foi pedida pela mu-
ralha da dúvida. Nós devemos buscar 
esclarecer as nossas dúvidas, pedir que 
Jesus nos ajude a vencer toda dúvida;

• Durante a 3ª volta do Santís-
simo, pediu-se ao Senhor para que Ele 
derrube as mágoas em relação à Igreja 
e seus representantes. A sua fé se baseia 
em seres humanos ou em Deus?;

• A 4ª volta foi lembrada pelo 
medo. Que o Senhor derrube esta mu-
ralha na vida de cada um e nos preen-
cha com coragem. Qual medo tem im-
pedido você de se entregar totalmente 
nas mãos de Jesus?;

• Na 5ª volta, foi clamado ao 
Senhor que as muralhas do orgulho e 
da autossuficiência sejam derrubadas. 
Reconheça que você precisa da Miseri-
córdia de Deus em sua vida;

• Durante a 6ª volta, pedimos 
que sejam derrubadas as muralhas da 
tristeza profunda e das decepções. Faz 
de mim uma pessoa livre para crer, Je-
sus;

• A 7ª e última volta do Santís-
simo, foi rezado pela muralha do ate-
ísmo no mundo, pela teimosia e difi-
culdade em se aceitar que Jesus, Filho 
de Deus, é o nosso Salvador. Que Deus 
toque profundamente o coração de 
quem ainda não se abriu para o Rei da 
Glória. Amém.
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PREPARAÇÃO PARA A FESTA DA
DIVINA MISERICÓRDIA

A Festa da Divina Misericórdia 
foi inserida no calendário li-
túrgico no dia 30 de abril do 

ano 2000. Nesta mesma data, Faustina 
Kowalska foi canonizada pelo, então, 
Papa João Paulo II. 

Este dia foi um marco histórico na 
devoção à Divina Misericórdia, pois, 
conforme Nosso Senhor pediu para San-
ta Faustina, o Segundo Domingo da Pás-
coa seria, a partir daquele dia, em toda a 
Igreja, o Domingo da Misericórdia.

Mas Jesus também pediu que San-
ta Faustina rezasse a Novena à Divina 
Misericórdia como preparação para a 
Festa. Então Jesus ensinou a Irmã a 
recitá-la, suplicando conversão e per-
severança para toda a humanidade. 

Coincidindo com o Tríduo Pascal, 
a Novena inicia na Sexta-Feira Santa e 
acompanha toda a Oitava Pascal, até o 

sábado, favorecendo ao fiel uma mais 
profunda imersão no mistério da mi-
sericórdia divina. Pode-se observar que 
existe uma estreita união entre o mis-
tério Pascal da Redenção e o mistério 
da Misericórdia Divina. Isto se torna 
ainda mais evidente com a Novena, 
pois ela nos ajuda a meditar a entrega 
de Jesus na cruz.

Jesus deseja que a Festa da Mise-
ricórdia dia seja um refúgio e abrigo 
para todos. Por isso, pediu que por 
meio da Novena toda a humanidade 
fosse mergulhada na Sua misericórdia: 
“Desejo que, durante estes nove dias, 
conduzas as almas à fonte da Minha 
misericórdia, a fim de que recebam 
força, alívio e todas as graças de que 
necessitam nas dificuldades da vida 
e, especialmente na hora da morte.” 
(Diário, 1209).

No 1º dia da Novena Jesus disse à 
Santa Faustina: “Traze-Me a humani-
dade inteira, especialmente todos os 
pecadores”, com esse pedido somos 
chamados a refletir sobre a plenitude da 
justiça e do amor. Relembramos neste 
dia, Sexta-Feira Santa, o testemunho 
messiânico do Filho de Deus, que sofre 
por causa dos pecados da humanidade 
para que todo o que Nele crer tenha a 
vida eterna. Crer nesse amor mais forte 
que a morte é acreditar na misericórdia 
divina.

No Santuário da Divina Misericór-
dia, a Novena acontecerá de 19 a 27 de 
abril. Sinta-se convidado a se reunir a 
centenas de devotos que clamam por 
meio do compassivo Coração de Jesus, 
misericórdia para toda a humanidade.

“Conduzas as almas à fonte da Minha misericórdia” (Diário, 1209)
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A Caminhada Vocacional acontece to-
dos os anos, desde 04 de abril de 1996 
quando a iniciativa contava com cerca 
de 40 pessoas. Neste ano o encontro 
será no dia 28 de abril, e espera reunir 
milhares de fiéis para participar desta 
manifestação de amor, esperança, ale-
gria e muita fé.

São aproximadamente 12 Km de ca-
minhada, onde os devotos de Jesus Mi-
sericordioso, de todas as idades, cantam 
e rezam o Terço da Misericórdia, durante 
todo percurso. Essa é uma grande opor-

tunidade de divulgar a Divina Misericórdia 
e alcançar inúmeras graças, como é o dese-
jo do Senhor.

Sinta-se convidado por Jesus e toda a 
comunidade para ser peregrino nesta Ca-
minhada e também para celebrar a Festa 
da Divina Misericórdia!

• Saída às 6h da Paróquia São Jorge.
• O transporte saindo do Santuário com 
destino à Paróquia São Jorge pode ser ad-
quirido na secretaria paroquial, pelo valor 
de R$ 6,00 + 1 kg de alimento. 


