
Caríssimos irmãos e irmãs, pa-
roquianos, devotos, família 
da Divina Misericórdia! 

A tecnologia está cada vez mais 
desenvolvida, e por tudo o que ela al-
cançou, por vivermos em meio a tudo 
isso, é inegável e inevitável a enxurra-
da de informações que nos atinge em 
nosso cotidiano. 

No entanto, toda a diferença faz-se 
na maneira que utilizamos para ver, 
ouvir e absorver, em meio a tantas 
informações, aquilo que de fato é im-
portante a cada um de nós.

Nesta edição do nosso informa-
tivo Misericórdia em Foco, quero 
partilhar com vocês algo importan-
te para nós. Algo que de um ponto 
de vista espiritual certamente faz a 
diferença, algo que quando temos 
a devida consciência trazemos para 
nossa vida, independente de todos 

os desafios com os quais lidamos a 
cada dia. 

E quero lhes lembrar também da 
importância dos símbolos, imagens 
e vários objetos da nossa fé católica. 
Mais especificamente, algo muito im-
portante dentro da espiritualidade da 
devoção à Divina Misericórdia: o qua-
dro de Jesus Misericordioso.

Se no número 47 do seu diário, 
Santa Faustina ao escrever sobre o pe-
dido de Jesus a respeito do quadro a ser 
pintado, refere-se a Ele como sendo o 
“modelo”, a ser representado na ima-
gem, faz-se necessário a cada um de 
nós, devotos da Divina Misericórdia, 
lembrarmos, sempre que nos referir-
mos, ou direcionarmos o nosso olhar 
ao quadro de Jesus Misericordioso, de 
que ali está uma referência. 

E nos recordemos, através dos nos-
sos sentidos físicos – do olhar, também 

do toque, porque a imagem é para ser 
tocada, de que Jesus, está vivo. Ele 
ressuscitou e quer nos abençoar e nos 
guardar sob a sua proteção, seu zelo 
misericordioso.

Caríssimos irmãos e irmãs, ter hoje 
acesso a esta imagem, podendo tê-la, 
inclusive em nossos lares e ambientes 
de trabalho, não é apenas um privilé-
gio, mas uma maneira simples e direta 
de nos conectarmos com Deus e sua 
infinita misericórdia. Sempre que tiver 
a oportunidade de ver ou até mesmo 
imaginar a Imagem desse Jesus, lem-
bre-se de que nós não estamos sozi-
nhos e, também, por que não dizer: 
Jesus, eu confio em Vós!

Pe. Francisco Anchieta, MIC

Reitor do Santuário da Divina 
Misericórdia

A IMAGEM DE JESUS MISERICORDIOSO

FEVEREIRO/2019
EDIÇÃO 06

“Pinta uma Imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em Vós”  (Diário, 47)
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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;
Abraçados pela Misericórdia: 23h - terça;
Momento de Fé e Oração: 22h - quarta.

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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JANEIRO
(sáb) Missa da Família e Celebração da Festa da Apresentação do Senhor 
com Noite do Pastel, às 19h – NOVO DIA;
(dom) Batizados de fevereiro após a missa das 9h e bênção da garganta às 
7h, 9h, 15h e 19h;
(seg) Terço dos homens - 1ª e 3ª segunda-feira do mês, às 20h
(sáb) Missa pelos Dizimistas e início do retiro paroquial, às 19h;
(dom) Missas pelos Dizimistas às 7h, 9h, 15h e 19h;
  - Retiro Paroquial encerra com a Missa das 15h;
(ter) 1º dia do tríduo do Bem–aventurado Padre Miguel Sopoćko, às 19h;
(qua) 2º dia do tríduo do Bem–aventurado Padre Miguel Sopoćko, às 19h;
   - Após a Missa das 19h – Leitura Orante da Palavra de Deus;
(qui) 3º dia do tríduo do Bem–aventurado Padre Miguel Sopoćko, às 19h;
(sex) Celebração da memória do Bem–aventurado Padre Miguel So-
poćko, às 19h;
(seg) Terço dos homens - 1ª e 3ª segunda-feira do mês, às 20h
(sáb) Início da catequese no Salão Paroquial, às 17h;
(qua) Formação – Escola Apostólica, às 20h.
 
MARÇO
(sáb) Missa da Família com Noite do Pastel, às 19h – NOVO DIA;
(dom) Batizados de março após a missa das 9h;
(qua) Quarta–feira de Cinzas: Missas às 15h e 19h. Na Capela São Car-
los: Missa às 19h;
(qui) Reunião do CPP, às 20h;
(qua) Após a Missa das 19h – Leitura Orante da Palavra de Deus;
(seg) Terço dos homens - 1ª e 3ª segunda-feira do mês, às 20h
(sáb) e 24 (dom) Retiro para Casais – No Salão do Santuário;
(qua) Formação – Escola Apostólica, às 20h.

ANUNCIE  AQUI
(41) 3148-3200

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

 



“Sejamos reconhecidos pelo que 
já temos; muito foi feito por esta 
obra. Quando reflito nestas coisas, 
encho-me de uma santa admiração 
face a todas as coisas que pudestes 
realizar, o que, de início, parecia 
impensável diante das dificulda-
des que se acumulavam. Espero 
que sejais vós, e mais ninguém, 
a velar pelos novos andamentos 
deste empreendimento. Em deter-
minados instantes, observo como 
Deus vos sustenta e com isso me 
alegro. ” (Carta de Santa Faustina 
ao Pe. Miguel Sopoćko em 20 de de-
zembro de 1936)

Para o Padre Miguel esta afirma-
ção de Faustina era com certeza um 
sinal e confirmação do caminho que 
traçavam juntos, Faustina de modo 
espiritual com suas orações e morti-
ficações e Padre Miguel fisicamente, 
lutando pela aprovação e divulgação 
do Culto da Divina Misericórdia. 

Em carta anterior a esta, Santa 
Faustina responde que é necessário 

PADRE MIGUEL SOPOCKO A AJUDA VISÍVEL NA TERRA

03

M
E

N
S

A
G

E
M

 D
O

 D
IÁ

R
IO

 D
E

 S
A

N
TA

 F
A

U
S

TI
N

A

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

ser muito prudente e sábio para dar 
cada passo pensando bem sobre cada 
um deles. E escreveu ainda o seguin-
te: “Deus não calcula nem avalia o 
nosso trabalho com os mesmos crité-
rios dos homens: para Ele um século 
não passa de um momento e – como 
de modo tão bonito o exprimiu na 
sua carta – “o Senhor nada altera do 
que Ele disse uma vez”, seguramente 
há de realizar em nós os Seus desíg-
nios, através de nós ou até sem nós.” 

Sendo Padre Miguel esta ajuda 
visível para Faustina na terra – graça 
essa alcançada depois dela rezar mui-
to, pois se sentia pequena demais 
diante dos pedidos que Jesus Miseri-
cordioso lhe havia feito em relação à 
festa da Misericórdia, a imagem, ao 

terço, a novena e a nova Congrega-
ção –, ele não mediu esforços para 
combater as dificuldades e procurar 
meios de que a Misericórdia chegas-
se a todos que dela precisavam. E 
em meio a sua pressa soube esperar 
e confiar no tempo de Deus, vendo 
em suas demoras a Sua mão, que 
tudo conduz. 

Peçamos a graça, por intercessão 
do Padre Miguel, de modo especial 
neste mês que comemoramos a sua 
memória litúrgica (15 de fevereiro), 
de confiarmos e reconhecermos que 
apesar das “demoras” de Deus, é as-
sim que Ele quer realizar a Sua obra 
de Misericórdia em nós. Que tenha-
mos um coração aberto para ouvir o 
que Ele quer nos dizer a partir destas 
situações, e realizar o que nos pede 
com confiança, pois tudo tem o seu 
tempo. 

Padre Miguel Sopoćko, rogai 
por nós!

Congregação das Irmãs de Jesus 
Misericordioso

ANUNCIE  AQUI
(41) 3148-3200

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR
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Expediente
O informativo mensal Misericórdia em Foco é um veículo de comunicação do Santuário da Divina Misericórdia com distribuição 
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10197) / COOPERADORES: Pe. Sandro Souza, MIC; Equipe Pascom Divina Misericórdia; Irmãs de Jesus Misericordioso / 
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SANTUÁRIO DA DIVINA MISERICÓRDIA  -  Estrada do Ganchinho, nº 570, Umbará, Curitiba-PR

CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO

15 de fevereiro — Memória litúrgica do bem-aventurado Pe. Miguel Sopoćko.
22 de fevereiro — Jesus pediu à irmã Faustina que pintasse a Imagem e celebrasse a Festa (1931).

“Ele te ajudará a 
cumprir a Minha 

vontade na terra”.
(Diário, 53)

´
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41 3564-7800

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

ANUNCIE  AQUI
(41) 3148-3200

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

 

Teve início no dia 29 de janeiro os 
encontros do Grupo de Oração 

deste novo ano, contando com mais 
de 3 mil participantes. Como tra-
dição, em memória a São Brás, cuja 
festa é celebrada em 03 de fevereiro, 
foi recorrido a sua intercessão contra 
as doenças da garganta. Os padres do 
Santuário, Francisco Anchieta, MIC, 
e Sandro Souza, MIC, abençoaram as 
velas e em seguida as utilizaram para 
abençoar a garganta dos fiéis, que se 
faz cruzando duas velas sobre a gar-
ganta e rezando a oração: por inter-
cessão de São Brás, Bispo e Mártir, 
livre-te Deus do mal da garganta e 

A celebração da Missa das Famílias 
passa a ser realizada no primeiro 

sábado de cada mês, às 19h. A altera-
ção na data de acontecimento entrou 
em vigor em janeiro de 2019.

Os fiéis que participam desta ce-
lebração voltam para a casa renovados 

de qualquer outra doença. Em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

Nesse primeiro dia do Grupo de 
Oração, esteve presente fazendo a 
animação da celebração e também a 
pregação, a dupla de sertanejo católi-
co Alvaro & Daniel.

Durante a pregação, os cantores 
sugeriram aos devotos realizar uma 
meta de oração diária para 2019: re-
zar um salmo por dia – concluindo os 
150 salmos em 5 meses. O hábito da 
oração diária ajudará os fiéis a se apro-
ximarem mais da Palavra do Senhor.

Outra meta que a dupla propôs 

aos fiéis é fazer obras caridade, pelo 
menos uma durante o ano.

A terceira meta é mudança de 
vida. Tente ver a vida de outra ma-
neira e comece com pequenas mu-
danças, reveja as suas atitudes diárias, 
e reflita sobre como você quer ser 
lembrado, é pela alegria? Pela genero-
sidade? Reflita!

Para a fã da dupla, Yasmim 
Mayer Fernandes, de 10 anos, a noite 
foi ainda mais especial. Realizando o 
sonho de Yasmim, os cantores cha-
maram a criança para cantar com eles 
e animar os fiéis.

RETORNO DO GRUPO DE ORAÇÃO TEM BÊNÇÃO
DA GARGANTA E METAS PARA 2019

MUDANÇA NO DIA DA MISSA DAS FAMÍLIAS
e encorajados. Uma família unida em 
oração encontra forças na graça de 
Deus para superar as dificuldades di-
árias. 

Durante a celebração, dois mo-
mentos se destacam: a renovação dos 
votos matrimoniais dos casais e o en-

cerramento da celebração, quando as 
crianças são chamadas ao altar para 
juntas com o sacerdote abençoarem e 
rezarem pelas famílias.

Participe com a sua família tam-
bém!
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Rua João Sikora,194 - Moradias Hebron



CERCO DE JERICÓ
ABRAÃO
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No dia 05 de fevereiro, às 19h, 
teve início no Santuário da Di-

vina Misericórdia o primeiro Cerco 
de Jericó de 2019. O encontro acon-
tece nas terças-feiras e reúne apro-
ximadamente 2 mil pessoas. Nesta 
primeira edição do ano, o tema ela-
borado para ser meditado durante 
os encontros é: Cerco de Jericó de 
Abraão, aquele que caminhou pela 
Fé: “Todas as famílias da terra serão 

PRIMEIRO CERCO DE JERICÓ DE 2019
abençoadas por meio de ti, e tu serás 
uma fonte de bênçãos” (Gn 12, 1-3).

A partir do exemplo de Abraão en-
tendemos que agindo com fé e perseve-
rando, crendo nos planos de Deus, po-
demos superar qualquer circunstância 
de nossa vida.

Abraão é herói da vida espiritual, por 
sua fé e obediência. Ele simboliza os cris-
tãos que estão a caminho da vida celestial.

PROGRAMAÇÃO DO CERCO

Cerco de Jericó de Abraão – aquele que caminhou 
pela Fé: “Todas as famílias da terra serão abenço-
adas por meio de ti, e tu serás uma fonte de bên-
çãos” (Gn 12, 1-3).

Participe com a sua família! Assim 
como Abraão, viva a experiência de 
Deus em sua vida. As muralhas como a 
de Jericó serão derrubadas e as vitórias 
alcançadas.

Não perca! Todas as terças-feiras, às 
19h, no Santuário da Divina Misericór-
dia.

A Transmissão ao vivo acontece na 
página facebook.com/santuariomiseri-
cordia.

05.02 - 1º dia: O chamado de Abraão (Gn 12,1-9)

12.02 - 2º dia: A fraqueza e a mentira de Abraão (Gn 12,10-20)

19.02 - 3º dia: A Intervenção Divina na vida de Sara e Abraão (Gn 18,1-15)

26.02 - 4º dia: A Aliança de Deus com Abraão (Gn 15,1-21)

05.03 - Carnaval

12.03 - 5º dia: O Coração Misericordioso de Abraão (Gn 18,16-33)

19.03 - 6º dia: O Sacrifício de Isaac (Gn 22,1-19)

26.03 - 7º dia: Exemplo dos Heróis do Antigo Testamento (Hb 11,1-40)
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SIEMENS

ROBSON DORICO

robsondorico@gmail.com

 41 99213-4975

FANUC
SYNTEC

MASTER CNC
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELETROMECÂNICA 

EM CNC ANUNCIE  AQUI
(41) 3148-3200

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

 

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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COMO ORGANIZAR UM GRUPO DE AEDM 

Antes de tudo, gostaria de falar 
que o mais importante é o de-
sejo e a vontade de querer for-

mar um grupo e sabe por quê? Porque 
quando a gente quer Misericórdia o 
Senhor nos concede Misericórdia e ela 
mesma – A SUA PRÓPRIA MISERI-
CÓRDIA – ajudará na formação de 
um novo grupo de AEDM - Apóstolos 
Eucarísticos da Divina Misericórdia.

1 - Rezar e conversar com o pároco da 
sua paróquia para que ele conceda a sua 
bênção e autorize a formar um grupo 
de AEDM;

2 - Rezar e tentar reunir de 15 a 20 
pessoas que queiram rezar e estudar 
sobre a Misericórdia de Deus. Se pas-
sar de 20 pessoas precisa formar ou-
tro grupo, pois o ideal é ter grupos 
de 15 a 20 pessoas no máximo, pois 

durante os encontros todos precisam 
partilhar;

3 - Adquirir nosso manual número 01 
de estudos sobre a Misericórdia (pode 
ser adquirido em nossa loja virtual - 
loja.misericordia.org.br ou pelo tele-
fone (41) 3148 3200 - são 5 manuais 
de estudos e cada um deles deverá ser 
bem assimilado, ou seja, estudado sem 
pressa;

4 - Com o tempo, o próprio grupo de-
verá em oração escolher um nome para 
o seu grupo, nome este que vai de fato 
identificar este novo grupo de AEDM;

5 - Mais uma vez eu gostaria de lem-
brar que o Papa João Paulo II concedeu 
uma bênção especial a todos os AEDM. 
Eles têm como missão principal conhe-
cer mais profundamente a Misericórdia 

de Deus; ajudar nas obras de caridade 
da paróquia; divulgar a Devoção a Jesus 
Misericordioso; uma vez ao mês prati-
car uma Obra de Misericórdia ou prati-
car sempre que puder; confiar e incen-
tivar as pessoas a confiarem no Amor e 
na Misericórdia de Deus.

Que tal formar um Grupo de 
AEDM? Na próxima edição falaremos 
sobre a estrutura dos encontros dos 
AEDM e sobre as Obras de Misericór-
dia. Qualquer dúvida me escreva pa-
dresandromic@yahoo.com.br.

Um grande abraço e que Jesus 
Misericordioso te abençoe poderosa-
mente.

Pe. Sandro Souza, MIC
Vigário do Santuário da Divina 
Misericórdia e Diretor dos AEDM no Brasil
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O Os Evangelhos Sinóticos 
(não sabe o que significa? 
Bem, são os evangelhos de 

Mateus, Marcos e Lucas – que apre-
sentam Jesus a partir da mesma pers-
pectiva) relatam o momento em que 
Jesus, antes de sua entrega, celebra 
com os seus amigos. Nós conhecemos 
esse momento como “Última Ceia” 
(confira: Mt 26,17-35; Mc 14,12-32; 
Lc 22,7-38). Além destes, temos tam-
bém um trecho curto em uma carta de 
Paulo:  1Cor 11,23-25. Essa refeição 
foi a celebração da Páscoa judaica. Será 
a partir dos acontecimentos seguintes 
– a Sua morte e ressurreição – que a 
Igreja Primitiva irá repetir os gestos de 
Jesus, segundo o Seu Espírito. 

Hoje conhecemos essa celebração 
como “missa”. Chamamos, também, 
de “Eucaristia”. A ação, por meio da 

qual Jesus nos trouxe a salvação, se faz 
presente cada vez que nos reunimos 
em torno do altar. 

Bem, não falei do evangelho de 
João. O apóstolo, que é chamado 
de “discípulo amado”, não descreve 
da mesma forma esse momento. Ao 

contrário, ele insere a passagem que 
conhecemos por “Lava-Pés” (Jo 13,1-
20). Por que isso acontece?

Não podemos afirmar com cer-
teza, mas os especialistas colocam os 
dois trechos em paralelo –  a entrega 
de Jesus por meio do Seu Corpo e 
Sangue e Sua entrega por meio do ser-
viço aos irmãos.

É interessante olharmos a Eucaris-
tia dessa forma! Assim como Jesus se 
entregou e deu a Sua vida por nós – 
Ele nos ensina a darmos a nossa vida 
pelo próximo. Recebemos a Eucaristia 
e, saindo da missa, nos tornamos Eu-
caristia para os outros! E, talvez, será 
somente por meio de nós, que muitas 
pessoas terão contato com Jesus!

Robert Rautmann

ASSIM COMO JESUS 
SE ENTREGOU E DEU 
A SUA VIDA POR NÓS 
– ELE NOS ENSINA A 
DARMOS A NOSSA 

VIDA PELO PRÓXIMO. 



O Santuário da Divina Mise-
ricórdia lançou no dia 05, 
a Festa Nacional da Divina 

Misericórdia 2019, com o tema “Dai 
graças ao Senhor, porque Ele é bom; 
eterna é a sua misericórdia” (Sl 117,1). 

O evento começa na Sexta-feira, 
dia 19 de abril, com a Novena à Di-
vina Misericórdia e encerra no dia 28, 
Domingo da Misericórdia.

Neste ano, os artistas convidados 
são Frei Gilson e Tony Allysson , que 
farão shows, respectivamente, nos dias 
26 e 27 de abril, às 21h, Irmã Zélia, 
Rodrigo Ferreira, Daniel Godri Jr., 
Danilo Dyba e muitos outros partici-
pantes que farão apresentações duran-
te a Festa.

A participação dos artistas e toda 
a programação elaborada é para que 
os fiéis possam viver plenamente o 

que Jesus deseja com a realização da 
Festa.

Quando Jesus pediu que fosse ce-
lebrada a Festa da Misericórdia, Ele 
instruiu a Santa Faustina quem seriam 
os convidados, o porquê, quando e o 
que esperar da sua celebração. 

Convidados: De acordo com as 
anotações de Santa Faustina em seu Di-
ário, (cf. 699) todas as almas são convi-
dadas, especialmente os pecadores;

Quando: O primeiro domingo 
depois da Páscoa - Domingo da Mi-
sericórdia;

Por quê: Jesus queria lançar uma 
última tábua de salvação para as al-
mas, que estão se afundando em pe-
cado e desespero. A Festa é um refúgio 
e abrigo especial para a consolação das 
almas do mundo todo;

O que esperar: Neste dia pode-
mos receber uma renovação espiritual 
completa, alcançando a indulgência 
plenária. “Derramo todo um mar de 
graças sobre as almas que se aproxi-
mam da fonte da Minha misericórdia. 
A alma que se confessar e comungar 
alcançará o perdão das culpas e das pe-
nas” (Diário, 699).

Não fique de fora, colha as graças 
que o Senhor tem para você neste dia 
tão especial.

Celebraremos a Festa Nacional 
da Divina Misericórdia de 19 a 28 de 
abril.

Confira a programação completa 
no site: festadamisericordia.com e par-
ticipe com a sua família! 


