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UM ANO PARA CONFIAR
Quem confia na Minha misericórdia não perecerá, porque todas as suas causas são Minhas. ” (D. 723).

C

aríssimos irmãos e irmãs, paroquianos, devotos, família
da Divina Misericórdia! Já
estamos vivendo mais um Novo Ano
e chega até você, o nosso primeiro Informativo de 2019. A todos vocês nossa
mensagem de felicitações, qual não poderia deixar de ser outra que não de incentivo, de uma total entrega e confiança à Misericórdia Infinita de Deus. E
assim, que todos sejam felizes, sempre!
Em nome de todos aqueles que fazem parte do Santuário da Divina Misericórdia, desejamos: Que os seus dias
sejam plenos da Misericórdia de Deus!
Que os bons sentimentos e todo desejo
de: mudar; ser e fazer diferente; fazer a
diferença, sejam fortalecidos pela esperança na Misericórdia Divina.

Meus queridos, sabemos das lutas e
desafios que o decorrer da vida nos prepara, mas saber lidar com tudo isso se
torna o grande segredo para bem lidar
e superar tais desafios. No entanto, os
chamo a atenção para a importância da
vivência da fé e espiritualidade como
auxílio em todos os momentos da nossa existência. Para tanto, partilho esta
citação do Diário de Santa Faustina:
“Quem confia na Minha misericórdia
não perecerá, porque todas as suas causas são Minhas. [...]” (D. 723).
Lembro, também, que pelo batismo, passamos à condição de filhos e
filhas de Deus. Por isso, não esqueçamos Aquele que não nos abandona,
não desampara em nenhum momento
da vida. E, enquanto devotos da Di-

vina Misericórdia, Santa Faustina não
só intercede por nós, mas também se
apresenta como um exemplo a seguirmos. Meditemos sobre os registros de
entrega e total confiança que a mesma
nos deixou em seu diário espiritual.
Não esqueça que, se grandes são as dificuldades e desafios, maior e para todos é a Misericórdia Infinita de Deus,
que deseja nos acompanhar e auxiliar
em cada momento do Ano que estamos iniciando. Em cada instante da
caminhada que teremos pela frente,
possamos, sempre, dizer: Jesus, eu confio em Vós!
Pe. Francisco Anchieta, MIC
Reitor do Santuário da Divina
Misericórdia
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HORÁRIOS

AGENDA

AGENDA

JANEIRO
01 (ter) Missas às 9h, 15h e 19h – Solenidade Maria Mãe de Deus;
05 (sáb) Missa da Família com Noite do Pastel às 19h – Atenção para o
novo dia da Missa da Família;
12 (sáb) Missa pelos Dizimistas às 19h;
13 (dom) Missas pelos Dizimistas às 7h, 9h, 15h e 19h;
24 (qui) 1º dia do tríduo do Bem–aventurado Bispo Jorge Matulaitis – Renovador da Congregação dos Padres Marianos;
25 (sex) 2º dia do tríduo do Bem–aventurado Bispo Jorge Matulaitis;
26 (sáb) 3º dia do tríduo do Bem–aventurado Bispo Jorge Matulaitis;
27 (dom) Celebração da memória do Bem–aventurado Bispo Jorge Matulaitis;
29 (ter) Início do Grupo de Oração 2019 - com a bênção das velas e garganta.
FEVEREIRO
02 (sáb) Missa da Família e Celebração da Festa da apresentação do Senhor
com Noite do Pastel às 19h;
09 (sáb) Missa pelos Dizimistas às 19h e início do retiro paroquial;
10 (dom) Missas pelos Dizimistas às 7h, 9h, 15h e 19h;
- Retiro Paroquial encerrando com a Missa das 15h;
12 (ter) 1º dia do tríduo do Bem–aventurado Padre Miguel Sopoćko;
13 (qua) 2º dia do tríduo do Bem–aventurado Padre Miguel Sopoćko;
- Após a Missa das 19h – Leitura Orante da Palavra de Deus;
14 (qui) 3º dia do tríduo do Bem–aventurado Padre Miguel Sopoćko;
15 (sex) Celebração da memória do Bem–aventurado Padre Miguel Sopoćko;
27 (qua) Formação – Escola Apostólica.

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.
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
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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Frango Assado e Maionese
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FAZEI DE MIM A TUA MORADA
“A noite, quando me encontrava
na minha cela, vi Nosso Senhor
vestido de branco. Uma das mãos
erguida para abençoar, enquanto a
outra tocava-lhe a túnica sobre o
peito. Da túnica entreaberta sobre
o peito, saíam dois grandes raios,
um vermelho e outro pálido. Em
silêncio, eu contemplava o Senhor.
A minha alma estava cheia de temor, mas também de grande alegria. Logo depois, Jesus me disse:
Pinta uma imagem de acordo com
o modelo que estás vendo, com a
inscrição: Jesus, eu confio em Vós.
Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro.”
(Diário de Santa Faustina, n. 47)

Deus sempre fala de uma maneira
que possamos compreender. Foi assim
ao longo de toda a chamada História
da Salvação, foi assim quando Deus
falou a Abrão, no seu dialeto, que deseja ser o Deus dele, que quer exclusividade.
Deus quis andar no solo seco das
dificuldades e desilusões humanas,
não que não as conhecesse, pois Ele
é Deus, mas quis nos falar, em nossa própria língua, que as viveu em
sua própria carne, que não é alheio
às minhas, às suas dores, por isso, se
encarnou e se fez um de nós. Mas
Deus não parou por aí em querer se
comunicar conosco. No dia 22 de fevereiro de 1931, na cidade de Plock,
na Polônia, Jesus revela à simples irmã
do segundo coro, ou seja, das menos
instruídas, que deseja que seja pintada

a Sua imagem. Jesus encontrou na Ir.
Faustina um coração aberto e atento a
ouvi-Lo. Deus quer nos revelar o Seu
rosto. Deus tem um rosto humano,
que podemos contemplar em Jesus.
Nesta Imagem tem muito mais que
traços humanos, nesta Imagem têm
traços divinos.
Faço um convite a uma contemplação de Jesus Misericordioso. Jesus
nos fala através desta Imagem que não
está parado, que está constantemente
indo ao meu, ao seu encontro. Constantemente jorram do Coração aberto de Jesus Sangue e Água, vida. Esta
Imagem é um grande presente para
a humanidade. Talvez você conheça
uma pessoa que está precisando saber
que há Alguém constantemente à procura dela.

CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO
Vida de Santa Faustina
30 de abril de 1926 — Início do noviciado com a respectiva tomada de hábito e mudança de nome; recebe o nome religioso
de Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento.
2 de janeiro de 1934 — Dirige-se pela primeira vez ao pintor Eugeniusz Kazimirowski, a quem o Padre Miguel Sopoćko,
confessor da Irmã Faustina, encarregou de pintar a Imagem da Misericórdia Divina, segunda a descrição da Irmã Faustina.

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; Equipe Pascom Divina Misericórdia; 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
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Irmãs de Jesus Misericordioso
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SANTUÁRIO REALIZA UNIÃO DE 12 CASAIS EM
CASAMENTO COMUNITÁRIO
Com a união destes 12 casais, o
Pároco do Santuário, Padre Francisco
Anchieta, MIC, celebrou 197 casamentos.
O sacramento do matrimônio,
conforme explica o Santo Padre, Papa
Francisco, é um grande ato de fé e de
amor e testemunha a coragem de acreditar na beleza do ato criador de Deus

e de viver aquele amor que leva a ir
sempre além de si mesmo. A aliança
conjugal é algo que enriquece a Igreja. “Homens e mulheres, corajosos o
suficiente para levar este tesouro nos
‘vasos de argila’ da nossa humanidade,
são um recurso essencial para a Igreja e
para todo o mundo. Deus os abençoe
mil vez por isso!”. (Papa Francisco)

FATOS E ACONTECIMENTOS

Na manhã do dia 1º de dezembro,
sábado, 12 casais participaram do casamento comunitário promovido pelo
Santuário da Divina Misericórdia.
Toda a decoração da igreja e as fotos dos noivos foram oferecidas pelo
Santuário da Divina Misericórdia
num sincero gesto de carinho aos casais.

APRESENTAÇÃO DO CORAL DE NATAL
As apresentações do Coral de Natal, realizado pelas
crianças do Santuário da Divina Misericórdia, aconteceram nos dias 09 e 18 de dezembro, após a Santa
Missa das 19h.
Este foi o segundo ano seguido que as crianças se
apresentaram das janelas preparadas no centro de eventos.
As 20 janelas luminosas foram montadas no interior do salão e em cada janela um par de crianças encantou o público numa apresentação de 30 minutos.
Aproximadamente 40 crianças com idade entre 4
e 12 anos fizeram parte do Coral. Após dois meses de
ensaio, realizado toda sexta-feira, os pequenos apresentaram 5 canções clássicas de Natal. Entre o repertório
teve: Noite Feliz, Bate o Sino, Natal do Brasil, Chegando o Natal e Então é Natal.
ESPAÇO PARA FESTAS E EVENTOS

ANUNCIE AQUI
(41) 3148-3200
PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

41 3564-7800
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PASTORAL DOS COROINHAS COMPLETA 10 ANOS NO SANTUÁRIO
10 Congressos, 08 Festas da Divina Misericórdia, 02 Festas Nacionais
da Divina Misericórdia, aproximadamente 350 grupos de oração e 01
teatro apresentado à Arquidiocese de
Curitiba-PR.
A coordenadora Marlene Goetten
destaca que é “uma grande alegria poder celebrar 10 anos da pastoral e contar com mais de 75 crianças e jovens
que servem a Jesus, dando todo o seu
amor”.
Para Willian Souza, que exerceu
a atividade de coroinha por 03 anos
no Santuário, este ministério se torna com o tempo uma grande família,
presenteando a cada um com valorosos momentos. “É difícil citar todos os

momentos especiais que convivemos
em grupo, um grupo que se tornou
uma família, formando grandes laços
de amizade e também de fraternidade. Sempre encontramos tesouros que
iremos levar conosco para o resto de
nossas vidas e temos a certeza que neste grupo, todos encontraram tesouros
valiosos, que fizeram esta caminhada
ser ainda mais bela”.
Após a Santa Missa realizada em
Ação de Graças, foi apresentada uma
homenagem ao grupo, resgatando
momentos históricos. A comemoração se encerrou com um jantar na Capela São Carlos Borromeu.

FATOS E ACONTECIMENTOS

No dia 08 de dezembro, dia de
Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da Congregação dos
Padres Marianos, comemorou-se no
Santuário da Divina Misericórdia os
10 anos dos Coroinhas da Misericórdia. A primeira turma foi investida em
dezembro de 2008, quando 24 pessoas deram o seu “sim” a Jesus Misericordioso e começaram a exercer suas
funções, auxiliando os padres do Santuário. Todos os anos novos coroinhas
são investidos. O curso tem duração
de 08 meses, sendo 06 meses de teoria
e 02 de prática.
Ao longo destes 10 anos, mais de
150 jovens participaram da pastoral,
servindo em mais de 3.200 missas,
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AEDM

AÇÃO SOCIAL COM
MORADORES DE RUA
Promovido pelo Movimento Obras de Misericórdia, MOM, a Ceia de Natal com os irmãos
aconteceu no dia 16 de dezembro.
Mais de 30 moradores em situação de rua
foram convidados para participar do encontro
preparado pelo MOM.
Os integrantes do movimento saíram de
uma abençoada vigília na noite de sábado para o
encontro com os irmãos pelas ruas de Curitiba.
Os voluntários arrecadam doações e compram o
necessário para que neste dia os moradores de rua
pudessem ter momentos de alegria que resgatam
não apenas a dignidade de cada um, mas principalmente a fé.
No Santuário os irmãos carentes encontraram um abraço acolhedor e receberam atendimento de corte de cabelo, barba, roupas, banho
e as refeições café da manhã e almoço junto dos
voluntários. Às 11h todos participaram da celebração da Santa Missa, com o pároco padre
Francisco Anchieta, MIC.
Os integrantes do MOM agradecem de
coração a todos que colaboraram para que esta
obra se tornasse real, especialmente a aqueles
que estiveram presentes se doando inteiramente
pela causa.

A DEVOÇÃO A JESUS MISERICORDIOSO E OS AEDM
A Devoção a Divina Misericórdia é desejada pelo próprio Jesus. Ele
mesmo pediu à Irmã Faustina, entre os anos 1931 a 1938, a Devoção
a “Sua Misericórdia” – isso mesmo – “SUA” – pois quase todas as vezes que Jesus vai falar da Misericórdia aparece o pronome possessivo
“MINHA” para indicar posse, algo que é Dele. Então, quando Ele fala
de Misericórdia com Faustina quase sempre vai aparecer a expressão
“Minha Misericórdia”.
E como fazer para se tornar um devoto da Misericórdia de Jesus?
Ele mesmo indicou o caminho para seguir essa devoção por meio de
5 elementos espirituais, ou seja, o devoto precisa ter o quadro de Jesus
Misericordioso; precisa rezar o terço da Misericórdia; respeitar a hora
da Misericórdia; uma vez no ano fazer a novena da Misericórdia e
participar da Festa de Jesus Misericordioso.
Praticando esses 5 elementos o fiel passa a ser um devoto de Jesus
Misericordioso por meio da fé, da confiança e da oração.
Tudo isso é muito bom e se o devoto quiser poderá dar um passo
a mais na fé, tornando-se um Apóstolo Eucarístico da Divina Misericórdia (AEDM) e, desta forma, creio eu, terá a possibilidade de
unir de maneira muito profunda FÉ (devoção) + OBRAS (aedm) =
MISERICÓRDIA EM AÇÃO.
Poderíamos dizer de forma bem simples: oração e trabalho, trabalho e oração... devoção e caridade, obras e espiritualidade... nem
só rezar, correndo o risco de se esquecer do irmão, nem só trabalhar,
correndo risco de se esquecer da oração. Mas, devoção e apostolado,
pois ambos se completam perfeitamente.
Pe. Sandro Souza, MIC
Vigário do Santuário da Divina Misericórdia e Diretor dos AEDM no Brasil
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O Grupo de Oração de 2018 teve
suas últimas edições voltadas para o
Natal, preparando as famílias da misericórdia para o nascimento do Menino
Deus, e, também, numa forma de retrospectiva, os devotos foram conduzidos a uma reflexão sobre as graças
alcançadas de Jesus durante o ano.
Os três últimos grupos foram celebrados pelos Padres Leonardo W.
Mariano, Sandro Souza e pelo pároco
Padre Francisco Anchieta, MIC.

Em sua retrospectiva (11/12) sobre
os milagres de 2018, o Padre Sandro
fez diversos questionamentos: Quem
teve um livramento? Assalto, acidente,
morte? Quem concluiu a faculdade?
Quem estava desempregado e conseguiu emprego? Quem conseguiu sua
conversão ou rezou pela conversão de
alguém e foi atendido? (entre alguns
outros).
Durante todos os questionamentos apresentados em forma de reflexão
pelo Padre, houve pessoas que se manifestaram testemunhando e agradecendo pelas bênçãos de Deus realizadas em suas vidas.
O último encontro do Grupo
aconteceu no dia 18 de dezembro e
teve a participação dos cantores Alva-

ro & Daniel. Durante a celebração o
Pároco Padre Anchieta, trouxe os trechos 1480 a 1485 do Diário, em que
Santa Faustina anotou um diálogo que
teve com Jesus Misericordioso. Para
refletir, o Padre chama atenção sobre o
que Santa Faustina pode nos ensinar.
E diante da imagem do Menino Jesus,
deitado no presépio, o Pároco incentivou os devotos a viverem a experiência de se fazer criança para acolhê-Lo
como criança. “Quero que sejas muito pequena, porque, quando és pequena, Eu te carrego junto ao Meu
Coração, da mesma maneira como
tu neste momento Me seguras junto
ao teu coração.” (Diário, 1481).
Todos os vídeos dos Grupos de
Oração estão disponíveis em facebook.com/santuariomisericordia

Fotos: PASCOM

Entre as reflexões de cada sacerdote, o padre Leonardo, (dia 04/12)
destacou sobre o Natal: “a construção
da nossa relação com Deus, passa por
nossas necessidades e dificuldades,
e Jesus na manjedoura, nos acolhe e
oferece a Paz. A partir do momento
que nos encontramos com o Deus da
Consolação e Misericórdia, encontra-

mos a verdadeira Paz”.

MASTER CNC
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GRUPO DE ORAÇÃO

ENCERRAMENTO DO GRUPO DE ORAÇÃO DE 2018

“ET VERBUM CARO FACTUM EST”
Esta pequena frase – metade de
um versículo (Jo 1,14a) – resume a
essência do que celebramos no Natal!

Claro, ele é importante, pois se torna a ocasião de celebrarmos o amor, a
alegria, a amizade e, principalmente, os

“E o Verbo se fez carne”.

vínculos familiares. Os passeios, os pre-

Ah, o Natal!

sentes, as refeições, os cartões, os beijos

Tempo de comemorações – nas
casas, nas empresas, nas igrejas. As
ruas ficam mais iluminadas, os dias
mais longos, o ar mais perfumado, as
lojas mais cheias, o sorriso mais largo!
Sim, existe um “natal” popular –
aquele que normalmente começa em
novembro e vai, exatamente, até 24 de
dezembro. Nesse “natal” o Papai Noel
é estrela principal (têm aparecido elfos,
gnomos, ursos, fadas etc.) e o presente,
obrigação. O comércio espera “fechar”
suas contas do ano. E nós, ficamos
como que “algemados” por esse “natal”.

e abraços são bem-vindos e fazem parte
de nossa vida social e familiar.
Mas quero chamar a sua atenção
para olhar, com silêncio e reverência,

ELE,
QUE
ESTÁ
ACIMA DE TODO
ENTENDIMENTO,
DEU-NOS A GRAÇA
DA SUA PRESENÇA!

para aquele presépio – talvez colocado
no canto da sala, embaixo da árvore,
nas igrejas ou, até mesmo, em alguma
loja do shopping. Nele, há uma manjedoura, coberta de palha, no qual o
menino Jesus será depositado. Por
meio dessa imagem, representamos
a manifestação do maior milagre do
mundo! Deus, Ele mesmo, limitou-se
em sua grandeza e “se fez carne”. Ele,
que está acima de todo entendimento,
deu-nos a graça da Sua Presença!
Desejo, portanto, que você, incline a sua cabeça, por um momento,
em reverência e gratidão a esse grande Mistério! Feliz Natal e Feliz Ano
Novo!

Robert Rautmann
Teólogo

