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Caríssimos irmãos e irmãs, pa-
roquianos, devotos, Família 
da Divina Misericórdia, esta 

é mais uma edição do nosso informa-
tivo Misericórdia em Foco. Acabamos 
de celebrar mais uma Festa da Divina 
Misericórdia, a festa do próprio Jesus 
– o que a torna uma festa diferenciada 
de qualquer outra festa. 

Jesus é a Misericórdia. E, nesse 
momento, não existe outro sentimen-
to que não seja de profunda gratidão, 
primeiro a Deus e depois a todos, ab-
solutamente, por tudo.

A nossa Festa se sobressai, por 
aquilo que ela é em si e mesma, mas 
um fator que merece destaque é a 
consciência de que nós, a Família da 
Divina Misericórdia, tem adquirido, 
do que somos e do grande tesouro 
que o próprio Deus nos confiou: a 

divulgação da devoção à Divina Mi-
sericórdia. 

Este fator tem tomado uma pro-
porção cada vez maior, dentre todas 
as atividades, da nossa programação 
anual, na Festa.

Meus queridos, a Deus, todo lou-
vor e gratidão, pois Ele é a fonte e o fim 
de todas as coisas, que nos chama e ca-
pacita para realizarmos a Sua vontade. 

E também, ver a dedicação e o zelo 
com que cada pessoa, agentes de Mo-
vimentos e Pastorais, colaboradores, 
voluntários e devotos têm se empenha-
do, doando–se cada ano, cada vez mais 
para a realização dos nossos projetos e 
programação no Santuário da Divina 
Misericórdia, é algo muito gratificante. 

Reflexo disso tem sido recompen-
sador ver as pessoas que participam 

e celebram conosco a cada ano, se 
surpreenderem com a maneira como 
tudo tem acontecido. Depois, os co-
mentários positivos, sobre como tudo 
tem acontecido.

Não há dúvidas de que podemos e 
queremos, sempre, fazer o melhor. No 
entanto, por tudo que acabamos de 
viver, mais uma vez, primeiro a Deus, 
depois a cada membro da nossa Fa-
mília da Divina Misericórdia: Muito 
obrigado, por tudo! 

Que a recompensa de cada um 
seja a própria Misericórdia e que o Es-
pírito Santo, nos conduza e capacite, 
desde já, para a próxima Festa. 

Pe. Francisco Anchieta, MIC
Reitor do Santuário da Divina 

Misericórdia

A FESTA DA MISERICÓRDIA
“Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a Sua misericórdia” (Sl 117, 1)
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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; 14h00 às 15h; a partir 
das19hs

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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 MAIO
-Missa da Família;

-Às 20h, Reunião do CAEP;

-Após a Missa das 19h – Leitura Orante da Palavra de Deus;

-Às 20h, Reunião do CPP;

-De 09 à 17: às 19h Novena de Santo Stanislaw Papczynski;

-Às 20:30, Jantar do dia das Mães – no Salão Paroquial;

-Às 19h Santa Missa de Santo Stanislaw Papczynski;

Das 15 às 17h, Encontro com Danielle Quirino, no Salão Paroquial;

-Às 9h, Celebração da 1ª Eucaristia;

-Das 20 às 22h, Formação – Escola Apostólica, no Salão Paroquial;

-19h, Coroação de Nossa Senhora, no Santuário;

-Tarde de Louvor “Maria Mãe da Igreja”, no Salão Paroquial – a 
partir das 14h;

-8h30, na Capela São Carlos Borromeu, Coroação de Nossa Se-
nhora.

41 3564-7800



“Maria, minha Mãe e Senho-
ra, entrego-vos a minha alma e o 
meu corpo, a minha vida e a mi-
nha morte e tudo o que vier de-
pois dela. Deposito tudo em vos-
sas mãos, ó minha Mãe. Cobri a 
minha alma com o vosso manto 
virginal e concedei-me a graça da 
pureza do coração, da alma e do 
corpo, e defendei-me com o vosso 
poder de todos os inimigos, espe-
cialmente daqueles que escondem 
a própria maldade sob a másca-
ra da virtude. Ó lindo lírio, vós 
sois para mim o espelho, ó minha 
Mãe!” (Diário, 79)

Santa Faustina tinha uma grande 
devoção a Nossa Senhora, e recorria a 
Ela como a uma bondosa Mãe, mode-
lo de vida consagrada e pureza. San-
ta Faustina, como sabemos, foi uma 
grande mística da Igreja, via Jesus e 
conversava com Ele, perguntava pes-
soalmente sobre a Sua Santa Vontade 
para poder fielmente cumpri-la.  Mas 
o próprio Jesus também a recomenda-

SANTÍSSIMA MÃE, ADVOGADA E INTERCESSORA
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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

    misericordia.org.br        santuariomisericordia         SantuárioDivinaMisericórdia      santuariomisericordia 
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CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO

1933 — Santa faustina se desloca para o convento de Cracóvia, para o retiro de oito dias antes dos votos perpétuos.
1º de maio — Faz os votos perpétuos 

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

va que unisse a sua oração à da Sua 
Santíssima Mãe, modelo de oração e 
de sofrimento, na confiança. 

Começamos um dos meses es-
pecialmente dedicados a Nossa Mãe 
Santíssima, nesses tempos, quando a 
fé e os valores cristãos são tão relati-
vizados, voltemos o nosso olhar para 
a pessoa da Mãe de Deus, que inces-
santemente roga por nós. Roguemos 
que Nossa Senhora nos auxilie para 
que não nos percamos pelo cami-
nho da vida, para que não percamos 
o horizonte da fé, que mantenhamos 
os olhos fixos no Filho que é a luz 
do mundo, assim como Ela aos pés 
da cruz. Que o sofrimento não pese 
mais que a confiança, que os inimigos 
não nos assustem, pois temos diante 
de nós uma Advogada, Intercessora, 
que acima de tudo é a Mãe do próprio 
Deus e a nossa Mãe! 

Mãe Santíssima: Rogai por nós!

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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A misericórdia age no coração das 
pessoas que estão abertas a esta graça. 
No Santuário da Divina Misericór-
dia podemos contar com um grande 
número de pessoas que alcançaram a 
misericórdia de Deus e se entregam de 
coração para que mais pessoas possam 
ter essa experiência também.

Foram 10 dias de Festa Nacional 
da Divina Misericórdia, com início no 
dia 19 de abril e encerramento no Do-
mingo da Misericórdia, dia 28, e apro-
ximadamente 500 voluntários fizeram 
parte deste projeto.

Um dos voluntários que se empe-
nharam para a realização dessa Festa, 
que foi um pedido de Jesus, foi o diretor 
de encenações Cauê Martins, que há 5 
anos dirige o Teatro da Paixão de Cristo. 

COM AJUDA DE CADA UM,
DEUS REALIZA A SUA MISERICÓRDIA

O diretor destaca que o envolvi-
mento dos voluntários é um dos mo-
mentos mais importantes, “tão impor-
tante quanto a apresentação, e poder 
compartilhar esses momentos dos 
ensaios, das construções dos cenários, 
das montagens dos figurinos, tudo isso 
leva o pessoal a se unir e partilhar de 
momentos que ficam guardados para 
o resto de suas vidas”. 

Esses momentos vivenciados pelos 
voluntários, e também pelos colabora-
dores, acontecem não apenas na apre-
sentação Teatro da Paixão, mas no tra-
balho de todos aqueles que se doaram 
para que os convidados fossem bem 
cuidados, acolhidos, estivessem em se-
gurança e pudessem aproveitar bem os 
diversos momentos da programação.

Para Maria Cesária de Oliveira, 

colaboradora, que participou servin-
do com os músicos, “servir na Festa 
da Misericórdia, assim como servir no 
próprio Santuário é uma honra.  É uma 
gratidão a Cristo que faz tanto, que é 
tão misericordioso. É uma resposta 
de amor a Ele, por tudo o que Ele faz 
diariamente por mim. É anunciar um 
Deus misericordioso, que deseja todos 
os seus filhos junto Dele, no seu cora-
ção, celebrando com Ele. É ser uma pe-
quena luz, chama, de esperança.”

Com o envolvimento dos voluntá-
rios, e a partir de cada ajuda de cada 
um, Deus pode manifestar a Sua mi-
sericórdia. Obrigado a cada um que 
de dispôs pela Festa da Misericórdia, 
a Festa de Jesus. Sejamos sempre uma 
luz de esperança, levando a misericór-
dia de Deus a toda humanidade.
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GRUPO DE ORAÇÃO PELA
FESTA DA MISERICÓRDIA

Na terça-feira, 30 de abril, 
aconteceu o encerramento do 
Grupo de Oração pela Festa 

da Divina Misericórdia. De 02 a 30 de 
abril, toda terça-feira, durante cinco 
semanas, foi pedido pela realização da 
Festa e também foi possibilitado aos 
devotos uma preparação espiritual para 
viver bem os dias da Festa.  

Em agradecimento, a celebração 
contou com louvor, testemunhos de 
graças alcançadas na Festa da Miseri-
córdia, pregação sobre a ação de Deus 
em nossa vida, e o passeio do Santíssi-
mo entre os fiéis.

O Pároco Padre Francisco Anchie-
ta, MIC, afirmou, iniciando a celebra-
ção, que todo o cansaço sentido pelo 
acontecimento da Festa, foi oferecido 
ao Senhor para que ele desse descan-
so a outros – conforme sugeriu o Frei 
Gilson. “Eu creio que assim foi, com 
todo mundo que trabalhou na Festa da 
Misericórdia, pela nossa doação, outras 
pessoas descansaram o seu sofrimento, 
o seu fardo”. 

Em sua pregação, no grupo de ora-
ção, o Padre citou Profeta Elias, (1Rs 
17, 1), e falou sobre a capacidade que o 
Senhor tem de ir em frente, conduzin-
do e preparando os caminhos. “A mise-

ricórdia, neste século XXI, é um grande 
apelo de Deus, que nos fala: ‘Eu estou 
aqui, eu sou o Deus de misericórdia, 
eu quero agir com misericórdia na sua 
vida’”, incentivou o padre.

Testemunhos

O casal Silvana e Fernando e a fa-
mília Joseane, Jerry e João Pedro al-
cançaram de Deus a graça da gestação. 
As duas famílias, compreendendo a 
vontade e o tempo de Deus, rezaram 
e confiaram. E nesta Festa da Miseri-
córdia de 2019, puderam proclamar a 
Misericórdia infinita do Senhor, através 
desta linda bênção alcançada. 
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MÃE: TUDO DE BOM

Mãe, palavra tão pequena que 
revela algo de infinito! Só em saber 
que ela existe é tão bom.

Quando penso em minha mãe 
me sinto confortado, pois mes-
mo sabendo que ela está fi-
sicamente longe de mim, a 
sua presença de amor toca 
misteriosamente o meu 
coração – que sentimento 
maravilhoso.

Tente fazer essa expe-
riência também. Feche os 
seus olhos, respire profun-
do e pense em sua mãe, sin-
ta todo amor que ela tem por 
você. Veja-a sorrindo, agrade-
ça tudo que enfrentou pra que 
você pudesse crescer e chegar aon-
de chegou. E reze por ela – sua mãe 
merece ter respeito e talvez sua eter-
na gratidão.

Se eu pudesse definir a palavra 
mãe, assim seria: “M” de mistério 
+ “A” de amor + “E” de esperança 
= MÃE: uma mistura de mistério, 
amor e esperança.

Elas não usam capa, nem tem es-
cudo ou espada, porém, podem ser 
chamadas de guerreiras - por causa 
dos filhos, fazem qualquer coisa, en-
frentam qualquer tipo de situação. A 
fé de uma mãe é capaz de gerar mi-
lagres, e assim como Nossa Senhora 
nas Bodas de Caná – a intercessão 
de uma mãe poderá fazer com que 
a graça aconteça, mesmo antes da 
hora de acontecer. Me parece que de 

alguma forma existe uma ligação es-
pecial entre o Céu e a Terra por meio 
de cada mãe.

Acredito com todo o meu coração 
que o coração de uma mãe se pareça 
muito com o Coração de Deus: ela 
ama, mesmo quando mais ninguém 
consegue amar, e veja que impressio-
nante – a mãe sempre tem esperan-
ça, pois ela acredita, mesmo quando 
ninguém mais consegue acreditar.

Se eu pudesse voltar o tempo, se-
ria um filho melhor e tentaria fazer 
as coisas um pouco diferente. Eu iria 
beijar mais minha mãe, agradecer 
mais, respeitar mais, valorizar mais, 

conversar mais, me divertir mais com 
ela, ter mais paciência. Mas, como 
não podemos voltar – só temos o 

hoje pra tentar mudar e dar de 
presente para cada uma delas, 

talvez aquilo que elas mais 
desejam: VOCÊ MESMO, 
seu tempo, seu amor, seu 
sorriso, seu abraço.

Eu sinto falta da mi-
nha mãe! Aproveite bem 
a sua, pois nada e nem 
ninguém vai conseguir 
te dar o que ela te deu: a 

vida.

Talvez sua mãe não cres-
ceu, mas ela é feliz com o seu 

crescimento. Talvez ela não 
aprendeu tantas coisas, mas ela é 

feliz com tudo o que você aprendeu. 
Talvez você não tenha orgulho dela, 
mas com certeza ela tem orgulho de 
você.

Quer ser feliz e crescer na vida?

Então ame e respeite a sua mãe. 
Peça sempre a bênção dela e saiba 
que de alguma maneira, Deus sem-
pre vai te abençoar por meio da bên-
ção de sua mãe.

Mãe é tudo de bom! Parabéns 
para todas as mães. Deus seja louva-
do pelas guerreiras que vocês são. Um 
grande abraço meu e um Abraço de 
Jesus Misericordioso pra todos vocês.

Padre Sandro Souza, MIC
Vigário 



VAMOS IMITAR MARIA?

Escrever sobre Maria, a mãe de 
Jesus, é muito fácil e, ao mesmo 
tempo, muito difícil. Particular-

mente, acredito que todas as coisas (e as 
melhores!) já foram escritas sobre ela nos 
Evangelhos (especialmente em Lucas e 
João). Todos os demais textos ao longo 
da história (mesmo os de São Bernardo, 
de São Luis Maria Grignion de Mon-
tfort e Santo Afonso Maria de Ligório) 
são apenas apêndices das maravilhas que 
os evangelistas já disseram.

“Ah, mas são poucos os textos sobre 
Maria na Bíblia!”

Certamente não são tantos quanto 
aqueles que narram a existência e a obra 

salvífica de Jesus. Mas veja a beleza de 
um texto como este:

“Eis aqui a serva do Senhor. Faça-
-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 
1,38). O sim de uma criatura diante da 
mais nobre missão jamais dada por Deus 
– ser a mãe do Salvador, o Filho de Deus! 
“Eis-me! ... Faça-se”. Como não ouvir 
um eco das primeiras páginas da Bíblia, 
no livro de Gênesis, em que o próprio 
Deus, ao criar todas as coisas, grita: “Fa-
ça-se!”. Em Maria é a Nova Criação que 
estava se iniciando! Jesus - o novo Adão 
– se fez!

No mesmo evangelho, temos um 
resumo do entrelaçamento da vida de 

Maria com seu filho – “Sua mãe guar-
dava todas essas coisas no seu coração” 
(Lc 2,51b). O coração na Bíblia, como 
sabemos, é o centro das nossas decisões. 
É lá que “pesamos” todas as coisas para, 
enfim, decidirmos. Maria, como mãe de 
Jesus, mas, também como sua discípula, 
medita nas palavras de seu Filho, “dia e 
noite”, como o bem-aventurado do sal-
mo 1 (Sl 1,1).

Nesse mês de maio, convido você a 
imitar Maria e meditar esses textos evan-
gélicos que nos apresentam a ela!

Robert Rautmann 
Teólogo


