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

edição do nosso informativo Miseri-
córdia em Foco, lembramos a impor-
tância do tempo Quaresmal. Tempo 
em que somos convidados a nos vol-
tarmos para o Senhor e mergulharmos 
no oceano da Sua misericórdia.

Segundo o ensinamento e tradição 
da nossa Igreja, nesse tempo devemos 
usar de alguns meios e práticas para 
nos deixarmos ser alcançados pelo Se-
nhor – entram aqui também as práti-
cas quaresmais: da oração, do jejum e 
da caridade. Todas essas e outras práti-
cas e exercícios atingem sua finalidade 

ao nos prepararem da melhor maneira 
possível para a celebração da Páscoa 
do Senhor. Ápice do Mistério da nossa 
salvação.

Para isso, nos é oportuno esse orde-
nar da vida pessoal no que diz respei-
to ao bem relacionar-se conosco, com 
Deus e com os nossos irmãos. 

Amados irmãos, é Quaresma e, já 
aí, está a Páscoa. Não importa quan-
tas vezes vivemos ou celebramos esses 
tempos em nossa caminhada. Esta é 
mais uma oportunidade que o Senhor, 
que não desiste dos seus, nos concede 
para não desistirmos d’Ele.

Abramos a mente, os ouvidos, os 
lábios e o coração, para as transforma-

ções que ainda precisam acontecer em 
nós. Que o nosso jejum nos leve a uma 
oração sincera a ponto de nos unir 
cada vez mais ao Senhor que pode nos 
converter, e pela Sua misericórdia, nos 
transformar em instrumentos de mi-
sericórdia, para que um dia, também, 
por ocasião da nossa Páscoa, ressusci-
temos em Jesus. 

Querido povo de Deus, em todos 
os tempos e necessidades digamos, 
sempre: Jesus, eu confio em Vós!

Pe. Francisco Anchieta, MIC

Reitor do Santuário da Divina 
Misericórdia
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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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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 
Carlos: Missa às 19h;

(qui) Reunião do CPP às 20h;

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

(qua) Formação – Escola Apostólica às 20h.

(dom) Retiro para Casais - INSCRIÇÕES NA SECRETARIA ;  

 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 Trans-
ladação 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: 
Celebração 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;

(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, Leia Catenassi, 
Consagrasom, Daniel Godri Jr. e Thiago Brado; 19h: Missa; 21h: 
Show com Tony Allysson.

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

41 3564-7800



“Por que hei de me esforçar por 
virtudes e boas obras? Por que hei 
de me mortificar e me despojar? 
Para que fazer votos?  Por que re-
zar? Por que sacrificar-me e fazer 
penitência? Para que oferecer-me 
como vítima a cada passo? Para 
quê — se sou rejeitada por Deus? 
Qual o fim de todos esses esforços? 
— Em tudo isso, só Deus sabe o 
que se passava no meu coração.” 
(Diário, 77)

Os santos que conhecemos e 
que veneramos em nossas igrejas 
não foram pessoas privadas de dúvi-
das, questionamentos, e até mesmo 
revoltas. Quanto maior a graça de 
Deus, mais também o inimigo da 
nossa salvação tende a investir con-
tra nós e contra o cumprimento da 
vontade de Deus em nossas vidas. 
Apaga as luzes para que a nossa razão 
ofuscada pelo desespero tenda a falar 
mais alto que a graça. Mas a espiritu-
alidade que Santa Faustina nos traz 
através do seu Diário, nos inclina à 
confiança no grande poder e Miseri-
córdia insondável de Deus, mesmo 

ATRAVESSEMOS O DESERTO JUNTO COM A
SECRETÁRIA DA 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

diante das luzes apagadas, das trevas 
da dúvida, da enfermidade, da total 
impossibilidade de saída. 

A Quaresma é um tempo de espe-
cial vigilância e conversão. Junto com 
a Apóstola da Misericórdia, queremos 
atravessar o deserto talvez até mes-
mo da nossa incredulidade e da falta 
de confiança, para podermos no final 
deste tempo, exultar de alegria com o 
grande “Aleluia” na manhã da Ressur-
reição, e quando ao olharmos para trás 
vermos que a graça de Deus veio em 
nosso auxílio, nos ergueu do pecado 
no Sacramento da Reconciliação, nos 
alimentou com o Pão do Céu, que dá 
força para o caminho e, sobretudo, 
nos ajudou a perceber que o meu pró-
ximo, também é sacramento, também 
é sacrário. 

Não nos esqueçamos da oração, 
do jejum e da caridade neste tempo 
que antecede a maior festa da nossa fé. 

Na certeza do auxílio divino di-
zemos: Jesus, eu confio em Vós!

Congregação das Irmãs de Jesus 
Misericordioso

    misericordia.org.br        santuariomisericordia         SantuárioDivinaMisericórdia      santuariomisericordia 
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CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO

29 de março — Irmã Faustina se oferece a Deus pela conversão dos pecadores (1934).

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
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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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DEPOIS DE 06 MESES DE PREPARAÇÃO, O QUE O
GRUPO DOS AEDM PRECISA FAZER?

Como disse, depois de 06 me-
ses de estudo, pode-se fazer o 
pedido para se tornar oficial-

mente um AEDM por meio de uma 
Consagração.

O processo é o seguinte:

1) A coordenação do novo grupo de 
AEDM deve entrar em contato conos-
co e solicitar a carta de autorização para 
se fazer a Consagração. E-mail: secreta-
ria@divinamisericordia.com.br;

2) A carta deverá retornar para nós 
com todos os dados preenchidos con-
tendo o nome completo de cada novo 
AEDM e o tamanho da camiseta que 
cada um veste. (A carta pode ser devol-
vida por correio ou digitalizada);

3) O pároco precisa assinar essa 
carta e colocar o carimbo da paróquia 
dizendo que ele autoriza o grupo dos 
AEDM em sua paróquia;

4) Será preparado por nossa equipe 
um kit para Consagração com camise-
ta e certificado (cada kit tem um valor 
simbólico para cobrir os custos);

5) Se o grupo quiser que a data da 
Consagração conste no certificado terá 
que nos enviar com antecedência. Sem 
isso, o certificado será impresso sem a 
data, com espaço vago, para ser escrito 
manualmente;

6) A Consagração dos AEDM é 
realizada durante a Santa Missa, após 
a homilia. (Conforme o andamento 

do processo podemos enviar o roteiro 
da Consagração e também podemos 
explicar ao pároco com mais detalhes 
como ela precisa ser realizada);

7) O kit será enviado pelo correio e 
para que não haja atrasos pedimos que 
todo este processo seja feito com certa 
antecedência.

Qualquer dúvida entre em contato 
conosco, pois estamos aqui para servir 
os devotos da Divina Misericórdia (pa-
dresandromic@yahoo.com.br).

Pe. Sandro Souza, MIC
Vigário do Santuário da Divina 
Misericórdia e Diretor dos AEDM no Brasil
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“DIAS DE LUTA, DIAS DE GLÓRIA”

Quarenta dias! Esta é a infor-
mação que o Evangelho de 
Lucas (lido no 1º Domingo 

da Quaresma) apresenta sobre o tem-
po que Jesus teria permanecido no 
deserto. Na imitação da Sua vida, a 
Igreja convida, todos os anos, os cris-
tãos a praticar, de forma mais intensa, 
a oração, a esmola e o jejum.

Os textos bíblicos que tratam do 
deserto de Jesus (Mt 4,1-11; Mc 1,12-
13; Lc 4,1-13) se encontram logo após 
o Seu batismo e antes do início de Sua 
atividade missionária. É significativa 
essa posição, pois, cheio do Espírito 
Santo e tendo ouvido a eleição do Pai 

(“Este é o Meu Filho Amado”), Jesus 
pôde suportar as tentações apresenta-
das por Satanás. As nossas práticas (ora-
ção, esmola e jejum) só darão frutos se 
partirem de um coração apaixonado 
por Deus, que nos chama e nos ama.

Em seguida, Jesus vai proclamar o 
Evangelho. Tendo passado pelas pro-
vações e somente tendo reconhecido 
o poder da Palavra, Jesus é capaz de 
pregar com autoridade. A nossa boca 
só poderá falar e proclamar aquilo 
que enche o nosso coração (cf. Mt 
12,34b). 

É importante salientar que não foi 
apenas nesse período que Jesus se de-

frontou com Satanás, nem tampouco 
foram Seus únicos momentos de ora-
ção. São inúmeras as passagens em que 
Jesus se retira para orar ou que expulsa 
o demônio. Contudo, nesse período, 
essas práticas foram intensificadas. E é 
justamente nessa intenção a proposta 
litúrgica da Igreja – que possamos nos 
dedicar um pouco mais, ainda mais 
intensamente, na entrega a Deus. E 
será, com a Páscoa da Ressurreição, 
passados os dias de penitência, que 
iremos proclamar, como centenas de 
milhares antes de nós – JESUS RES-
SUSCITOU, ALELUIA!

Robert Rautmann
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ANUNCIE  AQUI
(41) 3148-3200

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR
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A Festa Nacional da Divina Misericórdia 2019 
vai acontecer de 19 a 28 de abril. Você é convida-
do especial de Jesus para vir abandonar-se no Seu 
amor e colher as graças que Ele tem para você nesta 
Festa. “Na Minha Festa ‒ na Festa da Misericórdia 
‒ percorrerás o mundo inteiro e trarás as almas que 
desfalecem para fonte da Minha misericórdia. Eu as 
curarei e fortalecerei” (Diário, 206).

A ampla programação da Festa traz shows de 
Tony Allysson e Frei Gilson, a participação de Thia-
go Brado, Danilo Dyba, Irmã Zélia, Rodrigo Ferrei-
ra, Daniel Godri Júnior e muito mais.

Confira o que espera por você nesses 10 dias 
de Festa da Misericórdia:

Teatro da Paixão de Cristo
A apresentação tem início logo após o primei-
ro dia Novena à Divina Misericórdia. O espe-
táculo tem duração de aproximadamente 90 
minutos e narra os últimos momentos de Jesus. 
A cena começa na Última Ceia, posteriormen-
te há a apresentação no Monte das Oliveiras, 
o julgamento, crucificação e encerra com a  
Ressurreição de Cristo.
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Shows: 
Os dois shows de 2019 ficam com os missionários que já se 
apresentaram aqui no Santuário em outras Festas da Mi-
sericórdia: Tony Allysson e Frei Gilson, que vão colocar 
todos para louvar e cantar as músicas que trazem a alegria 
do amor de Deus.

Ensinada por Jesus à Santa Faustina, cada dia 
a Novena tem início com uma intenção espe-
cífica, não sendo limitada apenas às necessi-
dades particulares de cada um, mas alcançan-
do a todos, como é a vontade do Senhor. Por 
meio da Novena é suplicada a conversão de 
toda a humanidade.

No Espaço da Misericórdia ha-
verá tendas de oração, Adoração 
ao Santíssimo e confissões, para 
que os devotos possam se pre-
parar para o Domingo da Mise-
ricórdia - o dia no qual a Igreja 
concede a graça da indulgência 
plenária, por ocasião da Festa 
da Misericórdia.

Os pais são convidados a consagrar as suas fa-
mílias à Misericórdia Divina, a fim de que a 
vida no meio familiar seja uma contínua ex-
pressão do amor misericordioso do Senhor, 
que se irradia do Coração de Deus para com o 
próximo, na relação do casal, junto dos filhos, 
familiares, mas também no trabalho e na rua.

Conforme o expresso pedido do próprio Jesus em 1931 à San-
ta Faustina, no Domingo da Misericórdia os sacerdotes fazem 
a bênção solene dos quadros de Jesus Misericordioso. “Desejo 
que a Imagem seja venerada publicamente” (Diário, 414). “Por 
meio dessa imagem concederei muitas graças às almas; que 
toda alma tenha, por isso, acesso a ela” (Diário, 570; cf. 742).

Novena à Divina Misericórdia:

Confissão: 

Consagração das Famílias: 

Bênção dos Quadros: 




