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

edição do nosso informativo Miseri-
córdia em Foco, lembramos que esta-
mos vivendo mais uma vez, neste mês 
de agosto, o mês vocacional. 

Se em tudo devemos dar graças a 
Deus, agradeçamos também por esse 
dom de Deus para com seus filhos. 
Agradeçamos pelos que já entenderam 
e abraçaram o chamado de Deus e têm 
sua vocação definida. Pelos que ainda 
não descobriram tal chamado, reze-
mos para que se mantenham atentos 
com os ouvidos e o coração abertos ao 
plano de Deus para suas vidas. Que a 

misericórdia de Deus os envolva con-
duzindo e capacitando-os, para que 
no momento certo digam o seu sim.

Caro povo de Deus, esta é uma 
questão de felicidade, algo que diz 
respeito à plenitude que permite nos 
realizarmos de verdade. Está intrínse-
co à condição humana, por um desejo 
de plenitude que, quando buscado de 
forma, e em coisas, erradas poderá se 
tornará uma frustração, ocasionando 
inclusive sérios problemas para o ser 
humano – desde um vazio a uma con-
sequentemente falta de sentido para a 
própria vida.

A vocação é um chamado que 
nos conduz à vivência de uma entrega 
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maior a outros estilos de vida, que per-
mite aquele que ouve e segue a realizar 
outras atividades, como uma maneira 
de servir e edificar o Reino de Deus 
aqui na terra. Destaco como exemplo, 
a atuação dos leigos que possuem uma 
vocação, e mesmo assim entendem 
que podem servir um pouco mais nos 
diversos serviços dos Movimentos e 
Pastorais existentes em nossa Igreja.

Tudo é um chamado, é dom de 
Deus. Que Ele mesmo capacite a to-
dos aqueles que estão dispostos a se-
gui-Lo. Peçamos ao Senhor da messe 
que continue enviando operários à sua 
messe. E que todos nós digamos, sem-
pre: Jesus, eu confio em Vós!
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O informativo mensal Misericórdia em Foco é um veículo de comunicação do Santuário da Divina 
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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; 14h às 15h; a partir das 19hs 
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.
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Advogados
TERÇA-FEIRA ÀS 17H30

SEXTA-FEIRA ÀS 16H

Ginástica
QUARTAS E SEXTAS

DAS 9H ÀS 10H

Arrecadação de
alimentos
DOE E AJUDE 

FAMILIAS CARENTES

Pães Caseiros
PÃO CASEIRO TODA

TERÇA-FEIRA

Terço dos
Homens

1ª E 3ª SEGUNDA DE 
CADA MÊS, 20H

Psicólogos
DE SEGUNDA A SÁBADO

TRIAGEM NA SECRETARIA

�

03

04

Adoração a partir das 8h até às 19h;

Missa da Família com Noite do Pastel às 19h;

Batismo após a missa das 9h;

Terço dos Homens após a missa das 19h;

Jantar Dançante Dia dos Pais - Tema: Anos 60

De 11 a 17: Semana da Família

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

Dias 16 e 17: Vigília – 24h de Oração pelas Famílias;

Terço dos Homens após a missa das 19h;

Formação – Escola Apostólica às 20h;

Dias 31 e 1º de set: Workshop/Exposição Pastoral.

05
10
11
14
16

28
19

AGOSTO

SETEMBRO

31

01
04

Workshop/Exposição Pastoral;

Às 20h, Reunião do CAEP;

Às 20h, Reunião do CPP;

Missa da Família;

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

Vigília com a Sagrada Escritura das 14 às 19h;

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

Formação – Escola Apostólica às 20h;

De 26/09 a 04/10: Novena de Santa Faustina;

28 (sáb) Terço da Divina Misericórdia nas Ruas.
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“FUI À CAPELA COM
GRANDE ALEGRIA E
PERGUNTEI A JESUS:

“SENHOR DESTA CASA,
VÓS ME ACEITAIS?
E LOGO OUVI UMA 
VOZ QUE ME DIZIA:

EU TE ACEITO,
TU ESTÁS NO MEU 

CORAÇÃO”

(Diário, 14)

Em Varsóvia (Polônia), Santa 
Faustina, procurou um lugar para si 
em diversas congregações religiosas, 
mas em nenhuma havia sido aceita, 
somente no dia 1 de agosto de 1925 se 

TU ESTÁS NO MEU CORAÇÃO
IRMÃS DE JESUS MISERICORDIOSO
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01 de agosto
Entrada de Santa Faustina
no convento (1925).

25 de agosto 
Aniversário de Santa Faustina.

abriram para ela as portas do conven-
to da Congregação de Nossa Senho-
ra Mãe da Misericórdia. No entanto, 
para atender às condições, teve que 
trabalhar como empregada doméstica, 
para então, dessa forma, conseguir seu 
dote — “enxoval pessoal”. 

O desejo de se consagrar total-
mente a Deus lhe acompanhava con-
tinuamente e diante do seu chamado, 
a pedido da Irmã que a recebeu, per-
gunta ao Senhor da casa (a Jesus, no 
Santíssimo Sacramento, na capela da 
casa religiosa) se lhe aceita nesta con-
gregação, neste exato momento, ouve 
de Jesus: “Eu te aceito, tu estás no 
Meu Coração” (Diário, 14). E ali foi 
aceita, finalmente aos 19 anos. A par-
tir disso tem início a sua vida religiosa, 
onde Santa Faustina busca fielmente 
concordar com a vontade de Deus.                                                                                                                        

Diante desse exemplo de vocação, 
a cada dia precisamos nos conscienti-
zar de que somos chamados pelo amor 
misericordioso de Deus. No evangelho 
de São Mateus lemos: “Eles deixaram 
tudo e o seguiram” (Mt 4, 20), este é o 
convite amoroso de Deus, um chama-
do que nos constrange e nos pede para 
ir além de nós mesmos. 
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CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO

Esta é uma realidade que nos en-
canta, mesmo diante do grandioso 
mistério de que ela se reveste. Ao ser 
chamado por este convite amoroso de 
Deus, muitas vezes nos questionamos 
sobre nossa capacidade de resposta. 
Muitos trazem dentro de si um misto 
de alegria e ansiedade em responder 
àquele convite para se doarem; e tam-
bém trazem dentro de si um receio de 
não conseguirem, duvidando de sua 
capacidade. 

É preciso ter consciência que não é 
por causa de nossa capacidade ou títu-
los, mas unicamente pelo amor mise-
ricordioso de Deus que somos chama-
dos. Como nos diz o Papa Francisco: 
“Há momentos em que somos chama-
dos, de maneira ainda mais intensa, a 
fixar o olhar na misericórdia, para nos 
tornarmos nós mesmos sinal eficaz do 
agir do Pai” (Misericordiae Vultus). 

Afinal, para cada escolha, e deci-
são que fazemos como essa, é preciso 
se preparar, estar de coração aberto e, 
acima de tudo, confiar em Deus. E so-
mente quando nos encontramos com o 
nosso carisma, as coisas começam a fa-
zer sentido, os nossos olhos se abrem e 
compreendemos realmente o que Santa 
Faustina sentiu ao iniciar sua vocação 
religiosa tornando-se fiel em tudo. 
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O maior Santuário da 
Divina Misericórdia do Bra-
sil completou no dia 24 de 
julho, 25 anos de vida paro-
quial, evangelização e divul-
gação da devoção de Jesus 
Misericordioso.

Para a festa de 25 anos 
da paróquia, foram organiza-
das atividades comemorati-
vas nos dias 19, 20 e 21.

O cantor católico Thiago 
Brado reuniu centenas de fãs 
na sexta-feira, dia 19 de julho, 
durante a apresentação da 
Turnê Sopro. O show durou 
cerca de 2h e contou também 
com momentos de orações e 
reflexão, encerrando com a 
bênção do Santíssimo.

O LUGAR DE ENCONTRO
COM O CORAÇÃO DE DEUS
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Ainda em festa, no sá-
bado (20) com a organi-
zação das Irmãs de Jesus 
Misericordioso junto da 
companhia de dança Pri-
meiro Impulso foi apresen-
tado ao público a encenação 
“Faço parte desta história“, 
que relatou os primeiros 
anos da paróquia e a evo-
lução evangelizadora e ma-
terial que ocorreu ao longo 
dos 25 anos.

Também foi relatada a 
história de dois paroquia-
nos do Santuário: João Pau-
lo da Silva, que encontrou o 
seu caminho de conversão e 
hoje se dedica como servo 
do Grupo de Oração, Mi-
nistro Eucarístico e colabo-
rador da paróquia; e a outra 
história contada foi sobre a 
fé de Manuzinha, conheci-
da  também como a meni-
na dos ossos de vidro. Você 
pode assistir a apresentação 
acessando facebook.com/
santuariomisericordia

No domingo (21), en-
cerrando as festividades do 
Jubileu de Prata da Paró-
quia, os fiéis participaram 
logo pela manhã da Santa 
Missa presidida pelo arce-
bispo de Curitiba, Dom 
José Antônio Peruzzo, e 
após a celebração puderam 
saborear a costelada fogo de 
chão, servida no Almoço de 
Aniversário da Paróquia.
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ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
ROBERT RAUTMANN
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No ano de 1950, o então papa 
Pio XII definiu o quarto dogma 
mariano – o dogma da Assunção de 
Nossa Senhora aos céus. Por meio 
da Constituição Apostólica Muni-
ficentissimus Deus (que é um tipo 
de documento eclesial), ele, ao final, 
escreveu que:

“[...] declaramos e definimos 
ser dogma divinamente reve-
lado que: a imaculada Mãe de 
Deus, a sempre virgem Maria, 
terminado o curso da vida ter-
restre, foi assunta em corpo e 
alma à glória celestial”.

Nós, católicos, cremos, portan-
to, que Maria não passou pela ex-
periência da morte e foi glorificada 
logo ao final de sua vida.

Como podemos entender isso, à 
luz da Bíblia?

O texto da Anunciação do anjo 
Miguel à Maria nos ajuda:

“Entrando onde ela estava, disse-
-lhe: ‘Alegra-te, cheia de graça, o Se-
nhor está contigo!’” (Lc 1,28).

A palavra em grego para 
“cheia de graça” é κεχαριτωμένη 
(kecharitōmenē). Esse termo 
aparece somente aqui ao longo 
de toda a Bíblia. A sua tradução 
para o português fica: “cheia de 
graça” ou “agraciada”. A tradução 
é, ainda, pobre, em relação ao que 
verdadeiramente significa. A palavra 
(que é um vocativo) está no lugar do 
nome de Maria. Essa graça que está 
em Maria (segundo o anjo) não é um 
dom dado a ela naquele momento e, 
sim, desde a sua concepção. É um 
estado permanente para Maria. Ela, 
então, foi preparada por Deus, desde 
antes de seu nascimento, para assumir 
a sua vocação maior – ser Mãe de 
Deus! E é dessa compreensão que 
temos outro dogma – a Imaculada 
Conceição.

Justamente no documento do 
papa Pio XII, que mencionei antes, 
logo no início, é dito que Maria teria 
recebido esse privilégio singular da 
parte de Deus e essa graça a impediu 
de sofrer a corrupção da morte e ter 
de esperar a redenção de seu corpo 
nos fins dos tempos. 

Maria é, portanto, filha e esco-
lhida de Deus Pai, a esposa do Es-
pírito Santo, a mãe e primeira discí-
pula de Jesus e, a nossa predecessora 
nos céus!
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Tema:

Anos 60
1 0 . 0 8  à s  2 0 h 3 0

Venha vestido a caráter
e concorra a prêmios

Música de época

Compre seu ingresso em misericordia.org.br

Delicioso jantar

MENSAGEM ESPECIAL AOS PAIS
PADRE FÁBIO DE MELO

“Quando o sol não havia ainda 
cessado o brilho, quando a tarde en-
golia aos poucos as cores do dia e 
despejava sobre a terra os seus pri-
meiros retalhos de sombra, eu vi que 
Deus veio assentar-se perto do fogão 
de lenha da minha casa.

Chegou sem alarde, retirou o 
chapéu da cabeça e buscou um copo 
de água num pote de barro que fica-
va num lugar de sombra constante.

Ele tinha feições de um homem 
feliz. Parecia imerso na alegria que 
é própria de quem cumpriu a sina 
do dia e que agora recolhe a alegria 
cotidiana que lhe cabe.

Eu o olhava e pensava: ‘como é 
bom ter Deus dentro de casa. Como 
é bom chegar a essa hora da vida em 
que tenho o direito de ter um Deus 
só pra mim’.

Cair nos seus braços, bagunçar-

-lhe os cabelos, retirar uma caneta 
do meu bolso e pedir que ele dese-
nhasse um relógio bem bonito no 
meu braço.

Mas aquele homem não era 
Deus, aquele homem era meu pai. E 
assim que eu descobri que meu pai, 
com seu jeito finito de ser Deus, re-
vela-me Deus com seu jeito infinito 
de ser homem.

Feliz Dia dos Pais!”


