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C

aríssimos irmãos e irmãs, paroquianos, devotos, família
da Divina Misericórdia, esta
é mais uma edição do nosso informativo Misericórdia em Foco. E, mais
uma vez, deve brotar em nossos corações um forte e eterno sentimento de
gratidão a Deus. Afinal já se passaram
25 anos de existência da nossa Paróquia Santuário da Divina Misericórdia
– a nossa Casa da Misericórdia, que
é a casa de todos os filhos e filhas de
Deus, particularmente aqueles mais
necessitados de misericórdia. Com
isso me reforça, cada vez mais, a cer-

teza de que precisamos ter um coração
agradecido a Deus, sempre, em todos
os momentos da vida.

dizer se não, a Deus e todos, por tudo:

Meus queridos, por tudo o que se
viveu neste lugar, ao longo desta caminhada, são muitas as graças e ações
de Deus na vida de muitas e muitas
pessoas. Largos foram os passos dados, e junto a isso tantos sonhos foram se concretizando – muitas foram
as mãos e orações de pessoas que se
doaram para a edificação dos projetos
materiais, e também no que se refere
à edificação e manifestação do Reino
que já se faz presente aqui. O que mais

refletir e procurarmos melhorar o que

muito obrigado!
Chegando aqui, agora é hora de
já está bom e daquilo que não foi positivo ou como gostaríamos que fosse,
tirar lições para os acertos futuros.
Que assim possamos prosseguir, decididamente com nossos olhos fixos no
Senhor, sem jamais desistir do servir
em Sua Vinha. Que a cada dia possamos colher os frutos do nosso esforço,
e que também possamos, sempre, dizer: Jesus, eu confio em Vós!
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AGENDA
JULHO/AGOSTO

HORÁRIOS
DO SANTUÁRIO
Missas

JULHO

01
04
06

Terço dos Homens após a missa das 19h;
Reunião do CPP às 20h;
Adoração a partir das 8h até às 19h;
Missa da Família com noite do pastel às 19h;

07
10
15
19
20
21

Batizados de julho após a missa das 9h;
Leitura Orante da Palavra de Deus;
Terço dos Homens após a missa das 19h;
Show Thiago Brado às 21h;
Teatro História do Santuário às 20h ;

Hora da Misericórdia

Comemoração 25 da Paróquia Santuário Divina Misericórdia;

Segunda, terça, quinta e sábado às 15h com bênção
da saúde, água e objetos.

- Missa solene às 10h;

Confissão

- Almoço Costela Fogo de Chão;

24

24 (qua) Formação – Escola Apostólica às 20h.

AGOSTO
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Terça - 19h às 21h;
Sexta - 9h às 12h; 14h às 15h; a partir das 19hs

Adoração ao Santíssimo Sacramento

Adoração a partir das 8h até às 19h;

Sexta - após a Missa das 15h, até a Missa das 19h;

Missa da Família com Noite do Pastel às 19h;

04
05
10
11
14
16
19
28
31

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.

Batizados de julho após a missa das 9h;

Secretaria

Terço dos Homens após a missa das 19h;

Segunda a Sexta - 8h às 12h; 14h às 18h;
Sábado - 8h às 12h.

Jantar Dançante Dia dos Pais - Tema: Anos 60;

Loja do Santuário

De 11 a 17: Semana da Família;

Segunda a Sexta - 8h às 12h; 13h às 20h;
Sábado - 8h às 12h; 14h às 20h;
Domingo - Aberta após as missas.

Leitura Orante da Palavra de Deus;
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.



Transmissões ao vivo
Terço da Misericórdia: 15h - segunda, terça,
quinta e sábado;
Missa e Grupo de Oração: 19h - terça.

Advogados

Psicólogos

Ginástica

Arrecadação de
alimentos

Terço dos
Homens

Pães Caseiros

TERÇA-FEIRA ÀS 17H30
SEXTA-FEIRA ÀS 16H

DE SEGUNDA À SÁBADO
TRIAGEM NA SECRETARIA

QUARTAS E SEXTAS
DAS 9H ÀS 10H

DOE E AJUDE
FAMILIAS CARENTES

1ª E 3ª SEGUNDA DE
CADA MÊS, 20H

PÃO CASEIRO TODA
TERÇA-FEIRA

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 / Gestor do
núcleo de comunicação: Ir. Thiago Radael (MTB 13070) / Jornalista Responsável: Isabelle Warzinczak
(MTB 10197) / Cooperadores: Irmãs de Jesus Misericordioso / Projeto gráfico e diagramação: João Esser /
Publicidade: Christian Zanette / Instituído em Setembro de 2018.
Contato: jornalismo@divinamisericordia.com.br - (41) 3148-3200 / Tiragem: 2 mil exemplares .

misericordia.org.br

santuariomisericordia

SantuárioDivinaMisericórdia

santuariomisericordia
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DIÁRIO DE SANTA FAUSTINA

“Devo anotar os encontros de
minha alma Convosco, ó Deus,
nos momentos de Vossas especiais
visitas. Devo escrever sobre Vós, ó
inconcebível em misericórdia para
com a minha pobre alma. (...) Recebi essa ordem de quem Vos representa aqui na terra, ó Deus, e
ele me esclarece sobre a Vossa santa vontade. Jesus, bem vedes como
me é difícil escrever e como sou
incapaz de descrever com clareza o
que experimento na minha alma.”
(Diário, 6)
Neste mês de julho completamos
85 anos em que Santa Faustina iniciou
seus escritos, referente às suas experiências interiores com o Senhor, exatamente como ela escreveu em seu primeiro
caderno no dia 28 de julho de 1934.
Mas por que a Irmã começou a escrever?
Seguindo a ordem do Padre Miguel
Sopoćko seu confessor, assim como ele
mesmo escreveu em uma de suas cartas:
“Eu era então professor no Seminário
Maior e na Faculdade de Teologia da
Universidade Stefan Batory em Vilna
e não tinha tempo para ouvir as suas
longas confidências no confessionário,
mandei que ela as anotasse num caderno

e as apresentasse a mim, de vez em quando, para exame. Daí surgiu o Diário...”.
E Jesus várias vezes confirmou sobre
isso, como Santa Faustina escreveu em
seu Diário no número 1142: “Minha filha, sê diligente em anotar cada sentença
que te digo sobre a Minha misericórdia,
porque se destinam a um grande número de almas, que delas tirarão proveito”.
A missão que Irmã Faustina recebeu
inicialmente a pedido de seu confessor
foi também usada por Jesus, para que
ela fosse fiel em escrever, pois seus escritos chegariam até onde nem ela mesma
poderia imaginar e, com isso, tornava-se
responsável em transmitir em detalhes
cada palavra de Jesus, para que a humanidade pudesse conhecer quão grande é
Sua Misericórdia.
Em seu diário encontramos claramente os pedidos de Jesus referente às
formas do culto à Divina Misericórdia.
E através delas, o Senhor deseja derramar sua Misericórdia sobre cada um que
Dele se aproximar.
Somos gratos a Santa Faustina por
ter perseverado nessa missão e hoje podermos ter acesso a tão grande tesouro,
pelo qual podemos conhecer quem é
este Deus de Infinita Misericórdia.

CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO
28 de julho de 1934 — Por ordem do seu confessor, Padre

Miguel Sopoćko, Irmã Faustina começa a escrever o seu Diário,
com o título A Misericórdia Divina na minha alma, no qual ela
anota suas vivências espirituais.

MENSAGEM DO DIÁRIO DE SANTA FAUSTINA

IRMÃS DE JESUS MISERICORDIOSO
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FATOS E ACONTECIMENTOS

FESTIVIDADE DE
CORPUS CHRISTI
A Festa de Corpus Christi, celebrada dia 20 de
junho, é o dia em que a Igreja comemora solenemente o Sacramento da Eucaristia; sendo o único
dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em
procissão às ruas.
Cerca de 100 mil fiéis de diversas paróquias
e comunidades da cidade participaram da programação organizada pela Arquidiocese de Curitiba.
Aproximadamente 5 mil pessoas atuaram da
confecção dos tapetes na Av. Cândido de Abreu.
Entre elas, Amabile Pickel, catequista no Santuário da Divina Misericórdia.
Para Amabile, “confeccionar o tapete em comunidade, com alegria e muitos sorrisos nos faz
cada vez mais unidos no Corpo, Sangue, Alma e
Divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim,
adoramos, celebramos e professamos nossa fé, com
convicção e amor ao Senhor Vivo, que está entre
nós na Hóstia Sagrada. Graças e louvores sejam
dadas a todo o momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento”.
No período da tarde foi celebrada a Santa Missa
em frente à Catedral Basílica de Curitiba, reunindo
milhares de fiéis que saíram em procissão até o Centro Cívico.

ARRAIÁ DA
MISERICÓRDIA
O mês de junho, que é marcado pelas tradicionais Festas
Juninas, trouxe para o Santuário o Arraiá da Misericórdia,
no sábado dia 29.
A atividade teve como objetivo o festejo tradicional dos
santos juninos (Santo Antônio, São João, e São Pedro e São
Paulo); e a promoção da confraternização em comunidade.
A ambientação no clima caipira da devoção ficou por
conta dos movimentos e pastorais do Santuário.
A festa reuniu por volta de 1 mil participantes, que encontraram no Arraiá da Misericórdia barracas de comidas
típicas, brincadeiras, atração musical, quadrilha e o tradicional casamento caipira.
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FATOS E ACONTECIMENTOS

Dentro da programação do Grupo de Oração, que acontece toda terça-feira, às 19h, está sendo celebrado
no Santuário da Divina Misericórdia
o Cerco de Jericó do Sentido da Vida.
A partir deste tema, busca-se com
as pregações e orações do Cerco de Jericó refletir sobre o significado da existência; sobre como estamos vivendo,
como estamos superando as dificuldades, como estamos correspondendo
ao amor de Deus e se entregando aos
planos Dele.
Fomos criados a partir de um plano perfeito, para um propósito único,
e somente em Deus é possível encontrar um sentido para recomeçar diariamente, somente Ele pode nos ensinar
a viver a vida plenamente. Entregue-se
ao Senhor!
Participe todas as terças-feiras do
Cerco de Jericó às 19h e testemunhe
as graças que Deus tem para a sua vida.

Fotos: Gledson Laurek

CERCO DE
JERICÓ
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QUEM ERAM OS AVÓS DE JESUS?

FORMAÇÃO

ROBERT RAUTMANN
Vovó, vovô, vovozinha, Oma, Opa,
vozona, Baba, Nono, Nona ou simplesmente avô e avó. Palavras que lembram,
de alguma forma, a nossa infância, não é?
Você já pensou que Jesus de Nazaré
também teve avós? Isso mesmo!
Bem, a Bíblia apresenta apenas o
nome do avô paterno de Jesus: “Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo” (Mt
1,16). Mas quem seriam os outros avós?
Alguns textos antigos (escritos entre
os séculos I e III), mas que não foram
considerados “revelados” pela Igreja
Cristã primitiva, não entraram no cânon bíblico. Esses textos são conhecidos
como escritos apócrifos. Entre os muitos textos (completos ou parciais), há
um conhecido como “Proto-Evangelho
de Tiago”. Segundo este texto (que teria
sido escrito por volta do ano 150), Joaquim seria um homem rico, mas sem
filhos. Ele seria casado com Ana que,
segundo o mesmo relato, era estéril.
Após um jejum da parte de Joaquim e
uma oração compungida de Ana diante
de Deus, os dois concebem uma me-

nina! Ana lhe pôs o nome de Maria!
Um outro texto, chamado “Caverna
dos Tesouros”, que teria sido escrito por
Efrém, o Sírio, no século IV, apresenta
Jacó como pai de José (como na Bíblia)
e Yônakhîr e Dina como pais de Maria.
Nesse texto, Jacó, pai de José, seria irmão
de Yônakhîr, pai de Maria.
A Igreja Católica guarda como tradição, a memória de São Joaquim e Santa
Ana, como avós de Jesus e os celebra no
dia 26 de julho (sim, é por isso que neste
dia comemoramos o dia dos avós!).
Certamente que não teremos condições de conhecer, exatamente, como seriam os avós de Jesus, mas eu os imagino
como pessoas importantes na educação
de Jesus menino. Provavelmente moravam próximo à casa de José e Maria,
talvez em Nazaré. E as orações que Jesus
aprendeu de Maria, deve ter ouvido da
boca de Ana, também. As celebrações
que José participou com seu filho, deveriam ter a presença de Joaquim.
O testemunho da fé cristã dos avós
é fundamental na formação dos netos.
Paulo lembra disso ao exortar seu discí-

pulo – Timóteo – que teria sido bispo de
Éfeso, ao lembrá-lo que a sua fé, também
era a da sua avó – Lóide (1 Tim 1,5).
Santa Ana e São Joaquim, rogai por
nós e por todos os avós!
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ANO JUBILAR NA PARÓQUIA SANTUÁRIO
DA DIVINA MISERICÓRDIA
De acordo com informações do
livro tombo, a Paróquia Divina Misericórdia nasceu em 1994, quando
o então Arcebispo de Curitiba, Dom
Pedro Fedalto, celebrou a Santa Missa
campal empossando o primeiro pároco, Padre Jan Glica, MIC. A data que
marca os 25 anos e Jubileu de Prata da
Paróquia Santuário da Divina Misericórdia é o dia 24 de julho.
Os primeiros anos foram muito
modestos. No terreno doado para a
construção do Santuário existia apenas
uma singela capelinha de madeira. Mas,
com a chegada do Padre Jan Glica, teve

início o processo evolutivo da paróquia.
No ano de 1994 a igreja estava
pronta e se passou a celebrar as Santas
Missas e as formas de culto à divina
misericórdia, ensinadas por Jesus Misericordioso à Santa Faustina, como:
Terço da Misericórdia, Hora da Misericórdia, Novena à Divina Misericórdia, Festa da Misericórdia.
Em 2001 foi concedido por Dom
Pedro Fedalto o título de Santuário
da Divina Misericórdia. E pelos anos
seguintes, a estrutura material e evangelizadora da paróquia continuou em
desenvolvimento.

O Santuário tem evoluído exponencialmente desde 1994, principalmente na presença evangelizadora,
nossa maior preocupação.
Por isso, te convidamos: participe
do Santuário, faça esta experiência em
sua vida, Jesus está sempre de braços
abertos para te receber.

PATROCINADORES

Dra. Michele de Lara Busacaro
Cirurgiã - Dentista
CRO 23363
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(41) 3148-3200
PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR
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