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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. Lembra-
mos que neste mês celebramos em 
nossa Igreja Católica, em todo o mun-
do, a Solenidade do Santíssimo Corpo 
e Sangue de Jesus. 

“Festa essa, que surge a partir da 
devoção eucarística, na Europa, ain-

da, antes do século XII. Foi instituí-
da oficialmente pelo papa Urbano IV, 
com a publicação da bula Transiturus 
de hoc mundo, em 8 de setembro de 
1264, e definida no calendário litúrgi-
co como uma celebração a ser realiza-
da, na quinta–feira, após a solenidade 
da Santíssima Trindade. Embora, so-
mente, a partir do século XIV, no pa-
pado de Clemente V, se torna como 
Festa da Eucaristia, de dever canônico 

mundial. É quando se estabelece o de-
ver de levar a Eucaristia em procissão 
pelas vias públicas. Um ato fortalecido 
no Concílio de Trento (1545–1563) 
– como ação de graças pelo dom Eu-
carístico e como manifestação pública 
da fé na presença real de Cristo na Eu-
caristia”. (Fonte: CNBB)

Caro povo de Deus, em nossa Ar-
quidiocese, nos últimos anos, o nosso 
Arcebispo, Dom José Antônio Peruz-
zo, tem nos orientado a fazer desta Ce-
lebração uma grande manifestação de 
fé, mas também da unidade da nossa 
Igreja particular de Curitiba – todas as 
Comunidades são convidadas a par-
ticiparem da mesma celebração, que 
começa com realização da Missa, 14h, 
depois, a tradicional Procissão com o 
Santíssimo, pelas ruas, saindo da Ca-
tedral em direção ao Centro Cívico. 

Meus irmãos, que este seja um 
momento de renovação para todos 
nós, mas também para a Igreja Cató-
lica por todo o mundo. E, que reno-
vados sejamos testemunhas do Cristo 
vivo e ressuscitado em nosso meio, a 
Misericórdia de Deus.

Pe. Francisco Anchieta, MIC
Reitor do Santuário da Divina 
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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

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; 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.

A
G

E
N

D
A

01

02
03
06
08

09

12
15
17
20
26
29

01
04
06
07
10

 JUNHO

5º Retiro para Solteiros;

Missa da Família com Noite do Pastel às 19h;

Batizados de junho após a missa das 9h;

Terço dos Homens após a missa das 19h;

Reunião do CPP às 20h;

Retiro para os Crismandos;

Vigília de Pentecostes a partir das 19h;

Solenidade de Pentecostes;

Almoço na Capela São Carlos Borromeu em honra a Santo Antônio;

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

Celebração do Crisma às 10h;

Terço dos Homens após a Missa das 19h;

Solenidade de Corpus Christi;

Formação – Escola Apostólica às 20h;

Festa Junina a partir das 14h.

JULHO
 Terço dos Homens após a Missa das 19h;

Reunião do CPP às 20h;

Missa da Família com Noite do Pastel às 19h;

Batizados de julho após a Missa das 9h;

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

41 3564-7800

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

ANUNCIE  AQUI
(41) 3148-3200

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

 



“Nos momentos difíceis, fixarei o 
meu olhar no aberto e silencioso 
Coração de Jesus na cruz, e das 
chamas fulgurantes que irrompem 
do misericordioso Coração de Je-
sus fluirão para mim força e vigor 
para a luta” (Diário, 906)

Santa Faustina escreve este frag-
mento do diário praticamente um ano e 
meio antes de sua morte, quando se en-
contrava no hospital pela penúltima vez, 
e já estava com a doença em fase avan-
çada. Ela chamava o hospital de “lugar 
de solidão”, pois devido à doença tinha 
um quarto separado dos demais, o que 
não considerava um privilégio, mas sim 
um sofrimento. No entanto, aproveitava 
desta situação para se unir mais a Jesus. 
E poderíamos afirmar que este fragmen-
to era uma de suas orações. 

O Padre Miguel Sopoćko, seu 
confessor e diretor espiritual, também 
escreveu que, “o Coração de Jesus foi 
aberto pela lança, para nos dar a possi-
bilidade de entrar nele. (...) O coração 
de Jesus é o abrigo em todas as nossas 
misérias e necessidades.” É certo que 
nos momentos difíceis e de sofrimento 
buscamos um lugar em que possamos 

CORAÇÃO DE JESUS: ABRIGO EM
TODAS AS NOSSAS NECESSIDADES
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O informativo mensal Misericórdia em Foco é um veículo de comunicação do Santuário da Divina Misericórdia com distribuição 
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CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO

Junho de 1934: Conforme o 
pedido de Jesus – “Pinta uma 
Imagem de acordo com o mo-
delo que estás vendo, com a 
inscrição: Jesus, eu confio em 
Vós” (Diário, 47) – a Imagem da 
Misericórdia Divina já está pinta-
da e pronta.  Mas Irmã Faustina 
chora por achar que Jesus Cristo 
não está tão belo como ela O ti-
nha visto.

nos sentir seguros e protegidos, assim 
como uma criança, que quando sente 
medo corre para os braços da mãe e 
ao sentir o seu abraço e seu coração se 
sente segura.

Na Imagem de Jesus Misericordio-
so, Ele abre a túnica e a mantem aber-
ta, e dali saem raios, mas é apenas uma 
brecha. Imaginemos se Ele revelasse 
todo Seu Coração? Aqui Ele abre a ves-
te para te convidar e afirmar, este é teu 
lugar, não tenhas medo de se aproximar 
de mim, aqui encontrarás abrigo. Em 
seu Diário, Santa Faustina escreveu as 
palavras de Jesus: “agora reclina a tua 
cabeça sobre Meu peito, sobre o Meu 
coração, e tira dele força e vigor para 
todos os sofrimentos, porque em ne-
nhum lugar encontrarás alívio, ajuda 
ou consolo” (Diário, 36).

Que Santa Faustina nos ajude a 
fixar os olhos em Jesus, especialmente 
neste mês dedicado ao Sagrado Cora-
ção de Jesus e a Solenidade de Cor-
pus Christi. Deixamo-nos ser por Ele 
amados e consolados em todas as nos-
sas tribulações, tendo a certeza de que 
seu coração é o nosso lugar.

Congregação das Irmãs de Jesus 
Misericordioso

ANUNCIE  AQUI
(41) 3148-3200

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR
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O Jantar Dançante do Dia das Mães foi celebrado no 
Santuário da Divina Misericórdia, no dia 11 de maio. O 
tema deste ano, caracterizado pelo cardápio, fez referência à 
Polônia, terra de Santa Faustina, a apóstola da Misericórdia.

Cerca de 500 pessoas participaram do evento, que 
contou com homenagem às mães, sorteio de brindes para 
os convidados e música ao vivo apresentada pelo grupo 
Herança de Gaiteiro.

JANTAR DAS MÃES PROMOVIDO PELO SANTUÁRIO
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Rua João Sikora,194 - Moradias Hebron
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No dia 1º de junho aconteceu a 5ª edição do Retiro para 
Solteiros, organizado pela Irmã Zélia e sua equipe. O retiro 
trouxe como tema o Salmo 127,1: “Felizes os que temem o 
Senhor, os que andam em seus caminhos”.

A Irmã Zélia desenvolveu a sua palestra sobre relaciona-
mentos orientando os presentes que persistência, constância e 
perseverança são as características de um homem escolhido de 
Deus para um relacionamento.

Outro ponto destacado em sua pregação é que “se o ho-
mem quer de verdade namorar, então primeiro vocês devem 
rezar. E se houver no coração dele a semente de Deus para 
ser esposo, então o mais importante é primeiro: conhecer a 
mulher, conhecer o seu coração, a sua alma e o seu caráter. 
Isso vale para ambos”.

Profetizando a Irmã encerrou pedindo que os participan-
tes falassem: “Alegria! O(a) seu(a) esposo(a) vai te conhecer 
pelo seu sorriso, pela sua alegria. Nada de lamúrias e recla-
mações. Sonhe grande, porque Deus é maravilhoso! Ele tem 
prazer em dar pra você o melhor!”.

“Maria, Mãe da Igreja”, foi o tema da Tarde Maria-
na realizado no dia 26 de maio, no Santuário da Divina 
Misericórdia.

O evento contou com a participação de Sidenewoster 
Veiga, ex-pastor, agora missionário, que se converteu ao ca-
tolicismo e se consagrou a Nossa Senhora.

Destacando apenas um trecho do seu relato, o missio-
nário contou que dia 16 de dezembro de 1998, ele teve um 
sonho. “No meu sonho a imagem de um mulher aparece ao 
lado de uma imagem católica, Santa Isabel do Pará. Ela me 
disse: ‘eu te escolhi, não temas. Tu converterás multidões antes 
do grande acontecimento. Muitas lutas enfrentarás, mas terás a 
vitória. O que tu queres, não te preocupes, tudo será resolvido’. 
Eu chorei e senti em meu coração que somente uma pes-
soa poderia me explicar tudo o que estava acontecendo: um 
padre”. Assim se deu o início do processo de conversão de 
Sidenewoster Veiga.

Leia o testemunho completo no site misericordia.org.br.

RETIRO PARA SOLTEIROSTARDE MARIANA

ANUNCIE  AQUI
(41) 3148-3200

PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR
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“SÃO JOÃO, SÃO JOÃO,
ACENDE A FOGUEIRA DO MEU CORAÇÃO!”
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Escola Apostólica

No Santuário da Divina Misericórdia,
às quartas-feiras, 20h. 

DIAS:  26/06   24/07  28/08  25/09  23/10  20/11

Oba! Mês de junho, friozinho 
chegando, época de pinhão, 
bolo de milho, arroz-doce, 

canjica, pé-de-moleque, quentão! São 
as festas juninas! Quem nunca cantou 
a música acima, dançando quadrilha, 
pintando bigode ou fazendo “pinti-
nhas” no rosto quando criança? O 
período de junho/julho tem aroma, 
gosto e lembranças de tudo isso!

Sabe o que é interessante? Essas fes-
tas têm origem em memória dos santos. 
Isso mesmo! No mês de junho a Igreja 
Católica reservou três datas para celebrar 
cristãos, honrados por todos nós – San-
to Antônio (dia 13), São João (dia 24) e 
São Pedro e São Paulo (dia 29).

Vamos falar de São João, cuja cele-
bração começa na véspera – dia 23 –, 
pois é uma Solenidade.

Quando pensamos nessa festa, 
lembramos das fogueiras. E por que 
armamos fogueiras? 

Essa festa foi trazida para o Brasil 
pelos europeus e lá havia uma tra-
dição de que Izabel, a mãe de João, 
havia combinado com Maria (mãe 
de Jesus) de que, quando seu filho 
nascesse, ela faria uma grande foguei-
ra sobre a montanha para que Maria 
pudesse ver. E assim aconteceu. Pelo 
menos a tradição popular diz assim. 
A bíblia traz uma versão ligeiramen-
te diferente: “Maria permaneceu com 
ela mais ou menos três meses e voltou 
para casa” (Lc 1,56). Quando Maria 
havia recebido o anúncio do anjo ou-
viu, também, a notícia de que Izabel já 
estava no sexto mês de gestação. Maria 
teria ficado, portanto, até o parto de 

João e a sua circuncisão (que acontecia 
no oitavo dia de vida).

É interessante que a Igreja celebra 
apenas três Natividades (nascimentos) 
– de Jesus, Maria e João! Os aconte-
cimentos que envolvem o nascimen-
to de João anunciam sinais fortes da 
missão que ele assumiria em seguida: 
“Ele será grande diante do Senhor [...] 
ficará pleno do Espírito Santo [...] 
converterá muitos dos filhos de Israel 
ao Senhor, seu Deus [...] para preparar 
ao Senhor um povo bem disposto” (Lc 
1,15-17), disse o anjo Gabriel a Zaca-
rias, o pai de João. 

Viva São João!

Robert Rautmann 
Teólogo
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PASTORAL SOCIAL DO SANTUÁRIO
LEVA CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES

A Pastoral Social do Santuário da 
Divina Misericórdia sai em ação no 
dia 20 de cada mês para entregar a do-
ação de cestas básicas às famílias assis-
tidas pelo Santuário. 

A partir da doação de cada devoto, 
os alimentos são organizados e dis-
tribuídos às famílias necessitadas. Ao 
todo 38 famílias cadastradas fazem 
parte da ação que já acontece há apro-
ximadamente 15 anos no Santuário da 
Divina Misericórdia.

Hoje integram a lista famílias hai-
tianas, famílias com filhos/pais doen-
tes ou desempregados, que moram 

dentro da área paroquial do Santuário.

Os alimentos, leites e fraldas são 
arrecadados durante todo o mês e 
próximo da data de entrega a equipe 
da Pastoral Social prepara as cestas 
básicas. “É muito importante a doa-
ção de todos. 1 Kg de alimento que as 
pessoas trazem, faz a diferença o mês 
inteiro na casa das famílias assistidas. 
Não deixem de colaborar com a ação 
social”, pede Elitani Tanjoni David 
Aparecida, responsável pela entrega.

Mensalmente Elitani e a equipe da 
Secretaria Paroquial fazem a avaliação 
da lista de atendimentos, retirando 

aqueles que não se encontram mais 
em situação de carência e cadastrando 
novas famílias que buscam o auxílio.

Aqueles que sentirem em seu co-
ração o desejo de colaborar com esta 
obra de misericórdia, podem trazer 
alimentos não perecíveis, caixas de 
leite ou fraldas geriátricas e entregar 
na Secretaria Paroquial. Dessa forma, 
mais pais poderão receber essa assis-
tência para o sustento de suas famílias, 
durante o período necessitado.

Informações:
Secretaria Paroquial 3148-3200
secretaria@divinamisericordia.com.br




