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C

aríssimos irmãos e irmãs, paroquianos, devotos, família da
Divina Misericórdia, estamos
iniciando mais um mês e nesta edição
do nosso informativo Misericórdia em
Foco, queremos destacar este importante momento em nossa Igreja do Brasil
– não é o mês de maio, que na tradição
católica é dedicado a Nossa Senhora,
mas tamanha é a importância da Virgem Maria, invocada sob o título da
Imaculada Conceição de Aparecida, padroeira do Brasil, que o mês de outubro
ganha também ares de mês mariano.
Nesta edição não poderíamos deixar de
falar de nossa “Mãezinha do Céu”.

Querido povo de Deus é inegável
a força das devoções populares e o seu
papel na religião católica – o que é muito importante no papel de nos aproximar de Deus através de gestos e atitudes
simples vividas em nossas experiências
espirituais. Mas, a Devoção Mariana
deve ser vista, e sempre que necessário
for, através de sua função teológica,
no que diz respeito à pessoa de Maria
na história da Salvação. Disso cito os
Evangelhos: a Mulher do “faça–se”, no
momento da Anunciação e, também, a
Mulher “junto à Cruz” (cf. Lu 1, 38 e Jo
19, 25), como sugestão, para meditarmos e comtemplarmos Maria.

Caro povo de Deus, que em tempos
desafiadores, Maria, a Mãe Aparecida,
mas também na pessoa da sua “Nossa
Senhora” de devoção pessoal, seja a sua
inspiração. Seja o modelo Daquela que
fez e foi fiel à vontade de Deus, não desistindo diante dos desafios encontrados
ao longo de sua vida.
Alegremo-nos e celebremos, pedindo que Maria, a qual nos foi dada por
Mãe, aos pés da cruz, interceda e nos
conduza cada vez mais a uma experiência concreta da misericórdia de Deus
em nossas vidas. Ajudai–nos ó Maria,
intercedei por nós, seus filhos! Nossa
Senhora Aparecida, rogai por nós!
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HORÁRIOS
DO SANTUÁRIO

AGENDA
OUTUBRO/NOVEMBRO
OUTUBRO
02 Às 20h, Reunião do CAEP;
03 Às 20h, Reunião do CPP;
05 Festa de Santa Faustina e Missa da Família;

09

09 – 11: Tríduo de Nossa Senhora Aparecida, 19h;
Leitura Orante da Palavra de Deus, 20h;

12

Solenidade de Nossa Senhora Aparecida
Missas no Santuário: às 7, 15 e 19h;
Procissão saindo da Capela São Carlos: às 9h;
Missa na CEASA: às 10h;
Após a Missa da CEASA, carreata até o Santuário para a
bênção dos veículos;

PROGRAMAÇÃO

19
22
30

Comemoração do Dia das Crianças: das 13 às 18h.
19 – 21: Tríduo para a Festa de São João Paulo II;
Memória de São João Paulo II;
Escola Apostólica, no Salão Paroquial das 20 às 22h;

NOVEMBRO
01 Às 20h, Reunião do CPP;
02 Celebração de Finados e Missa da Família;
Oração da Oitava de Finados – Todos os dias às 18h30
Oração das Vésperas pelos falecidos;

09
10
13

Festa na Capela São Carlos Borromeu;
Leitura Orante da Palavra de Deus, após a missa de 19h;
15 – 17: 18º Congresso Nacional da Divina Misericórdia;
Festa de Nossa Senhora Mãe da Misericórdia.



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.

Das 15 às 20h, Assembleia Paroquial;

13 – 15: Tríduo de Nossa Senhora Mãe da Misericórdia;

15
16

Missas

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

Pães Caseiros

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

DE SEGUNDA A SÁBADO
TRIAGEM NA SECRETARIA

Terço dos
Homens

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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MEMÓRIA LITÚRGICA DE SANTA FAUSTINA

“NÃO TEMAS, MINHA
FILHA, NÃO ESTÁS
SOZINHA. LUTA COM
CORAGEM, PORQUE
O MEU BRAÇO TE
AMPARA. LUTA PELA
SALVAÇÃO DAS
ALMAS, EXORTANDOAS À CONFIANÇA
NA MINHA
MISERICÓRDIA,
PORQUE ESTA É A
TUA TAREFA NESTA
VIDA E NA FUTURA.”
(Diário, 1452)

D

eus, em sua infinita bondade
e misericórdia, dá a cada um
uma missão especial, que com
a Sua ajuda somos capazes de realizar.

Coube a Santa Faustina a missão
muito especial e honrosa, mas também
muito difícil, de espalhar pelo mundo
a devoção à Divina Misericórdia. Por
isso, Ele dá forças à Santa Faustina dizendo-lhe: “Não temas. Minha filha,
não estás sozinha. Luta com coragem, porque o Meu braço te ampara.
Luta pela salvação das almas, exortando-as à confiança na Minha misericórdia, porque esta é a tua tarefa
nesta vida e na futura.” (D.1452)
Santa Faustina se entrega, com
todo o empenho de sua alma, a essa
importante missão, apesar de sentir em
si tanta incerteza e incapacidade.
Uma grande parte das revelações trata-se de modo especial sobre a devoção à
Misericórdia Divina, dada por Jesus especialmente para os dias nos quais vivemos.
Nelas, Jesus manifesta enorme desejo de que as almas se voltem para Ele,
com humildade, reconhecendo suas
culpas, para que Ele manifeste a elas a
Sua misericórdia.
Para que o mundo pudesse se beneficiar de tanta bondade, era necessário promover e divulgar essa devoção,
conforme pedia o próprio Jesus. Esta
grande missão acarretou à Santa Faustina inúmeros sofrimentos, pois nem

sempre fora compreendida pelos que
a cercavam. Até que Nosso Senhor
lhe concedeu, em 1933, um confessor
sábio e prudente, o Padre Miguel Sopoćko. Ele a aconselhou e ajudou durante anos, guiando-a em suas dúvidas
e dificuldades.
Após um tempo, já esgotada fisicamente pela enfermidade e os sofrimentos que oferecia como sacrifício
voluntário pelos pecadores, unida intimamente com Deus morreu em Cracóvia no dia 5 de outubro de 1938,
com apenas 33 anos.
A fama da santidade de sua vida
foi crescendo junto com a propagação
da devoção à Divina Misericórdia e à
medida das graças alcançadas por sua
intercessão.
Entre os anos 1965-1967, em Cracóvia, foi levantado o processo informativo sobre sua vida e suas virtudes.
Em 1968 é formalmente aberto, em
Roma, o Processo de beatificação da
Serva de Deus Irmã Faustina, concluído em dezembro de 1992.
Em 20 de abril de 2000, na Praça
de São Pedro, em Roma, o Papa São
João Paulo II canonizou a Irmã Maria
Faustina Kowalska.

CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO
5 de outubro
Às 22h45, irmã Maria Faustina
Kowalska falece. Após longos sofrimentos suportados com grande paciência, regressa ao seu Senhor de
quem há de receber a recompensa.

MENSAGEM DO DIÁRIO DE SANTA FAUSTINA

IRMÃS DE JESUS MISERICORDIOSO
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SEMINARISTA DOS PADRES MARIANOS
PROFESSA VOTOS PERPÉTUOS

D

Natural do Rio de Janeiro, o Irmão Marcelo está há 7 anos vivendo
o chamado da vocação religiosa no
seminário dos Padres Marianos. Os
votos realizados neste dia 14 reforçam a realidade das suas escolhas:

viver comprometido e impelido por
Deus, entregando-se para sempre
sob os votos de castidade, pobreza e
obediência, a exemplo de Jesus.

TENDA JOVEM

O

novo projeto do Santuário da
Divina Misericórdia é a Tenda
Jovem - Oceano de Misericórdia, um
encontro voltado para o crescimento
espiritual dos jovens. O ambiente promove momentos formativos, reflexão,
louvor e adoração. Os encontros são
sempre na última terça-feira de cada
mês, às 20h15.
Próximas datas:
29/10 | 26/11 | 10/12
Indique para os jovens que você
conhece e faça esse convite alcançar a
todos que precisam se aproximar do
carinho de Deus!
Informações: (41) 3148-3200
WhatsApp: (41) 99763-9796

Fotos: Patrick Laurek

FATOS E ACONTECIMENTOS

ia 14 de setembro, sábado, às 10h,
foi a data de realização dos Votos
Perpétuos do Irmão Marcelo da Silva
Soares dos Santos, MIC, seminarista da
Congregação dos Padres Marianos da
Imaculada Conceição.
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VIGÍLIA “EU VIM PARA QUE
TODOS TENHAM VIDA”

O encontro teve mais de 200 participantes e contou com música, oração, reflexões, adoração ao Santíssimo
e Santa Missa. A proposta da vigília
também foi uma motivação para o
Dia Nacional da Juventude, que aconteceu no dia 29 de setembro.

segundo Roger, é um transtorno patológico e pode ser tratado.

1

º As pessoas que ameaçam cometer suicídio estão apenas
querendo chamar a atenção: FALSO.
A pessoa pode sim estar passando por
um período difícil de sua vida e estar
precisando de ajuda. Toda e qualquer
ameaça de suicídio deve ser levada a
sério.

Pensar na hipótese de tirar a própria
vida como solução para um problema
é um sintoma claro de um risco para
suicídio.

4

º Uma pessoa que tentou cometer suicídio certa vez, não
voltará a tentar: FALSO.

2

• Se você pensou ou pensa
nisso, é preciso falar com alguém urgente. Falar é a melhor
solução. Procure ajuda de um
profissional da área de saúde
mental.

3

Saiba que pode contar com os
profissionais do Santuário da
Divina Misericórdia. Ligue e
agende um atendimento com
os Psicólogos ou com os Padres
Marianos (41) 3148-3200.

Durante o encontro também foi
tratado sobre a prevenção ao suicídio,
com a participação do Psicólogo Roger Tonon.

º Todo suicídio acontece sem
aviso: FALSO. Muitos suicidas comunicam diariamente o seu sofrimento. A rede social tem sido um
grande canal para as pessoas comunicarem este sentimento.

O profissional esclareceu para os
jovens alguns mitos sobre o suicídio.
Ele trouxe conhecimentos que são necessários para que não se desenvolvam
ideias equivocadas e preconcebidas
diante deste tema tão delicado, que,

º O suicídio só acontece com
os outros: FALSO. O suicídio
pode acontecer com qualquer um de
nós, por isso é importante a prevenção e falar sobre. A cada 40 minutos
uma pessoa tira a sua vida no Brasil.

FATOS E ACONTECIMENTOS

Vigília Jovem “Eu vim para que
todos tenham vida” (Jo 10,11),
aconteceu no dia 20 de setembro, sexta-feira, iniciando às 22h e seguindo
até às 4h.

Fotos: PASCOM

A
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ENCERRAMENTO DAS SETE SEMANAS
DE ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS

N

o dia 17 de setembro, terça-feira, aconteceu no Santuário o encerramento grupo
de oração Sete Semanas de Oração
pelas Famílias.
Com o tema Restauração da Família o casal Maria e Itamar, coordenadores das famílias, da Comunidade Shalom, fizeram a pregação do encontro.

“Reze ao Senhor, perguntando
o que precisa ser mudado dentro de
você para ajudar a sua família. Faça
uma boa confissão, reconheça as suas

necessidades, fragilidades e deixe que
o Senhor faça essa obra em sua vida”,
orientou o casal.
Encerrando, a coordenadora Maria expôs uma frase do Papa Francisco: “‘Se a família consegue concentrar-se em Cristo, Ele unifica e
ilumina toda a família’. Se buscarmos
a Cristo e deixarmos que Ele conduza
a nossa vida, Ele vai iluminar as nossas necessidades”.

Fotos: Patrick Laurek

GRUPO DE ORAÇÃO

Os pregadores reforçaram em sua
explicação que a renovação e restaura-

ção das famílias se dá a partir do momento que há mudança interior pessoal. As suas ações e testemunhos é que
vão fazer com que as pessoas que você
convive conheçam a Deus. A restauração deve iniciar no coração de cada um
para então alcançar o próximo.

CERCO DE JERICÓ COM

Nossa Senhora

Com Maria: escolhidos e enviados em missão

ORAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II
PELAS FAMÍLIAS
Oh Deus, origem de toda Paternidade
Pai, Tu que és amor e vida
Faz que as famílias se convertam
em verdadeiros santuários da vida e do amor!
Te pedimos isso, por meio de teu Filho,
Jesus Cristo e do Espírito Santo,
fonte do Amor de Deus!
Faz que tua graça,
guie os pensamentos e as obras dos esposos,
para o bem das famílias.
Faz que os jovens encontrem
na família um forte apoio,
para seu crescimento na verdade e no amor.
Faz que o amor,
reafirmado pela graça do sacramento do matrimônio,
se revele mais forte que qualquer dificuldade
e crise pelas quais passam nossas famílias.

Finalmente, te pedimos por intercessão
da Sagrada Família de Nazaré,
que a Igreja em todas as nações
possa cumprir com êxito sua missão
na família e por meio da família.
Tu, que és a Vida, a Verdade e o Amor,
na unidade do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Dra. Michele de Lara Busacaro
Cirurgiã - Dentista
CRO 23363
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