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C

aríssimos irmãos e irmãs, paroquianos, devotos, família
da Divina Misericórdia, chegamos a mais uma edição do nosso
informativo Misericórdia em Foco. E
aqui, o destaque fica por conta de tudo
aquilo que já partilhamos através desse
meio de comunicação tão importante para o nosso Santuário. Pois, para
aqueles que ainda não perceberam já
se passou um ano desde que iniciamos como o nosso “Misericórdia em
Foco”. Isso mesmo, completamos nosso primeiro ano de caminhada! Como
em tudo, devemos dar graças a Deus:
a Ele toda a nossa gratidão, por tudo!
Também falo da alegria de, por
meio do nosso informativo, podermos
nos aproximar e partilhar as nossas
experiências de misericórdia. Aqui
informamos aquilo que acontece na
Casa da Misericórdia, partilhamos
das graças que Deus nos concede nos
acontecimentos cotidianos da nossa
Igreja. Também procuramos formar
uma consciência religiosa que edifique
a todos a quem chegam as nossas informações.

Assim, o “Misericórdia em Foco”
torna-se um “eco” de evangelização
que ressoa de dentro do nosso Santuário para alcançá-lo. A partir desta
ideia, conto com a colaboração de
todos vocês, no sentido de levarem
adiante a nossa mensagem, repassando a outras pessoas que ainda não participam ou conhecem a Casa da Misericórdia, para que também possam
experimentar a grandeza e o poder da
Misericórdia de Deus – isso, também,
é ser um canal e instrumento de misericórdia e evangelização. Sabendo que
posso contar com vosso apoio, nessa
forma de evangelizar, antecipo a todos
a minha gratidão.
Querido povo de Deus, um ano
se passou e, vamos em frente, na certeza de que Deus quer realizar muito
mais em nós e também através de nós,
assim como em todos aqueles que o
buscarem de coração aberto e confiante. Jesus, eu confio em Vós!
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HORÁRIOS
DO SANTUÁRIO

AGENDA
SETEMBRO/OUTUBRO
SETEMBRO

01
04
05

Missas

Workshop/Exposição Pastoral;
Às 20h, Reunião do CAEP;
Às 20h, Reunião do CPP;

07
11
14
21

Missa da Família;

25
26
28
29

Escola Apostólica, no Salão Paroquial, 20h;

Leitura Orante da Palavra de Deus, 20h;
Vigília com a Sagrada Escritura das 14 às 19h;
Das 15 às 17h, Encontro com Danielle Quirino, no
Salão Paroquial;
26/09 – 04/10: Novena para a Festa de Santa Faustina;
Terço da Divina Misericórdia nas Ruas.
DNJ - Dia Nacional da Juventude

PROGRAMAÇÃO

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

Conﬁssão

OUTUBRO

02
03
05

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.

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

Às 20h, Reunião do CAEP;

Adoração ao Santíssimo Sacramento

Às 20h, Reunião do CPP;
Festa de Santa Faustina e Missa da Família;
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09 – 11: Tríduo de Nossa Senhora Aparecida, 19h;

12

Solenidade de Nossa Senhora Aparecida

Leitura Orante da Palavra de Deus, 20h;

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

Missas no Santuário: às 7, 15 e 19h;
Missa na CEASA: às 10h;

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

Após a Missa da CEASA, carreata até o Santuário para a

Transmissões ao vivo

Procissão saindo da Capela São Carlos: às 9h;

bênção dos veículos;

Comemoração do Dia das Crianças: das 13 às 18h.



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 .
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santuariomisericordia

SantuárioDivinaMisericórdia

santuariomisericordia
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TERÇO DA MISERICÓRDIA

“PELA SUA
DOLOROSA
PAIXÃO, TENDE
MISERICÓRDIA DE
NÓS E DO MUNDO
INTEIRO”
(Diário, 476)

N

este mês de setembro celebramos no dia 13 mais
um ano que marca a data
em que Jesus citou a oração do terço que chamamos da Misericórdia.
Este terço é um meio de aproximar
os homens da fonte da Misericór-

dia. É Jesus se colocando entre nós e
Deus e suplicando: olha para a humanidade através das minhas chagas, pois nelas está contido todo o
Amor que tens para elas.
Este terço traz uma grande força, se rezado com confiança, pois
Jesus disse que nada negaria àqueles que o rezassem. “Minha filha,
exorta as almas a rezarem esse Terço que te dei. Pela recitação deste
Terço agrada-Me dar tudo o que
Me peçam” (Diário, 1541). E até
mesmo recomendou a Faustina: “Os
sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de
salvação. Ainda que o pecador seja
o mais endurecido, se recitar este
Terço uma só vez, alcançará a graça da Minha infinita misericórdia.
Desejo que o mundo todo conheça a Minha misericórdia. Desejo
conceder graças inconcebíveis às
almas que confiam na Minha misericórdia” (Diário, 687).
Que desejo maior teria Jesus senão o de que a humanidade possa
se aproximar da fonte da Misericórdia? O que lhe impede de conceder
as graças não são os pecados, mas a
desconfiança de que Deus é bom e

Misericordioso. “Escreve isto para
as almas atribuladas: Quando a
alma vir e reconhecer a gravidade
dos seus pecados, quando se abrir
diante dos seus olhos todo o abismo da miséria em que mergulhou,
que não se desespere, mas antes se
lance com confiança nos braços da
Minha misericórdia, como uma
criança no abraço da sua querida
mãe” (Diário, 1541).
Tantas vezes no Diário Jesus
pede a Santa Faustina para que reze
este terço diante dos agonizantes,
pois está é a última luta da alma, e
ela decidirá se acolherá a Misericórdia ou se a negará. “Escreve que,
quando recitarem esse Terço junto
aos agonizantes, Eu Me colocarei
entre o Pai e a alma agonizante
não como justo Juiz, mas como
Salvador misericordioso” (Diário,
1541).
Que este mês nos ajude a fazer
desta oração tão simples um meio de
aproximar a Humanidade desta fonte, e que cada recitação de “PELA
SUA DOLOROSA PAIXÃO”, seja
nossa súplica por cada ser que ainda
não conhece tão grande Misericórdia.

CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO
13 e 14 de Setembro de 1935
Jesus ensina irmã Faustina a
rezar o Terço da Misericórdia, como oração de súplica e
para aplacar a ira de Deus.

MENSAGEM DO DIÁRIO DE SANTA FAUSTINA

IRMÃS DE JESUS MISERICORDIOSO
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JANTAR DANÇANTE
DE DIA DOS PAIS

A

5ª edição do Jantar Dançante do Dia dos Pais, promovido pelo Santuário da Divina Misericórdia,
aconteceu no sábado dia 10 de agosto, às 20h30.

Após o jantar a Banda Baila Comigo animou a noite,
embalando a todos no ritmo da década de 60.

Fotos: Gledson Laurek e Patrick Laurek

FATOS E ACONTECIMENTOS

O evento reuniu aproximadamente 400 pessoas, que
comemoraram e homenagearam a todos que exercem a
missão Divina de Ser Pai.

O diferencial desse ano foi o tema do Jantar: Anos
60, que deixo o ambiente bastante alegre, especialmente
com o concurso de melhor caracterização para adultos e
crianças.
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VIGÍLIA 24 HORAS
COM JESUS
Mais de 400 pessoas passaram
pelo Santuário e participaram dos
momentos de oração diante de Jesus
presente no Santíssimo Sacramento.

Fotos: Fernanda Francisquinho

A Vigília iniciou às 19h do dia
16, com a Santa Missa presidida pelo
Padre Francisco Anchieta, MIC.

Os fiéis que se encontravam no
Santuário ou que acompanhavam a
live do Facebook seguiram em oração
e vigília rezando pelas famílias e sociedade até a Missa de encerramento,
às 19h do dia 17.

VOTOS PERPÉTUOS IRMÃ HELENA OBZUT

N

o sábado dia 24 de agosto aconteceu no Santuário a Profissão Perpétua da Irmã Helena Obzut, da Congregação das
Irmãs de Jesus Misericordioso.

Os Votos Perpétuos significam a adesão definitiva na ordem ou
congregação religiosa. É o seu “Sim” para sempre, irrevogável, seu
compromisso e seguimento a Deus e à Igreja.
Estiveram presentes, o Bispo Auxiliar Dom Francisco
Cota de Oliveira, Padre
José Zyzak, Padre Tomas Valencia, o Pároco do Santuário
Padre Francisco
Anchieta, MIC e
as Irmãs de Jesus
Misericordioso.

FATOS E ACONTECIMENTOS

N

os dias 16 e 17 de agosto
– por ocasião da Semana
da Família promovida pela
CNBB, o Santuário da Divina Misericórdia organizou a 2ª Vigília da Misericórdia 24h – Minha Família nas
mãos de Jesus.
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MOM: MINISTÉRIO OBRAS
DE MISERICÓRDIA

O

ferecendo um pouco do seu
tempo e preocupando-se
com quem necessita de ajuda, o Ministério Obras de Misericórdia (MOM) dos Apóstolos Eucarísticos da Divina Misericórdia (AEDM)
do Santuário, tem a missão de praticar ações de caridade para com o próximo, socorrendo-os em suas necessidades corporais e espirituais.

MOVIMENTOS E PASTORAIS

Com aproximadamente 40 integrantes, o ministério, que teve início
em 2009, procura realizar o máximo

de obras possíveis para atender o que
a Igreja pede. “Somos chamados a realizar obras concretas de amor e de
misericórdia, ir aonde quase ninguém
quer ir. Vamos ao encontro daqueles
que mais precisam, os pequeninos do
Senhor. Em cada missão, procuramos divulgar a divina misericórdia, o
amor misericordioso de Jesus, é esse
amor que nos impulsiona a sair de
nossos lares, de nós mesmos, e ir encontrar Jesus nas ruas, nos hospitais,
asilos, nas crianças carentes, nas peni-

Visita ao Hospital Pequeno Príncipe, com celebração da Santa Missa para os doentes, funcionários, médicos e familiares.

tenciárias. Onde tem um irmão que
sofre, somos chamados a ir, pois Jesus, nesse irmão, espera por nosso
socorro”, conta Éder Moreira, participante do MOM – AEDM.
Os integrantes do Ministério
seguem um calendário anual, onde
distribuem as ações a serem realizadas, dentro das quatorze obras de
misericórdia corporal e espiritual
indicadas pela Igreja.

Membros do Movimento

Comemoração com as crianças, os pequeninos do Senhor.
Ação com moradores de rua. “Dar de comer a quem tem
fome”, “dar de beber a quem tem sede”, “vestir os nus”.

Os leitores que se motivaram a realizar obras
de amor e misericórdia e que gostariam de participar do MOM podem entrar em contato pelo
telefone (41) 3148-3200 ou (41) 99763-9796.

Dra. Michele de Lara Busacaro
Cirurgiã - Dentista
CRO 23363

ANUNCIE AQUI
(41) 3148-3200
PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

(41) 3289-4445 / 99201-6709

41 3564-7800

Rua Nicola Pellanda, 4763 - Sala 01
Umbará - 87940-305 - Curitiba - Pr

ANUNCIE AQUI

ANUNCIE AQUI
(41) 3148-3200
PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

CORTINAS, PERSIANAS E PAPEL DE PAREDE
TAMBÉM: TAPETES, ALMOFADAS E
DECORAÇÕES PARA O SEU LAR

Tel: (41) - 3348-1220
Cel: (41) - 98837-2978
e- mail: perfio.cort@hotmail.com

Rua João Sikora,194 - Moradias Hebron

Rua Deputado Pinheiro Júnior, 1362

Rua João Bettega, 1886
Portão - Curitiba/PR
41 3085 5222

41 9 9799 6038

www.expansaopapel.com.br

(41) 3148-3200
PUBLICIDADE@MISERICORDIA.ORG.BR

SUA PALAVRA É DOCE COMO O MEL

ROBERT RAUTMANN

A

credito que todos já sabemos que, durante o
mês de setembro, comemoramos o mês da Bíblia. Desde pequeno já ouvia isso. Agora
pergunto, por que ele é dedicado
à Bíblia?
O motivo é a memória de São
Jerônimo comemorada na Igreja
no dia 30 de setembro.
Quem foi São Jerônimo?

FORMAÇÃO

Bem, ele nasceu no ano de
347, na Dalmácia (uma região
que, hoje, cobre os países Croácia,
Bósnia e Herzegovina e Montenegro), em uma família rica.
Foi batizado aos 25 anos de
idade, pelo Papa Libério, e entrou para um mosteiro na França. Alguns anos depois, após uma
doença, dedicou-se ao estudo da
Bíblia. Aos 35 anos, já ordenado
padre, foi incumbido pelo papa

Dâmaso com a tarefa de traduzir a
Bíblia, do grego e hebraico, para o
latim. Essa tradução ficou conhecida
como “Vulgata” (pois era o idioma
mais usado na época). Esse texto foi,
durante muitos séculos, a única tradução oficial da Igreja. É de São Jerônimo a conhecida frase: “Ignorar
as Escrituras é ignorar a Cristo”.
Desde os Padres da Igreja já
se dizia que Jesus Cristo seria o
Verbum abbreviatum, ou seja, a Palavra abreviada, substancial, definitiva
do Pai. Nós só temos acesso às palavras e obras de Jesus, por meio do
texto sagrado. Se quisermos, portanto, conhecer a Deus e nos relacionar
com Ele, é necessário entrarmos em
contato com a Bíblia.
“- Mas será que eu preciso fazer
um estudo sobre a Bíblia para poder
me relacionar com Deus?”
Estudar (e nesse caso, a Bíblia)

é sempre importante, mas o relacionamento com Deus se dá por meio
da leitura orante (ou oracional) da
Bíblia. É degustar um pouco a cada
dia, da sua doçura e nos deixarmos
transformar por ela.
Falemos, ainda, de outro santo,
Agostinho. Ele conta que estava lutando contra o impulso de se lançar
definitivamente em Deus e diz que
ouviu a voz de uma criança, em uma
casa vizinha, repetindo, como uma
canção: “Toma e lê”. Entendendo
ser a voz do Senhor, tomou o texto bíblico, e as palavras de Paulo aos
romanos tocaram profundamente a
sua alma!
Ouça, hoje, o Senhor: “Toma e
lê!”.

