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Caríssimos irmãos e irmãs, paroquianos, devotos, família da 
Divina Misericórdia, este é o nosso Tempo! Nesta edição do nos-
so informativo Misericórdia em Foco, não quero comentar sobre 
o que estamos vivendo, tentando explicar o que, ou quem está 
certo ou errado. Até mesmo porque o desafio neste momento da 
história é um fato.

Nas minhas falas e reflexões tenho exposto, quan-
do conveniente, minha condição humana, que tem: 
medo; preocupa-se; às vezes se sente inseguro; in-
deciso – isso, também é fato, é normal, faz parte 
da realidade de qualquer ser humano. 

Mas, agora falando como Sacerdote, par-
tilho a importância de fazermos, sempre, o 
que é correto e nos esforçarmos para fazer 
tudo o que está ao nosso alcance. Isso, con-
sequentemente, contribuirá para superar-
mos todo e qualquer desafio, tanto este, 
como qualquer outro que possa aparecer. 

E sabe por que isso é importante? 
Porque no final de tudo poderemos olhar 
para trás e dizer que não nos arrepende-
mos por não ter tentado, independente 
do que possa vir a acontecer.

PARA ESTES TEMPOS: A 
IMPORTÂNCIA DO EQUILÍBRIO 
FÍSICO, MENTAL E ESPIRITUAL
PE. FRANCISCO ANCHIETA, MIC



Caro povo de Deus, somos um composto físico e espiritual. 
Do ponto de vista físico, chega de fingir não conhecer os nossos 
limites e, insistir em não mantermos uma rotina de cuidados bá-
sicos. O que é fato, e tenho percebido ultimamente, são inúmeros 
os meios que procuram nos orientar e ajudar a cuidar do nosso fí-
sico como um todo. Vou além, cito a Palavra de Deus: “não sabeis 
que o vosso corpo é templo do Espírito Santo” (cf. ICor 6, 19), e 
se somos templo do Espírito, somos templos de Deus. Portanto, 
como não cuidar daquilo que é do Senhor?

Essa questão nos aproxima da questão espiritual, que nos com-
põe e, consequentemente, nos leva a algo que toma um lugar fun-
damental em nossa natureza: o nosso ser espiritual e que, defendo 
não ser, mas, está bem próximo da nossa realidade psicológica.

Diante disso, caros irmãos, o meu apelo – para enfrentarmos e 
vencermos esses desafios –, busquemos o Senhor, através de todas 
as possibilidades que temos em nossa Igreja Católica, pois Ele, 
sempre, deixa-se encontrar toda vez que O buscamos. 

E aqui defendo que, dentre todas as formas pelas quais pode-
mos encontrar o nosso Deus, a primeira e mais singular de todas 
é a Eucaristia. Ainda podemos estar impedidos, de alguma forma, 
de encontra-Lo de fato na comunhão, mas, Ele tem a capacidade 
de nos surpreender e pode tudo. 

Certamente, nos alcançará todas as vezes que O buscarmos. 
Não desistamos, jamais! Pois, Ele nunca desistirá de nós. Diga-
mos sempre: Jesus, eu confio em Vós!

Pe. Francisco Anchieta
Cardoso de Muniz, MIC.
pe.anchietamic@gmail.com



Comunicamos o adiamento da programação cultural (shows e 
pregações) da FESTA DA MISERICÓRDIA 2020 (ainda sem 
data definida), devido à pandemia do COVID-19 (novo Coronaví-
rus). Quanto à celebração litúrgica da Festa da Misericórdia (19.04), 
acontecerá sem a presença de fiéis na paróquia.

Esta decisão ocorre em respeito à saúde da população, como 
medida de PREVENÇÃO e CONSCIENTIZAÇÃO, e em cum-
primento às determinações do Governo do Estado do Paraná e da 
Arquidiocese de Curitiba.

Em nome dos Padres Marianos da Imaculada Conceição, agra-
decemos a todos os patrocinadores, a todos que apoiaram e a todos 
que adquiriram a Área VIP. Enfim, a todos que se comprometeram 
em colaborar com a realização da Festa da Misericórdia 2020, pois 
é um evento difícil de realizar 100% gratuitamente.

Informamos que a Novena à Divina Misericórdia (de 10.04 a 
18.04) e o Domingo da Misericórdia (19.04) serão celebrados sem 
público no Santuário, sendo transmitidos on-line no Facebook e 
YouTube.

A Festa da Misericórdia é um presente de Deus, é uma obra 
divina, por isso a propagação e divulgação da mensagem de Jesus 
Misericordioso não pode parar.

Principalmente neste momento, em que o mundo está enfren-
tando grandes dificuldades, mais do que nunca precisamos confiar 
na doce esperança que vem do Senhor, o atributo máximo de Deus.

Agradecemos a sua compreensão e colaboração.
Mais informações em nosso site

COMUNICADO SOBRE A
FESTA NACIONAL DA
DIVINA MISERICÓRDIA

misericordia.org.br

http://misericordia.org.br


Santa Irmã Faustina nos incentiva, 
neste mês de abril, a refletir a jacula-
tória: Com Deus tudo posso (cf. Diá-
rio, 162). Somos convidados à extrema 
confiança de vivenciar o silêncio como 
controle interior da alma no nosso dia 
a dia, acreditando que com Deus tudo 
se pode fazer. Pois, diante disso é que 
nos tornamos capazes de ver que sem 
o silêncio não podemos ouvir a Deus, 
nem ao próximo, nem a nós mesmos.

No evangelho segundo São Mateus 
(17,20) o Senhor diz: “Em verdade vos 
digo: se tiverdes fé do tamanho de um 
grão de mostarda, direis a esta monta-
nha: ‘Vai daqui para lá’, e ela irá. Nada 
vos será impossível.” A comparação 
com o grão de mostarda indica que Je-
sus pede a você não uma fé maior ou 
menor, mas sim uma fé autêntica. E a 
característica da fé autêntica é apoiar-se 
unicamente em Deus e não nas próprias 
capacidades. 

Pode ser que nós, na prática, ainda 
nos apoiemos em nossas próprias for-
ças e na lógica humana. Ao passo que 
a pessoa que se confia inteiramente a 
Deus, deixa que seja Ele mesmo a agir, 
e para Deus nada é impossível.

A fé que Jesus pede aos discípu-
los é justamente esta atitude cheia de 

COM DEUS
TUDO POSSO
IRMÃS DE JESUS MISERICORDIOSO



confiança que permite ao próprio Deus manifestar o seu poder.
E esta fé, este sim, capaz de transportar montanhas não está 

reservado a uma ou outra pessoa de modo extraordinário. Esta fé 
é possível e necessária a todos os que creem. 

O Diário de Santa Irmã Faustina nos ajuda a entender que esse 
silêncio é como uma espada na luta espiritual. A alma silenciosa é 
forte; nenhuma adversidade a prejudicará, se perseverar no silên-
cio. A alma recolhida é capaz da mais profunda união com Deus, 
ela vive quase sempre sob a inspiração do Espírito Santo. Deus 
opera sem obstáculo na alma silenciosa. 

Jesus, eu confio em Vós!
Santa Faustina, rogai por nós.

30 de abril: Irmã Faustina é canonizada 
por João Paulo II (2000), que institui o “Do-
mingo da Misericórdia Divina”, devendo ser 

celebrado na Igreja em todo o mundo.

CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO



Caros devotos de Jesus Misericordioso, numa 
tentativa de diminuir os impactos financeiros do 
novo Coronavírus em nossa Paróquia, pedimos a 
sua ajuda.

O Santuário se mantém com doações, devolução 
do dízimo e eventos de evangelização. Diante das 
fundamentais medidas de prevenção, neste período 
estas ações não estão sendo possíveis acontecer em 
nossa Paróquia.

Sabemos e reconhecemos as dificuldades sociais e 
financeiras que cada família brasileira está passando, 
mas acreditamos que Jesus Misericordioso vai pro-
videnciar condições para que possamos superar esta 
crise que afeta a todos nós.

Pedimos que você avalie a possibilidade de fazer 
uma doação para o Santuário. 

Este pedido de ajuda é para que possamos cobrir 
as despesas de luz, água e colaboradores.

Podemos contar com a sua ajuda? Doe conforme 
a sua condição e o seu coração. Para nós o pouco é 
muito. 

Que Deus recompense cada um.
Permaneça em oração e confiante, na certeza de 

que os Padres Marianos do Santuário da Divina Mi-
sericórdia estão rezando na sua intenção.

 

Clique aqui para acessar o site

http://misericordia.org.br/doe


Nestes dias em que somos convidados a ficar de quarentena, 
devido à esta situação que o mundo está passando (pandemia da 
COVID-19), devemos reforçar as nossas orações e clamar inten-
samente pela misericórdia de Deus.

Para fortalecer a evangelização e nos tornarmos mais próxi-
mos das famílias durante este período de resguardo, estamos nos 
conectando pelas redes sociais do Santuário:
 

 

Em nosso Portal [ ] e Blog da Di-
vina Misericórdia [ ] você encon-
tra conteúdos formativos, meditações e orações, para fortalecer a 
sua espiritualidade.

https://www.facebook.com/pg/santuariomisericordia

https://www.instagram.com/santuariomisericordia/

https://www.youtube.com/channel/UC91eI_QhEz53Z53jTdUkqFg

https://misericordia.org.br/
https://blog.misericordia.org.br/

ACOMPANHE O SANTUÁRIO 
PELAS REDES SOCIAIS

http://https://www.facebook.com/pg/santuariomisericordia
https://www.instagram.com/santuariomisericordia/
https://www.youtube.com/channel/UC91eI_QhEz53Z53jTdUkqFg
https://misericordia.org.br/
https://blog.misericordia.org.br/


Transmissão pelo Facebook e YouTube diariamente:
• 15h: Terço da Misericórdia
• 19h: Santa Missa
Reze conosco nas seguintes intenções:
• Pelos médicos e pesquisadores, para que a sabedoria Divina os ilumi-
ne para desenvolver a vacina necessária para interromper o contágio do 
COVID-19.
• Pelos profissionais de saúde e limpeza, que estão em contato direto com 
os doentes, para que o Espírito Santo dê ânimo, força, coragem e proteção.
• Pelos doentes, pelos idosos e pelos que estão nos grupos de risco.
• Por todas as famílias.
Na comunhão do lar temos a possibilidade de fazer desta crise 
uma oportunidade para nos voltarmos com mais confiança para a 
Misericórdia Divina. Juntos, mostremos que Cristo vive em nós e 
em nossa casa.

PARTICIPE
E DIVULGUE

http://https://www.facebook.com/pg/santuariomisericordia
http://https://www.facebook.com/pg/santuariomisericordia
http://https://www.facebook.com/pg/santuariomisericordia
http://miseric�rdia.org.br/doe
http://miseric�rdia.org.br/doe
http://miseric�rdia.org.br/doe


Nos dias da Semana Santa que seguem o Domingo de Ramos 
e são anteriores ao Tríduo Pascal, ou seja, segunda, terça e quar-
ta-feira somos convidados a reconhecer mais fortemente o nos-
so pecado e nosso afastamento de Deus, nossa falta de amor por 
Ele, por nossos irmãos e irmãs e pela natureza.

É tempo de forte penitência, quando muitos fazem Via-Sa-
cra, recordam a Paixão em momentos que levam o povo cristão a 
fazer ainda uma revisão de vida rumo à Páscoa.

Atitudes que ajudam a nos preparar melhor para a celebração 
da Páscoa e do Domingo da Divina Misericórdia:
•	Passar mais tempo em oração.
•	Fazer penitências.
•	Fazer doações aos necessitados.
•	Rezar o Terço da Divina Misericórdia e a 

Novena da Divina Misericórdia.

NOSSOS HORÁRIOS:

Juntos, sem sair de casa, e com grande amor a Deus vamos 
celebrar pelas redes sociais e fazer memória à Paixão, Morte e 
Ressurreição de Jesus, o centro de todo o Mistério Pascal.

As transmissões AO VIVO de cada celebração será no Face-
book e YouTube.

SEMANA SANTA

QUINTA–FEIRA SANTA (09.04)
15h – Hora da Misericórdia; 

19h – Santa Missa de Lava–pés
e Última Ceia.



SEXTA–FEIRA SANTA (10.04)
15h – Celebração da Paixão e Morte de

Nosso Senhor Jesus Cristo; 
19h – 1º dia da Novena à Divina Misericórdia.

SÁBADO SANTO (11.04) 
19h – 2º dia da Novena e 

Celebração da Vigília Pascal;

DOMINGO DE
PÁSCOA (12.04)

Das 8h às 12h – Distribuição 
“drive thru” da Sagrada Co-
munhão; 
15h – Hora da Misericórdia; 
19h – Missa e terceiro dia da 
Novena à Divina Misericórdia



COMO OS ENFERMOS
PODEM ALCANÇAR AS GRAÇAS 
PROMETIDAS NO DOMINGO DA 
DIVINA MISERICÓRDIA?
Nosso Senhor disse a Santa Faustina: “Desejo que a Festa da Mi-

sericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente 
para os pecadores. Nesse dia estão abertas as entranhas da Minha 
misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que 
se aproximam da fonte da Minha misericórdia.” (Diário, 699)

“As graças da Minha misericórdia colhem-se com um único 
vaso — que é a confiança. (...) Grande consolo Me dão as almas 
de ilimitada confiança”. (Diário, 1578).

Com isso em mente, devido à pandemia do COVID-19, você 
pode participar da celebração do Domingo da Divina Misericór-
dia através das transmissões ao vivo pelas redes sociais e fazer 
sua Comunhão Espiritual, com grande confiança. 

Segundo decreto da Penitenciária Apostólica de 29 de Junho de 
2002: aos enfermos e a quantos os assistem e a todos os que, por 
uma justa causa, não podem abandonar a casa ou desempenham 
uma atividade que não pode ser adiada em benefício da comuni-
dade, poderão obter a Indulgência plenária no Domingo da Di-
vina Misericórdia, se com total detestação de qualquer pecado,  e 
com  a  intenção  de  observar, logo que seja possível, as três habi-
tuais condições, recitem, diante de uma piedosa imagem de Nosso 
Senhor Jesus Misericordioso, o Pai-Nosso e o Credo, acrescentan-
do uma invocação piedosa ao Senhor Jesus Misericordioso (por ex., 
“Jesus, eu confio em Vós”).

É pelo grau de confiança que recebemos as graças. É teologica-
mente certo que qualquer pessoa que busque ao Senhor com um 
coração sincero seja ricamente abençoada nesse dia: “Ninguém que 
vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. 
Quem vier a mim eu jamais rejeitarei” (cf. Jo 6, 35-37).

** Resposta baseada nos ensinamentos da Igreja, da Bíblia 
 e no Diário de Santa Faustina.



REZE O TERÇO DA 
MISERICÓRDIA E ALCANCE A 
INDULGÊNCIA PLENÁRIA

Com grande seriedade e generosidade a Igreja está respondendo 
aos problemas que todos enfrentamos em consequência da pande-
mia do Novo Coronavírus. 

O Santo Padre Papa Francisco está facilitando ao máximo a to-
dos nós as graças de que precisamos para ajudar os doentes e para 
a nossa salvação. Diante da emergência do Coronavírus, a Igreja 
oferece a possibilidade de obter a Indulgência Plenária para os 
fiéis enfermos com Coronavírus, bem como para os profissionais 
de saúde, familiares e todos aqueles que, a qualquer título, cuidam 
deles, até mesmo com a oração. 

Por causa da pandemia, qualquer pessoa que, com “a vontade 
de cumprir as condições habituais (confissão sacramental, comu-
nhão eucarística e oração de acordo com as intenções do Santo Pa-
dre), o mais rápido possível”, - conforme indicado pelo Catecismo 
da Igreja Católica (n° 1452) - recitar o Terço da Misericórdia Di-
vina com a intenção de “implorar do Deus Todo-Poderoso, o fim 
da epidemia, alívio para os aflitos e salvação eterna para aqueles a 
quem o Senhor chamou a Si mesmo ”, pode receber uma indul-
gência plenária todos os dias. 

Esta grande notícia foi anunciada em decreto oficial da Peni-
tenciária Apostólica dia 20 de março de 2020.

Espalhe a notícia a todos os católicos que estão na linha de 
frente no combate desta doença. Certifique-se de que eles sabem 
como fazer uso dessas graças.



Acompanhe as transmissões ao vivo dos momentos
de fé e devoção. CELEBRAÇÃO SEM PÚBLICO

N O V E N A  À  D I V I N A  M I S E R I C Ó R D I A
De 10/04 a 18/04 às 19h

  

F E S T A  D A  M I S E R I C Ó R D I A  -  1 9 / 0 4 : 
10h – Santa Missa – Bênção dos quadros de

Jesus Misericordioso e Consagração das Famílias
15h – Hora da Misericórdia – Bênção dos quadros de

Jesus Misericordioso e Consagração das Famílias

O informativo mensal Misericórdia em Foco é um veículo de comunicação do 
Santuário da Divina Misericórdia com distribuição gratuita à comunidade. Di-
reção: Pe. Anchieta C. Muniz, MIC / Gestor do núcleo de  comunicação: Ir. 
Thiago Radael (MTB 13070)  / Jornalista Responsável: Isabelle Warzinczak 
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ismo@divinamisericordia.com.br - (41) 3148-3200.
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