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Caríssimos irmãos e ir-
mãs, paroquianos, devotos, 
família da Divina Miseri-
córdia, devido a situação 
deste momento, esta edi-
ção do nosso Informativo, 
é bimestral, referente aos 
meses de maio e junho. 

E aqui, quero lhes fazer a 
proposta de procurarmos fazer e viver 
um tempo de Deus, neste tempo em 
nossa vida! Fácil? Talvez nem tanto, 
mas não é impossível! E, lhes garan-
to, será muito recompensador.

Povo de Deus, como lidar melhor 
com os desafios deste tempo, a partir 
da devoção à Divina Misericórdia? 
Quero destacar que: pensarmos so-
mente em nós, em nossas famílias 
e amigos, a ponto de achar que, 
se não formos nós que venhamos a 
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contrair a COVID-19, ou alguém mais próximo, o problema não 
será nosso porque isso não nos afeta, seria uma maneira egoísta de 
lidar com esta situação!

Meus caros irmãos, não tenho dúvidas de que Deus está e 
estará, sempre, conosco a nos proteger e amparar. Cabe a cada 
um de nós fazer a nossa parte, respeitando as orientações e cui-
dados. Mas, assumamos uma condição de intercessores tam-
bém, pedindo por nós e pelo “mundo inteiro”. 

Esta deve ser uma característica do Devoto da Divina Mise-
ricórdia – como nos ensina a oração do Terço da Misericórdia. 
Sem contar que, a oração é uma forma de nos aproximarmos de 
Deus. E, quando rezamos, o primeiro a ser beneficiado é quem 
reza, pois será quem dialoga com o Senhor. Deixemos Deus ser 
o Senhor do tempo, fazendo dele o seu tempo para nós, para a 
humanidade e o mundo inteiro.

Como sugestão, exercitemos a Obra Espiritual de Miseri-
córdia, rezando por nossos irmãos vivos e falecidos. Peçamos 
ao Senhor que nos guarde sob os raios de Seu Sangue e Água, 
assim como toda a humanidade e o mundo. Para todos os que 
já encerraram sua caminhada terrena, especialmente, os que 
foram vítimas da COVID-19, que o Senhor lhes conceda o des-
canso eterno. Meus irmãos, mais uma vez lhes peço que sempre 
possamos repetir: Jesus, eu confio em Vós!
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Recentemente, devido aos impactos da pandemia do novo Co-
ronavírus, os padres do Santuário da Divina Misericórdia optaram 
por endereçar a todos os paroquianos o boleto de contribuição do 
Dízimo e aos associados que não contribuem há mais de 6 meses o 
boleto da Campanha dos Devotos. O dizimista que estiver em dia 
com seu dízimo pode desconsiderar esta carta.

Ressaltamos que o boleto que você está recebendo é seguro e 
legítimo do Santuário da Divina Misericórdia, com intermediação 
bancária da empresa FPDS - FingerPrint Digital e Tecnologia da 
Informação.

Esta foi uma alternativa encontrada para o recolhimento do Dí-
zimo e da Campanha dos Devotos, visando a necessidade de per-
manecer de resguardo na segurança do seu lar. Pois, com o boleto há 
a possibilidade de utilizar o Internet Banking para pagamentos.

É importante destacar também que a nossa paróquia se man-
tém com doações, devolução do dízimo e eventos de evangelização. 
Diante das medidas de prevenção, estas ações não estão sendo pos-
síveis acontecer neste período.

Por isso, contamos com a sua colaboração e contribuição, para que 
também nós, enquanto instituição religiosa, possamos enfrentar esta 
crise e cobrir as despesas relacionadas a luz, água e funcionários.

Precisamos ainda mais da sua ajuda neste momento.
Permaneça em oração e meditação, evitando que sentimentos de 

desesperança ganhem espaço em seu coração. Em momentos como 
este, em que o mal se mostra mais presente lembre-se do poder da 
Cruz de Cristo. 

Diante de tudo isso, nós, padres do Santuário da Divina Miseri-
córdia, clamamos que a inesgotável Misericórdia de Deus seja derra-
mada sobre cada dizimista e devoto da nossa paróquia.

** Lembrando que os dizimistas e associados que estiverem as suas 
contribuições em dia, podem desconsiderar o boleto que estão recebendo.

Que Deus os recompense sempre.

ESCLARECIMENTOS SOBRE 
OS BOLETOS DO DIZIMO E 
DEVOTOS



MISERICORDIOSO CORAÇÃO 
DE JESUS: FONTE DE TODA 
A FORÇA PARA NÓS
IRMÃS DE JESUS MISERICORDIOSO

“Meu Jesus, amparai-me quando vierem os dias difíceis e som-
brios, dias de provações e de lutas, quando o sofrimento e o can-
saço começarem a oprimir o meu corpo e a minha alma. Susten-
tai-me, Jesus, dai-me força para suportar os sofrimentos. Guardai 
os meus lábios, a fim de que não pronuncie nenhuma palavra de 
queixa às criaturas. Toda a minha esperança é o Vosso misericor-
diosíssimo Coração. Nada tenho para a minha defesa, a não ser a 
Vossa misericórdia. Nela está toda a minha confiança.” (Diário de 
Santa Faustina, 1065)

Santa Faustina muitas vezes teve 
a graça do conhecimento interior 
dos sofrimentos que viriam num 
futuro próximo. Deus lhe con-
cedia essa graça, pois sabia que 
a Irmã Faustina tinha um pro-
fundo conhecimento de si 
mesma e da sua fraqueza, e 
que ela, com certeza, recor-
reria ao Seu Misericordioso 
Coração, de onde retiraria 
toda a força para a luta. 

Nós não precisamos 
e não daríamos con-
ta de saber o que 
está por vir, esta 
foi uma graça ex-
traordinária, mas 
o que certamen-



30 de abril: 1930 — Maio/junho: Santa 
Faustina chega ao convento da congregação 
de Nossa Senhora da Misericórdia, na cidade 
Plock. Ocupa-se aí sucessivamente na padar-
ia, na cozinha e na despensa da padaria.
1933 — 1º de maio: Faz os votos perpétuos.

CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO

te o Senhor deseja de nós, é a confiança de uma criança diante 
do seu bondoso Pai, para recorrer a Ele nos dias de luta, nos dias 
cinzentos de quarentena, principalmente para quem se encontra 
em regiões mais afetadas por este mal que aflige a humanidade. O 
Senhor caminha conosco como um carinhoso Pai, que não tira os 
olhos do seu filhinho, mesmo que pareça que não observa, como 
quando aprendemos a andar de bicicleta. Às vezes é preciso per-
mitir que tomemos um “tombo” para aprendermos a nos levantar, 
sacudir a poeira e tentar mais uma vez. 

Se quisermos chorar, podemos chorar nos Seus braços, Ele vai 
nos acolher e nos dar as forças necessárias para nos erguermos no-
vamente e tentar mais uma vez. A Misericórdia é o remédio que 
a humanidade necessita neste momento da história, mais do que 
amor e cuidado, ela é socorro de Deus, de um Deus que vem ao 
nosso encontro, que se encarna na nossa humanidade, que carrega 
nossas dores, que morre por nós. 

A realidade da vida divina que nós contemplamos em Jesus em 
cada Eucaristia que participamos no íntimo da nossa alma não nos 
deixa esquecer disso. Não esqueçamos também, que somos um úni-
co Corpo, o Corpo místico de Cristo e Ele está alimentado todos 
os dias, pois se um membro se alimenta, mesmo se houvesse um 
único sacerdote no mundo, pelo mistério que nos une, nenhum 
outro desfaleceria de fome, pois estamos todos nutridos pelo Pão 
da Vida que excede as barreiras da matéria e do espaço, porque é 
o Pão do Céu!



CAMPANHA DOS 
DEVOTOS ALCANÇA 90% 
DA META EM ABRIL

Alcançamos 90% da nossa meta em Abril e queremos agra-
decer a bondade de cada fiel e devoto da Divina Misericórdia 
que assumiu conosco o propósito de ajudar no sustento do San-
tuário e na propagação da mensagem de Jesus Misericordioso, 
que não pode parar.

Agradecemos e louvamos a Deus por podermos dar conti-
nuidade ao nosso trabalho na divulgação da Devoção à Divina 
Misericórdia, levando aos lares brasileiros a Misericórdia do Se-
nhor, especialmente neste tempo de distanciamento social.

Iniciamos uma nova Campanha no mês de Maio e já esta-
mos com 24%. Confiamos que a sua fidelidade e generosidade 
continuará dando suporte a esta obra de evangelização durante 
o mês de Maio.

Que a misericórdia infinita de Deus seja derramada so-
bre você! Deus o abençoe e proteja.

http://misericordia.org.br/doe


CARREATA COM IMAGEM DE 
JESUS MISERICORDIOSO NO 
DOMINGO DA MISERICÓRDIA

No domingo, 19 de abril, o Santuário da Divina Misericórdia 
organizou a Carreata da Misericórdia com a bênção Drive Thru dos 
quadros de Jesus Misericordioso.

A Carreata, que contou com mais de 700 carros, saiu às 9h da 
Paróquia São Jorge, no bairro Portão, e conduziu os devotos ao San-
tuário da Divina Misericórdia, no bairro Ganchinho.

Para o vigário do Santuário, Padre Leandro Aparecido Silva, MIC, 
que esteve realizando a bênção dos quadros e dos fiéis, este foi um 
momento único.

“Ver a comoção das pessoas no momento da bênção, onde mais à 
frente tinha o Santíssimo Sacramento, foi único. Foi uma experiên-
cia de perceber a sede que as pessoas tem de Deus. Essa sede aumen-



ta quando as pessoas são privadas de vir à igreja e receber a Eucaristia 
e celebrar a própria Festa da Misericórdia”, expressou o padre.

A bênção dos quadros de Jesus Misericordioso faz parte do rito 
de celebração do Domingo da Misericórdia, realizada em toda Igreja 
no 1° Domingo após a Páscoa.

Jesus mesmo pediu: “Quero que essa imagem, que pintarás 
com o pincel, seja abençoada solenemente no primeiro domingo 
depois da Páscoa, e esse Domingo deve ser a Festa da Misericór-
dia” (Jesus para Santa Faustina – Diário, 49).

Muitas pessoas apro-
veitaram a oportunida-
de para levar o quadro 
da família inteira para 
abençoar no Santuário, 
como a Elizabeth Terezi-
nha, paroquiana da igre-
ja Sagrada Família, no 
Novo Mundo. Elizabe-
th levou quatro quadros 
e afirmou que foi muito 
gratificante estar entre os 
devotos na carreata.

Para Marcia Regina 
Loech, também foi ma-
ravilhoso poder fazer par-
te deste momento. “Eu 
sempre participo a pé e 
não poderia deixar de vir. 
É uma devoção muito 
grande. Eu trouxe meu 
quadro, o da minha irmã 
e da minha filha”, conta.

A paroquiana  Clau-
dia Freitas, da igreja São 
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Jorge, no Portão, relatou 
que estava triste por achar 
que este ano não teria a bên-
ção dos quadros. “Eu amei, 
é uma bênção de Deus mes-
mo estar aqui todo ano para 
abençoar os quadros. Foi 
maravilhoso!”.

O Padre Leandro des-
taca que o mais comovente 
dentro desse isolamento so-
cial que vivemos por con-
sequência da pandemia do 
COVID-19, “é a certeza de 
que o Senhor se faz presente 
na nossa história e caminha 
conosco. Por mais isolados 
que estejamos, a presen-
ça de Jesus nos conforta”. 
E esta certeza é reforçada 
com a mobilização dos fiéis 
em participar da Carreata 
da Misericórdia, na Festa 
da Misericórdia de 2020. 
Agradecemos a todos os 
participantes pela disposi-
ção, confiança e fé.



O Pe. Estanislau Pap-
czyński nasceu a 18 de 
Maio de 1631, em Pode-
grodzie, diocese de Cra-
cóvia, na Polônia. Era o 
mais novo de seis irmãs e 
um irmão.

Seus pais, Tomás e 
Sofia, camponeses de 
condição social humilde, 
batizaram-no no mesmo 
dia em que nasceu e de-
ram-lhe o nome de João.

A sua vocação religiosa 
foi amadurecendo com 
o tempo. No dia 2 de 
Julho de 1654, já com 
23 anos, depois de ter 
rejeitado uma proposta 
de casamento que os 
pais lhe arranjaram, João 
decide entrar para o Instituto das Escolas Pias da Mãe de Deus (Piaristas), 
recebendo o nome de Estanislau de Jesus Maria.

Faz o primeiro ano de noviciado em Podoliniec, no fim do qual é 
mandado para Varsóvia, a fim de estudar Teologia. Em 12 de Março de 
1661 é ordenado sacerdote.

Porém, diversas razões levaram o Pe. Estanislau a sair da Congrega-
ção dos Piaristas, em 1670. No ato formal de sua saída, o Pe. Estanislau 
acrescentou uma solene proclamação (Oblatio) da sua plena adesão à se-

SANTO ESTANISLAU: 
FUNDADOR DA 
CONGREGAÇÃO DOS
PADRES MARIANOS



gunda vocação religiosa:  a de iniciar um novo Instituto religioso, o dos 
Clérigos Marianos da Imaculada Conceição, e de viver nele segundo 
o espírito dos conselhos evangélicos, até à morte.

A grande aventura e missão do Venerável servo de Deus, Estanislau 
de Jesus Maria Papczyński, foi, sem dúvida, a fundação da Ordem dos 
Marianos da Imaculada Conceição.

Depois de muitas dificuldades passadas para obter a dispensa dos 
votos simples e do juramento de perseverança no Instituto dos Piaristas, 
em Setembro de 1671, veste o hábito branco em honra da Imaculada 
Conceição, pela qual era um apaixonado.

Pe. Estanislau foi muito dedicado às obras de misericórdia espirituais, 
particularmente a do socorro às almas mais necessitadas do Purgatório, foi 
conhecido como um homem de “máxima caridade para com os irmãos” 
e apelidado de “Pai dos pobres”, “Pai dos necessitados e dos órfãos”.

O Venerável servo de Deus, Estanislau de Jesus Maria Papczyński, 
partiu para a casa do Pai, com fama de santidade, em 17 de Setembro 
de 1701, podendo finalmente exclamar: “Agora, Senhor, podeis deixar 
partir o vosso servo em paz…”.

Está sepultado na capela da Ceia do Senhor em Góra Kalwaria.

Imagem de Nossa 
Senhora de Goźlin, a 
qual, segundo a tradi-
ção, estava pendurada 
no quarto onde o Pe. 
Papczyński nasceu. A 
imagem foi levada pelo 
Fundador dos Maria-
nos ao convento de 
Goźlin, durante a fun-
dação em 1699. Pou-
co tempo depois, os 
fiéis que começaram a 
rezar diante desta ima-
gem testemunharam 
que receberam algu-
mas graças especiais.



Primeiro conven-
to e igreja dos Maria-
nos em Puszcza Ma-
riańska – berço da 
Ordem dos Marianos. 
A igreja construída 
pelo Pe. Papczyński e 
pelos seus primeiros 
companheiros. Em 2 
de Maio de 1993 foi 
restaurada após ser 
atingida por um in-
cêndio.

Góra Kalwaria 
— fachada da igreja 
da Ceia do Senhor, 
construída em 1677. 
Os restos mortais do 
Venerável Servo de 
Deus são venerados 
nesta igreja.



A Santa Sé aprovou, 
em janeiro de 2016, o 
milagre atribuído à inter-
cessão do Beato, sendo 
este milagre a cura inex-
plicável de uma jovem a 
quem os médicos já ti-
nham desligado os apa-
relhos que a mantinham 
com vida.

No ano de 2016, 
no dia 05 de junho, em 
Roma, aconteceu a ca-
nonização do fundador 
da Congregação dos Pa-
dres Marianos.

ORAÇÃO
Deus, Pai de Misericórdia, que chamastes Vosso servo Padre 

Estanislau Papczyński para difundir a honra da Imaculada 
Virgem Maria e despertastes em seu coração um grande ardor 
para a prática de atos de caridade, dignai-Vos conceder-me 
pela sua intercessão a graça (pedido) que Vos peço, e concedei-
-me, a seu exemplo, imitar fielmente as virtudes da Imaculada 
Mãe de Vosso Filho, Por Cristo nosso Senhor. Amém.



SANTUÁRIO REÚNE MAIS 
DE 400 CARROS EM MISSA 
DRIVE-IN

No domingo, dia 17 de maio, o Santuário da Divina Miseri-
córdia propôs uma alternativa inteligente, para celebrar a Santa 
Missa, como afirmou o Prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

Com a autorização da Arquidiocese, a Missa aconteceu no esta-
cionamento da paróquia pelo modelo Drive-In, e reuniu 450 car-
ros, aproximadamente 1.500 pessoas.

Esta iniciativa, de acordo com o pároco Francisco Anchie-
ta, MIC, já estava sendo pensada há algum tempo, e através des-
ta ação, os fiéis puderam celebrar o encontro eucarístico com o 
Senhor presencialmente, ao mesmo tempo em que respeitaram 
as medidas de proteção e distanciamento social, para evitar a 
transmissão da COVID-19.

Há dois meses o Santuário da Divina Misericórdia não celebra-
va missa com a presença de fiéis, apenas por lives das redes sociais. 
Estar dentro do território paroquial, unido a centenas de devotos, 
“foi uma maneira encontrada no meio secular para ajudar as pes-
soas a renovarem as suas experiências espirituais” durante este tem-
po, explicou o pároco.



Para a realização desta Missa, todos da equipe de serviço segui-
ram as recomendações de higiene e proteção, utilizando álcool em 
gel, luvas, máscara.



Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de 
salvação e esperança.Entregamo-nos a Ti, Saúde dos Enfermos, que 
na Cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé. 

Tu, Salvação do povo romano, sabes do que precisamos e temos 
a certeza de que garantirás, como em Caná da Galiléia, que a alegria 
e a celebração possam retornar após este momento de provação. 

Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a 
vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre 
si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos levar, 
através da Cruz, à alegria da Ressurreição. Amém. 

Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-
-nos de todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada.

(Reze diariamente esta oração do Papa Francisco para este momento 
de emergência que vivemos, devido à pandemia do coronavírus)

MARIA, 
ENTREGAMO-NOS A TI
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Apoio

Rua João Bettega, 1886  
Portão - Curitiba/PR

41 3085 5222         41 9 9799 6038

www.expansaopapel.com.br

Rua João Bettega, 1886  
Portão - Curitiba/PR

41 3085 5222         41 9 9799 6038

www.expansaopapel.com.br

Acompanhe as
transmissões ao vivo

diariamente

15h: Terço da Misericórdia
19h: Santa Missa

Siga-nos em nossas redes sociais:

http://youtube.com/santuariodivinamisericordiaoficial
http://instagram.com/santuariomisericordia
http://facebook.com/pg/santuariomisericordia

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	Botão 6: 
	Botão 5: 
	Botão 4: 
	Botão 3: 
	Botão 7: 
	Botão 8: 
	Botão 9: 


