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Caríssimos irmãos e irmãs, paroquia-
nos, devotos, família da Divina Misericór-
dia, neste tempo e situação que as pessoas 
de todo o mundo enfrentam, quero lhe 
desejar: A Paz! Não qualquer paz, 
mas a Paz que somente Deus pode 
nos conceder. 

Em nosso País já passamos 
dos quatro meses que vivemos, 
em nosso Êxodo, a experiência 
da pandemia. Você sabe como 
tem sido sua experiência e, to-
dos nós temos escrito as páginas da 
nossa história, na História. E, nisso está 
a História da Salvação neste tempo. Tem-
po em que cada um tem sido provado à 
sua maneira – o que não é reservado 
apenas a alguns, mas, a humanidade 
está à prova. 

Caros filhos, não quero, nes-
se momento, falar de dor e de-
sespero, mas de esperança 
e misericórdia. Portanto, 
tomo com inspiração 

CONTEMPLANDO, 
PROCLAMEMOS A 
MISERICÓRDIA DO SENHOR!
PE. FRANCISCO ANCHIETA, MIC



– a Liturgia diária desse dia, 21/07, – um trecho do Salmo 84/85:
“Mostrai–nos, ó Senhor, vossa bondade: Favorecestes, ó Senhor,
a vossa terra, libertastes os cativos de Jacó. Perdoastes o pecado ao
vosso povo, encobristes toda a falta cometida; retirastes a ameaça
que fizestes, acalmastes o furor de vossa ira”.

Contemplamos aqui a ação salvadora e misericordiosa de Deus 
na História da Salvação e, a partir disso, podemos fazer da oração 
do salmista a nossa oração. E lhes garanto que não será preciso 
ir longe para perceber e, consequentemente, sentir que o Senhor 
esteve e estará sempre libertando e caminhando conosco. 

É perceptível a ação de Deus em nossa história pessoal, sim. 
Mas, quero nesta edição destacar dois momentos importantes 
para a devoção à Divina Misericórdia, aqui em nosso Santuário: 
primeiro, no dia 25/08, a data do nascimento de Santa Faustina; 
segundo, algo mais próximo de nós, no dia 24/07, o aniversário 
do Santuário da Divina Misericórdia – onde celebramos, este 
ano, 26 anos de existência da Casa da Misericórdia.

 Querido Povo de Deus, são dois momentos distintos, através 
dos quais Deus se revela bondoso na história da nossa igreja e, 
consequentemente, faz-nos perceber a sua bondade para conos-
co, seus filhos e filhas. 

Agradecendo ao Senhor pelo seu poder misericordioso, tam-
bém rogo, nesse momento, pela humanidade e pelo mundo in-
teiro, especialmente pela Família da Divina Misericórdia e pelas 
necessidades de cada um. Ao mesmo tempo, convido-lhes a uma 
oração perseverante, podendo sempre repetir: Jesus, eu confio em 
Vós!

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



RECLINA A TUA CABEÇA NO 
MEU OMBRO, DESCANSA E 
FORTALECE-TE
IRMÃS DE JESUS MISERICORDIOSOCISCO ANCHIETA, MIC

Jesus está vendo todos os sofrimentos pelos quais estamos pas-
sando hoje. Mais ainda, Ele está vendo que talvez algum de nós 
não tem nem força de falar sobre isso. Por que comecei a falar tão 
claramente sobre isso aqui?

Esta confirmação é muito importante. Em alguns momentos 
sentimos que ninguém está ao nosso lado. Acho que cada um de 
nós já teve esse sentimento. Hoje vivemos num tempo em que tudo 
acontece muito rápido e facilmente se entra no desespero. Um pa-
radoxo. Pois o mundo mostra que, por um lado, posso ter tudo o 
que quero. E não importa o que os outros vão pensar sobre isso. 
Estamos muitas vezes tentados por esses desejos, que a propagan-
da só fortalece. Praticamente não há tempo para parar e pensar o 
que é melhor escolher. Parece que não há tempo. Até agora, neste 
tempo de pandemia, quando muitas empresas pararam, lojas, etc. 
e parece tão longe o desejo verdadeiro que nós temos.

Precisamos ter certeza de que estamos protegidos e seguros. O 
número 498 do Diário de Santa Faustina nos mostra a preocupa-
ção e o cuidado de Jesus. “Reclina a tua cabeça no Meu ombro, 
descansa e fortalece-te.” Você e eu temos um lugar seguro – o om-
bro de Deus.

Durante este tempo somos convidados a confiar mais ainda em 
Deus. Parece que todos os problemas e preocupações só aumentam. 
Não dá para ver o fim de tudo isso.

Não se permita entrar nesta ilusão, não podemos imaginar como 
vai ser o futuro e mudá-lo – temos que viver esta situação respiran-
do profundamente. Esse momento existe, não podemos negar isso, 
só viver. Essa é a nossa vida agora. Temos que nos adaptar a esta 
situação.



“Eu sempre estou contigo”.
Estas palavras Jesus falou para Santa Faustina e fala para nós 

também, com certeza. Temos que procurar mais a presença de 
Deus. Ele prometeu que vai estar conosco até fim do mundo. 
Não temos motivos para duvidar. Encontre esta possibilidade em 
seu momento de oração, de estar na presença de Deus. Agora até 
mais do que antes.

01 de agosto: 1925 - Entrada de Santa
Faustina no convento.

25 de agosto: Aniversário de Santa Faustina

CALENDÁRIO DA DEVOÇÃO



CAMPANHA DOS 
DEVOTOS ALCANÇA 64% 
DA META EM JULHO

Alcançamos 64% da nossa meta em Julho e queremos agra-
decer a bondade de cada fiel e devoto da Divina Misericórdia que 
assumiu conosco o propósito de ajudar no sustento do Santuário 
e na propagação da mensagem de Jesus Misericordioso, que não 
pode parar.

Agradecemos e louvamos a Deus por podermos dar continui-
dade ao nosso trabalho na divulgação da Devoção à Divina Mi-
sericórdia, levando aos lares brasileiros a Misericórdia do Senhor, 
especialmente neste tempo de distanciamento social.

Iniciamos uma nova Campanha no mês de Agosto e já estamos 
com 39%. Confiamos que a sua fidelidade e generosidade conti-
nuará dando suporte a esta obra de evangelização durante os ou-
tros meses

DÉBITO
EM CONTA

CARTÕES DE
CRÉDITO E DÉBITO

http://misericordia.org.br/


SANTUÁRIO CELEBRA 26 
ANOS DE EVANGELIZAÇÃO
O Santuário da Divina Misericórdia, localizado em Curitiba-PR, 

é um importante ponto de peregrinação e devoção à Divina Miseri-
córdia no Brasil. No dia 24 de julho o Santuário completou seu 26° 
aniversário. São 26 anos de bênçãos e de muitas graças alcançadas 
pela misericórdia do Senhor.

Durante este tempo, grandes projetos de evangelização têm sido 
desenvolvidos, entre eles, o nosso maior projeto: propagar a missão 
que Jesus nos deixou, e transmitir a todos o Seu amor Misericordio-
so, que restaura, cura e salva.

Ano após ano ganha mais reconhecimento e recebe milhares de 
fiéis e peregrinos, que costumam visitar o Santuário em caravanas, 

para buscar e agradecer pelas bênçãos al-
cançadas.

Com o passar do tempo, houve 
mudanças estruturais e organiza-
cionais, e aos poucos a igreja foi 
se adequando para, ininterrup-
tamente, nestes 26 anos, dar 
alimento a quem tem fome e 
água a quem tem sede.

Neste ano, a mudança se 
dá a partir do tempo difícil 

que o mundo tem enfren-
tado. Com pandemia da 

COVID-19, não pode-
mos nos reunir pre-

sencialmente para 
celebrar e nem fes-
tejar o aniversá-
rio do Santuário. 
Mas, podemos 
nos manter uni-



dos pelos canais digitais e compartilhar este momento.

Movidos pela fé e pelo nosso objetivo de evangelizar, temos de 
repensar e elaborar novas propostas, agora principalmente digitais, 
para levar aos fiéis a mensagem da Divina Misericórdia.

Entre isolamento e distanciamento social, com fé em Deus, esta-
mos aprendendo a criar novas experiências e compartilhá-las com a 
comunidade.

Como todos no mundo, tivemos muitas mudanças em nossa ro-
tina, decorrente da pandemia. Para ajudar a combater a propagação 
do novo coronavírus, e seguindo as determinações do Governo do 
Estado e da Arquidiocese de Curitiba, foi necessário interromper os 
encontros presenciais com agrupamento de pessoas dentro da igreja. 
Assim, intensificamos a nossa presença nas redes sociais para trans-
mitir missas e pregações.

Nestes meses que estamos de quarentena, o Santuário da Divina 
Misericórdia tem levado esperança e tem sido companheiro diário de 
muitas famílias. Recebemos com carinho os testemunhos do quanto 
a presença do Santuário nos canais digitais tem ajudado no fortale-
cimento espiritual dos fiéis.



Rezando, unidos ao Santuário e na comunhão do lar, fazemos 
desta situação uma oportunidade para nos voltarmos com 
mais confiança e esperança para a Misericórdia 
Divina. E é com a sua ajuda que podemos 
nos fazer presente em diversos lares bra-
sileiros.

Enquanto cristãos e devotos de 
Jesus Misericordioso, devemos es-
palhar sementes de amor e espe-
rança, e lembrar que todo bem 
que fazemos é fruto da miseri-
córdia de Deus por nós.

Lembramos neste aniver-
sário de 26 anos do Santuário, 
que este fruto foi alcançado jun-
to com você. Construímos esta 
história de evangelização com a 
sua participação.

Por isso que, perante os en-
frentamentos dos últimos meses 
- com as atividades transferidas
para os meios digitais e os eventos
suspensos - precisamos ainda mais
da sua ajuda. Pois com a sua oração
e contribuição, podemos cobrir as des-
pesas de manutenção do Santuário, como
luz, água, telefone, funcionários, e manter
nossas atividades de evangelização.

Jesus pediu: “Ide por todo mundo e proclamai o Evangelho a 
toda criatura” (Mc 16,15). A Igreja é o fruto da evangelização e esta 
atividade precisa continuar.

Iniciamos o segundo semestre de 2020 confiando Naquele que é 
o nosso suporte e jamais nos abandona. Seguimos aguentando firme
e colocando no coração de Jesus cada devoto da Divina Misericór-
dia. Que Deus o abençoe e ilumine.



PARABÉNS SANTUÁRIO DA 
DIVINA MISERICÓRDIA

Marcia Honorio: Parabéns ao Santuário da Divina Miseri-
córdia. Obrigada pela evangelização. Vocês são muito especiais

Marisa Franci: Parabéns! Deus os abençoe imensamente por 
esta obra que há 26 anos leva a propagação da Divina Misericórdia. 
Louvo a Deus por todos vocês. Gratidão!

Ediane Santos: Deus abençoe essa obra de evangelização e a 
todos que fazem parte dessa família! Há poucos meses eu a conheci 
através de um amigo pela fé (Carlos Pantoja) e comecei a participar 
das transmissões, sempre uma bênção! Deus seja louvado!

Eliene Delfino: Parabéns Santuário por nos proporcionar 
momentos maravilhosos. Gosto muito de visitar vocês.

Rosangela Soares Da Silva Botelho: Parabéns! Jesus 
Misericordioso continue cobrindo de bênçãos a todos que fazem 
parte deste Santuário! Gratidão.

Regina Pires: Parabéns Santuário pelos ensinamentos de 
evangelização.

Teresa Teixeira Martins: Deus abençoe esta obra de evan-
gelização e aos que fazem parte desta família.



Delma Alexandre: Recebi uma graça através das orações 
da Família da Misericórdia, fiz cirurgia de refluxo (hérnia de hiato), 
no dia 08 de junho de 2020 e tudo correu bem. Jesus, eu confio em 
Vós! Obrigada pelas orações, obrigada Jesus! Serra – ES.

Silvana Oliveira Santos Santos: É uma obra maravi-
lhosa faz pouco tempo que conheci aqui no Facebook, e já faz parte 
do meu dia a dia. Sinto-me muito feliz e agraciada!

Nice Miayesi: Parabéns ao Santuário da Divina Misericórdia 
e a todos que fazem parte do mesmo! Há quatro meses mexendo no 
meu celular descobri o Terço da Misericórdia. Desde esse dia não 
perdi nenhum! É coisa de Deus, mesmo! Sempre gratidão!

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


Com a sua ajuda e doação concreta para a Campanha de Evange-
lização do Santuário da Divina Misericórdia, podemos dar continui-
dade aos nossos trabalhos na divulgação da Devoção à Divina Mise-
ricórdia, e nos trabalhos pastorais de assistência aos necessitados.

SANTUÁRIO LEVA REFEIÇÕES 
A MORADORES DE RUA

Ajude a dar de comer a quem tem fome. Todos podem colaborar!
O Papa Francisco nos exorta:

“Não se pode procrastinar diante de uma pessoa que tem fome: 
é preciso lhe dar de comer. Jesus nos diz isto. As obras não são temas 

teóricos, mas testemunhos concretos. Obrigam a arregaçar as mangas 
para aliviar o sofrimento”.

 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão 
misericórdia (Mt 5,7)



misericordia.org.br/doe/

 Para ajudar acesse:

 O Pároco do Santuário da Divina Misericórdia, Francisco An-
chieta, MIC, nos incentiva a interceder pelos outros, pois esta ação 
“nos leva a experimentar por primeiro a misericórdia de Deus, que 
age em nós e através de nós e nos capacita a praticar o que a Palavra 
nos ensina: ‘Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é 
misericordioso’, (Lc 6, 36). Ao praticar obras de misericórdia, expe-
rimentamos em nós, concretamente, a ação da graça que nos trans-
forma, liberta e fortalece para sermos misericordiosos para com os 
outros”, explica o padre.



Em homenagem a Irmã Faustina, vamos mergulhar um pouco mais 
em sua vida para descobri-la de uma 

forma que talvez nunca tenhamos fei-
to antes. Que ela interceda por nós 

e nos revele mais do mistério do 
amor e da misericórdia de Deus.

No dia 25 de agosto, ce-
lebramos 115 anos do nasci-
mento de Helena Kowalska. 
Helena foi a terceira filha 
da família de Marianna e 

Stanisław Kowalski, mo-
radores da aldeia de Glo-
gowiec, Polônia. Em sua 
certidão de batismo está 
escrito que a Irmã nasceu 

numa sexta-feira, 8h da ma-
nhã do ano de 1905.

 Sua família morava em 
uma fazenda. Seu pai cultiva-
va e também possuíam ani-
mais – porcos, galinhas e va-
cas. A igreja paroquial ficava 
a dois quilômetros de distân-
cia e só tinha uma missa. Aos 
domingos, isso causava um 
problema.

Quem ficaria em casa 
para cuidar das vacas e dei-
xá-las pastar? um dia, Hele-
na decidiu acordar cedo an-

tes da missa e sair pela janela para não acordar ninguém. Ela levou as 
vacas para pastar.

AS PRIMEIRAS VIRTUDES
DE SANTA FAUSTINA



Em outro ponto da vida da família, o dinheiro estava tão aper-
tado, que nem todas as crianças tinham roupas adequadas para a 
missa de domingo. As meninas tiveram que dividir vestidos, pois, 
infelizmente, não havia vestidos suficientes para todas, então uma 
teria que ficar para trás. Helena costumava ser a única a se oferecer 
para ficar em casa para que os outros pudessem ir.

Ela se retirava para um canto no jardim com um grande livro de 
devoções e orações, e permaneceria lá até que a missa terminasse na 
igreja paroquial. Sua mãe às vezes a chamava enquanto ela estava em 
oração, mas ela 
não recuava nem 
respondia. Assim 
que as orações 
t e r m i n a s s e m , 
ela correria para 
a mãe e pediria 
desculpas, dizen-
do que Jesus fica-
ria zangado se ela 
não cumprisse 
esse dever de suas orações de domingo.

Helena fazia isso toda vez que precisava ficar em casa depois da missa. 
Era a virtude de ser obediente a Deus primeiro e depois aos pais.

Helena não só tinha um coração obediente por Deus e seus pais, 
ela também tinha um grande amor pelos pobres. Sua irmã mais ve-



Vamos aprender com o exemplo de Santa Faustina e ser 
obedientes a Deus, altruístas no amor, fiéis na oração e ter amor 

e cuidado pelos necessitados.

lha, Josephine, pode com-
partilhar essa lembrança:

“Quando Helena tinha 
cerca de 10 anos, ela de-
cidiu obter dinheiro para 
os pobres, assim como 
eles. Vestiu-se de farrapos 
e percorreu a vila de casa 
em casa, fazendo uma pre-
ce e pedindo esmolas. Ela 
voltou para casa muito de-
primida dizendo: ‘Os po-
bres têm uma vida terrível. 
Quanto eles têm que su-
portar para conseguir co-
mida para eles mesmos’”.

Em outra ocasião, ela fez pequenos presentes com pedaços de 
pano e papel e os vendeu para arrecadar dinheiro para o padre da 
paróquia distribuir aos pobres.

Essas histórias da jovem vida de Santa Faustina mostram que 
o Senhor já estava trabalhando e dando-lhe a graça da santidade.
Nunca devemos subestimar do que as criancinhas são capazes e que
virtudes podem praticar. Mas mesmo para aqueles que não são mais
crianças, podemos fazer o que Jesus nos disse: para ter o coração de
uma criancinha.



Santa Faustina, tu nos disseste que sua missão conti-
nuaria depois da tua morte e que não nos esqueceria (Diá-
rio, 281, 1582). Nosso Senhor também lhe concedeu um 
grande privilégio, dizendo-lhe para “distribuir graças como 
quiser, a quem você quiser e quando quiser” (Diário, 31). 
Confiando nisso, peço tua intercessão pelas graças de que 
preciso (aqui mencione suas intenções especiais). Ajude-
-me, acima de tudo, a confiar em Jesus como tu o fizeste e
assim glorificar a Tua misericórdia em todos os momentos
da minha vida. Amém.

Fonte: Divine Mercy
Para saber mais sobre a vida de Santa Faustina acesse: 

ORAÇÃO A 
SANTA FAUSTINA

misericordia.org.br/

http://misericordia.org.br/


O informativo bimestral Misericórdia em Foco é um veículo de comunicação 
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A P O I O :

Acompanhe as
transmissões ao vivo

diariamente

15h: Terço da Misericórdia
19h: Santa Missa

Siga-nos em nossas redes sociais:

https://www.facebook.com/santuariomisericordia
https://www.instagram.com/santuariomisericordia/
https://www.youtube.com/user/apostolomisericordia



