
 

 

 
 

Divina Misericórdia 
No segundo Domingo da Páscoa, a Igreja celebra a Festa da Divina Misericórdia. A Festa da 

Misericórdia é um dos elementos mais importantes da devoção à Divina Misericórdia presentes nas 
revelações de Nosso Senhor à Santa Faustina. 

Santa Faustina, é conhecida como a mensageira da Divina Misericórdia, pois recebeu revelações 
místicas nas quais Jesus mostrou o seu coração, a fonte de misericórdia, e expressou seu desejo 
de que fosse estabelecida esta festa, podemos ver isso em uma citação em seu diário: “Eu desejo 
que haja a Festa da Misericórdia. Quero que essa Imagem, que pintarás com o pincel, seja benzida 
solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa, e esse domingo deve ser a Festa da Miseri-
córdia” (Diário, 49; cf. 88; 280; 299b; 458; 742; 1048; 1517). 

Em sua primeira visão 
Santa Faustina descreve o 
que viu: “Da túnica entrea-
berta sobre o peito saíam dois 
grandes raios, um vermelho e 
outro pálido. Logo depois, Je-
sus me disse: Pinta uma Ima-
gem de acordo com o modelo 
que estás vendo, com a inscri-
ção: Jesus, eu confio em vós” 
(Diário 47).  E a partir disso 
ela abraça com toda a alma 
esta causa, pelo que exclama 
e reza: “Oh! como desejo ar-
dentemente que a Festa da 

Misericórdia seja conhecida pelas almas!” (D. 505). 
Dessa forma, a Festa da Misericórdia deve ser refúgio e abrigo para todas as almas. Jesus quer 

acolher dentro de si neste dia todas as pessoas. Ele não quer que ninguém fique desabrigado, pois 
Deus não nos criou para vivermos largados como se não tivéssemos pai ou uma casa onde nos 
abrigar.  Pois, Jesus Misericordioso diz que na Festa da Misericórdia todo o amor que ele tem por 
nós está aguçadíssimo ao ponto de não deixar fechada nenhuma porta do céu por onde ele derrama 
graças sobre nós.  

Jesus não quer que tenhamos medo dele, mesmo se os nossos pecados forem vermelhos como 
o sangue; forem numerosos ao ponto dos outros se desesperarem e desistirem de nós, achando que 
somos um caso perdido e não existe mais salvação para nós, ainda assim, Deus não desiste de 
nós.(D.1448) 

Apenas no dia 23 de maio de 2000, o Papa João Paulo II (São João Paulo II), anunciou 
durante a canonização da polonesa Irmã Faustina Kowalska, que a partir do dia 30 de abril daquele 
mesmo ano: “Em todo o mundo, o segundo domingo de Páscoa receberá o nome de domingo da 
Divina Misericórdia. Um convite perene para o mundo cristão enfrentar, com confiança na benevo-
lência divina, as dificuldades e as provas que esperam o gênero humano nos anos que virão”. 
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