


Que a vossa graça, que 

desce sobre mim do vosso 

compassivo coração, me 

fortaleça para a luta e os 

sofrimentos, a fim de que 

vos permaneça fiel”

(D. 1803).



Batizada pelos pais com o nome de Helena 

Kowalska, Santa Maria Faustina Kowalska, nasceu no 

dia 25 de agosto de 1905, em Glogowiec, na Polônia 

Central. Foi a terceira de dez filhos de um casal 

pobre e, por isso, após dois anos de estudos, teve 

que dedicar-se ao trabalho para ajudar a família.

Aos dezoito anos, Faustina disse à mãe que desejava 

ser religiosa, mas os pais disseram que nem 

cogitasse essa ideia. A partir disso, deixou-se 

arrastar para diversões mundanas até que, numa 

tarde de 1924, teve uma visão de Jesus Cristo 

flagelado, que lhe dizia: “Até quando te aguentarei? 

Até quando me serás infiel? (D. 6)”.

Depois disso, em Varsóvia, decidiu ingressar no 

Convento das Irmãs de Nossa Senhora da 

Misericórdia, em 1925. No convento, tomou o nome 

de Maria Faustina para si, ao qual ela acrescentou 

“do Santíssimo Sacramento”, em prova de seu 

grande amor a Jesus. 

B



Ó meu Jesus, Vós sabeis 

que desde os meus mais 

tenros anos eu desejava 

tornar-me uma grande 

santa, isto é, desejava 

amar-Vos com um amor 

tão grande com que até 

então nenhuma alma Vos 

tinha amado”

(D. 1372).



DDepois de atravessar pela “noite escura” 

das provações físicas, morais e espirituais, 

isto é, depois de provar sua força de 

vontade para seguir os passos da fé, o 

próprio Senhor Jesus Cristo começou a se 

manifestar a Irmã Faustina de um modo 

único e particular. Jesus revelou a 

centralidade do mistério da misericórdia 

divina para o mundo e a história, presente 

em todo o agir divino, particularmente, na 

Cruz Redentora de Cristo, e novas formas 

de culto e apostolado em prol desta sua 

divina misericórdia.



D“Da túnica entreaberta sobre o peito saíam dois grandes raios, um 

vermelho e outro pálido. (…) Logo depois, Jesus me disse: Pinta 

uma Imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a 

inscrição: Jesus, eu confio em Vós” (D. 47).

Jesus a escolheu como secretária, apóstola, testemunha e 

dispensadora da divina misericórdia, a fim de escolheu para relatar 

e propagar Seus pensamentos!



Santa Faustina anotava todos os 

ensinamentos, as visões, os sonhos e as 

conversas que tinha com, Jesus em um 

diário de aproximadamente 600 

páginas. Todos os cadernos foram 

compilados em um único Diário que 

contém cerca de 1828 numerais, 

dirigido a um mundo que precisava e 

continua precisando da Misericórdia de 

Deus.

Agora, vamos conferir as 10 revelações 

de Jesus a Santa Faustina sobre a 

Divina Misericórdia? Acompanhe e note 

como Jesus usa das pessoas para 

propagar seus ensinamentos e auxiliar 

na caminhada até o Reino dos Céus!



D"Desejo que a Festa da Misericórdia 

seja refúgio e abrigo para todas as 

almas, especialmente para os 

pecadores. Neste 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. A alma que se 

confessar e comungar alcançará o 

perdão das culpas e das penas. Nesse 

dia, estão abertas todas as comportas 

divinas, pelas quais fluem as graças. 

Que nenhuma alma tenha medo de se 

aproximar de Mim, ainda que seus 

pecados sejam como o escarlate" 

(Diário, 699).

1A Festa da 
Misericórdia
será um 
refúgio para
todas as 
almas



M"Meu Coração está repleto de grande 

misericórdia para com as almas, e 

especialmente para com os pobres 

pecadores. Oh! Se pudessem 

compreender que Eu sou para eles o 

melhor Pai, que por eles jorrou do Meu 

Coração o Sangue e a Água como de 

uma fonte transbordante de 

misericórdia” (Diário, 367).

2Deus é o 
melhor de 
todos os Pais



M"Minha filha, escreve que quanto maior 

a miséria da alma, tanto mais direito 

tem à Minha misericórdia, e [exorta] 

todas as almas à confiança no 

inconcebível abismo da Minha 

misericórdia, porque desejo salvá-las 

todas" (Diário, 1182).

Q"Quanto maior o pecador, tanto 

maiores direitos à Minha misericórdia. 

Em cada obra das Minhas mãos, se 

confirma essa misericórdia. Quem 

confia na Minha misericórdia não 

perecerá, porque todas as suas causas 

são Minhas, e os seus inimigos 

destroçados aos pés do Meu escabelo" 

(Diário, 723).

3Deus quer 
que todos 
sejam salvos

4 Os maiores 
pecadores 
têm mais 
direito à 
misericórdia 
de Deus



E"Estou exigindo o culto à Minha 

misericórdia pela solene celebração 

desta Festa e pela veneração da 

Imagem que foi pintada. Por meio 

desta Imagem concederei muitas 

graças às almas. Ela deve lembrar as 

exigências da Minha misericórdia, 

porque mesmo a fé mais forte, de nada 

serve sem as obras" (Diário, 742).

5A misericórdia 
de Deus deve 
ser adorada e a 
imagem 
venerada

A"As almas que divulgam o culto da Minha 

misericórdia, Eu as defendo por toda a vida como 

uma terna mãe defende seu filhinho e, na hora da 

morte, não serei Juiz para elas, mas sim o Salvador 

Misericordioso. Nessa última hora, a alma nada 

tem para a sua defesa, além da minha 

misericórdia. Feliz a alma que, durante a vida, 

mergulhou na fonte da misericórdia, porque não 

será atingida pela justiça" (Diário, 1075).

6Aqueles que 
divulgam esta 
devoção são 
protegidos por Deus 
durante toda a vida



A"A humanidade não encontrará a paz 

enquanto não se voltar, com confiança, 

para a Minha misericórdia"

(Diário, 300).

Q"Que a alma fraca, pecadora, não 

tenha medo de se aproximar de mim, 

pois, mesmo que os seus pecados 

fossem mais numerosos que os grãos 

de areia da terra, ainda assim seriam 

submersos no abismo da Minha 

misericórdia" (Diário, 1059).

7
Não haverá 
paz senão 
pela 
misericórdia 
de Deus

8 Não deve 
haver medo 
de se 
aproximar da 
misericórdia 
de Deus



O"Ofereço aos homens um vaso, com o 

qual devem vir buscar graças na fonte 

da misericórdia. O vaso é a Imagem 

com a inscrição: Jesus, eu confio em 

Vós" (Diário, 327).

9
A imagem da 
Divina 
Misericórdia é 
fonte de 
numerosas 
graças

Q"Quem não quiser passar 

pela porta da Misericórdia, 

terá que passar pela porta 

da minha justiça..."

(Diário, 1146).

10 A justiça de 
Deus é iminente 
quando sua 
misericórdia é 
rejeitada



Quanto mais a alma confiar, 
tanto mais receberá"
(Diário da Santa Faustina, 1577).

Somos como vasos de misericórdia e, o quanto de 

misericórdia estes vasos irão armazenar e distribuir 

para os outros, depende da nossa confiança, sso 

requer a conversão do nosso coração e da nossa 

alma para entendermos a Misericórdia de Deus, 

sermos misericordiosos com os outros, e para 

deixarmos Deus dirigir nossas vidas e fazer de nós o 

Seu reflexo e semelhança.

A confiança é a chave para viver a Divina 

Misericórdia! Quando nossa fé é testada em tempos 

de provação, sofrimento e turbulências, reflitamos o 

que Jesus falou para Santa Faustina:

DivinaMisericórdia
Confie na



“Ó Jesus crucificado, suplico-Vos, concedei-me a graça de 

sempre, em toda parte e em tudo, cumprir fielmente a 

Santíssima Vontade de Vosso Pai. E, quando essa Vontade 

divina me parecer penosa e difícil de realizar, então suplico-Vos, 

Jesus, que das Vossas Chagas desça sobre mim força e vigor e 

que a minha boca repita: «Seja feita a Vossa Vontade, Senhor». 

(...) Jesus cheio de compaixão, concedei-me a graça de me 

esquecer de mim própria, a fim de viver inteiramente para as 

almas, ajudando-Vos na Obra da Salvação, segundo a 

Santíssima Vontade de Vosso Pai...” (Diário, 1265).

Desejo transformar-me toda na Misericórdia e ser o Vosso vivo 

reflexo. Que o mais grandioso atributo de Deus, a Sua 

insondável misericórdia, possa penetrar pelo meu coração e 

através da minha alma em direção aos outros. Ajudai-me, 

Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos: que não 

suspeite de ninguém e não julgue segundo as aparências 

exteriores, que eu apenas observe o que é belo na alma do 

próximo e que vá em seu socorro.

Santa
Faustina

Oração de



AAjudai-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam 

misericordiosos:

que eu esteja sempre atenta às necessidades dos outros e os 

meus ouvidos não sejam indiferentes às dores e aos gemidos do 

próximo.

Ajudai-me, Senhor, para que a minha língua seja misericordiosa: 

que eu nunca diga mal dos outros, mas tenha para cada um 

palavras de consolação e de perdão.

Ajudai-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam 

misericordiosas e cheias de boas obras:

que só possa fazer bem ao próximo, reservando-me os trabalhos 

mais duros e difíceis.

 

Ajudai-me, Senhor, para que os meus pés sejam 

misericordiosos:

que eu esteja sempre pronta a ir ajudar o meu próximo, 

dominando o próprio cansaço e fadiga (...) Ajudai-me, Senhor, 

para que o meu coração seja misericordioso: que eu sinta todos 

os sofrimentos dos outros.



(...) Ó meu Jesus, 

transformai-me em Vós, 

já que tudo podeis”

(Diário, 163).

Ó Senhor, Bondade incompreensível, que penetrais 

a nossa miséria e sabeis que, abandonados às 

nossas próprias forças, não podemos chegar a Vós 

– por isso Vos imploramos: que nos antecipeis a 

Vossa graça e continueis a aumentar a Vossa 

misericórdia para conosco, a fim de que possamos 

fielmente cumprir a Vossa santa Vontade durante 

toda a vida e na hora da morte. Que a omnipotência 

da Vossa misericórdia nos proteja dos ataques dos 

inimigos da nossa salvação, para esperarmos 

confiadamente, como Vossos filhos, a Vossa última 

Vinda, o dia que só Vós conheceis...” (Diário, 1570).



“Ó Jesus, desejo viver o momento presente; viver 

como se este dia fosse o último da minha vida: 

aproveitar cuidadosamente cada momento para a 

maior glória de Deus, fazer uso de cada 

circunstância, de tal maneira que a alma possa tirar 

proveito. Olhar para tudo do ponto de vista de que 

nada suceda sem ser da Vontade de Deus. Deus de 

insondável Misericórdia, envolvei o Mundo inteiro e 

derramai-Vos sobre nós, pelo compassivo Coração 

de Jesus” (Diário, 1183).

“Ó Deus de grande Misericórdia, Bondade infinita, 

– eis que hoje toda a Humanidade clama do 

abismo da sua miséria à Vossa misericórdia – à 

Vossa Compaixão, ó Deus! E clama com a sua 

poderosa voz da miséria! Ó Deus clemente, não 

rejeiteis a oração dos exilados desta Terra!



Que possamos seguir o exemplo de Santa Faustina: 

mulher e serva fiel de Deus, que se doou e confiou 

inteiramente aos serviços de Jesus Cristo, que 

acreditou e deixou que Ele conduzisse sua mente e 

suas palavras.

Assim como Santa Faustina, que tenhamos esse 

desejo de ser inteiramente de Deus e de servir como 

instrumento em suas mãos, para que assim, a cada dia, 

possamos buscar o Reino dos Céus e uma fé cada vez 

mais centrada na misericórdia!



Aproveite e confira nosso 

blog e muitos outros 

conteúdos sobre a divina 

misericórdia!

DiárioPara conhecer o

de Santa
Faustina

Clique aqui

Clique aqui

http://loja.misericordia.org.br/diario-a-misericordia-divina-na-minha-alma
http://blog.misericordia.org.br/
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