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EVANGELIZAÇÃO DA 
COMUNIDADE SURDA

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO  SANTUÁRIO

FORMAÇÃO E PROMOÇÃO 
DE NOVAS VOCAÇÕES

Você pode nos 

ajudar a ir mais 

longe, primeiro 

com sua oração 

e presença em 

nossa comunidade, 

depois divulgando 

o Oratório 

a todos seus 

familiares e 

amigos, por fim, 

pode nos ajudar 

materialmente. 

Deus te 
abençoe!

Conheça a 
Confraria de nossa 
Senhora do Silêncio

A Confraria dos Consagrados 
à Nossa Senhora do Silêncio 
foi fundada em novembro de 

2017. Reúne cristãos católicos, ou-
vintes ou não ouvintes, que desejam 
seguir Jesus Cristo: Caminho, Verda-
de e Vida. Reconhecem no exemplo 
e na intercessão da Virgem Maria, 
uma estrada segura para viver com 
maior empenho e alegria os ensina-
mentos do Evangelho.

A Confraria é uma associação de 
fiéis que reúne cristãos consagrados 
à Nossa Senhora do Silêncio para a 
prática da espiritualidade do Orató-
rio e tem como assessor espiritual o 
padre Heriberto Mossato.

A pertença acontece de forma gra-
dativa, iniciando com a participação 
da Oração do Santo Terço meditado 
com reparação às cinco ofensas que 

a humanidade faz ao Coração Ima-
culado de Maria, confissão e comu-
nhão nos cinco primeiros sábados 
de cada mês, sendo este, o primeiro 
passo da iniciação.

Os candidatos à Confraria enten-
dem que há um desejo ou uma iden-
tificação da sua vida espiritual com a 
espiritualidade do Oratório e encon-
trarão alegria em servir, a exemplo 
de Maria, nos serviços desta casa. 
Sentem-se chamados pela Virgem do 
Silêncio e desejam oferecer a Deus a 
sua consagração, para melhor servir 
os irmãos ouvintes e surdos, e avan-
çar nos caminhos do Senhor.

No Ventre da Misericórdia toma-
rão para si o convite de Jesus feito a 
Nicodemos, "necessário vos é nas-
cer de novo" (Jo 3,7) e não medirão 
esforços para avançar na conversão 

pessoal e comunitária;
Todos os anos, no mês de outubro, 

são aceitas inscrições de novos can-
didatos para ingressarem nesta Con-
fraria.

A caminhada inicia-se no primeiro 
sábado do mês de novembro.

Mais informações com Eduardo, 
secretário geral da Confraria (43-
98442-4940).

Venha participar conosco!

“No Ventre da 
Misericórdia 

tomarão para 
si o convite 

de Jesus feito 
a Nicodemos: 

‘necessário vos 
é nascer de 

novo’”



O Oratório Nossa Senhora do SIlêncio fica 
aberto de segunda a quinta das 9h às 17h 
para adoração. Nas sextas das 8h às 20h

Rua Comandante Carlos Alberto, 222 
jardim Caravelle - Londrina - PR

#Vempro
Oratório

“

ESPERANÇA
A igreja Nossa Senhora do 

Silêncio deu início a uma 
importante campanha de 

arrecadação de alimentos. Agora, 
você pode nos ajudar em nosso 
serviço de caridade prestado 
as famílias mais necessitadas, 
sobretudo a dos surdos, que passam 
por grandes dificuldades. A doações 
são realizadas nas celebrações de 
sábado e domingo, da primeira 
semana do mês.  Também 
podem ser deixados no Oratório, 
toda sexta-feira, das 8h às 20h. 
Colaborando conosco você ajuda 
a levarmos muito mais do que o 
sustento para uma família, a sua 
colaboração promove a esperança. 

Ajude-nos!

Sua doação geraO Venerável 
Padre José 
Gualandi

José Gualandi nasceu na cidade de 
Bolonha (Itália) em 9 de junho de 
1826 em uma família profundamen-

te cristã. Desde a infância dava sinais de 
grande virtude, aprendida na escola dos 
pais, que foram os primeiros sustentado-
res da especial vocação do filho.

Estudou no seminário diocesano onde 
conseguiu a láurea em Teologia, em Di-
reito civil e canônico, frequentando tam-
bém a Academia de Belas Artes. Depois 
de intensa preparação espiritual foi orde-
nado sacerdote e o seu coração aspirava 
a uma vida missionária entre os pagãos. 
Em 08 de julho de 1849, celebrando-se 
na Igreja da Santíssima Trindade a festa 

do Coração Imaculado de Maria, como-
vido pela presença de uma surda que se 
encontrava entre as crianças que faziam 
a Primeira Eucaristia, conheceu a vonta-
de de Deus a seu respeito e o campo de 
seu trabalho apostólico foi sinalizado. 
Pouco tempo depois, iniciou a educação 
de Luiggi Negrini, primeiro surdo encon-
trado na cidade, e em 1850 deu início ao 
primeiro Instituto para surdos.

No ano de 1852, o seu irmão Pe. Cesare 
Gualandi se associa a ele na Missão em 
favor dos surdos. Juntos se dedicaram 
ao estudo da Pedagogia especial e sen-
tem no coração a ânsia de evangelizar 
o maior número de surdos, que viviam 

Deus me quer 
santo! Ou bom 
padre ou morrer”“

isolados e sem nenhum auxílio.
Na resposta ao chamado de Deus, pa-

dre José descobriu possibilidades sem-
pre mais amplas para uma doação ge-
nerosa e total realizando o programa de 
vida por ele repetidamente enunciado: 
“Deus me quer santo! Ou bom padre ou 
morrer!”. Assim, ele viveu com um caris-
ma todo próprio à aventura do chamado 
a investir tudo para educação civil, moral 
e religiosa dos surdos: esses formaram a 
sua família, a sua ocupação, a sua vida. E 
assim o foi desde a primeira inspiração 
(08 de julho de 1849) até o momento de 
sua partida deste mundo em 14 de julho 
de 1907.



Quando olhamos para nos-
sa igreja, percebemos que 
muito já foi construído até 

aqui, tudo por meio da Misericórdia 
de Deus, dos cuidados de Maria e, 
claro, dos inúmeros benfeitores que 
aqui depositaram sua oferta. Por to-
dos esses benefícios somos imensa-
mente gratos. Os surdos,  primeiros 
a beberem dessa graça, são profun-
damente gratos.

Reconhecendo que aqui é um 
lugar de encontro com o Coração 
Misericordioso de Jesus, não ces-
samos de buscar as melhores aco-
modações para os filhos que aqui 

procuram os cuidados para a alma. 
Por isso, as obras continuam con-
forme o coração e a generosidade 
de quem passa por aqui disposto a 
contribuir não só para a obra mate-
rial, mas também espiritual.

Nessa etapa, nosso objetivo é ter-
minar o forro, que segundo o orça-
mento atinge quase seiscentos  met-
ros quadrados. Para termos sucesso 
no cumprimento dessa fase, lança-
mos a “Campanha do Forro”, na qual 
você pode contribuir adotando um 
metro quadrado, no valor de duzen-
tos reais. Existe a opção da con-
tribuição em dinheiro e no cartão, 

Santuário 
Nossa Senhora 

do Silêncio
Ajude-nos a construí-lo

nesse último o valor pode ser parce-
lado em até quatro vezes. A princípio 
o metro custa duzentos reais, mas 
qualquer valor é uma grande ben-
feitoria para nossa igreja. As fichas 
podem ser retiradas na loja Domus 
Maria, aqui no Oratório, que fica 
na rua Comandante Carlos Alberto, 
222, jardim Caravelle. Pelo telefone 
também é possível (43) 3337-6625

Que Deus abençoe a sua oferta e 
que Nossa Senhora, mãe do Silên-
cio e dos Surdos, sempre esteja in-
tercedendo e guardando a você e 
sua família . Graça e Paz da parte de 
Nosso Senhor.

“Reconhecendo que aqui é um lugar de 
encontro com o Coração Misericordioso 
de Jesus, não cessamos de buscar as 
melhores acomodações para os filhos que 
aqui procuram os cuidados para a alma”



Espiritualidade

A Total Consagração a Nossa Sen-
hora é a entrega de amor mais 
simples e mais linda que existe, é 

onde entregamos todo o nosso ser, tudo 
o que temos e somos, é uma confiança 
absoluta  em Maria.

Nesse método devocional podemos 
ver a grande necessidade que temos  
da presença maternal  da Santíssima 
Virgem.  Maria é o melhor caminho para 
se chegar a comunhão plena com Deus, 
caminho santo e seguro. Na total consa-
gração, eu confio toda minha vida a boa 
mãe, alegrias e tristezas, riqueza e po-
breza, saúde e doença,  tudo é entregue 
aos cuidados de Maria. Por acaso a mãe 
do céu abandona seus filhos? Nunca! A 
virgem é, e sempre será a mãe presente.

O exemplo disso está nos escritos sa-

grados, a presença de Maria na vida de 
Jesus foi constante, esteve junto dele até 
na hora da morte e na nossa vida de con-
sagrados não é diferente. Ela se faz pre-
sente em todos os momentos e na hora 
da morte roga a Deus pelos seus filhos. A 
humilde escrava do Senhor foi a primeira 
a ser totalmente consagrada a Deus, que, 
a partir de um sim, se tornou a mãe do 
mais valioso tesouro do altíssimo. Quem 
teria tamanha graça diante de Deus?

A Total consagração é uma entrega 
primeiramente a Jesus,  porém  uma 
entrega  por meio de Maria,  que a Deus 
clamou quando o povo necessitava, que 
aos pés da cruz se tornou a mãe da hu-
manidade, mãe presente até o "último" 
momento. 

Você também pode se consagrar a Je-

sus por meio de Maria, ela também está 
cuidando de você e te chama. Seja um 
consagrado por amor.

Na experiência do curso para Total 
consagração, podemos confirmar que 
ser todo de Jesus por meio de Maria não 
é nada fácil, porém  percebemos que é 
de grande valia a consagração em nossa 
vida, tudo se torna diferente.  

Tivemos no dia 13 de Maio de 2019, 
depois de três meses de formação, cin-
quenta e oito  consagrados.  Que alegria! 
Nesse dia vencemos muitas batalhas. O 
desejo do nosso coração é de que esse 
ato devocional chegue a todos, por isso 
faço a você um convite especial: dia 6 de 
agosto inicia um novo curso para Total 
Consagração, venha fazer essa experiên-
cia conosco. Deus abençoe!

MARIASer todo de 
Antônio Costa

A Exteriorização do SER
Um dos grandes problemas da 

atual sociedade, a qual muitas 
vezes passa despercebido, é a 

forte exteriorização das responsabili-
dades e funções do indivíduo para com 
algumas instituições (empresas, comu-
nidades de fé, escolas, etc). O que quero 
dizer com isto? 

Atualmente há um padrão da atenção 
dispensada para com os demais irmãos 
ao nosso redor. Tudo isso é acentuado 
com a atuação das mídias digitais. Sen-
tamos e esperamos a exposição da vida 
alheia em nossas timelines como expec-
tadores, não ligamos para saber como a 
pessoa está, não visitamos nossos ami-
gos, vamos saber como as pessoas estão 
quando as encontramos no trabalho ou 
faculdade, ou como vemos em suas pu-
blicações. Esquecemos que o que é pos-
tado passa pelo filtro da vida perfeita, 
e estamos cada vez mais inalcançáveis 
dentro de nós mesmos.

Por que não podemos mudar isto? Po-
demos! Devemos! Ligue para seus ami-
gos, os visite. Não deixe seus parentes e 
entes queridos à margem, ou apenas para 
os ver em festas de aniversário, formatu-
ras, casamentos ou velórios. Deixemos 
para as escolas ensinarem as matérias das 
ementas (português, matemática, geo-
grafia) e também educarem ( dar bom dia, 
gentileza, pontualidade, ser educado). 
Incorporar estas atividades nos toma tem-
po e atenção sim! Mas vale a pena, pois 
devemos ser gestores e executores de nos-
sas vidas espirituais, financeiras, profis-
sionais, familiares e não viver empurrado 
por nossos deveres apenas pagando con-
tas, limpando a casa e fazendo o básico. 
Podemos mudar o mundo, se cada um de 
nós buscarmos o conhecimento próprio e 
do entorno para saber onde podemos ser 
úteis, onde podemos evangelizar, onde 
podemos deixar o mundo melhor. 

Proponho um exercício individual: re-

flita quantos dos amigos que tem no face-
book, agenda telefônica, instagram, quan-
tos parceiros de trabalho de convivência, 
quantos familiares, quantos colegas e 
conhecidos da sua comunidade onde 
participa, quantos destes amigos você 
procurou saber sem algum motivo espe-
cífico se a pessoa está bem, com saúde, se 
está feliz. E o inverso: quantas destas pes-
soas se importaram contigo sem precisar 
de algo, uma mensagem, uma ligação. 
Poucos? Muitos? Nenhum? Pois bem. Este 
é o retrato da sociedade de hoje. 

A mudança começa por cada um de 
nós. Devemos carregar o peso que está 
sob nossa responsabilidade e tornar cada 
vez mais nossos entornos saudáveis e 
construtivos, não dando espaço para os 
pecados individuais de cada um. Desta 
maneira, por exemplo, podemos lotar as 
igrejas de pessoas que não estão preocu-
padas se o irmão trocou de carro este ano 
mas se ele está precisando de ajuda para 
estar mais próximo de Deus. Seja você o 

anjo que o aproxima do Criador!
O ser humano não se dá bem com in-

consistências e é aí que entra a fé para 
poder causar impactos positivos ao seu 
redor. A boca é o vestíbulo do ser huma-
no, tanto da entrada, do que nos alimenta 
e nos nutre do meio externo para o meio 
interno, quanto do que está interiorizado 
e estará sendo proferido para o meio ex-
terno. 

O que nos foi pedido nas Sagradas Escri-
turas é anunciar o evangelho e denunciar 
o mal, e não para denunciar possíveis in-
consistências bíblicas da vida mundana. 
Interiorizemos nossas responsabilidades 
e partamos para a luta diária de manter 
tudo em dia para com nossos amigos e fa-
miliares, sejamos amigos veradeiros, in-
teriorizemos também os nossos pecados 
para poder sufocá-los pela ação da Graça 
divina e o nosso ego que teima em querer 
sobressair sobre os demais. Exteriorize-
mos (para Deus) apenas as conquistas e 
vitórias, honrando Seu santíssimo Nome. 

Um amigo fiel é uma 
poderosa proteção: 

quem o achou, descobriu 
um tesouro. Nada é 

comparável a um amigo 
fiel, o ouro e a prata não 

merecem ser postos 
em paralelo com a 

sinceridade de sua fé. Um 
amigo fiel é um remédio 

de vida e imortalidade; 
quem teme o Senhor, 

achará esse amigo."  

Eclesiástico 6 ,14-16

“



“

 

Av. Santos Dumont n° 2023 - 43 3324-0033 - Londrina - PR
www.vimarraconstrutora.com.br
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Rua Comandante Carlos Alberto, 222 
jardim Caravelle - Londrina - PR

DOUTOR MILTON SADAO SAITO
Membro da Associação Chinesa 

e Acupuntura do Brasil

(43) 3323-0046
Rua Comandante Carlos Alberto, 259, Boa Vista

Londrina - PR

SADAO SAITO
a c u p u n t u r a

Aprendamos que é necessário empreender todas as coisas com o devido 
sacrifício, caso contrário as coisas não acontecerão como convém”

LUGAR ABENÇOADO E MUITO LINDO, ONDE SE 
ENCONTRA A PAZ E PRESENÇA DE DEUS

“
_ Marcio Moreira

PADRE HERIBERTO COM JOÃO VITOR 
CURTINDO A FESTA JUNINA

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRSTU

VWXYZ

Aprenda as letras na 
LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRSTU

VWXYZ

OratórioPassaram  pelo

Campanha do 

FORRO
Ajude-nos a terminar 

a casa da Mãe do Silêncio

Saiba como 
CONTRIBUIR

www.nossasenhoradosilencio.com



Receba a Revista EFFATÀ em sua casa
www.nossasenhoradosilencio.org/effata


