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Palavra do Oratório

EVANGELIZAÇÃO DA 
COMUNIDADE SURDA

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO  SANTUÁRO

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!

Aos sem tempo e 
ansiosos, o Silêncio

Por que insistimos em dizer 
que as portas do Oratório es-
tão abertas? Por que não can-

samos de falar em silêncio e recolhi-
mento? Por que falamos tanto sobre 
misericórdia?

A resposta é uma só: porque o 
Oratório é o refúgio dos que sofrem 
e isso precisa ser difundido no cora-
ção de quem busca amparo e conso-
lo. Sobretudo nestes tempos difíceis 
em que a correria e a ansiedade têm 
provocado resultados desastrosos 
para as pessoas. 

Não é segredo que Deus, em seu 
projeto de salvação, sempre buscou 
formas para estar perto de seu povo, 
consolando, mantendo viva sua es-
perança. Isso não terminou com a 
Nova Aliança, pelo contrário, se tor-
nou pleno. Jesus, de maneira humil-
de e perfeita, gravou no coração do 

homem o seu amor, a sua entrega. 
Quando se elevou aos céus, enviou o 
seu Espírito Santo sobre os apósto-
los, não os deixou só. Na última ceia, 
fez do vinho seu Sangue e do pão sua 
carne. Assim, vivo e pleno em nosso 
meio, Jesus se encontra neste humil-
de solo dedicado a Nossa Senhora 
do Silêncio, que, por meio desse seu 
título, nos faz atingir o sagrado co-
ração, da onde emana Misericórdia 
sem fim. 

Nenhum remédio curará os ma-
les da  alma, eles só podem trazer 
alívio para o corpo. O melhor mé-

dico não vai poder te ajudar se os 
seus sintomas te roubam a paz de 
espírito. Os consultórios estão cada 
vez mais cheios, as igrejas sofrem o 
efeito contrário. Precisamos fazer a 
experiência de descansar em Jesus e 
aceitar o seu convite: "Vinde a mim 
todos vós que estais cansados e afli-
tos, eu vos aliviarei". 

A casa de Nossa Senhora do Si-
lêncio é humilde, simples, mas é 
acolhedora e aconchegante como o 
ventre que carrega o Menino Jesus, 
não há valores para se consultar e o 
melhor, não precisa marcar horário. 

O Oratório Nossa Senhora do SIlêncio 
fica aberto de segunda a quinta das 8h às 

17h para adoração. Nas sextas das 8h às 21h

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

#Vempro
Oratório

“



Notícias e Eventos

 

Av. Santos Dumont n° 2023 - 43 3324-0033 - Londrina - PR
www.vimarraconstrutora.com.br

Notícias e Eventos

Campanha do 

FORRO
Ajude-nos a terminar 

a casa da Mãe do Silêncio

Saiba como 
CONTRIBUIR

www.nossasenhoradosilencio.com

E
stão abertas as incrições para 

novos coroinhas e acólitos 

da Igreja Nossa Senhora do 

Silêncio. Os interessados devem 

ter de 5 a 15 anos para se inscrever 

como coroinha (masculino e 

feminino) e de 15 a 25 para acólito 

(masculino). Para realizar a inscrição 

Inscrições para 
Coroinhas e Acólitos

são necessários os seguintes dados: 

nome, nome do responsável, idade, 

endereço, paróquia de origem e que 

sacramentos possui.

As inscrições vão até o dia 25 

de março e podem ser feitas via 

whatssap no número 61 98385 4338, 

falar com Matheus. 

Propague a  
devoção a Nossa 

Senhora do 
Silêncio

São incontáveis as graças 

recebidas por meio de 

Nossa Senhora do Silêncio. 

Nossa mãe querida não nos 

desampara, sempre leva a 

Jesus os pedidos de seus 

filhos. Ao mesmo tempo, 

ela nos ensina que o melhor 

lugar para se estar é sob sua 

proteção maternal. Por isso, 

queremos levar ao mundo 

essa devoção. Em tempos de 

tanto barulho, a experiência 

do silêncio de Maria é a 

esperança que falta em 

muitos corações. Ajude-nos, 

divulgando nossos materiais 

ou compartilhando nossas 

redes sociais. 

A frase do Papa Francisco, mais 
do que uma exortação, é um 
convite para buscarmos a 

misericórdia de Deus junto à Igreja. 
Porém, para que isso ocorra, antes de 
mais nada, é necessário encontrarmos 
as portas abertas e sermos acolhidos 
por ela. Essa tem sido a missão do 
Oratório Nossa Senhora do Silêncio. 

Desde a sua fundação, Deus 
tem moldado este lugar para ser 
um encontro profundo com sua 
misericórdia e, a cada dia, essa vocação 
tem se confirmado. Em uma única 
sexta-feira, mais de trezentas pessoas 
passaram pelo Oratório em busca de 

conforto para a alma e perdão para os 
pecados, um número expressivo que 
abrange adolescentes, jovens, idosos, 
pessoas sedentas do perdão de Deus. 

Perdão é justamente a palavra 
que caracteriza as sextas-feiras no 
Oratório Nossa Senhora do Silêncio. 
As confissões começam cedo, a partir 
das 8h da manhã, e seguem até as 
20h. São doze horas de atendimento, 
de absolvição, de reencontro com 
Jesus, centro de nossa vida. Além 
do Sacramento da Reconciliação, é 
possível adorar Jesus na Eucaristia, 
rezar o terço da Misericórdia às 15h e 
participar da Santa Missa às 19h30. 

Se a porta da 
Misericórdia de 

Deus está sempre 
aberta, também as 
portas de nossas 

igrejas, das nossas 
paróquias e dioceses 
devem estar sempre 

abertas" 

Papa Francisco

“

Dia do Perdão: 
Um Encontro com a Misericórdia



Uma obra que
cresce em Silêncio

Em visita ao Brasil, o superior 
geral da Pequena Missão 
para Surdos, padre Savino 

Castiglione, conheceu de perto as 
obras da Igreja Nossa Senhora do 
Silêncio. Feliz com o que viu, ele 
comentou sobre sua experiência e fez 
uma pequena avaliação do trabalho 
dos Gualandianos em Londrina.

"O trabalho da Pequena Missão 
em Londrina é positivo e muito 
apreciado pela arquidiocese, pelo 
povo das paróquias que estão sob o 
cuidado da congregação e por todos 
os que aqui chegam. Um sinal da 
dedicação da comunidade".

Padre Savino reconhece a 
dimensão que o Oratório tem 
tomado. Mesmo vivendo na Itália, 
longe da casa da Mãe do Silêncio, ele 
acompanha o seu desenvolvimento 
desde a fundação.

"O oratório é uma realidade que 

cresceu lentamente, eu diria em 
silêncio, como o título de Maria, e 
que se tornou um ponto de referência 
também da devoção eucarística do 
povo, seguramente se tornará um 
ponto de referência".

Construir uma igreja específica 
para o surdo é um grande desafio, e 
o superior geral reconhece isso, sabe 
das dificuldades financeiras, porém, 
maior do que isso é a generosidade 
da comunidade que fez com que as 
obras chegassem no estágio em que 
estão.

"Eu sei que, desde o início, a 
participação nos custos de construir 
o santuário pelos fiéis e algumas 
famílias de benfeitores "históricos" 
que tanto doaram permitiu a 
realização do que vemos hoje. Espero 
e tenho a certeza que a solidariedade 
não irá falhar. É certamente um 
desafio importante para o bem da 

comunidade surda".
Além de avaliar a estrutura daquele 

que um dia será o Santuário de Nossa 
Senhora do Silêncio, o padre Savino 
destacou a missão característica 
dos gualandianos e a necessidade 
da disposição em servir com 
sensibilidade e atenção a pessoa 
surda.

"A Pequena Missão, que tem como 
carisma específico a educação e a 
evangelização dos surdos, é chamada 
a deslocar-se e operar no contexto 
brasileiro, que vê um cuidado 
pastoral para e com os surdos, muito 
estruturado e bem estabelecido. É 
uma questão de ter o cuidado de 
estar presente e ocupar os espaços 
que exigem a presença do sacerdote 
especializado de quem a pessoa 
surda frequentemente precisa e que 
às vezes raramente está disponível", 
finaliza. 

Superior geral da Pequena Missão Para Surdos 
visita o Oratório Nossa Senhora do Silêncio

Padre Savino Castiglione, Superior Geral da 
Pequena Missão para Surdos, com os noviços 
Aderbal, Lucas e Antônio

“
O Oratório, 

seguramente, se 
tornará um ponto 

de referência”

Padre Savino Castiglione
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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

oAmor
Um dos temas mais sofistica-

dos e complexos nos pede 
simplicidade. Com um poder 

de síntese em nossas vidas, o amor re-
sumiu os 613 mandamentos do antigo 
testamento, primeiramente para 10 
(o decálogo de Moisés) e depois para 
1 (amar a Deus sobre todas as coi-
sas). Quem ama a Deus naturalmente 
aprenderá a agir de maneira a obede-
cer todos os outros, amando aos seus 
irmãos e a si mesmo. 

Do versículo inicial, temos as 3 vir-
tudes teologais, a fé(em acreditar na 
existência do Altíssimo), a esperança 
(pelo que vivemos e aprendemos, a 
fé em estar um dia na Santa presença 
do Senhor) e o amor (que, por meio 
da caridade, podemos amar nossos 
irmãos e irmãs hoje, de imediato). O 
amor se torna chave tanto para a vida 
terrena, quanto para a vida eterna.

No âmbito terreno, os homens for-
mam as leis e as leis conformam os 
homens, quando o homem não as at-
ende, sofre sanções penais, criminais, 
administrativas. No âmbito espiritual, 
o próprio Deus nos forneceu as leis 
da igreja e, quando o homem não as 
atende, leva tempo para entender 
ou conhecer o dedo de Deus em sua 
vida e arrisca sua possibilidade do céu 
por algo terreno. A possibilidade e a 

certeza são a diferença entre a vida e a 
morte, pois em vida temos a possibili-
dade de arrependimento e conversão, 
quando já passamos para a morte, 
temos uma certeza do julgamento di-
vino o qual será movido pelas nossas 
atitudes em vida.

Existem a misericórdia divina e a 
humana. A divina é aquela a qual con-
heceremos seus efeitos somente no 
dia do juízo final, advinda pelo próp-
rio Deus. Já a misericórdia humana é 
a humilde possibilidade de nos espel-
harmos no Senhor para não termos 
pena dos que nos cercam, mas miser-
icórdia pelas ofensas que recebemos, 
pelas coisas que não nos agradaram, 
pela condição de alguém que sofre ao 
nosso redor. 

Muitas vezes nos perguntamos os 
motivos pelas situações de sacrifícios 
que passamos para agir com miser-
icórdia, há um motivo. Da mesma ma-
neira que não se deve comer carcaças 
de animais para que o corpo não seja 
intoxicado, ou seja, o corpo humano 
precisa comer o alimento que foi sac-
rificado e não está apodrecido, a alma 
também precisa ser bem alimentada. 
O que vem fácil e sem sacrifício nos 
envenena. Por isso o sacrifício nos pu-
rifica. Amar é sacrificar-se. Jesus amou 
o mundo e se sacrificou por ele.

O amor que devemos ter para com o 
Criador deve ser legítimo e completo, 
pois em nossa natureza humana somos 
passíveis de cair em pecado o tempo 
todo... Então, quanto mais pudermos 
nos dedicar a Ele para sua alegria e nos 
abster dos erros, melhor. Um exercício 
pessoal muito eficaz é a exteriorização 
das conquistas e graças (dedicarmos a 
Deus tudo o que conquistamos, gan-
hamos, trabalhamos, vivemos, etc) e 
a interiorização dos erros e pecados 
cometidos (nossas faltas, negligência 
com os irmãos e os erros), dessa forma 
nos afastamos dos pecados do orgulho 
e do sentimento de superioridade pela 
condição terrena que ocupamos (um 
cargo ou função, condição financeira, 
lugar onde mora, bens, atenção dos  
que estão em volta), nos inclinando 
com humildade, nos restando apenas 
nos livrar dos pecados.

Põe amor em sua vida em todos os 
tempos, pois, entre o futuro que se 
planeja e o passado que se vai ter guar-
dado em suas memórias, existe você.

Quem não ama não conhece 
a Deus, porque Deus é amor”

1 João 4,8

“Assim, permanecem agora 

estes três: a fé, a esperança 

e o amor. O maior deles, 

porém, é o amor”

1 Coríntios 13,13

“

Fernando Abade



Mande sua 
FOTO DO 

ORATÓRIO 

Deixe seu 
testemunho. 
Escreva uma 
mensagem. 
Nós iremos 

publicar aqui. 
Este espaço 

é SEU

Eu amo 
o Oratório

MANDE NO 
NOSSO 

WHATSAPP

(43) 9 9868-3632

Passaram  pelo
ORATÓRIO 

Consagração a  
NOSSA 

SENHORA
Várias pessoas deram 

início ao curso de 
consagração a Nossa 

Senhora promovido pelo 
Oratório. Eles irão se 
consagrar em maio.o

INSTAGRAM/ORATORIONOSSASENHORADOSILENCIO

“A alegria não é viver de 
risada em risada. Não, não 
é isso. A alegria não é ser 

engraçado. Não, não é isso. 
É outra coisa. A alegria cristã 

é a paz. A paz que está nas 
raízes, a paz do coração, a 

paz que somente Deus pode 
nos dar. Esta é a alegria 

cristã. Não é fácil preservar 
esta alegria”

Papa Francisco

Aqui também 
é lugar de Criança

Daniel Agusto, 9 anos, em 
visita ao Oratório Você conhece 

o Café do 
Oratório?

Adquirindo nosso café, 
você está ajudando nossa 

obra, além de levar pra casa 
um produto saboroso e 

totalmente artesanal



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


