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Palavra do Oratório

“

A Casa
Ventre

ORA
TÓRIO

Um dos significados do Ora-
tório de Nossa Senhora do 
Silêncio vem do seu formato 

arredondado. Ele recorda o Ventre de 
Maria, onde Jesus é o centro. Em tem-
pos de iniciativas que promovem a 
cultura da morte, o grito silencioso de 
pequenos indefesos rompe o coração 
de homens e mulheres que, de forma 
corajosa, externam o clamor desses 
nossos irmãos. O próprio Jesus se 
identificou com os frágeis e indefesos 
deste mundo: “tudo quanto o fizestes 
a um destes meus pequeninos irmãos, 
a mim o fizestes” (Mt 25,40).

Viver a espiritualidade do Orató-
rio vai além de sentir-se acolhido e 

amado por Deus nesse lugar santo 
que guarda cuidadosamente o Cristo 
Eucarístico, centro e alegria do povo 
cristão. É também dispor o coração 
para a conversão batismal que con-
siste em dizer “NÃO” a essa cultura 
de morte e um grande “SIM” à defesa 
da vida em todas as realidades, desde 
a concepção até o seu encerramento 
natural.

Estar no Ventre de Maria é colocar-
-se como discípulo diante de Jesus que 
nos deu a Vida para que a nossa vida 
encontrasse a sua plenitude. Sair des-
ta Casa Ventre é tornar-se verdadeiros 
missionários da Vida e mensageiros 
do amor. Jamais podemos nos omitir 
quando a vida pede socorro! Peque-
nos gestos em favor dos pequenos e 
ameaçados fazem a diferença, por isso 
é preciso traduzir nossa fé em gestos 
concretos. É necessário ainda estar 
vigilantes a toda e qualquer iniciativa 

que agride o ser humano, imagem e 
semelhança de Deus, e com os ouvi-
dos e o coração atentos para obedecer 
às orientações da Igreja.

Que o Oratório, a parábola do Ven-
tre de Londrina, inspire nossa es-
piritualidade e nossas ações. Que a 
Virgem Mãe do Silêncio nos ensine a 
dizer sim à vida. Graça e paz!

Estar no ventre de 
Maria é colocar-se 

como discípulo diante 
de Jesus que nos deu a 
Vida para que a nossa 
vida encontrasse a sua 

plenitude

Pe. Heriberto Mossato 
P.M.S

Diretor Geral

Por que o braço 
esquerdo da Cruz 

do Oratório é 
estendido?

Isto lembra o ladrão que 
blasfemava contra o Senhor 

e não se arrependeu dos 
seus pecados. O braço da 

Cruz estendido simboliza a 
Misericórdia Divina que jamais 

deixará de buscar o pecador 
para que se arrependa e volte 

ao caminho da salvação. 
A Virgem do Silêncio está 

justamente deste lado porque 
ela é refúgio e esperança dos 

pecadores.

DEUS 
nos sustenta

Estamos vivenciando um período 
de muitas graças na Igreja Nossa 
Senhora do Silêncio. Deus tem nos 
proporcionado um bom crescimen-
to, tanto na estrutura, como no en-
tendimento da nossa missão espiri-
tual.

O título acima é justamente para 
expressar o quanto temos sido cui-
dados e guardados pelo Senhor. 
Mais do que isso, não só temos a 
graça de receber, como também de 
multiplicar e levar a outros essa ex-
periência de Deus. 

Você também pode nos ajudar a 
ir mais longe, primeiro com sua ora-
ção e presença em nossa comunida-
de, depois divulgando o Oratório a 
todos seus familiares e amigos, por 
fim, pode nos ajudar materialmen-
te. Deus te abençoe!



Notícias e Eventos Notícias e Eventos Notícias e EventosNotícias e Eventos

Irmão Valério recebe os Ministérios 
de Acolitato e Leitorato

No último dia 19 de agosto 
a congregação da Pequena 
Missão para Surdos cele-

brou na Paróquia da Ressurreição, 
em Rolândia, a Instituição dos mi-
nistérios de Acolitato e Leitorato do 
Irmão Valério Roberto Gomes, pelas 
mãos do superior local da congre-
gação, padre João Adão Andrade.

O que são os ministérios de Acoli-
tato e Leitorato?

São ministérios instituídos, não 
ordenados, necessários para aque-
les que receberão as ordens sagra-
das, ou seja, o diaconato e o sacer-
dócio.

O leitor é instituído para fazer a 
leitura da Palavra de Deus na as-
sembleia litúrgica, tanto na Missa 
como nos outros atos sagrados. In-
cutida no ministério de leitor está a 
missão de instruir na fé crianças e 

adultos para receberem dignamen-
te os sacramentos.

O acólito é instituído para ajudar 
o diácono e o sacerdote. Cuida do 
altar e auxilia os ministros ordena-
dos nas ações litúrgicas, sobretudo 
na celebração da missa. Pela insti-
tuição, torna-se ministro extraordi-
nário da Sagrada Comunhão e, des-
sa forma, pode distribuir a hóstia 
sagrada durante a missa ou levá-la 
aos enfermos.

Recentemente, Valério havia pro-
fessado os votos simples, os quais 
ele deve renovar no ano que vem. 
Há dois anos na congregação, ele já 
tem formação em Teologia e Filoso-
fia. Em 2020 deve fazer a profissão 
perpétua e nesse mesmo ano rece-
ber o diaconato.

Atualmente irmão Valério está re-
sidindo em Rolândia com o padre 
Lairton, auxiliando nos trabalhos e 
pastorais.

“Em meu 
coração sinto 
uma grande 
alegria em 

servir” 

Pequena Missão participa 
de encontro da Pastoral dos 

Surdos em Arapongas

A Pastoral dos Surdos de Ara-
pongas promoveu no últi-
mo dia 19 de agosto, o XV 

Encontro da Pastoral do Surdo, na 
paróquia São Vicente Palotti. O 
encontro reuniu seminaristas, re-
ligiosos e a comunidade surda de 
Arapongas.

Representando a Pequena Missão 

para Surdos, os seminaristas Ader-
bal e Matheus e a irmã Louise esti-
veram no encontro, que teve como 
tema “Effata Kairós – Abrir-se para 
o tempo da graça de Deus”. Ainda 
teve café da manhã, almoço, missa, 
dinâmica e estudo bíblico. Um en-
contro necessário para a convivên-
cia e a troca de experiência.

“Effata Kairós – Abrir-se para o 
tempo da graça de Deus”

Vinde 
ADORAR

A partir de agora o Oratório Nos-
sa Senhora do Silêncio estará aber-
tos todos os dias das 9h às 17h para 
adoração. O atendimento das con-
fissões continuam só na sexta-feira.

Com a abertura do Oratório nos 
outros dias da semana, Londrina 
ganha mais um espaço de adoração 
ao Santíssimo Sacramento. A nossa 
loja, Domus Maria, também ficará 
aberta nesse período, vale lembrar 
que todo o dinheiro arrecadado vai 
para o trabalho de construção da 
igreja para os surdos. 
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SERVIR A DEUS 
É MINHA ALEGRIA, 

EU AMO SER RELIGIOSA, 
JAMAIS DEIXARIA 

JESUS”

“

No mês passado 
comemoramos o 
mês das vocações, 
por isso nesta 

edição de setembro queremos 
dar destaque a esse tema, 
principalmente para um tipo de 
vocação muito especial, a vida 
religiosa. 

A Pequena Missão para 
Surdos é uma inspiração divina 
que, por meio do padre José 
Gualandi, trouxe aos surdos a 
oportunidade de conhecer e 
amar a Deus. 

Irmã Aparecida é  uma 
religiosa surda dedicada ao 
próximo. O seu conhecimento 
e amor a Deus foi além, tão 
além que a fez largar tudo numa 
cidade em Minas Gerais para se 
lançar corajosamente na vida 
religiosa.

Como representar melhor 
o mês vocacional e a 
espiritualidade da congregação 
da Pequena Missão para 
Surdos nesta edição? Simples, 
escrevendo sobre o chamado 
dessa irmã.

A princípio ela  ingressou em 
uma outra congregação, em 
Curitiba.  Mas foi na Pequena 

Missão que ela realmente 
se encontrou. "Eu cheguei 
em Londrina e vi que todos 
entendiam muito bem Libras, 
isso me deixou impressionada. 
Eu fiquei muito feliz porque aqui 
tinha uma boa comunicação e 
eu aprendi muito sobre Deus e a 
Igreja. A Pequena Missão para 
os surdos me fez enxergar com 
mais clareza o meu chamado 
pra vida religiosa", comenta.

Hoje a irmã Aparecida 
trabalha na Pastoral do Surdo 
de Londrina e também dá aula 
no Instituto Londrinense de 
Educação para Surdos (ILES). 
Todo o serviço realizado pela 
irmã está voltado para a 
educação e o entendimento do 
surdo sobre a Palavra de Deus, 
um trabalho feito por ela com 
muito amor e disposição. 

A sua coragem e ousadia 
em se aventurar na resposta a 
sua vocação é um modelo pra 
todos aqueles que se sentem 
chamados a vida religiosa. A 
sua  caminhada é um exemplo 
de que o Senhor não chama 
apenas, mas sustenta o SIM dos 
seus escolhidos. 

VIVA A VIDA RELIGIOSA!!!

VOCAÇÃORespostaA vocação é um 
chamado de Deus, um 
convite para o serviço 

a Ele e ao próximo



Espiritualidade

SER, 
ESTAR 
E TER Palavras curtas de nosso vocabulário 

com significados imensos, usadas 
corriqueiramente em nossos diálogos 

sem que  as percebemos

Muitas vezes achamos que os 
significados são (pelo dicionário): 
SER: ter identidade, característica ou 
propriedade.
ESTAR: ter ou apresentar certa condição 
(física, emocional, material etc.), não 
permanente.
TER: entrar na posse de; receber.

Mas se pensarmos mais a fundo 
percebemos que os reais signi-
ficados intrínsecos e latentes 

são outros.
SER: indica uma condição contínua, mas 
“somos” muita coisa, profissionais, estu-
dantes, fiéis, familiares, etc. Tudo isso in-
dica grupos aos quais pertencemos. Mas o 
que REALMENTE SOMOS? Os livros que le-
mos, as emoções que sentimos, as imagina-
ções que criamos, as músicas que ouvimos. 
Todas essas coisas efêmeras constroem um 
ser perene. O humano muda. A vida é mo-
vimento, o progresso é movimento. Estag-
nar em uma característica ou condição é 
um erro, desde que lhe cause pesar. Como 
em Mateus 25:14-30. Na parábola dos ta-
lentos, Deus confia a posse de talentos aos 
seus filhos (nós), na passagem Ele apenas 
dá. Não recomenda, não instrui, não orien-

ta. Apenas confia!
A um deu cinco talentos[a], a outro dois, 

e a outro um; a cada um de acordo com a 
sua capacidade. Em seguida partiu de via-
gem. O que havia recebido cinco talentos 
saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou 
mais cinco. Também o que tinha dois talen-
tos ganhou mais dois. Mas o que tinha rece-
bido um talento saiu, cavou um buraco no 
chão e escondeu o dinheiro do seu senhor.

O “ter”não  é o principal, o principal é o 
que SOMOS, que é a base para nossas es-
colhas do que fazer com o que temos. Deus 
nos cobra o movimento de produzir frutos 

com o que Ele nos dá.
O motivo pelo qual Deus é infinito, sem 

começo e sem final, pode ser observado 
por este trecho em João 8:58. "Eu afirmo 
que antes de Abraão nascer, Eu Sou!" 

Ele SEMPRE foi. Pra sermos imagem e 
semelhança de Deus precisamos SER, não 
ter nem estar. Temos esta chance para SER, 
que é apenas seguir seus ensinamentos, 
sendo o principal: AMAR.

ESTAR: indica condição cíclica ou não, 
que apresenta prazo. “Estamos” em mui-
tas situações e as vezes esquecemos que a 
felicidade, assim como a tristeza, são esta-
dos que passam. Assim como uma viagem 
que você faz e está se deslocando para um 
destino. Devemos buscar a felicidade como 
meio e saber que o fim está no bem e em 
Deus.

TER: além do significado de posse, que 
é poder decidir sobre determinada coisa, 
esse verbo deveria ser mais usado quando 
acompanhado de coisas boas e não tangí-
veis, como amores, amigos, bons momen-
tos, confiança, certezas e o principal: TER 
FÉ. 

Que nós possamos SER mais humanos, 
ESTAR mais perto de fontes do bem e TER 
boas pessoas ao nosso redor.

“O humano muda. A 
vida é movimento, 

o progresso é 
movimento. Estagnar 
em uma característica 

ou condição é um 
erro, desde que lhe 

cause pesar”

Desde a criação do mundo, quan-
do Deus criou o homem e a mu-
lher a sua imagem e semelhança, 

satanás tenta destruir a família. Enganou 
Eva para que essa enganasse Adão e jun-
tos se escondessem de Deus. As suas in-
vestidas para destruir a criação não são 
de agora e vem atravessando os tempos 
com resultados desastrosos e assustado-
res. Árdua batalha!

Jesus, quando instituiu a Igreja, disse 
que as portas do inferno não prevale-
ceriam sobre ela. Dessa forma, Ele nos 
mostra  o alvo do inimigo de Deus. Sendo 
assim, este investe na destruição dos que 
a mantém em movimento, pela força do 
Espírito Santo, há 2000 anos: as famílias.
Por isso precisamos levantar um clamor 
de oração e proteção de nossas casas.

Irmã Lucia dos Santos (1907-2005), 
uma das contempladas com a visita de 
Maria, nas aparições em Fátima (1917), 
escreveu em uma carta endereçada ao 
Cardeal Carlo Cafarra, Arcebispo de Bo-
lonha/Itália, que o último enfrentamento 
entre Deus e o diabo será nas famílias. “A 
batalha final entre o Senhor e o reino de 
Satanás será a respeito do Matrimônio e 
da Família. Não temam, porque qualquer 
pessoa que atue a favor da santidade do 
Matrimônio e da Família sempre será 
combatida e enfrentada em todas as for-
mas, porque este é o ponto decisivo. En-
tretanto, Nossa Senhora já esmagou sua 
cabeça”. 

Não é preciso dizer muitas coisas 
quando a atualidade responde por si só. 
As famílias não têm tempo entre si, pois 
precisam trabalhar muito para manter 
um padrão de vida alto, imposto pela so-
ciedade e pela mídia como um padrão 

Família: 
ALEGRIA PARA 

O MUNDO

feliz; investe-se caro em colégios particu-
lares, mas não investem tempo para fazer 
juntos a lição de casa e da vida; pagam 
preços absurdos em smartphones, mas 
não dedicam uma tarde de domingo para 
partilhar a vida os sonhos, os medos; se 
ornamentam com roupas de luxo, marcas 
caras, mas os corações estão vazios de 
amor; conquistam diplomas, especializa-
ções, mas não conseguem perdoar; via-
jam o mundo, mas não conhecem o colo 
do pai, da mãe, dos irmãos. São famílias 
bem-sucedidas, mas sem o tempero do 
amor, sem o sal que gera a paz, sem o solo 
que produz bons frutos. 

Padre Zezinho lançou a música “Uto-
pia” em 1975, diversas vezes, quando eu 
era criança, flagrava  minha mãe choran-

do pelos cantos quando escutava essa 
canção. Tem um significado singular para 
ela. Hoje, eu com 27, minha mãe com 61 
e meu pai com 58 anos, quem chora pelos 
cantos sou eu. Tem um significado sin-
gular para mim agora, que numa família 
simples, com pais sem muitas instruções, 
superei tantas adversidades, graças aos 
joelhos calejados de minha mãe e a Mi-
sericórdia de um Deus que é Amor, mani-
festado em cada beijo de bom-dia e boa-
-noite que diariamente nos retribuímos. 

Cristãos, avante para a batalha! Somos 
o exército escolhido do Senhor para essa 
guerra que se combate com oração, di-
álogo e ação. Façamos de nossas famí-
lias verdadeiros cenáculos que refletem 
a Glória de Deus. Pratique o perdão, o 
amor, o cuidado, o carinho, o diálogo... 
Vamos fazer de nossas casas verdadeiras 
Igrejas onde reina a paz e a justiça. Que 
as nossas famílias sejam reflexos de que 
a vida vale a pena. Que as famílias sejam 
o sal e a luz que o mundo tanto precisa. 
Diante do atentado contra a vida e a fa-
mília, peçamos ao Espírito Santo que nos 
instrua e nos capacite para sermos fiéis 
ao cumprimento da vontade de Deus. 
Que a família não seja uma UTOPIA, mas 
seja reflexo de PAZ.

“
A batalha final 
entre o Senhor 

e o reino de 
Satanás será 
a respeito do 
Matrimônio e 

da Família

Irmã Lucia dos Santos

Germano Almeida

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

Voz da comunidade

(43) 9 9868-3632

Muito me alegra ter 
notícias desta iniciativa 
de evangelização junto 
à pessoa surda. Nossa 
diocese de Jacarezinho 

está aberta a acolher este 
tipo de trabalho 

Dom Antônio Braz
Bispo de Jacarezinho

Nós, da Pastoral da 
Pessoa com deficiência, 
da Arquidiocesse de São 

Sebastião do Rio de Janeiro, 
gostaríamos de agradecer 

pelo envio da revista EFFATÀ e 
aproveitamos para parabenizar 

pela iniciativa e o bonito 
trabalho feito junto aos surdos

César
PASPED - Rio de Janeiro - RJ

Passaram  pelo
ORATÓRIO 

Nossa Loja
DOMUS MARIA 

Agora com mais opções. 
Aproveite!!!

Irmãos da 
Toca de Assis

Infância 
Missionária da 
Paróquia Santa 

Rita de Cássia, do 
jardim Califórnia



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


