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Lara, um 
MILAGRE 
bem diante 
dos nossos 

olhos 
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Palavra do Oratório

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!

Por que as vestes de Nossa 
Senhora do Silêncio são 

verde e vermelho?

A túnica vermelha 
de Maria significa 
o sofrimento e a 
dor. Maria está 
diante do amado 
Filho pregado e 
morto na Cruz. 
Vermelho é cor 
do sangue e a 
túnica simboliza a 
intimidade. Maria 
sofre no seu 
íntimo

O manto verde de Maria sobressai a túnica 
vermelha, porque ela é a Mãe da Esperança. 
O broto sempre renova a vida e a esperança 
desabrocha com a força que vem das 
promessas de Deus

Tempo de se entregar a MARIA 
para alcançar JESUS

“Consagração a 
Nossa Senhora do 

Silêncio

Mãe de Deus e nossa Mãe
Senhora do Silêncio e do 
recolhimento, consagro-vos 
minha inteligência e meus 
sentimentos para acolher 
os mistérios da fé e guardá-
los em meu coração.
Consagro todo o meu ser 
e comigo toda a minha 
família. Ajuda-nos a vencer 
todas as tentações que 
dispersam e roubam nosso 
olhar do Redentor.
Refúgio nas horas confusas 
da vida, o Teu Coração 
Imaculado é colo de mãe.
Teu Silêncio, Mãe querida, 
revela a obediência 
humilde de tua alma.
Tua paz nos conduz ao 
coração do teu Filho Jesus.  
Ele é a razão da nossa 
alegria.
Coloca-nos entre tuas mãos 
e teu coração: guarda-nos, 
protege-nos e mostra-nos 
os segredos do teu amor.

Amém

Maria é o caminho mais per-
feito para o encontro com Je-
sus. Aqui, no Oratório, todos 

os caminhos levam a Jesus eucarístico, 
centro de nossa fé, mas não chegamos 
até ELe sozinhos. Somos tomados pelas 
mãos de Maria, Ela conhece todos os 
atalhos e detalhes do Sagrado Coração, 
da onde emana a misericórdia para as 
nossas vidas, por vezes, tão errantes.

As qualidades marianas são perfumes 

para nossa alma, queremos, por meio 
delas, estar adornados e puros para o 
encontro mais perfeito com o Senhor. 
Quem faz opção por se encontrar pri-
meiro com Maria, estará mais prepara-
do para uma vida totalmente aberta ao 
amor do seu Filho, Jesus.

Ao lado você encontra a consagração 
a Nossa Senhora do Silêncio, reze-a e  
medite-a com fé,  grandes são os benfí-
cios alcançados por meio dela.



Notícias e Eventos

Mãe do Silêncio, 
Mãe do Amor

Momentos de fé e devoção 
marcaram a festa da nossa 
padroeira

Com certeza, cada dia do Tríduo 
e a festa de Nossa Senhora do 
Silêncio enriqueceram a espir-

itualidade de quem passou por aqui. 
As celebrações levaram à reflexão do 
que significa, realmente, o silêncio de 
Maria na vida de cada cristão.

Então, qual o saldo dessa cele-
bração? O que podemos levar para 
nossa vida?

A Igreja Nossa Senhora do Silêncio 
tem se tornado um lugar de encontro 
profundo com Jesus.E é Maria quem 
nos toma  pela mão, nos levando até 
Ele. 

Estamos formando uma comuni-
dade viva e atuante, graças a todos 
aqueles que aceitaram o desafio de 
colocar sua vida a serviço. Todo o tra-
balho e todo sacríficio valem a pena 
quando percebemos que não esta-
mos sós, quando temos em quem 
nos apoiar e quando vemos os frutos. 
A medida que cresce a participação 
em nossa igreja, vemos florescer em 
cada rosto que passa por aqui, a es-
perança e o desejo de uma vida ao 
lado de Jesus. 

O Papa recebeu das 
mãos do artista sacro 
Lucas Zofanetti o ícone 
de Nossa Senhora do 
Silêncio, um momento 
marcado por profunda 
emoção

Lucas havia feito o pedido 
junto ao Vaticano, mas não 
era certeza que iria dar certo 

a entrega do ícone ao Papa Fran-
cisco. Mesmo sem a certeza, ele 
foi preparado e confiante levando 
consigo  o ícone da Mãe do Silên-
cio. Quando chegaram na audiên-
cia, ele e sua esposa ficaram saben-
do que o Vaticano havia concedido 
autorização em primeira fila. Duas 
cadeiras estavam reservadas em 
seu nome. 

"Foi uma grande emoção. Este 
ano completo dez anos de ofício nas 

artes sacras.Como pintor trabalho 
há 18 anos, mas minha primeira 
obra ligada a Igreja foi realizada 
em 2008, ou seja, estou comemo-
rando dez anos de trabalho como 
pintor sacro e receber a bênção do 
Santo Padre neste momento é uma 
grande alegria, uma emoção in-
decifrável", comenta Lucas.

A imagem do Papa bem diante 
dos seus olhos foi algo marcante. 
"Ele chegou sorrindo segurando 
em nossas mãos, nos abençoou. 
Nos apresentamos e dissemos que 
éramos brasileiros. Entreguei a ele 

o ícone e disse que era Nossa Sen-
hora do Silêncio, mãe dos surdos. 
Ele o abençoou, agradeceu e ainda 
disse 'rezem por mim'. Minha es-
posa e eu consideramos esse dia 
como um dos mais lindos de nos-
sas vidas", conclui.

Vale relatar que, antes do en-
contro acontecer, o casal entregou 
tudo nas mãos de Nossa Senhora 
do Silêncio, realmente um grande 
presente não só para os dois, mas 
para o nosso Oratório, que agora 
tem um pedacinho seu no Vatica-
no, juntinho do Papa.
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Papa recebe imagem de 
Nossa Senhora do Silêncio



De Mãe para Mãe

O Oratório Nossa Senhora do 
Silêncio não existe há muito 
tempo, mesmo assim a de-

voção a esse título de Maria tem sido 
muito frutuosa.  É comum encontrar 
alguém que, antes de conhecer o Ora-
tório, se quer tinha ouvido falar de 
Nossa Senhora do Silêncio, mas que, 
a partir do momento que a conhe-
ceu, depositou toda sua vida aos pés 
daquela que é a Mãe do Silêncio e dos 
surdos. 

São vários os testemunhos de gra-
ças alcançadas por meio dessa devo-
ção. Diante de tantos, um nos coloca 
par a par com a realidade do Oratório. 
Na edição passada, o padre Heriberto 
nos falava da Casa Ventre, do formato 
do Oratório e o seu significado: o Ven-
tre de Maria que tem em seu centro o 
próprio Jesus. Essa história também 
tem a ver com ventre, maternidade e 
muito amor. 

Com doze semanas de gravidez, Lu-
cimara contraiu Zika vírus, diante des-

sa situação, chegou até receber orien-
tações para tirar o seu bebê, porém 
não deu ouvidos e preferiu se apegar 
a sua fé e devoção a Maria. Aos sete 
meses de gestação seu pequeno bebê, 
ou melhor, a Lara,  estava "encaixada" 
para nascer, mas pesava apenas qui-
nhentas gramas, mais um drama para 
a família. 

De repouso e seguindo as recomen-
dações médicas, Lucimara recebeu de 
sua sogra o convite para ir a até a Mis-
sa com benção das Gestantes, presidi-
da pelo padre Heriberto. Ao receber a 
benção, ela sentiu seu bebê se mexen-
do em sua barriga. Era o dia de Nossa 
Senhora do Silêncio. 

Naquele mesmo dia, um ultrassom 
estava marcado. Após os exames foi 
constatado que estava tudo bem com 
Lara, que não estava mais em posição 
de parto. Mesmos assim, as incertezas 
quanto à saúde da pequena pairava 
sobre os pais, porém não eram sufi-
cientes para tirar as esperanças e fé 
que traziam consigo. Com trinta e seis 
semanas, o parto já poderia ser feito 
caso houvesse urgência, mas não foi 
necessário, pois o seu bebê nasceu 
com quarenta semanas e quatro dias. 
Lara veio ao mundo com sáude, mas 
não terminava ali. Era preciso uma 
série de exames pelo menos nos pró-
ximos três anos que viriam, tudo isso 
porque ainda existia a chance de al-

gumas complicações com a saúde de 
Lara.

O tempo passou, Lara foi submetida 
a muitos exames, sempre muito peno-
sos. Mas a graça de Deus não acontece 
pela metade e os resultados finais de-
ram conta que não havia nenhum tipo 
de problema. 

No dia em que os últimos resultados 
saíram, a família foi tomada por uma 
surpresa.  Lara brincava com uma pe-
drinha usada para calçar uma porta 
na casa da avó, ela beijava e tinha o 
maior cuidado com seu novo "brin-
quedo". A neta até foi advertida para 

que não colocasse a pedra da boca. 
Horas depois, quando a avó foi pegar 
a pedra para calçar a porta, teve uma 
grande surpresa, se deparou com uma 
silhueta do que parecia ser a imagem 
de Maria, algo que ela nunca havia no-
tado antes. Ficou impressionada.

Hoje, a família guarda a tal pedra, 
não como algo supersticioso, mas 
como a lembrança de que aquela fa-
mília recebeu tamanha graça de Deus 
pelas mãos de Maria. Uma simples 
pedra que, para os mais atentos, lem-
bra o  nosso Oratório, a casa de Nossa 
Senhora do Silêncio.

Por intercessão de Nossa Senhora 
do Silêncio, mãe recebe graça 

durante gravidez

Casal de Jaguapitã 

sofreu drama durante 

período de gravidez, 

foram orientados a tirar 

o bebê, mas decidiram 

apostar na esperança e 

na devoção a Maria

Pedra encontrada na 

casa da avó da Lara 

contém imagem curiosa 

que lembra imagem de 

Nossa Senhora



Espiritualidade
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TEMPLOS

“Ou não sabeis que o vosso 
corpo é templo do Espírito 
Santo, que habita em vós, o 
qual recebestes de Deus e 
que, por isso mesmo, já não 
vos pertenceis?”

Para o dicionário, a palavra “tem-
plo” significa “edifício público 
para culto religioso” ou ainda 

“uma estrutura arquitetônica dedicada 
ao serviço religioso, como culto.”

Há de se atentar que templo não é 
igreja e igreja não é templo. Simples? 
Nem tanto. 

A Igreja ( que é um dos itens mais 
extensos nos itens analíticos do Cate-
cismo) tem mais a ver com a estrutura 
social baseada pela fé, é o Corpo Mís-
tico de Jesus, fundada por Ele próprio. 
“Porque assim como em um corpo 
temos muitos membros, e nem todos 
os membros têm a mesma operação, 
assim nós, que somos muitos, somos 
um só corpo em Cristo, mas individu-
almente somos membros uns dos ou-
tros.” Romanos 12,4-5.

 A Igreja de Cristo possui três âmbi-
tos, são eles: Igreja Militante (somos 
nós que estamos neste mundo e fomos 
batizados), Igreja Padecente ( refere-
-se aqueles que estão no purgatório) 
e Igreja Triunfante (aqueles que estão 
em estado de graça e possuem o Céu). 
Para mim, tenho algumas definições: 

Os Templos menores:  são os edifícios 
religiosos que passamos algumas horas 
da semana, pois já são espaços santifi-

cados e por natureza divina , há a pre-
sença do sacrário e fica assim mais fá-
cil de se estar na presença do Cristo. Os 
lugares sagrados pelo Código de Direito 
Canônico são as igrejas, santuários, 
oratórios, capelas e ainda basílicas, ca-
tedrais, etc. Dedicados ao convívio pela 
fé.

Os Templos medianos: são edifícios 
para nossa habitação, o nosso lar (nos-
sa casa, ou onde habitamos), já não 
encontramos um sacrário em cada lar, 
então estamos distantes fisicamente da 
santa presença do Senhor. Não estamos 
participando dentro dos ritos da santa 
missa, nem envolvidos pela comunida-
de atuante nos serviços para o templo. É 
mais difícil encarar os desafios pois pre-
cisamos ter fé para poder conviver com 
nossos familiares, amigos, vizinhos. Por 
isso devemos dedicar nossos lares ao 
serviço de Deus, clamando como o Rei 
Salomão em sua dedicação ao Templo: 
“Então falou Salomão: O Senhor disse 
que ele habitaria nas trevas. Certamen-
te te edifiquei uma casa para morada, 
assento para a tua eterna habitação.” 1 
Reis 8,12-13

Os Templos maiores: somos nós. Nos-
sa unidade humana de corpo, alma e 
coração. Únicos templos com o dom 

do mover, de se deslocar e capazes de 
mudar o mundo ao seu redor. “Ou não 
sabeis que o vosso corpo é templo do Es-
pírito Santo, que habita em vós, o qual 
recebestes de Deus e que, por isso mes-
mo, já não vos pertenceis? Porque fostes 
comprados por um grande preço. Glori-
ficai, pois a Deus no vosso corpo.”1 Co-
ríntios 6,19-20. É ainda mais difícil ser-
mos santos e sermos dignos de receber o 
Corpo de Cristo na comunhão, ou estar 
com o coração em paz para realmente 
permitir que o Espírito Santo habite em 
nós.  É o espaço mais íntimo para que 
nosso coração esteja puro o suficiente 
para que Deus também habite em nós.

Todos esses templos precisam 
de nossa dedicação e cuidado, pois 
Deus merece todo o cuidado e aten-
ção para não profanarmos nenhuma 
dessas dimensões com nossos pen-
samentos e palavras, atos e omissões. 
Que todos nós possamos encontrar 
o caminho certo para dedicar nos-
sas vidas inteiramente a Deus e seus 
princípios, nos mantendo puros 
de coração para que todos os nos-
sos templos sejam dignos da pre-
sença do Senhor! Pela conversão 
e retidão nos caminhos de Cristo! 
A paz de Jesus!

#Vempro
Oratório
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Fernando Abade

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



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

Passaram  pelo
ORATÓRIO 

Nossa Loja
DOMUS MARIA 

Ministros leitores de Rolândia 
visitam o Oratório

Frei Marcos com o padre João, 
Antônio e Rafael

Ação
ENTRE AMIGOS
Adquirindo uma rifa, você 

concorre a uma imagem do 

MENINO JESUS, de 30cm, em 

resina. O sorteio será no dia 02 de 

dezembro, às 19h30, na Paróquia 

São José, em Jaguapitã. O valor 

é R$ 5,00 e você pode retirar seu 

número no Oratório, que fica na 

rua Comandante Carlos Alberto, 

222, jardim Caravelle, Londrina. 
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Saiba como 
CONTRIBUIR

www.nossasenhoradosilencio.com

Igreja Nossa Senhora do Silêncio
Rua Comandante Carlos Alberto, 222, jardim Caravelle - (43) 3337-6625 

Campanha do 

FORRO
Ajude-nos
a terminar 
a casa da 
Mãe do 
Silêncio

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


