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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!

No dia 15 de maio de 2014, um 
pequeno grupo de pessoas 
rezava, pela primeira vez, o 

primeiro de muitos terços da Mise-
ricórdia que viria a ser rezado neste 
santo lugar. Naquele dia os que ali 
estavam não poderiam imaginar o 
que se tornaria o Oratório, pois ele 
só existia em seus pensamentos. 

Assim foi o começo desta obra. 
Nasceu no silêncio de poucas pesso-
as e em meio a simplicidade. Com o 
tempo, o sonho foi se concretizando 
por meio de cada pedra colocada 
cuidadosamente em seu lugar. Os 
anos se passaram e muitos come-
çaram a recorrer a esta casa para 
se encontrar com Deus. Hoje, com-
pletando cinco anos, incontáveis 
são as graças derramadas por aqui, 
o Senhor tem sido misericordioso 
conosco nos confiando os cuidados 
desta obra que tem sido sinal de es-
perança para tantas pessoas.

Que nos próximos anos, Nossa Se-
nhora do Silêncio continue a nos re-
velar os segredos do teu AMOR!

5ANOS
GRAÇASe incontáveis



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

“

Com Maria encontramos 
Jesus: Encontro foi marcado 
pela profunda experiência 
com os mistérios marianos

No último dia 28, aconteceu 
na Igreja Nossa Senhora do 
Silêncio, o encontro “Com 

Maria encontramos Jesus”.Organi-
zado pela comunidade da Pequena 
Missão para surdos, as atividades 
começaram com a Santa Missa cele-
brada pelo padre Nirceu Keri. O en-

contro proporcionou um dia inteiro 
de mergulho na espiritualidade ma-
riana e contou com pregações, lou-
vor, terço e adoração além de vários 
convidados como os irmãos da Toca 
de Assis, o grupo de oração Conse-
lheiro Admirável e a banda Teatro 
dos Anjos. Os surdos também pude-

ram participar, graças a disponibili-
dade de nossos intérpretes.

A experiência de promover um 
encontro como este foi tão boa, que 
os organizadores pretendem reali-
zar outro em breve, então, se você 
perdeu este, fique atento para o 
próximo.



Uma das funções mais impor-
tantes da arte cristã é conquis-
tar o coração humano para o 

alto. As pinturas, imagens, canções, am-
bientes, quando conseguem expressar 
esta elevação, então nos seduzem para 
o mistério divino. Quantos de nós, de-
cididos a ficar cinco ou seis minutos no 
interior do Oratório, apercebemo-nos 
com um profundo desejo de permane-
cer por ali recebendo a fortaleza do espí-
rito e novo alento para a alma? Quantos 
ainda chegam angustiados e confusos, 
encontram paz e renovada alegria pelo 
simples fato de estar ali, ouvindo aquela 
canção, contemplando Cristo e a Virgem 
do Silêncio a lhe inspirar e, sobretudo, 
na certeza da presença sacramental de 
Jesus Eucarístico!

O Oratório entre 
Elegância e simplicidade 

Há uma elegante harmonia que reves-
te o Oratório e uma simplicidade que 
desconcerta o coração humano. En-
quanto a elegância te eleva para o que 
há de mais alto e te introduz no mistério 
de Deus, a simplicidade do Oratório te 
faz descer ao que há de mais primeiro 
e inicial da própria existência humana: 
quando sob os cuidados das mãos amo-
rosas e firmes de Deus, fomos formados 
e dados à vida a partir da argila e do so-
pro divino.

Não se trata de sentimentalismo bara-
to, mas de teologia existencial: saudade 
do início do nosso ser e expectativa da 
finalização do mesmo. Não sabemos 
como Deus nos inventou e nos cha-
mou à existência e sequer conseguimos 
imaginar como será a consumação de 

tudo isso, mas há uma força tão intensa 
quando estas duas realidades se encon-
tram em nossas experiências humanas 
e naturais, que nos sentimos sequestra-
dos pela fé e simplificados na existência. 

O Oratório é um dos lugares que nos 
proporciona esta mensagem de elegân-
cia e simplicidade e atrai os corações 
dos que buscam um verdadeiro encon-
tro com Cristo e o alívio para as suas do-
res e tribulações. O Oratório nos retira 
da confusão do mundo e nos devolve 
para a vida com o coração renovado. É 
sempre Deus a nos lembrar que a mo-
déstia e a singeleza elevam e fortalecem 
a nossa humanidade e que as coisas 
mais complicadas da vida atravancam a 
serenidade e a boa convivência. 
Graça e paz!

Há uma elegante 
harmonia que 

reveste o Oratório 
e uma simplicidade 
que desconcerta o 
coração humano”

“



Espiritualidade
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Campanha do 

FORRO
Ajude-nos a terminar 

a casa da Mãe do Silêncio

Saiba como 
CONTRIBUIR

www.nossasenhoradosilencio.com

Qual  tem sido meu papel no 
crescimento do Reino de Deus?

O mundo no qual existimos, com 
todos os seus sistemas, insumos, 
indivíduos e seres, funciona, pois 

existem muitos fluxos como a cadeia ali-
mentar, cadeia produtiva e todo o sentido 
natural das coisas. 

No entanto, nós, seres humanos, ima-
gem e semelhança do Criador, nos diferi-
mos em parte dos outros seres, no sentido 
de que temos consciência de quem somos 
e, portanto, nos foi concedido o direito ao 
livre arbítrio/escolha. Porém, a maior par-
te das decisões tomadas pelo ser humano 
tem embutida em si uma distorção a qual 
o impede de ter uma visão mais clara so-
bre o que está acontecendo e consequen-
temente de obter uma dinâmica maior 
sobre isso tudo. O que significa? Há uma 
cultura do subaproveitamento e da subu-
tilização a qual não percebemos que está 
intrínseca (infelizmente) em nossa socie-
dade.

O subaproveitamento está presente 
quando temos uma situação ou item que 
tem potencial para ser 100% e aproveita-
mos apenas uma parte, como ir na missa 
e não prestar atenção, quando estamos 
em família e não degustamos o momen-
to de partilha para ficar no celular, etc. A 
subutilização está presente quando temos 
um(a) irmão(ã) que tem desejo de apren-
der a desempenhar algum papel em algu-
ma pastoral, mas está sufocada junto com 
seus sonhos, por meio de isolamentos, 
falta de incentivo, espaço para crescimen-
to, etc.

O que nos leva a refletir sobre o nosso 
chamado como cristãos? Como falar de 
Deus se os talentos que Ele nos dá, nós os 
enterramos? Não produzimos o quanto 
poderíamos, pois não nos empenhamos 
o suficiente para fazer a vida do outro 
melhor, ou quando não nos dedicamos 

em melhorar o mundo, nem ajudamos o 
irmão ao nosso lado que precisa de ajuda.
Mas será que é tão grave assim? Reflita-
mos. 

Isso tudo tem tomado proporções que 
alcançam os objetos utilizados no dia a 
dia. Os eletrodomésticos que poderiam 
durar um pouco mais, porém, já vem de 
fábrica com a vida útil programada, os 
carros que já são feitos para dar manu-
tenção em determinado prazo e assim fa-
zer girar a indústria das peças são alguns 
exemplos.  Mas como aproveito isso  na 
minha vida em comunidade?

Está claro, quando criticamos que há 
muitos erros em nossa religião mas não 
fazemos nada ou muito pouco para con-
tribuir em sua melhora. O processo de 
construção é lento e demorado, requer 
atenção e zelo, já o de destruição requer 
um segundo e tudo está por terra. Apenas 

Jesus reergue o templo em três dias, pois 
é Deus. Ele não nos prometeu facilidades, 
mas sim que haveriam tempos difíceis. 
Em nossa humilde existência ainda não 
aprendemos a nos dedicarmos a melho-
rar o mundo em nossa casa, nosso círculo 
de amigos, nosso relacionamento, nossa 
comunidade.

Em geral, nossos corpos são alimenta-
dos com coisas que são perecíveis (com 
algumas exceções como o mel, as demais 
coisas estragam se não a consumimos), 
já a nossa alma é alimentada com coisas 
eternas (como a Palavra de Deus, o amor 
entre os indivíduos, a caridade que é fei-
ta).

Onde está nossa inspiração e nossa mo-
tivação para viver e não apenas existir? A 
inspiração divina é tão importante que 
sem ela os autores sagrados não teriam 
deixado nada escrito para a composição 
da bíblia. O que o Próprio Jesus deixou 
escrito foram apenas algumas palavras 
na areia (as quais não foram registradas). 
Ações valem mais do que palavras.

Para que não haja divisão 
no corpo, mas que os 

membros tenham igual 
cuidado uns dos outros. 
De maneira que, se um 

membro padece, todos os 
membros padecem com ele; 
e se um membro é honrado, 

todos os membros se 
regozijam com ele. 

Ora, vós sois o corpo de 
Cristo, e membros em 

particular.” 

“

1 Coríntios 12, 25-27



“Procuremos sustentar nossa cruz com serenidade e espírito de renúncia. O nosso 
serviço apresentado a Deus na humildade e na oração é certeza de novas graças”

LUGAR DE ORAÇÃO, PAZ E INCLUSÃO SOCIAL.
SEMPRE MUITO BOM PARA TER MOMENTOS DE 

INTIMIDADE E PROFUNDIDADE COM DEUS NO 
ACONCHEGO DA CASA DA MÃE

“

_ Leonardo Bianconi 

PADRE HERIBERTO COM AS IRMÃS DA 
CONGREGAÇÃO SERVAS DA CARIDADE

ECONTRO  “COM MARIA ENCONTRAMOS JESUS”Parabéns

PADRE NIRCEU KERI
DE VIDA SACERDOTAL25anos

OratórioPassaram  pelo



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


