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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!

Vós sois a LUZ
do MUNDO

“Vós sois a Luz do Mundo. Não se pode 
ficar escondida uma cidade construída 
sobre um monte. Ninguém acende 
uma lâmpada para colocá-la debaixo 
de uma vasilha, e sim para colocá-la no 
candeeiro, onde ela brilha para todos os 
que estão em casa. Assim também: que 
a luz de vocês brilhe diante dos homens, 
para que eles vejam as boas obras que 
vocês fazem, e louvem o Pai de vocês que 
está no céu”. Mt, 5, 14-16

Jesus, nessa passagem, nos deixa bem 
claro a força que o testemunho pode ter. 
As suas palavras são fortes e inspiradoras 
e nos fazem refletir sobre nossa missão. 

Essas palavras parecem ter um força 
maior quando olhamos para a realidade 
de quem frequenta o Oratório Nossa Se-
nhora do Silêncio. Muitos dos que aqui 
chegam relatam que conheceram esse 
lugar por meio de outros que já frequen-
tavam. É um fenômeno que as vezes nos 
intriga, porque a cada semana notamos 
a presença de novas pessoas, porém, isso 
faz todo sentido quando consideramos 
as palavras de Jesus. 

Com este exemplo simples, percebe-
mos que a realidade do Evangelho se 
aplica de forma muito sultil em nossa 
vida. A verdade revelada por Jesus não 
é algo distante de nós, pelo contrário, se 
soubermos observar os pequenos deta-
lhes, descobriremos um grande tesouro. 
Não é necessário espetáculo, é possível 
que o amor esteja sendo semeado em si-
lêncio, assim como é possível que você 
já esteja sendo Luz para o mundo, sem 
se dar conta. 



SANTUÁRIO  NOSSA SENHORA DO SILÊNCIO
Rua Comandante Carlos Alberto, 222,  jardim Caravelle

(43) 3337-6625

Programação da 
SEMANA SANTA
14/04 - Domingo de Ramos
9h30  - Benção dos Ramos e Procissão 
10h - Missa Solene
15/04 - Ofício das Dores
19h30  - Benção especial para os Filhos
16/04 - Santos Óleos
19h30 - Missa Solene no Moringão
17/04 - Ofício das Trevas
19h30  - Solene Paraliturgia
18/04 - Lava-pés
19h30  - Missa Solene
19/04 - Paixão de Cristo
15h - Celebração da Paixão
20/04 - Sábado de Aleluia
19h30  - Benção do Fogo Novo
20h - Missa Solene
19/04 - Domingo de Páscoa
6h - Missa Solene
(Café da Ressurreição - traga seu prato de doce, salgado 
ou refrigerante)

Notícias e Eventos Notícias e Eventos

Celebre 
CONOSCO

Faça essa 
experiência 
de Maria 
em sua vida

O Tempo da Quaresma está che-
gando ao fim, se aproxima o mo-
mento mais sublime da nossa fé: 

a Ressurreição de Jesus. Por meio de sua 
Paixão e morte na Cruz, somos conduzi-
dos ao caminho que nos leva a Deus. 

Aqui ao lado, você tem acesso a pro-
gramação da Igreja Nossa Senhora do 
Silêncio. Queremos te convidar a estar 
conosco em uma semana intensa, cheia 
da espiritualidade deste tempo, que co-
meçara com o Domingo de Ramos e ter-
minará no Domingo de Páscoa.

E com a proposta de celebrarmos com 
imensa alegria o triunfo de Cristo sobre a 
morte, faremos, no Domingo de Páscoa, 
o “Café da Ressurreição”, um momento 
de partilha em nossa comunidade, que 
nos proporcionará viver com maior pro-
fundidade esse mistério do amor. Por 
isso, convidamos você a trazer um prato 
de doce ou salgado, café, chá ou refrige-
rante. Participe!

Eis aqui a 
Escrava do Senhor

“

Conhecer a pessoa de Maria é fun-
damental para entendermos o  
seu papel dentro do projeto de 

Salvação que Deus tem para nós.
Quando dizemos que  por meio dela 

chegamos a Cristo, deixamos claro que 
ela não é o centro, mas sim um caminho 
para alcançarmos ele. Desta forma, Ma-
ria se torna uma companheira indispen-
sável, afinal, ela é quem melhor conhece 
esse trajeto.

Isso é revelado nos seus mais diver-

sos títulos: Porta do Céu, Arca da Alian-
ça, Causa da nossa alegria, auxílio dos 
cristãos, Estrela da manhã... Por isso, é 
fundamental criarmos um laço filial com 
Maria. O interesse em conhecê-la me-
lhor nunca deixa de produzir frutos, pois 
o aprofundamento na espiritualidade 
mariana revela a pessoa de Jesus. 

É com o intuito de promover uma ex-
periência mais intíma com Maria, que te 
convidamos a estar conosco no dia 28 de 
abril, para um encontro onde vivenciae-

remos essa espiritualidade. 
Na imagem acima você encontra as in-

formações necessárias para realizar sua 
inscrição. 

As vagas são limitadas. Não perca essa 
oportunidade!

IGREJA NOSSA SENHORA DO SILÊNCIO
Rua Comandante Carlos Alberto, 222, jardim Caravelle 

Fone (43) 3337-6625

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

“



Jesus A XV ESTAÇÃO

O grande mistério da fé se aproxi-
ma, Jesus, em breve, ressurgirá, a 
morte não triunfa diante de Cris-

to. E nesse processo de redenção, somos 
chamados a participar dessa vitória. Por 
meio do sacríficio e sofrimento de um 
único homem, somos remidos de nossos 
pecados e conduzidos para o caminho da 
salvação.

“Deus amou tanto o mundo, que deu o 
seu Filho único, para que todo o que n’Ele 
crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. 
Está claro, Jesus é a própria aliança de 
Deus com o seu povo. Ele se entregou 
sem reservas, deu tudo de si, não recla-
mou nenhum direito, não fez reclama-
ções, aceitou obediente a vontade do Pai.

Deus amou tanto o 
mundo, que deu o seu 

filho único, para todo o 
que n’Ele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna”

“

Durante a quaresma, muitas foram as 
vezes que rezamos a Via-Sacra, refazen-
do o caminho da cruz, caminhamos com 
Jesus até o Calvário, nesse trajeto nos de-
paramos com um Cristo sofrido, cansado, 
injustiçado, caído, ferido, sedento. A essa 
altura, tudo parece perdido e sem senti-
do. Por que o Filho de Deus se sujeita a 
tamanha crueldade? Não há uma respos-
ta imediata, apenas o silêncio de quem 
aceita sem fazer observações, o peso que 
lhe é imposto. Tamanho mistério só pode 
ser compreendido pelos olhos da fé, por 
aqueles que sabem interpretar no silên-
cio de Jesus, o seu amor externado em 
que cada gota de sangue que se despren-
de do seu corpo. 

Humilhado, Ele padece, suportando 
maltratos, carregando um pedaço de ma-
deira, que logo suspenderá o seu corpo 
do chão. A redenção virá pouco a pouco, 
passo por passo. Cada gota de suor e san-
gue derramada não se perde na terra, elas 
são absorvidas por odres gastos e danifi-
cados, que em breve estarão restaurados, 
graças ao sacrífico deste homem. 

Jesus, pacientemente vai superan-
do cada uma das estações. No Oratório 
Nossa Senhora do Silêncio, cada estação 
está colocada ao redor dos nossos muros, 
exceto a décima quinta, porque esta não 
precisa de um quadro ou imagem para 
ilustrá-la. A XV estação é o próprio Cristo, 
Ressuscitado e presente na Eucarístia. 

Jo 3,16



Espiritualidade

 

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

#Vempro
Oratório

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

“

Fernando Abade

A busca por DEUS
Baseando-se no "livre arbítrio" (livre: 

que não está sob o julgo; arbi: de-
cisão; trio: trindade), ou seja, a de-

cisão independente da trindade, somos 
colocados no mundo com o objetivo de 
que busquemos individualmente a Deus, 
seguindo seu Plano de Salvação, por von-
tade própria. Muitas vezes trilhamos di-
versos caminhos aos quais a vida vai nos 
levando para longe d`Ele, mas é nosso pa-
pel sermos firmes na fé para nos manter-
mos obedientes à Sua vontade.

Para entendermos melhor sobre isso, 
devemos lembrar que não fomos criados 
e soltos no mundo. Deus está presente a 
todo o tempo na vida de todos, o que nos 
diferencia é nossa fé (que é a chave que 
nos faz ver a atuação de Deus em nossas 
vidas).

Antes da vinda da Eterna Aliança, que é 
Jesus, as teofanias eram frequentes, como 
o anjo do Senhor que aparece a Abraão 
nos carvalhais de Manre, o fogo na sarça, 
manifestada a Moisés, o anjo que apareceu 
a Jacó, etc. Porém, depois de Jesus Cristo 
vindo a terra, a trindade se manifesta em 
nossas vidas de maneira que precisamos 
da fé para perceber sua atuação.

Se fossemos criados sem o poder de 
escolha de amar ou não ao criador, e de 
seguir ou não seu plano de salvação, o ob-
jetivo inicial seria perdido, que é, mesmo 
tendo o poder de escolher não amar a 
Deus e não o seguir, ainda assim viver em 
comunhão com seus ensinamentos bus-
cando ao céu.

Para nós há três níveis de escolhas, e em 
todos podemos nos santificar:

1-Básicas: é referente a decisões íntimas 
e corriqueiras, motoras ou físicas, de como 
se anda, como se senta, o jeito que se pega 

um livro, o jeito que se escreve, o modo de 
mastigar, o tom da voz, etc.

2-Socioexistenciais: são referentes a 
como se comunica, se comporta ou como 
trata os outros, como entende ou re-
cebe uma informação (usando o caráter 
psicológico para cognição do que se quer 
dizer), se prefere estar à frente ou ser 
plateia, se ajuda alguém ou não com seus 
problemas, o método de trabalho profis-
sional, etc.

3-Propositais: planos sobre quem quer 
ser, sobre qual faculdade irá fazer, qual 
será sua profissão, se sua vocação é mat-
rimonial ou de ordem, seu entendimento 
sobre a vida e seu relacionamento com 
Deus, de onde veio e para onde quer ir, etc.

Deus, mediante sua onisciência, sabe 
não menos que todas as probabilidades e 
possibilidades de caminhos diversos que 
podemos escolher, e assim como descrito 
na bíblia, Jesus convivia com seus segui-
dores e pontualmente realizava milagres, 
ainda o faz, convive conosco em meio 
nossas vidas e escolhas, e realiza milagres 
diários em nossas vidas.

Há momentos que o Senhor atua exte-
riormente em nossas vidas (meio social) 
e outros em que toca nosso meio interno 
(íntimo humano), mas não se tratando 
apenas de milagres, pois não entendemos 
os planos divinos, como em Êxodo 9,12. 
“Porém o Senhor endureceu o coração 
do Faraó, e não os ouviu, como o Senhor 
tinha dito a Moisés”. O que isso significa? 
Neste exemplo, se o Senhor não tivesse 
endurecido o coração do faraó, não teria 
havido o êxodo como se conhece.

Por meio de nossas escolhas podemos 
acertar ou errar, se santificar ou pecar, e 
isso faz toda a diferença sobre qual o rumo 

tomamos em nossas vidas e quais os im-
pactos imprimimos nas vidas de nossos 
irmãos. Pecar nos desvia do plano divino 
de salvação, ou seja, se nos santificamos, 
geramos graça e paz, se pecamos geramos 
discórdia e cisões. . 

Devemos sempre deixar  que nossos 
caminhos sejam geridos por Deus, e não 
itens pontuais como um emprego, sucesso 
financeiro, carro ou casa, um amor. Dessa 
maneira, por nossa vontade, estamos de 
acordo em servir de instrumento para a 
Salvação. Aliás, os ungidos do Senhor são 
aqueles que servem de canal para atuação 
da graça Divina sobre a terra.

Na imensidão do universo, a pequenez  
da  terra mostra a simplicidade, raridade e 
a preciosidade da vida.

Busquem o Senhor
enquanto é possível achá-lo;

clamem por Ele enquanto 
está perto"

Isaías 55,6

Campanha do 

FORRO
Ajude-nos a terminar 

a casa da Mãe do Silêncio

Saiba como 
CONTRIBUIR

www.nossasenhoradosilencio.com



ORATÓRIOPassaram  pelo

INSTAGRAM/ORATORIONOSSASENHORADOSILENCIO

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

Encontro da 
PASTORAL DO 

SURDO

Wagner Sepúlveda Loyola

“Se grande é a 
tribulação em sua 
vida, é sinal de que o 
Senhor tem especial 
predileção por você. 
Deus exultará quem 
está curvado na dor, 
e dará um Paraíso 
muito mais intenso 
do que foi o seu 
sofrimento”

Padre José Gualandi



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


