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Uma igreja 
para os 
SURDOS
A arquitetura desta igreja em construção 
especialmente para os surdos tem um sentido  
pouco conhecido. Descubra nesta edição com o 
arquiteto Luiggi Gazzelli
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O quadro da Mãe 
do Silêncio

A história do Oratório 
Nossa Senhora do Silêncio 
Em 2012 a Pequena Missão 

para Surdos assume a Paróquia 
São José de Jaguapitã. Numa reu-
nião dos padres Gualandianos 
com o superior geral Pe. João 
Adão Andrade, é sugerida a cons-
trução da Capela Nossa Senhora 
do Silêncio para melhor acolher 
os surdos que desde 1984 cele-
bram a Eucaristia num abrigo do 
seminário.

 O projeto é desenhado com o 
objetivo de favorecer a partici-
pação do surdo e facilitar a inte-
riorização de quem procura estar 
em oração e silêncio.

 Antes do início da capela, sen-
tiu-se a necessidade de um lugar 

simples para a Oração, que lem-
brasse o ventre de Maria, primei-
ro Sacrário da história. No Ventre 
da Mãe, o encontro com Jesus.

 Contando com a ajuda de do-
adores e colaboradores, concre-
tizamos o Oratório de Nossa Se-
nhora do Silêncio e desde então 
muitos tem se consagrado à Jesus 
pelas mãos silenciosas de Maria. 

 Todo dia 10 de cada mês é ce-
lebrada uma missa, onde grupos 
de pessoas, após rezarem a nove-
na, se consagram, e passam a ter 
seus nomes inscritos nos livros 
que ficam aos pés do Santíssimo 
para perpétua intercessão de to-
dos que peregrinam ao Oratório. O pintor italiano surdo 

Ermano Personè é o 
autor do quadro que hoje 

se encontra na igreja 
dos surdos, dos padres 

da  Pequena Missão, em 
Londrina. 

O quadro foi um presente 
doado em 2012 por ocasião 

da construção da igreja. 
Morando em Florença, 
na Itália, Ermano está 

muito doente. Essa foi sua 
última pintura. A ele, nossa 

gratidão e orações. 

Palavra do Oratório

4 Anos de 
PORTAS
ABERTAS

Pe. Heriberto Mossato 
P.M.S

Ao celebrar quatro anos do 
Oratório Nossa Senhora do 
Silêncio, colocamo-nos em 

atitude de escuta para compreen-
der melhor o seu significado na 
vida das pessoas. O que o Oratório 
mudou na vida do surdo? Para res-
ponder esta pergunta, basta acom-
panhar o comportamento dos que 
vêm a missa aos sábados e logo a 
resposta é dada. 

Quem conhece a cultura sur-
da sabe da grande necessidade 
que eles possuem de se reunir 
em comunidade, gostam da vida 
comunitária e social, antes, tem 
necessidade dela. Inclusive para 
o fortalecimento de sua própria 

identidade. Por ser a capela do 
Santíssimo, o oratório proporcio-
na aos surdos, a oportunidade do 
encontro intimo e pessoal com Je-
sus. Antes da celebração na igreja 
é belo observar a visita que fazem 
a Jesus. 

Certa vez me encontrava sentado 
em um dos bancos fora do Orató-
rio me preparando para celebrar,  
e um surdo passou por mim para 
ir rezar. Após alguns minutos se 

Diretor Geral

aproximou de mim e me disse que 
enquanto rezava, sentiu a necessi-
dade de se confessar. Faziam cinco 
anos que ele não se aproximava do 
sacramento da confissão. 

Este fato me chamou a atenção 
porque percebi melhor que nem 
tudo depende da gente. A nós cabe 
aproximar dois corações, ou ainda, 
facilitar este encontro. Quem toca 
o mais profundo do coração hu-
mano, é Deus. Ele tem a chave do 
intimo de cada um de nós.  O Ora-
tório cumpre o seu papel, ele aco-
lhe e se torna o grande facilitador 
do encontro com Jesus. É bonito 
observar os surdos sendo tocados 
pela fé. E desta intuição progridem 
na vida espiritual e eclesial.

De fato, temos muito a celebrar 
no dia 16 de maio, dia em que co-
memoramos mais uma ano de 
Oratório. 

“O Oratório cumpre 
o seu papel, ele 

acolhe e se torna o 
grande facilitador do 
encontro com Jesus”



Notícias e Eventos

Sexta-feira o 
dia do Perdão

No evangelho de Matheus, 
Jeus nos diz estas pala-
vras. Ele nos mostra que o 

melhor lugar para depositar nos-
sas dores e fadigas é aos seus pés. 
O Oratório tem sido este canal da 
graça, principalmente nas sextas-
-feiras. O dia do perdão, como cha-
mado, leva a todos à um convite 
para nos aproximarmos de Deus e 
entrar na sua intimidade, por meio 
do sacramento da confissão. 

Durante todo o dia acontece a  
adoração, o santíssimo fica expos-
to e é possível viver momentos de 
profundo silêncio e oração. Ao final 
do dia, às 19h30, tem início a Santa 
Missa, sempre com muita partici-
pação. 

 

Se você está disposto a atender o 
pedido de Jesus, e pretende deposi-
tar no Senhor todas suas dores e fa-
digas, deixe ser tocado por esta gra-
ça, visite-nos e traga mais pessoas 
para esta experiência com o Cristo 
e a Mãe do silêncio. 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei”

Segunda, o dia 
dos homens 

rezarem

Toda segunda-feira, a partir 
das 20h  no Oratório, é dia 

do Terço dos Homens. Como 
nos diz o Missionário Sandro 
Arquejada, da Canção Nova,  

“O Terço dos Homens, com 
certeza, é um socorro do Céu, 

uma iniciativa daquela que 
conviveu com dois grandes 

homens, Jesus e José”. 
Participe com a gente

Quarta-feira: 
vem todo 

mundo

Se na segunda o dia é dos 
homens, na quarta-feira é o 

dia de toda a família. Nesse dia 
sempre acontece o grupo de 

oração, que começa às 19h30. 
Você está convidado a partici-

par conosco deste momento 
de oração e partilha da pala-
vra. Nós estamos na rua Co-

mandante Carlos Alberto, 222, 
bairro Aeroporto. 

“
Acompanhe 

nossa 
programação

Para ficar por dentro do que 
acontece no Oratório  é só  curtir       

a nossa página no facebook, 
estamos sempre divulgando a 

programação por lá. FACEBOOK/
NOSSASENHORADOSILENCIO

O dia do perdão 
é a oportunidade 

que temos para nos 
reencontrarmos 

com o Amor, que é o 
prório Jesus

Notícias e Eventos Notícias e EventosNotícias e Eventos

Compartilhe 
o Oratório

Em um mundo onde o silên-
cio tem se tornado raro, Deus 
nos chama a propagar a devo-
ção a nossa Mãe Maria, a virgem 
do Silêncio que nos aponta para 
seu filho Jesus, o centro do Ora-
tório. E neste trabalho de evan-
gelização, nós contamos com 

Santa Virgem Maria, Mãe do Silêncio, minha mãe e 
advogada, eu me coloco sob vossa proteção e ponho toda a 

minha confiança em vossa materna bondade.
Se for da vontade de vosso Diletíssimo Filho concedei-me 

a graça que vos peço...(fazer o pedido). Sejais meu refúgio 
nas minhas necessidades, a consoladora nas minhas 

aflições e a advogada junto ao vosso Filho Divino, hoje e 
em todos os dias de minha vida, especialmente na hora da 

minha morte. Amém.

PEDINDO A 
INTERCESSÃO DA MÃE

a sua colaboração. Você pode 
nos ajudar, e é de extrema im-
portância, que essa espirituali-
dade seja apresentada aqueles 
que ainda não conhecem os 
benefícios de uma vida total-
mente entregue a Deus. Nos 
ajude a divulgar esta devoção.

História de 
Nossa Senhora 

do Silêncio
Nossa Senhora do Silêncio, Mãe dos 

surdos, tem especial devoção para os Mis-
sionários Gualandianos. Ela chegou na 
Pequena Missão no dia 10 de setembro 
de 1850. Após fazer algumas experiências 
na educação e catequese de um surdo em 
Bolonha-Itália, Pe. José Gualandi sentiu a 
necessidade de conviver com os surdos 
para educa-los com maior êxito. Luiggi 
Negrini e José Morselli formaram com Pe. 
José Gualandi a primeira comunidade. 
Numa pequena casa com apenas três cô-
modos, iniciou-se a Pequena Missão para 
Surdos. Concluindo que a maior pobreza 
da pessoa surda era o não conhecimen-
to das riquezas da Salvação, procurou de 
todas as formas formá-los na fé, especial-
mente na celebração da Santa Missa, na 
catequese e na celebração dos Sacramen-
tos.

O quadro, de propriedade da família 
Gualandi, foi doado a Pe. José Gualandi 
pelo seu pai, o professor Domenico, por 
ocasião da abertura da primeira sede da 
Pequena Missão.

O professor Domenico, carinhosamen-
te chamado de “pai adotivo dos surdos” 
quis doar o quadro para que a comunida-
de nascente estivesse sob a proteção da 
Virgem Maria. Logo a Imagem foi chama-
da, Nossa Senhora do Silêncio, Mãe dos 
Surdos.  A tela de Guercino foi sempre co-
locada num lugar de honra. Inicialmente, 
o lugar de honra era o refeitório da peque-
na casa. Somente depois, foi transferida 
para a Capela do Instituto Gualandi em 
Bolonha.



Uma igreja 
para os 
SURDOS

Aos poucos 
o sonho dos 

padres da 
Pequena Missão 

para surdos vai 
saindo do papel, 

para ganhar 
vida nas paredes 

da Igreja 
construída 

especialmente 
para os surdos

Nós tivemos a 
oportunidade 

de começar uma 
obra do zero, sem 

aquela frieza 
que um projeto 
comum envolve 

e totalmente 
voltada para 

espiritualidade"

Ao contrário de um projeto co-
mum, a construção da casa 
da Mãe do Silêncio envolve 

muito mais do que mão de obra ou 
concreto, as estruturas da Igreja são 
erguidas em meio a oração e dedica-
ção de cada um que faz parte da sua 
edificação.

O arquiteto Luiggi Guazzelli  foi 
quem fez os primeiros rabiscos da 
arquitetura da igreja. Por meio de 
um amigo ele chegou até os padres 
da Pequena Missão, que lhe apre-
sentaram os planos da construção. 
Luiggi viu nesse projeto a oportuni-
dade de se colocar a serviço, como 
também uma forma de agradeci-
mento a Deus por ter concluído seu 
curso, já que era recém formado. 

Cada parte da igreja está relacio-
nada com a vida do surdo. A fachada 
de vidro e o concreto, por exemplo, 
são elementos  que possuem um sig-
nificado muito profundo.

"Ser a 'igreja dos surdos' foi o pon-

to principal para definirmos o come-
ço do projeto", analisa.

Luiggi focou em dois aspectos: a 
pessoa é surda e está buscando seu 
crescimento espiritual. Pensando 

nisso, ele resolveu trabalhar com 
"duas massas bem definidas", o vi-
dro e o concreto.

"O vidro, usado na fachada, é a 
leveza, a porta de entrada, aquela 
que atrai para dentro. E, ao entrar, 
no interior, temos o concreto, que é 
a massa bruta e simboliza a intros-
pecção, o lado espiritual. Com este 
conceito, a arquitetura também leva 
a experiência da vida do surdo, que 
possui a limitação auditiva, mas que 
expande o seu sentido espiritual", 
completa.

Até participar da missa de inaugu-
ração, Luiggi não fazia ideia do que 
significava essa construção para os 
surdos.

Em fase de acabamento, o traba-
lho é feito a medida que tem doa-
ções e participação da comunidade. 
Você também pode fazer parte deste 
sonho, antes de mais nada, com suas 
orações, depois com sua doação e 
participação em nossa comunidade. 

“Quando tive esse 
contato direto eu 

pude perceber 
o quanto era 

importante este 
projeto, acompanhei 
de perto, na primeira 
missa, a alegria e o 
sentimento que eles 
tinham de pertença, 

de entendimento que 
aquele local foi feito 

para eles"

“



Espiritualidade

Francisco Lucciti, hoje com 82 
anos, vive na casa geral dos 
Padres da Pequena Missão 

em Roma. Chegou por lá aos oito 
anos de idade, pouco se sabe do 
começo de sua vida, talvez os pais 
o tenha abandonado  ou tenham 
morrido na guerra, ninguém sabe 
dizer. 

Antes de ser acolhido na casa dos 
padres, ele vivia em um internato 
que ficava nas proximidades. Fran-
cisco é surdo, isto dificultava a sua 
comunicação. De alguma maneira 
ele conheceu a Pequena Missão e 
começou a frequentá-la como es-
tudante. Sem lar, família, ou qual-
quer pessoa que pudesse zelar por 
ele, acabou permanecendo na con-
gregação. 

Um homem 
de família

“
Já pensou se você 

tivesse como família 
apenas os irmãos 

de uma comunidade 
religiosa? 

Mas pode a mãe se 
esquecer de seu nenê, 
pode ela deixar de ter 

amor pelo filho de suas 
entranhas?  Ainda que 
ela se esqueça, eu não 
me esquecerei de você”

Francisco cresceu e se desenvol-
veu dentro da Pequena Missão, 
tudo que construiu, tudo que é, foi 
por meio dela que adquiriu. Seu 
entendimento sobre a vida nos 
leva a imaginar a viajar na infinita 
misericórdia de Deus. Motivos não 
faltavam para este nosso irmão não 

Francisco Lucciti chegou a 
Pequena Missão com oito 

anos de idade

Isaías 49,15

amar a vida, mas,  contrariando 
todas as adversidades, ele aban-
donou-se nas mãos de Deus, que 
o conduziu para uma comunidade 
religiosa onde foi acolhido e rece-
beu o necessário para viver. 

Na comunidade aprendeu a fazer 
muitas coisas. Sempre muito ativo 
e comprometido com os serviços 
da casa, Francisco sempre esteve 
disposto a realizar qualquer tipo de 
trabalho. Participa em todos os mo-
mentos de oração, possui uma fé 
viva e contagiante. Como ministro 
extraordinário da Sagrada Comu-
nhão, ele atende e leva a Eucaristia 
aos surdos doentes. Um homem 
que vive de perto o carisma da Pe-
quena Missão, um exemplo de do-
ação a Deus e aos outros. 

O Oratório em minha vida

FOI A 
TUA QUE 
NOS TROUXE
AQUI

P
R
E
S
E
N
Ç
A

“Eles 
choram 
os seus 

pecados”

Mas Deus pensa diferente. 
Hoje o maior fluxo é en-
tre a juventude. A Mãe do 

silêncio tem atraído os mais jovens 
para sua casa, e mais, atraído para a 
adoração do seu filho, assim como 
os magos o adoraram na manjedou-
ra em Belém. 

O Oratório tem transformado a 

vida dos grupos de jovens, dos ado-
lescentes e de todos aqueles que 
buscam, no silêncio, encontrar-se 
com Jesus sacramentado. A dispo-
sição em adorar o Cristo na Euca-
ristia pode ser vista no rosto jovial 
de cada um. Se percebe uma busca 
verdadeira, muito sincera que brota 
do coração, da vontade de pertencer 
a Deus.

A sexta-feira, dia do perdão no 
Oratório, nos revela a vontade de 
cada um em viver mais intensamen-
te o mistério de Cristo em suas vidas. 
Grande parte das confissões atendi-
das são à jovens, "eles choram seus 
pecados", disse  o padre Heriberto, 

certa vez. 
Como seria bom se pudéssemos 

propagar ao mundo inteiro a espi-
ritualidade deste Oratório, quantas 
vidas seriam salvas, quantos jovens 
viveriam mais felizes. Por isso con-
tamos com a divulgação deste lugar 
que brotou do coração de Jesus. E 
sabemos que o maior evangelizador 
do jovem é o próprio jovem.

Apesar de que se imaginava o ora-
tório sendo frequentado pelos mais 
velhos, não é estranho que a Santa 
Mãe de Deus, em meio a esse mun-
do barulhento, tenha atraídos seus 
filhos mais agitados e dispersos por 
meio do silêncio.

Uma certeza 
dos padres 

do Oratório 
era que este 
espaço seria 
frequentado 

principalmente 
pelos mais 

velhos. 

Fotos: Divulgação



“Frequento o Oratório 
desde 2016. Este espaço 

nos proporciona uma 
maior proximidade com 

Deus. Aqui, tanto eu 
como meu grupo da 

Missão Amigos de Deus, 
nos sentimos muito 

acolhidos pelos padres, 
seminaristas e noviços”

Bruno de Jesus Cezar

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

“ “A Igreja é feita por 
Jesus que olha o 

coração Humano. 
Os cristãos devem 
sentir-se parte da 
Igreja sem ficarem 

apenas pela porta de 
entrada”

PAPA FRANCISCO

Aqui tem JOVEM
Aqui tem FOGO

A juventude marcando presença 
no Terço Jovem  que aconteceu no 

Oratório em Abril

A MÃE do SILÊNCIO 
ACOLHE SEUS FILHOS

Voz da comunidade Voz da comunidade

“ O seminarista Antônio 
atendendo na lojinha do 

Oratório. Veja como ele está feliz!

(43) 9 9868-3632

Voz da comunidade Voz da comunidadeVoz da comunidade

No Oratório, todos 
podem encontrar 
a PAZ, inclusive a 

nossa gatinha

A Pequena Missão para surdos 
convida a todos os jovens que 
desejam conhecer mais sobre 

o carisma da congregação para 
um Encontro Vocacional. Mais 

informações no 
fone: (43) 3325-8105

No início deste mês de maio, um grupo de pais 
com filhos autistas participaram de uma missa 
em nossa comunidade. Eles se sentiram muito 

acolhidos. Na próxima edição teremos uma 
matéria especial sobre isso.

Os bastidores
Aqui, o seminarista Aderbal 

gravando um de seus vídeos para a 
nossa página no facebook

CURTINDO NOSSA PÁGINA NO 
FACEBOOK, VOCÊ FICA POR DENTRO 

DE TUDO  O QUE ACONTECE NO 
ORATÓRIO

facebook.com/nossasenhoradosilencio



“

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


