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Diácono Francisco Gonçalves
colaboraDor De comunicação Da reGião

eram, geralmente, celebradas 
com procissão de velas para 
relembrar o fato.

Na Região Episcopal San-
tana são duas as paróquias 
que festejam suas padroeiras, 
em 2 de fevereiro: Nossa Se-
nhora da Luz, e Nossa Senho-
ra da Candelária. A Paróquia 
Nossa Senhora da Candelá-
ria (Praça Nossa Senhora da 
Candelária, 01 - Vila Maria 
Alta) promoveu novena pre-
paratória com o tema “Maria 
escuta atenta ao chamado de 
Deus à missão”; A Paróquia 
Nossa Senhora da Luz (rua 
Heloísa Moya - 59 - Parada 
Inglesa) realizou tríduo em 
preparação à festa.

Dom Sergio de Deus Bor-
ges, bispo auxiliar da Arqui-
diocese na Região Santana, 
compareceu em ambas as pa-
róquias. No dia 30 de janeiro, 
ele presidiu missa na Paró-
quia Nossa Senhora da Luz, 
onde foi acolhido o Padre 

Anderson Antônio de Souza, 
que veio para São Paulo com-
pletar seus estudos de Pós-
-graduação em Direito Canô-
nico. Nesse período, de três 
anos, trabalhará como padre 
colaborador na Comunida-
de Nossa Senhora da Defesa, 
pertencente à paróquia.

A missa foi concelebrada 
pelos Padres Valdevir Cortezi, 
pároco da comunidade, Paulo 
Gil e Antônio Robson Gon-
çalves (Padre Toninho), que 
celebrava o 21º aniversário 
de ordenação sacerdotal, e foi 
auxiliado pelo Diácono Mar-
cio José Ribeiro.

Durante as festividades, a 
paróquia promoveu a Festa da 
Pizza da Padroeira. Mais de 
duas mil e cem pizzas foram 
servidas, em pouco menos de 
duas horas, para cerca de tre-
zentas e vinte pessoas. Impor-
tante ressaltar a dedicação da 
equipe de trabalho formada 
por quase cinquenta pessoas.
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Mais que 
apresentar 
notícias, 
queremos fazer 
uma parceria:
Sua paróquia 
nos ajuda a dar 
visibilidade ao 
O SÃO PAULO e 
nós facilitamos a 
distribuição do 
folheto O POVO 
DE DEUS.

SAIBA MAIS:

O Conselho Nacional do Laicato 
do Brasil da Região Episcopal Santana 
– (CNLB-SANTANA), se reuniu em 

Assembleia Geral Ordinária, dia 6 de 
dezembro de 2014, na sede do Centro 
Pastoral Frei Galvão (avenida Mare-

chal Eurico Gaspar Dutra, 1877 – Pa-
rada Inglesa), para eleição da coorde-
nação central para o biênio 2015-2016.

Ficou assim constituída a coorde-
nação: Presidente: Nelson Teixeira da 
Silva; Vice-Presidente: Luiz Claudio 
Zocarato; Secretaria: Elisabete dos 
Santos; Vice-Secretário: Clemente Ra-
phael Mahl; Tesoureiro: Jadson José 
Baracho da Silva e Vice-Tesoureira: 
Maria Inês Leandro.

Na ocasião, foi feito agradeci-
mento ao trabalho desenvolvido por 
Clemente Mahl que, por quatro anos, 
esteve coordenando, primeiramente, 
o Grupo de Articulação e, posterior-
mente, o CNLB da Região Santana. 
Igualmente foi ressaltada a atuação do 
Diácono Nilo José de Carvalho Neto, 
assessor eclesiástico.

No último dia 29 de janeiro, a nova 
diretoria se reuniu, na Cúria de Santa-
na, com Dom Sergio de Deus Borges, 
bispo auxiliar da Arquidiocese na Re-
gião Santana.

“O encontro teve o objetivo de se 
colocar a serviço, pois temos a neces-
sidade de vivermos unidos uns aos 
outros, porque só podemos ser edifi-
cados e abençoados se permanecer-
mos juntos como um só corpo. Nesta 
reunião também apresentamos nossas 
propostas de trabalho para 2015, tais 
como: Dia da Cidadania, Escola de Fé 
e Política com a Cáritas Regional para 
realização de um curso de Doutrina 
Social da Igreja. A Dom Sergio nossa 
gratidão pelo incentivo e pelo amor 
que vem nos dedicando”, disse a secre-
tária Elisabete.

Dom Sergio recebe na Cúria de Santana a nova coordenação regional de leigos

Diácono Francisco Gonçalves/Pascom

Leigos têm nova coordenação regional

Luz e Candelária festejam a Virgem Maria

Nossa Senhora da Luz, 
também chamada de Nos-
sa Senhora das Candeias, ou 
Nossa Senhora da Candelária, 
ou Nossa Senhora da Apre-
sentação ou Nossa Senhora 
da Purificação, são títulos 

marianos pelos quais a Igreja 
Católica homenageia Maria, a 
Mãe de Deus.

Com base na festa da 
apresentação de Jesus/puri-
ficação da Virgem, nasceu 
a festa de Nossa Senhora da 

Purificação. Como narra o 
Evangelho que Simeão pro-
mete que Jesus será a luz que 
irá aclarar os povos, nasce o 
culto em torno de Nossa Se-
nhora da Luz/das Candeias/
da Candelária, cujas festas 

Fiéis com velas comemoram festa da padroeira na Paróquia Nossa Senhora da Luz

Rodrigo Villa


