
Paróquia vivA - 1

Queridos 
p a r o -

quianos to-
dos.

Depois de 
haver passa-
do o ano, pre-

enchido pelas celebrações do 
primeiro centenário de nossa 
Paróquia de Nossa Senhora da 
Saúde, chegamos à sua clausu-
ra, já com saudades deste ano 
especial de ação de graças, 
por essa imensa dádiva divina, 
que essa paróquia testemunha 
até hoje, com o bem prestado 
a tantos que se acercaram a ela 
nesta grande cidade e Arqui-
diocese de São Paulo.

Foram aqueles intrépidos 
frades missionários Agostinia-
nos Recoletos, provenientes 
da Espanha, que em 1917 vis-
lumbraram, neste solo paulis-
tano, a construção desta gran-
de e importante paróquia e sua 
PDJQt¿FD�PDWUL]��DLQGD�TXDQ-
do a Vila Mariana respirava 
o ar do campo e de sua torre 
ainda se avistavam os aviões, 
nos extremos da cidade, Con-
gonhas. Foi uma bela cami-
QKDGD�� FRP� JUDQGHV� GHVD¿RV�
e árduos trabalhos, em longas 
décadas de dedicação e sacri-
fícios, na construção de pesso-
as, obras, instituições e tudo o 

PDLV� QHFHVViULR�� SDUD� ID]HU� R�
bem neste território paroquial.

+RMH��VRPRV�IHOL]HV�SRU�FH-
lebrar este empreendimento 
fundado no Evangelho, olhan-
do para o passado glorioso e 
ao mesmo tempo para o futu-
ro, com esperança e vontade 
em responder aos dias atuais 
a grande mensagem de Jesus 
e juntos buscando respostas 
adequadas aos grandes desa-
¿RV� GR� PXQGR� FRQWHPSRUk-
neo.

Nesta edição comemorativa 
do Paróquia Viva, queremos 
ID]HU�HFR�GRV�PDLV�GHVWDFDGRV�
acontecimentos da vida paro-
quial, nesses 100 anos, porque 
seria muito difícil reunir todos 
em tão poucas páginas. Mas, o 
que não podemos esquecer são 
as pessoas, que construíram 
essa história e testemunharam 
-HVXV�H�VXD�REUD��QD�HGL¿FDomR�
desta paróquia viva, generosa, 
EHQID]HMD��IRUPDGRUD�H�JXLD�GH�
um rebanho, da qual me sinto 
honrado, em suceder aos de-
]HVVHLV� SiURFRV� SUHFHGHQWHV��
que juntos a uma comunidade 
religiosa, a Ordem dos Agos-
tinianos Recoletos, estiveram 
à frente e prosseguiram a mis-
são encomendada em nome de 
Jesus e de nossa Igreja.
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE
UMA PARÓQUIA AGOSTINIANA

No s s a 
P a r ó -

quia celebra 
alegre seu 
centenário.

Cem anos 
ininterruptos 
de história 
agostiniana 
na cidade 

de São Paulo. Foram muitos, com 
FHUWH]D��RV�¿OKRV�GH�6DQWR�$JRVWL-
nho que, nesta igreja de N. Sra da 
Saúde, deixaram parte importante 
de suas vidas no apostolado paro-
quial.

As sementes, que os pioneiros 
Recoletos plantaram, foram fru-
WL¿FDQGR�� DWUDYpV� GR� WHPSR�� HP�
forma de doces frutos que agora 
agradecemos.

A paróquia, com sua igreja de 
bela construção dedicada a Maria, 
originou ao longo do tempo uma 
JUDQGH�H�IHOL]�IDPtOLD�DJRVWLQLDQD��
2V�UHOLJLRVRV�H�RV�¿pLV�GH�9LOD�0D-

riana formaram um só corpo e uma 
só alma em torno de nossa paró-
quia. A presença de Santo Agosti-
nho, nosso Pai, se manteve sempre 
presente entre nós: ouvindo sua 
YR]� QDV� SDODYUDV� GH� VHXV� HVFULWRV�
e no auxílio de sua intercessão. 
Nunca nos faltou e a sabedoria de 
Agostinho, o mais sábio dos san-
tos e o mais santo dos sábios e a 
proteção de nossa Mãe com o doce 
nome de Nossa Senhora da Saúde.

Pergunto ao nosso Pai o que 
WHULD� D� QRV� GL]HU� QHVWD� FHOHEUDomR�
centenária da Pa-
róquia. Agostinho, 
abrindo seu livro das 
&RQ¿VV}HV�� UHVSRQ-
de:

“Tarde te amei, 
y� EHOH]D� WmR� DQWLJD�
e tão nova, tarde te 
amei! Eis que habi-
tavas dentro de mim 
e eu te procurava do 
lado de fora! Eu, dis-

forme, lançava-me sobre as belas 
formas das tuas criaturas. Estavas 
comigo e eu não estava contigo. 
Retinham-me longe de ti as tuas 
criaturas, que não existiriam se em 
ti não existissem. Mas tu me cha-
maste, e teu grito rompeu a minha 
VXUGH]��%ULOKDVWH�H� UHVSODQGHFHVWH�
H� WXD� OX]�FXURX�D�PLQKD�FHJXHLUD��
Exalaste o teu perfume, e respiran-
do-o suspirei por ti. Eu te saboreei, 
e agora tenho fome e sede de ti. Me 
tocaste, e comecei a desejar arden-
WHPHQWH�D�WXD�SD]´������;���������

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

DECRETO DE CRIAÇÃO DA PARÓQUIA N. SRA. DA SAÚDE

No princípio era uma pequena 
FDSHOD�GH����[��P��GHGLFDGD�

D� 6DQWD� &UX]�� QD� 9LOD� 0DULDQD��
)D]LD� SDUWH� GD� SDUyTXLD� GH� 6DQWD�
Generosa, no Paraíso.  Não tinha 
mais de vinte anos de construção, 
e de primeira missa nela celebrada, 
HP� VHWHPEUR� GH� ������ DQR� HVWH�
coincidente com a chegada dos 
primeiros Agostinianos Recoletos 
DR�%UDVLO��SHOR�SRUWR�GH�6DQWRV����������������������

Esta capela foi cedida, com 
usufruto perpétuo, a nossos padres, 
em 1º de abril de 1916, pelo então 
Arcebispo de São Paulo, Dom 
Duarte Leopoldo e Silva. Então, 
o Pe, Fr. Vicente Soler de São 
/XtV� *RQ]DJD�� 3URYLQFLDO�� VHX�
Secretário e o Pe. Fr. Cláudio 

Argote do Carmo tomaram posse 
da pequena casa Residência de 
6mR�3DXOR��1R�GLD����Mi�FHOHEUDUDP�
0LVVD�QD�FDSHOD�GH�6DQWD�&UX]�TXH��
logo depois, passou a se chamar de 
N. Sra. da Saúde. 

(P� ��� GH� MXOKR� GR� PHVPR�
ano, comprou-se uma casa, junto 
da capela, para residência da 
primeira comunidade agostiniana 
recoleta, na Capital. Satisfeito 
com o desempenho dos novos 
missionários, como está lavrado 
QR� ³OLYUR� R¿FLDO� GDV� FRLVDV�
QRWiYHLV� GD� SDUyTXLD´�� HQFRQWUD�
se a Certidão de nascimento desta 
de N. Sra. da Saúde: – D. Duarte 
Leopoldo e Silva, por mercê de 
Deus e da Santa Sé Apostólica, 

Arcebispo Metropolitano de São 
Paulo: Aos que este Decreto 
virem, saudações, paz e bênção 
do Senhor. Pelo presente Decreto, 
Erigimos e canonicamente 
Instituímos a parochia de Nossa 
Senhora da Saúde, com sede na 
capela Nossa Senhora da Saúde. 

São Paulo, 19 de abril de 1.917.
Estava, assim, instituída a 

paróquia de N. Sra. da Saúde, cujo 
primeiro pároco, Pe. Fr. Casto 
'HOJDGR�� WRPRX� SRVVH� QR� GLD� ����
GH]� GLDV� GHSRLV� GH� VHU� HULJLGD�
a dita paróquia. Conferiu-lhe o 
FDUJR� R� 0RQV�� %HQHGLFWR� 3DXOR�
$OYHV�GH�6RX]D��9LJiULR�*HUDO�GD�
Arquidiocese. 

Céu Agostiniano
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CONTORNOS DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE, EM SUA 
CRIAÇÃO 

NR� ³OLYUR� R¿FLDO� GDV� FRLVDV�
QRWiYHLV�GD�SDUyTXLD´��OLQKDV�

após o Decreto de criação da 
paróquia de N. Sra. da Saúde, em 19 
de abril de 1917, foram traçados os 
contornos do território paroquial, 
desmembrado da paróquia de 
Santa Generosa da Vila Mariana 
por D. Duarte Leopoldo e Silva, 
Arcebispo Metropolitano de São 
Paulo. 

“Havemos por bem separar, 
dividir e desmembrar da paróchia 
de Santa Generosa da Vila Mariana 
o território que em seguida vai 
indicado, e sela pelo presente 
Decreto. Erigimos e canonicamente 
instituímos a paróchia de N. Sra. 
da Saúde. A paróchia de N. Sra. 
da Saúde, creada pelo presente 
Decreto, tem as seguintes divisas: 
Com Santo Amaro: Do ribeirão 
da Traição, no ponto em que este 
p� FUX]DGR� SHOD� (VWUDGD� GH� 6DQWR�
Amaro, onde acabam as divisas de 

%HOOD�9LVWD�� VHJXHP�DV�GLYLVDV�GD�
nova paróchia de N. Sra. da Saúde 
pelo ribeirão da Traição até suas 
nascentes; dahi pelo espigão que 
divide as águas do Ipiranga das 
do Cupecê, prosseguem passando 
SHOD� HVWDomR� GR� (QFRQWUR� �TXH�
¿FDUi� SHUWHQFHQGR� j� SDUyFKLD� GH�
1�� 6UD�� GD� 6D~GH�� DWp� R� DOWR� GR�
morro situado ao sul da cabeceira 
do ribeirão do Ipiranga, onde 
também têm as suas nascentes os 
ribeirões Curral Grande e Cupecê. 
Com São Joaquim do Cambucy: 
Da divisa das águas do Ipiranga, 
Curral Pequeno e Cupecê, na parte 
em que acabam as divisas com São 
%HUQDUGR�� GHVFHP� SHOR� ,SLUDQJD�
abaixo até o córrego mais próximo 
do orfanato Cristóvam Colombo; 
dahi seguem até o cemitério de 
Vila Mariana, de modo a deixal-o 
para a última paróchia. Com Santa 
Generosa de Vila Mariana: Do 
FHPLWpULR� GH� 9LOD� 0DULDQD�� �TXH�

¿FDUi� SHUWHQFHQGR� D� HVWD� ~OWLPD�
SDUyFKLD���VHJXHP�D�HQFRQWUDU�D�UXD�
Santos Júnior, pelo prolongamento 
desta, até o córrego da Traição, no 
SRQWR�HP�TXH�HVWH�p�FUX]DGR�SHOD�
estrada de Santo Amaro. Ambos os 
ODGRV� GD� UXD� 6DQWRV� -~QLRU� ¿FDP�
pertencendo à paróchia de N. Sra. 
da Saúde... Damos por erigida e 
constituída em Nossa Archidiocese 
a nova paróchia acima descripta, 
a qual terá como Padroeira 
principal e titular – Nossa Senhora 
da Saúde, cuja festa se há de 
celebrar com pompas e religioso 
esplendor... Dado e passado na 
Cúria Metropolitana, uso o Nosso 
Signal e Sello das Nossas Armas, 
aos 19 de Abril de 1917. Eu, 
Cônego Dr. João Martins Ladeira, 
Secretário do Arcebispado, a 
escrevi e subscrevo, Cônego Dr. 
João Martins Ladeira + Duarte, 
$UFHE��0HWURS�´����

Decreto de criação da Paróquia, em sua versão original
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ACTA DA POSSE DO MUITO ROD. PAROCHO PADRE FR. CASTO DELGADO A.R.

Aos vinte e nove dias do mês 
de Abril do anno de mil 

QRYHFHQWRV�H�GH]HVVHWH��SHODV�QRYH�
KRUDV�GD�PDQKm��QHVWD�QRYD�0DWUL]�
de N. Sra da Saúde, Vila Mariana, 
na Capital de São Paulo, sendo 
ahi, na qualidade de delegado 
de S. Sr. Revmo. Sr. D. Duarte 
Leopoldo e Silva, Arcebispo 
desta Archidiocese de São Paulo, 
em minha presença compareceu 
acompanhado das testemunhas 
abaixo consignadas o Rvd. Padre 
Frei Casto Delgado, Agostiniano 
5HFROHWR��3DURFKR�GHVWD�)UHJXH]LD��
nomeado por provisão de S. Ex. 

5HYPD�� GH� GH]HQRYH� GH�$EULO� GH�
PLO� QRYHFHQWRV� H�GH]HVVHWH�� H� HP�
acto seguido procedi à leitura da 
SURYLVmR�� H� LQWURGX]L� VXD� SRVVH�
desta freguesia, observando o 
cerimonial prescripto, sem que 
houvesse contestação alguma. E 
para constar lavrei esta acta que 
assigno com o novo Parocho e 
testemunhas designadas. Mons. Sr. 
%HQHGLFWR�$OYHV�GH�6RX]D��9LJiULR�
Geral - P. Frei Claudio Argote - 
Pe. Casto Delgado, Vigário -  José 
&DOD]DQV� 5�� GR� $OFNPLQ� �� -RmR�
Domingos do E. Santo.

Ata de posse de Frei Casto Delgado, o primeiro pároco de nossa igreja



Paróquia vivA - 5

Para falar da fundação da 
paróquia é necessário falar 

daqueles que deram os primeiros 
passos. Estes foram os religiosos 
agostinianos recoletos, que 
chegaram ao porto de santos 
QR� GLD� ��� GH� IHYHUHLUR� GH� ������
vindo da Espanha. Chegando à 
cidade de São Paulo, procuraram 
DSUHVHQWDU�VH� DR� 6U�� %LVSR� 'RP�
Duarte Leopoldo e Silva, que os 
acolheu com carinho e atenção. 
Os religiosos se colocaram à 
disposição para trabalhar e servir 
à Igreja de São Paulo e, em 1916, 
lhes foram concedidas todas as 
licenças para atender a Capela 
GH� 6DQWD�&UX]�� VLWXDGD� RQGH� KRMH�
está a nossa igreja, que foi então 
dedicada à Nossa Senhora da 
Saúde. Sua imagem foi doada 
SHORV� ¿pLV�� DVVLP� FRPR� D� GH�
6DQWR�$JRVWLQKR��HP�������DPEDV�
esculpidas por Marino Del Favero.

O povo, logo que soube da 

chegada dos religiosos, acudiu 
à capela que era de pequenas 
dimensões e, em pouco tempo, não 
FRPSRUWDYD�RV�¿pLV��(P������ IRL�
necessário ampliá-la. Passaram os 
tempos de trabalho dos religiosos 
e, novamente, foi necessário 
construir um templo maior, que é 
a nossa atual igreja.

Com o trabalho da comunidade 
dos religiosos, participação do 

povo entusiasmado e ajuda da 
Ordem Agostiniana, pouco a pouco 
a igreja foi sendo construída. Está 
HVFULWR� QR� ³/LYUR� GH� 7RPER´� GD�
paróquia que houve tempos em que 
WUDEDOKDUDP�GH]HVVHLV�SHGUHLURV��$�
igreja foi projetada pelo arquiteto 
Luis Gaudêncio Rossi, com 65 
metros de cumprimento e 16 
metros de largura. 

As obras da construção 
FRPHoDUDP� QR� DQR� ������

no dia 4 de maio, foi lançada a 

primeira pedra. Em 7 de setembro 
GH�������DLQGD�LQDFDEDGD��D�LJUHMD�
foi inaugurada. A ornamentação 
e pintura interna continuaram a 
VHU� UHDOL]DGDV� DR� ORQJR� GRV� DQRV�
subsequentes. A escadaria do 
altar-mor data de 1940 e a pintura 
interna, de 1941, executada por 
(PLOLR�6ROD��2V����DQMRV�GD�FROXQD�
de mármore foram colocados em 
����� H� SLQWDGRV�� DVVLP� FRPR� RV�
púlpitos, por Hetore Moretti, em 
�����

7DPEpP� GDWDP� GH� ����� DV�
duas imagens de São Pedro e São 
3DXOR� ORFDOL]DGDV� QDV� ODWHUDLV� GR�
presbitério, acima das portas das 
sacristias. São Pedro e São Paulo 
são considerados as duas colunas 
da Igreja.

$� LJUHMD� WHP� �� DOWDUHV� ODWHUDLV��
além do altar-mor. Os altares 
laterais são dedicados a Nossa 
Senhora da Consolação, Sagrado 
Coração de Jesus, Santa Rita, São 
José, Santa Inês, Nossa Senhora 
de Fátima, Santo Antonio e São 
Nicolau de Tolentino. Todos 
pintados por artistas, com detalhes 
TXH� LGHQWL¿FDP� VXD� KLVWyULD��
Com o tempo foram aparecendo 
rachaduras e manchas causadas 
pela umidade e poluição, que 
foram recuperadas pelo famoso 
SLQWRU� HVSDQKRO� $GROIR� %RVTXH��
que já havia dado acabamento em 
algumas pinturas anteriormente, 
em 1959. 

CHEGADA DOS PRIMEIROS RELIGIOSOS AO BRASIL

CONSTRUÇÃO DA IGREJA
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Uma das partes mais belas do 
WHPSOR� p� R� UHWiEXOR�� TXH� ID]� SDUWH�

GR�SUHVELWpULR��RQGH�¿FD�R�VDFUiULR��)RL�
construído pelo escultor Carlos Friti, 
conforme projetos dos arquitetos Delisbe 
H� /DFX]�� QD� GpFDGD� GH� ����$V� SLQWXUDV�
do retábulo e das imagens de Nossa 
Senhora da Saúde, Santa Mônica, Santo 
Agostinho, São Tomás de Vilanova  e 
Santa Isabel de Portugal, são de autoria 
de Henrique Cossin e outro pintor 
espanhol chamado Fernando. Estes 
artistas também pintaram os afrescos da 
abóboda da igreja. Para estes trabalhos 
serem concluídos, foram necessários 
mais de 5 anos. Assim como os altares 
ODWHUDLV�� GHYLGR� D� LQ¿OWUDo}HV� H� PDQFKDV� FDXVDGDV�
pela umidade e poluição, mais tarde também foram 

recuperadas a pintura da abóboda e das paredes 
ODWHUDLV�� GHVWD� YH]� SHOR� DUWLVWD� 0DUWLQHOOL� H� RXWURV�
artistas.

RETÁBULO

Todas as igrejas católicas são 
LGHQWL¿FDGDV�SHODV�VXDV�WRUUHV��

TXH� VLPEROL]DP� DV� SUHFHV� TXH� VH�
elevam aos altos dos céus. A torre 
desta igreja é orgulho e símbolo da 
Vila Mariana. É ponto de referência 
GH� QRVVR� EDLUUR�� 3HOD� VXD� EHOH]D�
e destaque, foi declarada ponto 
turístico municipal pelo então 
governador, Dr. Paulo Egídio 
Martins. 

Seu projeto é do engenheiro 
Dr. Marino Parolari, sob esboço 
do desenhista Alboni, e sua 
construção demorou vários anos 
GHYLGR� jV� YiULDV� GL¿FXOGDGHV�
encontradas ao longo do tempo. 
Foi totalmente lavada e reformada 
QR� DQR�GH�������e�XPD�GDV�PDLV�

altas da cidade, medindo 70 
metros. Em estilo quinhentista, 
destacam-se, em sua frente, os 
evangelistas Mateus e Lucas, além 
de outros belos detalhes. Possui 
���� GHJUDXV�� D� SDUWLU� GR� LQtFLR�
do coro da igreja até o seu cume, 
divididos em cinco pavimentos. 

No segundo patamar da torre 
HVWmR� ORFDOL]DGRV� GRLV� VLQRV� TXH�
lá existem desde a inauguração 
da torre, quando foram bentos 
com os Santos Óleos, cerimonial 
sagrado da Igreja. Hoje, tocam 
automaticamente ao meio-dia e às 
���KRUDV��KRUDV�GR�$QJHOXV��VHQGR�
suprimido o toque matinal para não 
incomodar os residentes próximos. 
Tocam em graduações, em escala 
sonora, também anunciando aos  
¿pLV� DV� FHOHEUDo}HV� OLW~UJLFDV�
dominicais e festas, como 
verdadeiros instrumentos da 
SD]�� 2V� VRQV� VmR� R� DQ~QFLR� GDV�
celebrações, chamando o povo 
GH� 'HXV�� LPLWDQGR� D� SUySULD� YR]�
d’Ele. Transmitem-nos uma 
alegria em toques vibrantes que 

exultam e exaltam. 
Estes são alguns dos detalhes 

recolhidos dos Livros de Tombo da 
paróquia. Muito mais poderíamos 
escrever sobre este templo erguido 
para louvar a Deus e acolher os 
¿pLV� FRPR� XPD� PmH� DFROKH� VHXV�
¿OKRV��$PHPRV� D�'HXV��$PHPRV�
nossa Mãe. Louvados sejam 
Deus e Nossa Senhora da Saúde e 
protejam a todos nós. Amém!

TORRE E SINOS
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Daquela imensidão de território 
da Paróquia de N. Sra. da 

Saúde, criada em 19 de abril de 
������KRMH�VH�UHGX]�D�XP�WHUULWyULR�
bem menor, limitado por seis outras 
paróquias, dela desmembradas, ao 
longo do tempo. Motivo principal 
foi o crescimento da população da 
cidade de São Paulo.

Desde longa data, sempre 
houve necessidade premente de 
a Arquidiocese de São Paulo 
desmembrar das paróquias mais 
DQWLJDV� RXWUDV� TXH�� SRU� VXD� YH]��
também se desmembraram.

Nossa paróquia de N. 
Sra. da Saúde nasceu por um 
desmembramento da Paróquia de 
Santa Generosa da Vila Mariana. 
6y� HP� ������������ IRUDP�
desmembradas de N. Sra. da Saúde 
três paróquias, por D. José Gaspar 
de Alfonseca e Silva: Santo Inácio 
de Loiola de Vila Clementino, 

São Francisco de Assis de Vila 
Clementino, e Paróquia de Santa 
Margarida Maria da Aclimação, 
desmembrada das paróquias da 
Aclimação, Cambuci e N. Sra 
da Saúde. Como a população 
paulistana crescia sempre, 
mais cinco paróquias foram 
desmembradas de N. Sra. da Saúde 
pelo Arcebispo Metropolitano de 
São Paulo, S. Excia. Revma. D. 
José Gaspar de Alfonseca e Silva, 
HP������

A igreja de Santo Ivo foi 
construída pelos padres Fr. 
Lourenço Lopes e Fr. Casto Santos, 
que acompanhou toda a obra, em 
um terreno comprado pela Ordem, 
QR� -DUGLP� /XVLWkQLD�� HP� ������
Foi inaugrada pelo cardeal de São 
Paulo D. Agnelo Rossi, em maio 
de 1966. Criada por esta paróquia, 
é até hoje administrada pelos 
Agostinianos de N. Sra. da Saúde.

No momento, a paróquia de 
1�� 6UD�� GD� 6D~GH� HVWi� UHGX]LGD�
e contornada pelas seguintes 
seis paróquias. Número 1 – S. 
Francisco de Sales: da Rua Luis 
Gois pela Rua Jureia, desce a Rua 
6��&UX]��VHJXH�SHOD�5XD�%RUHEL�H�
vai até a Rua vergueiro. Número 
��±�6��5LWD�GH�&iVVLD��5HJLmR�6p���
segue pela Rua Dr. José Estefno. 
1~PHUR� �� ±� 6�� ,QiFLR� GH� /RLROD��
segue pela Rua Conde de Irajá 
e Rua Sena Madureira. Número 
4 – S. Francisco de Assis: segue 
SHOD� 5XD� %RWXFDWX�� FUX]DQGR�
com a Rua Loefgreen e seguindo 
SHOD�5XD�1DSROHmR� GH�%DUURV� DWp�
a Rua Luis Góis. Número 5 – S. 
Rita de Cássia: segue pela Rua 
Luis Gois até a Rua Domingos de 
Morais. Número 6 – S. Teresinha 
do Menino Jesus: segue pela Rua 
Luis Gois até a Rua Jureia.

DIVISAS ATUAIS DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE

Limites atuais da paróquia N. Sra. da Saúde



8 - Paróquia vivA

PÁROCOS DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE

Conheça quem foram os párcos de Nossa Senhora da Saúde, de sua criação até hoje.

1. Fr. Casto Delgado 2. Fr. Tomás Sarnago
3. Fr. Agustín Critobal

4. Fr. Juan Ruiz

5. Fr. Amâncio Mácua

6. Fr. Lorenzo Lopez

7. Fr. Pedro Alvarez

8. Fr. Izidro González

9. Fr. Dionísio Pastor



Paróquia vivA - 9

10. Fr. Eufemiano Prieto

16. Fr. Julio Amezua 
Caballero

17. Fr. Adilson  Gomes dos 
Passos Miranda

15. Fr. Benjamín Remiro Díaz
14. Fr. Ignácio Díez López13. Fr. Hipólito Helices Ramos

12. Fr. Francisco Xavier 
Echarri

11. Fr. Enrique González 
Villafañe
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A COMUNIDADE

Primeira residência dos padres na N. Sra. da Saúde, atual Secretaria Paroquial, e primeira 
comunidade a residir nela.

Atual comunidade paroquial: Fr. Adilson  Gomes dos Passos Miranda, Fr. Benjamín Remiro Díaz,
Fr. Ramón  Aliende Torrecilla, Fr. Graciano González  Rodrígues e Fr. José Lorenzo Gómez

HINO DO CENTENÁRIO
Vindos para semear em novos campos,
Filhos de santo  Agostinho aqui chegaram.
Acolhidos foram em terras paulistanas
(�DQLPDGRV��RV�WUDEDOKRV�FRPHoDUDP���ELV�

Cem anos de história se passaram
Construída com amor e oração.
Damos graças a Deus Pai, nosso Senhor
(�DRV�IUHLV�SHOR�WUDEDOKR�H�GRDomR���ELV�

Recolhemos hoje os frutos semeados
Na paróquia centenária da Saúde
Criando comunhão, serviço e vida
6RE�DV�ErQomRV�GH�0DULD�WmR�TXHULGD���ELV�

Autoria:�)U��%HQMDPtQ�5HPLUR�'tD]�

A paróquia foi fundada quando 
Fr. Vicente Soler era Provincial. 

Ele e mais seis companheiros foram 
assassinados pelos perseguidores 
da Igreja durante a Guerra Civil 
em Motril, Espanha. O Papa João 
Paulo II os declarou beatos no ano 
1999.

FIGURA IMPORTANTE NA CRIAÇÃO DA 
PARÓQUIA: FR. VICENTE SOLER
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Deus, nosso Pai, Senhor da 
9LGD�H�GD�+LVWyULD��WHXV�¿OKRV�

H�¿OKDV�YLPRV�KRMH�DJUDGHFHU�SHOD�
tua bondade e presença amorosa 
durante os 100 anos de existência 
desta paróquia, erguida em teu 
louvor e em louvor a Nossa 

Senhora da Saúde.
Te pedimos, Senhor, que 

a tua bênção e a bênção de 
Nossa Senhora da Saúde sejam 
derramadas sobre nós, nossas 
famílias, sobre os necessitados e 
HQIHUPRV��&RQ¿DPRV�HP�WL��QRVVR�

Pai, que nos ama e em Maria, 
nossa Mãe, que nos protege.

Obrigado, Senhor, por 
tantas graças recebidas de teu 
coração generoso e de tuas mãos 
acolhedoras. Pelos 100 anos de 
história, obrigado, Senhor. Amém.

CURIOSIDADES DA PARÓQUIA

Casamento realizado na igreja

Documento de constituição do Apostolado da 
Oração

Diploma de Admissão da Congregação das 
Filhas de Maria

Primeiro batismo realizado em 
nossa paróquia

ORAÇÃO PELO CENTENÁRIO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE

100 anos da primeira comunhão em nossa 
paróquia

Autoria:�)U��%HQMDPtQ�5HPLUR�'tD]�
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PASTORAIS EXISTENTES ATUALMENTE NA PARÓQUIA
SERVIÇOS DE CULTO

ACOLHIDA: Tem como 
¿QDOLGDGH� SULQFLSDO� UHFHEHU� EHP�
as pessoas que procuram nossa 
igreja. Não só os que vêm à missa 
aos domingos, mas em todas as 
ocasiões. Existe uma equipe que 
SURFXUD�UHFHEHU�H�RULHQWDU�RV�¿pLV�
tanto nas horas de culto ou eventos 
diversos como no dia a dia, durante 
o expediente paroquial.

LITURGIA: Esta pastoral é 
muito importante no contexto 
GD� YLGD� SDURTXLDO�� SRLV� UHÀHWH� D�
sua espiritualidade. A equipe de 
OLWXUJLD�SUHSDUD�H�RUJDQL]D�WRGDV�DV�
celebrações: dominicais e outras.

CANTO LITÚRGICO: 
Esta atividade paroquial está 
intimamente unida à liturgia e 
GHOD� ID]� SDUWH�� e� FRPSRVWD� SRU�
pessoas que animam e enriquecem 
as celebrações através do canto, 
incentivando a comunidade para 
também participar e torná-las mais 
bonitas e alegres.

INICIAÇÃO CRISTÃ

BATISMO: Os serviços da 
3DVWRUDO� GR� %DWLVPR� HVWmR�
RUJDQL]DGRV� HP� WUrV� HWDSDV�� D��
Acolhida, inscrições e orientações 
SHOD�HTXLSH�GH�DWHQGLPHQWR�jV����H�

��� IHLUDV�� GDV� ����� jV� ��K� H� GDV�
���jV������K��E��$�SUHSDUDomR�GH�
pais e padrinhos é feita no sábado 
DQWHULRU� j� FHOHEUDomR� GR� %DWLVPR�
TXH� RFRUUH�� F�� *HUDOPHQWH�� QR�
quarto domingo de cada mês, às 
16 horas. 

EUCARISTIA: A Pastoral da 
Catequese de Crianças, composta 
pela equipe de catequistas e 
assistente espiritual. Abrange: Pré 
Catequese, Primeira Eucaristia 
e Perseverança. O tempo de 
preparação para a Primeira 
Eucaristia, segundo normas da 
Arquidiocese, é de dois anos. Para 
a inscrição no 1º ano da catequese 
D�FULDQoD�GHYHUi�HVWDU�DOIDEHWL]DGD��
As crianças que já receberam a 
(XFDULVWLD�SDVVDP�D�ID]HU�SDUWH�GD�
turma de Perseverança. Horário 
GRV�HQFRQWURV��GRPLQJRV��GDV��K���
às 10 horas. Missa às 10 horas. 
A Catequese de Adultos tem a 

¿QDOLGDGH� GH� SUHSDUDU� SHVVRDV�
adultas para receberem os 
VDFUDPHQWRV� GR� %DWLVPR��
Eucaristia, Crisma e Matrimônio. 
(QFRQWURV� UHDOL]DGRV� jV� WHUoDV�
IHLUDV�� GDV� ��� jV� ��K���� $RV�
GRPLQJRV��GDV���jV���K���

CRISMA: Está orientada 
principalmente para os jovens que 
GHVHMDP�FRQ¿UPDU� VHX�EDWLVPR�� H�
comprometer-se em seguir a Jesus 
&ULVWR��2UJDQL]DomR�GD�SDVWRUDO��
Os encontros são semanais aos 
GRPLQJRV�GDV���jV���K����KRUiULR�
em que se inicia a missa dos jovens. 

PASTORAL DE NOIVOS: 
Os noivos se inscrevem para o 
encontro na secretaria da paróquia, 
de acordo com o calendário já 
GH¿QLGR�SDUD�R�DQR��*HUDOPHQWH�p�
UHDOL]DGR�QR�GRPLQJR��D�FDGD�GRLV�
PHVHV��GDV���jV���K���1R�HQFRQWUR�
os noivos participam de palestras 
de formação cristã, psicológica e 
relacionamento matrimonial, além 
de palestras e orientações práticas 
para a cerimônia do casamento. 
¬V� ��K��� SDUWLFLSDP� GD� PLVVD�
dominical e, a seguir, é servido 
almoço. 

ESPIRITUALIDADE E 
FORMAÇÃO

APOSTOLADO DA ORAÇÃO: 
Seu carisma está voltado para a Catequese paroquial

Primeira Comunhão
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PASTORAIS EXISTENTES ATUALMENTE NA PARÓQUIA
oração, divulgar a devoção 
ao Sagrado Coração 
de Jesus, a prática das 
primeiras sextas feiras do 
mês, com missa e adoração 
ao Santíssimo Sacramento 
na Hora Santa. 

LEGIÃO DE MARIA: 
7HP� D� ¿QDOLGDGH� GH�
divulgar a devoção a Nossa 
6HQKRUD��5HDOL]DP�UHXQLmR�
mensal de formação. 
)D]HP�YLVLWDV�DRV�GRHQWHV�

GRUPOS DE ORAÇÃO 
– RCC: Este movimento da Igreja 
WHP� FRPR� ¿QDOLGDGH� SULQFLSDO� R�
louvor ao Senhor e leitura orante 
da Palavra de Deus. As reuniões 
DFRQWHFHP�jV����IHLUDV��jV����KRUDV��

ASSOCIAÇÃO DE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA: Surgiu 
como iniciativa de um grupo 
de paroquianos, muitos deles 
nossos irmãos portugueses, com a 
¿QDOLGDGH�GH�SURPRYHU�D�GHYRomR�
D�1RVVD�6HQKRUD�GD�)iWLPD��5H]DP�
o terço todos os dias às 17 horas e 
QRV�GLDV����p�UH]DGD�PLVVD�HP�VHX�
ORXYRU��jV����KRUDV��

ARTESÃS DE SANTA RITA: 
Um grupo de senhoras devotas 
de Santa Rita, chamadas “Artesãs 
GH� 6DQWD� 5LWD´�� UHDOL]D� WUDEDOKRV�
de costura, bordado e pintura 
para ajudar mães necessitadas, 
preparando enxovais para bebês. 
5HDOL]DP� UHXQL}HV� PHQVDLV��
seguidas por missa celebrada às 
��K����WRGR�GLD������

MÃE PEREGRINA – 
MOVIMENTO APOSTÓLICO 
DE SCHOENSTATT: Promove 
o encontro com Deus através 
de Maria; por ela Jesus veio ao 

mundo. Promove e incentiva as 
visitas da capelinha de Nossa 
Senhora às famílias. Por isso este 
movimento é conhecido como 
³0mH�3HUHJULQD´��

M I N I S T R O S 
EXTRAORDINÁRIOS DA 
SAGRADA COMUNHÃO: É um 
serviço que alguns cristãos leigos 
exercem nas paróquias, auxiliando 
na pastoral dos enfermos, exéquias 
e distribuição da comunhão 
nas celebrações das missas e 
aos doentes. É um ministério 
temporário.

CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE: Responsável 
pela promoção da CF na paróquia 
através do estudo do texto base, 
SDOHVWUDV�� HODERUDomR� GH� FDUWD]HV�
e divulgação do tema e lema, 
incentivando a campanha.

TERCEIRA IDADE: É um 
JUXSR� TXH� YHLR� GLQDPL]DU�
bastante a nossa paróquia 
com sua presença diária em 
suas diversas atividades. 
Promovem cursos, trabalhos 
manuais, reuniões, festas, 
etc. Também são ministradas 
palestras com um sentido 
espiritual e humano. 

JUVENTUDE: O grupo 
desenvolve atividades 
espirituais, culturais, 
esportivas e sociais. A “missa 
GRV� MRYHQV´� p� FHOHEUDGD� DRV�

GRPLQJRV�� jV� ��K���� e� EDVWDQWH�
animada e participada.

FSAR: FRATERNIDADE 
SECULAR AGOSTINIANA 
RECOLETA: É um grupo 
composto por homens e mulheres 
que procuram enriquecer-se com 
a espiritualidade agostiniana. São 
UHDOL]DGDV� GXDV� UHXQL}HV�PHQVDLV��
XPD� GH� /HLWXUD� 2UDQWH� GD� %tEOLD�
�³/HFWLR� 'LYLQD� $JRVWLQLDQD´�� H�
outra de formação agostiniana, 
além de celebrações litúrgicas em 
louvor a santos agostinianos.

COMUNIDADE DAS MÃES 
MÔNICA: São mães que, 
divididas em grupos, formam 
verdadeira corrente de oração 
SHORV�VHXV�¿OKRV��6mR�GHQRPLQDGDV�
³0mHV� &ULVWmV� 6DQWD� 0{QLFD´�
porque procuram seguir o exemplo 

Aula para a Terceira Idade

Jovens trabalhando na festa
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deixado por Santa Mônica, mãe de 
6DQWR�$JRVWLQKR��TXH�SRU����DQRV�
FKRURX�H� UH]RX�SHOD�FRQYHUVmR�GH�
VHX�¿OKR��5H~QHP�VH�XP�GRPLQJR�
por mês, às 9 horas. 

VOCACIONAL: Preocupa-
se com o surgimento e o 
encaminhamento de todas as 
vocações e ministérios na Igreja. 
Seu foco são os grupos de crianças, 
adolescentes, jovens e suas 
IDPtOLDV�� ID]HQGR� RUDo}HV� SHODV�
vocações e promovendo atividades 
que os auxiliem a descobrir, a 
assumir e a desenvolver a vocação 
ou o ministério a que Deus os 
FKDPRX�� 7RGR� GLD� ��� GR� PrV��
aqui na paróquia, é celebrada uma 
MISSA PELAS VOCAÇÕES.

PASTORAIS SOCIAIS

CESTAS BÁSICAS: O segundo 
domingo de cada mês é chamado 
³GLD� GH� RIHUWD� GH� DOLPHQWRV´��
2V� ¿pLV� ID]HP� VXDV� RIHUWDV� GH�
alimento na hora do ofertório nas 
missas. Com estes alimentos e 
outros entregues durante o mês, a 
equipe de assistência social forma 
cestas básicas que serão entregues 
às famílias carentes, já cadastradas. 
$OpP� GLVVR�� WRGDV� DV� ��� IHLUDV�

atendem no período 
da tarde, das 14 às 17 
horas, as pessoas que 
QRV� SURFXUDP� D� ¿P�
de obter alimentos ou 
roupas, também doadas 
por paroquianos.

ALFABETIZAÇÃO 
DE ADULTOS: 
Esta pastoral nasceu 
na paróquia como 
fruto da Campanha da 
)UDWHUQLGDGH�GH�������FRP�R�WHPD�
³)UDWHUQLGDGH� H� (GXFDomR´�� 8P�
grupo de professores voluntários 
atende às pessoas adultas, homens 
e mulheres, ensinando-os a ler e 
escrever, além de operações de 
matemática, reforço, etc. Este curso 
GH�DOIDEHWL]DomR�WHP�SDUFHULD�FRP�
R� 6(1$,�� TXH� HPLWH� FHUWL¿FDGR�
de habilidades básicas de leitura e 
HVFULWD��6mR�GRLV�WXUQRV��GH����D����
feira: tarde e noite.

TIVE FOME E ME DESTE DE 
COMER: Mensalmente um grupo 
GH�YROXQWiULRV�UHDOL]D�D�GLVWULEXLomR�
de refeições aos moradores em 
situação de rua e comunidades 
carentes. Os voluntários também 
GLVWULEXHP�NLWV�GH�KLJLHQH�SHVVRDO��
cobertores, agasalhos, calçados 
e brinquedos, além de levar 
orações, palavras e votos de fé e 
manifestações de afeto.  

GRUPOS DE A.A. / N.A. / A.E.: 
A paróquia abre espaço e acolhe 
estes grupos. A.A. e N.A. Eles já 
têm seu regulamento próprio e 
IXQFLRQDP�PXLWR�EHP��$�(���$PRU�
([LJHQWH��p�XP�JUXSR�QRYR�

PASTORAL DA SAÚDE: Esta 
pastoral está voltada para as 
pessoas carentes, que precisam 
de atendimento médico. Todos 

RV� SUR¿VVLRQDLV� VmR� YROXQWiULRV� H�
oferecem seus serviços no “Centro 
Social de Nossa Senhora da 
6D~GH´�

A T E N D I M E N T O 
ODONTOLÓGICO: Uma 
HTXLSH� EHP� RUJDQL]DGD� GH�
SUR¿VVLRQDLV� H� HVWDJLiULRV� DWHQGH�
aos pacientes em cinco gabinetes 
dentários, bem equipados. O 
DWHQGLPHQWR�p�SUR¿VVLRQDO�H�RFRUUH�
TXLQ]HQDOPHQWH�� DRV� ViEDGRV��
�K���

A T E N D I M E N T O 
PSICOLÓGICO: Este serviço 
social é de responsabilidade de 
SVLFyORJDV� YROXQWiULDV� TXH� ID]HP�
atendimento às terças e quintas-
feiras na parte da tarde.

FARMÁCIA: Este serviço 
é exercido por uma equipe 
coordenada por uma médica e 
WHP� FRPR� ¿QDOLGDGH� IRUQHFHU�
medicamentos mediante 
apresentação de receita médica. 
)XQFLRQD� jV� ��� IHLUDV� GDV� ��� jV�
16 horas. Os medicamentos são 
doados por laboratórios, médicos e 
pessoas particulares.

OUTRAS PASTORAIS

DÍZIMO:� $� 3DVWRUDO� GR� 't]LPR�
merece uma atenção especial na 

PASTORAIS EXISTENTES ATUALMENTE NA PARÓQUIA

Vista interna da igreja
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PASTORAIS EXISTENTES ATUALMENTE NA PARÓQUIA

A ,JUHMD�1��6UD��GD�6D~GH�UHDOL]D�D�festa de sua padroeira no dia 15 de 
agosto, dia da celebração da Assunção 
de Nossa Senhora, com festas 
religiosas e recreativas, destacando-
se o tríduo e a missa solene seguida 
por procissão pelas ruas. Todo dia 
��� jV� ��K��� p� FHOHEUDGD� D�PLVVD� HP�
honra a N. Sra. da Saúde e bênção aos 
enfermos.

Constatamos com alegria que a 
devoção a Nossa Senhora da Saúde 
HVWi� DXPHQWDQGR� HQWUH� RV� ¿pLV��
LQFOXVLYH�GH�RXWURV�HVWDGRV�GR�%UDVLO�

DEVOÇÃO A N. SRA. DA 
SAÚDE

,JUHMD�� 6XD� ¿QDOLGDGH� SULQFLSDO�
p� GHVSHUWDU� QRV� ¿pLV� FDWyOLFRV� R�
dividir com a comunidade parte 
daquilo que recebe como fruto do 
VHX�WUDEDOKR��SUR¿VVmR��HWF��$VVLP�
ele se torna mais participante 
GD� YLGD� GD� SDUyTXLD�� 't]LPR� p�
partilha, compromisso e sinal de 
comunhão e gratidão. Existe uma 
equipe que coordena esta pastoral 
e que se coloca à disposição para 
orientações e esclarecimentos.

SERVIÇO DE ESCUTA: É 
constituído por um grupo de 
pessoas preparadas para oferecer 
um espaço àqueles que necessitam 
ser acolhidos e escutados, em 
PRPHQWRV� GH� DOHJULDV� H� WULVWH]DV��
encantos e sofrimentos. O 
atendimento é feito de segunda 
a sábado, em horários diversos, 
tanto na parte da manhã como da 
tarde, na igreja. Não de trata de 
FRQ¿VVmR�

FESTAS E EVENTOS: É a equipe 
UHVSRQViYHO� SHOD� RUJDQL]DomR��
GLYXOJDomR�H�UHDOL]DomR�GH�HYHQWRV�
e festas da comunidade paroquial 
H� D� ¿QDOLGDGH� p� SURPRYHU� D�

integração dos seus membros. Os 
frutos materiais destinam-se para 
ajudar às diversas necessidades da 
paróquia.

COMUNICAÇÃO – PASCOM: 
É um serviço prestado por 
um grupo de paroquianos que 
tem como objetivo principal 
a publicação mensal do jornal 
³3DUyTXLD� 9LYD´�� (VWH� WUDEDOKR�
requer muita dedicação tanto na 
elaboração das matérias, escolha 
GH� DUWLJRV� H� IRWRJUD¿DV�� TXDQWR�
na montagem e diagramação do 
jornal.

LIVRARIA PAROQUIAL: A 
OLYUDULD�IRL�FULDGD�FRP�D�¿QDOLGDGH�
de oferecer ao povo cristão 
subsídios para sua formação e 

exercer sua espiritualidade e 
devoções através de livros e artigos 
religiosos diversos. 

SECRETARIA: Os serviços 
prestados pela secretaria paroquial 
VmR� HVSHFLDLV� SHOD� VXD� ¿QDOLGDGH��
SHOD�VXD�LPSRUWkQFLD��(OD�p�R�URVWR�
de uma paróquia e procuramos 
que assim seja: acolhedora, 
FRPSHWHQWH�� H¿FLHQWH� H� FKHLD� GH�
amor e respeito pelos que nos 
procuram.

CPP – CONSELHO PASTORAL 
PAROQUIAL: As pastorais, 
movimentos e associações acima 
citados estão representados no CPP, 
sob a orientação do pároco. Nas 
reuniões são tratados os assuntos 
referentes à vida paroquial. 

Batismo comunitário
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A PARÓQUIA SOMOS NÓS
“Sal da Terra e Luz do Mundo” (Mt 5,13-14)

Os leigos e leigas são os prota-
JRQLVWDV� GD� DomR� HYDQJHOL]D-

dora no mundo. É com eles que a 
Igreja parte para sua sublime mis-
são de levar Jesus Cristo “a todos 
RV�SRYRV´�� �$�YRFDomR�OHLJD�p�VHU�
a face de Cristo no meio da huma-
nidade.

9LYHPRV�� QHVWH� DQR� ������ R�
ANO NACIONAL DO LAICATO. 
Encerrando o jubileu do primeiro 
centenário de nossa paróquia, te-
mos a satisfação de reconhecer e 
agradecer a muitos e muitos que 
cumpriram sua missão por aqui, 
sendo sal e fermento no mundo, 
em diversos ministérios, seja na 
formação, nos serviços básicos 
da comunidade de fé, animando a 
liturgia, a catequese e os serviços 
pastorais, bem como o testemunho 
no serviço aos mais necessitados 
e carentes, através de pastorais 
FRPR�GD�VD~GH�H�VRFLDO���$¿QDO��D�

grande missão dos leigos é criar 
condições para a proteção do ser 
humano fora da Igreja: onde mo-
ram, vivem e trabalham.

Muitos leigos, já falecidos, pas-
saram por esta paróquia e lança-
ram suas sementes e, ainda hoje, 
estamos recolhendo os frutos. Ou-
tros ainda, após anos de dedicação, 
perseveram em suas atividades 
pastorais, sempre com a consciên-
cia de não somente pertencerem à 
paróquia, mas de serem paróquia. 
E ainda há os que sempre estão 
chegando,  cada um com sua mis-
são, para testemunhar e animar a 
nossa comunidade. Todos, ao co-
nhecerem Jesus Cristo, optaram 
SRU�VHJXL�OR�QD�¿GHOLGDGH�H�QD�FD-
ridade, servindo aos semelhantes. 

Somos gratos a todos os religio-
sos agostinianos recoletos, que por 
aqui passaram, desde a Capela de 
6DQWD� &UX]�� HQIUHQWDQGR� WRGDV� DV�

GL¿FXOGDGHV�GDTXHOD�pSRFD�H��DWUD-
vés de trabalho muito árduo, nos 
têm guiado como pastores, durante 
toda a existência desta nossa paró-
quia.  Muitos freis já não estão en-
tre nós, sendo que os últimos que 
vieram a falecer foram Frei Eufe-
miano Prieto e Frei Honório Osés, 
ainda vivos na memória dos que os 
conheceram. Muitos passaram por 
aqui, deixando muitas marcas e, 
hoje, dão continuidade à sua mis-
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prias do sacerdócio ministerial em 
outras paróquias, vivendo numa 
comunidade de irmãos, segundo o 
carisma de Santo Agostinho. 

(Q¿P�� OHPEUDPRV� TXH� 6(5�
IGREJA é ser cristão, sejamos lei-
gos ou religiosos. Juntos, somos 
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Juntos somos todos a nossa paró-
quia! 

A todos, a nossa gratidão!


