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A  presente  propositura  tem  por  objetivo  conceder  a  honraria  Título  de  Cidadão
Paulistano  ao  Padre  Sylvestre  Sangala  Mulangwa,  pelos  relevantes  serviços  prestados  a
população da cidade de São Paulo, conforme demonstra sua biografia que segue em anexo.

BIOGRAFIA

PE. SYLVESTRE SANGALA MULANGWA, natural e nascido em Mingana no sudeste
do CONGO (República Democrática do Congo, antigamente colônia Belga), no dia 01/01/1959,
quase um ano antes da Independência do Congo. Desde 2016, foi naturalizado no Brasil.

Nasceu  o  segundo  filho  de  05  irmãos,  do  Sr.  Mulangwa  Godefroid  e  dona  Marie
Kamonge, família cristã que vivia do comércio e agricultura. Porém, a família sofreu muito pela
guerra e rebelião dos anos 60 até 63.

Fez  estudos primários  (1967-1974)  e  secundários  (1974-1980),  inclusive  Seminário
Menor para ser padre, em Mingana e Kasongo.

Estudou no Seminário Maior  em Murhesa-Bukavu (Filosofia  e Teologia),  Capital  da
Província Oriental de Kivu, 1980-1986.

Graduou-se  em  Teologia  Moral  na  Pontifícia  Universidade  Católica  de  Kinshasa,
Capital do Congo (1986-1989).

Entrou no Noviciado dos Padres Maristas em Mboro-Senegal (1990-1991).

Foi  enviado  em  Camarões  e  fez  um  Mestrado  em  Ciências  Sociais  na  Pontifícia
Universidade Católica da África Central-Yaundé (1991-1996).

No dia 17 de julho de 1994 foi ordenado Padre marista em Kimwenza-Kinshasa/Congo.

Iniciou seu ministério em Yaundé-Camarões como formador no Seminário dos Padres
Maristas em (1994-1996).

Foi  enviado  em  Dacar-Senegal  como  Professor  e  Formador  no  Instituto  Santo
Agostinho.

Assumiu como Pároco, Diretor espiritual e Vigário no Colégio Sainte Marie de Hann e
em Mboro, Senegal (1996-2000).

Foi enviado para uma experiência pastoral na Bélgica e França com os Maristas (1998-
1999).

Em Abril de 2000, a Administração Geral de Roma solicitou a sua colaboração para
uma missão ad gentes e continental para o Brasil. Aceitou com receio e sem ter noção do
desafio desta nomeação.

Chegando do Brasil, foi para Curitiba no Seminário dos Padres e aprendeu com uma
professora a língua portuguesa durante seis meses e logo, a experiência foi interrompida para
começar a  missão na Diocese de Caetité  na Bahia.  No início  de 2001 foi  nomeado como
Vigário na Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, assumindo no mesmo tempo a nova
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Jd. Fim de Semana e a Comunidade Santa Maria Gorete.

Padre  Sylvestre  se  dedicou  com  fé  e  amor  e  desempenhou  uma  pastoral  de
proximidade.  Em  2002,  conseguiu  criar  a  Paróquia  Santa  Maria  Gorete  no  Jd.  Duprat  e
reformou a Igreja Sagrado Coração de Jesus.



Na mesma dinâmica, aderiu ao projeto de criar a Caritas paroquial para atender as
famílias Carentes.

Procurou aprimorar  seu conhecimento tanto na formação espiritual  como na social,
participando dos congressos e fóruns com mais de 7 certificados obtidos no sudeste como no
norte  do  Brasil,  inclusive  a  missão  amazônica  onde  foi  em  2019  com  os  paroquianos
paulistanos ao encontro do povo ribeirinho de Belém-Pará. Foi o melhor presente de seu jubileu
de prata sacerdotal.

Conquistou  a  confiança  de  seus  superiores  que  lhe  confiaram  a  Paróquia  Nossa
Senhora do Bom Conselho desde 2003. Animado pelo mesmo zelo missionário, empreendeu
uma obra grandiosa de reformas para se adequar ao grande vento de mudança econômica e
estrutural que soprou na zona sul de São Paulo, em particular nos bairros que fazem parte do
seu território paroquial: iniciou a Construção da nova igreja.

Quais são as novidades?

-  Instalação  da  sede  da  Subprefeitura  de  Campo  limpo,  vizinha  a  igreja  e  Padre
Sylvestre colabora com todos os administradores.

- Chegada do Metrô com a estação Campo Limpo Lilás.

- Construção e inauguração do Shopping Campo Limpo, SESC Campo Limpo, Roldão,
Universidade FAATESP/Faculdade Álvares de Azevedo, etc. Sempre chamado para dar uma
bênção.

- O Projeto DESCOMPLICA instalado também ao redor da igreja.

Em 2006, foi o lançamento da Pedra fundamental da nova igreja Nossa Senhora do
Bom Conselho cuja Construção foi concluída em 2017. Com caraterística da nossa Cidade de
São Paulo: são os nomes das famílias e os benfeitores inclusive alguns políticos da nossa
Região  Sul.  Redinamizamos  a  Caritas  paroquial  e  hoje,  temos  creche  conveniada  com a
Prefeitura de São Paulo, há dez anos acolhemos mais de 1.000 crianças de famílias humildes e
também mais de 30 profissionais.

Atendimento com leite do Governo Estadual, as cestas básicas, doações de roupas;
hoje chegamos a atender 450 famílias.

Em nossa administração paroquial, acolhemos todas as noites para permitir o apoio
mútuo  e  humanizado,  os  dependentes  químicos  em  recuperação  através  da  irmandade
Narcóticos Anônimos, que se reúnem todas as noites numa sala paroquial.

Já organizamos em parceria com a Prefeitura de São Paulo curso de capacitação,
curso de alfabetização de adultos, voluntariado. Treinamos e incentivamos as Pastorais para os
empreendimentos  e  para  formação  permanente  na  Catequese  e  outros  setores  da  nossa
missão evangelizadora. Depois de censo religioso de 2007, promoveu a pastoral de grupos de
rua e de condomínios, turismo religioso e peregrinação até levar muitos paulistanos conhecer a
Europa e a Terra Santa-Israel e Palestina, Turquia com Agência de Viagem-Genesis.

Além  disso,  Padre  Sylvestre  anima  um  jornal  paroquial  e  incentiva  os  meios  de
comunicação digitais, sobretudo neste tempo da Pandemia.

Em 2016, concluiu uma Pós-graduação em Projetos sociais no Centro Universitário do
SENAC em Francisco  Matarazzo  no  intuito  não  só  de  dar  exemplo  aos  paroquianos mas
sobretudo para ter nova visão e participação na construção de um mundo cheio de desafios,
inclusive do meio ambiente e espiritualidade ecológica para a preservação da natureza.

A vida espiritual do Pe. Sylvestre como Administrador e Pároco, a mais de 18 anos na
Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, se baseia sobre as fontes de dois pulmões como
dizia São João Paulo II: da tradição da igreja ocidental e a da oriental, sem esquecer-se de sua
formação tradicional africana ao encontro no dia-a-dia de todos paulistanos com suas riquezas
e diversidades culturais."
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/08/2021, p. 94

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 

Câmara Municipal de São Paulo Justificativa - PDL 0042/2021
Secretaria de Documentação Página 3 de 3
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

