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JUSTIFICATIVA. - PDL 0083/2015 
O objetivo deste Projeto de Decreto Legislativo é conceder o Título de Cidadão 

Paulistano ao respeitado Francisco das Chagas Teixeira, mais conhecido como Padre 
Francisco das Chagas. 

Padre Francisco das Chagas Teixeira, nascido em 07 (sete) de abril de 1968, na cidade 
de Pedro II, estado do Piauí. Pedro II é um município do Estado do Piauí, comumente chamado 
de "a Suíça piauiense", título esse que adveio do clima característico dessa região, o clima 
serrano, além do fato de que a cidade possui grande potencial turístico. Também chamada de 
"Terra do Opala", possui as únicas minas de opala do Brasil, além de contar com cachoeiras, 
rico artesanato em tecelagem além de imóveis históricos remanescentes da Colônia 
Portuguesa na Cidade. 

Filho de Antonio Teixeira, nordestino migrante que, vislumbrando chances melhores de 
vida, veio pra São Paulo, e tempos depois, trouxe sua família, na época sua esposa Ana 
Pereira de Freitas e seus filhos Francisco, então com 07 (sete) anos e mais dois irmãos, Maria 
e Maurício. Morando na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo, mais um membro da 
família foi concebido, o irmão de Francisco, Edson. Seu pai trabalhava como garçom a 
posteriormente passou a trabalhar como metalúrgico, fazendo com que a família fosse então 
para o município de Sorocaba, onde seu pai estava empregado. 

Francisco passou parte de sua vida em Sorocaba, onde estudava, trabalhava, além de 
ser membro ativo e participante da vida comunitária da Paróquia Nossa Senhora da Piedade 
no bairro do Éden em Sorocaba e lá despertou sua vocação à vida religiosa, que na época 
tinham os Franciscanos à frente da comunidade. 

Ingressou no seminário franciscano no ano de 1992 (mil novecentos e noventa e dois) 
em Agudos, interior de São Paulo, lá fez o Aspirantado. Fez o Postulando em Guaratinguetá - 
SP, e o Noviciado em Rodeio, município de Santa Catarina. Nessa ocasião foi convidado por 
Dom Fernando Figueiredo, Bispo Diocesano de Santo Amaro e também franciscano a fazer 
uma experiência da Diocese de Santo Amaro. Aceitou o convite e em janeiro de 1996 (mil 
novecentos e noventa e seis) chegou a Diocese de Santo Amaro, Dom Fernando o acolheu e 
ingressou no Seminário de Filosofia na rua Santo Alberto. Fez 03 (três) anos de Filosofia e 
quatro anos de Teologia, na Pontifícia Faculdade Nossa Senhora da Assunção. Fez estágio 
pastoral em diversas Paróquias da Dioecese no período de Seminário, dentre os quais fez 03 
(três) anos de estágio pastoral no Santuário Santa Mãe de Deus com o Padre Marcelo Rossi. 

Foi ordenado Diácono dia 20 (vinte) de outubro de 2001 (dois mil e um) e ordenado 
Presbítero no dia (03) três de novembro de 2002 (dois mil e dois) na Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus no Brooklin. 

Em janeiro de 2003 (dois mil e três) assume como administrador paroquial a Paróquia 
Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, no Jardim Selma, região do bairro da Pedreira, São 
Paulo. Lá exerceu a sua primeira experiência como Padre à frente de uma paróquia, 
experiência profunda e marcante na sua trajetória religiosa, onde teve oportunidade de 
implantar um projeto de Evangelização, o SINE (Sistema Integral da Nova Evangelização). 
Aproveitou também para continuar seus estudos e assim contribuir com a Diocese e a Igreja 
como um todo, fez especialização em Liturgia, em cursos de Mariologia, avançados de 
Hebraico, Grego e Latim, cursos na área Bíblica como as Cartas Paulinas e Ato dos Apóstolos. 
Nesse período foi Capelão das Irmãs Filhas de São José e por 02 (dois) anos Capelão do 



Hospital Geral de Pedreira, concomitantemente ao trabalho na paróquia Rainha dos Apóstolos, 
na qual ficou 05 (cinco) anos. 

No ano de 2007 (dois mil e sete) surge então uma oportunidade para estudar Liturgia 
em Roma, pois havia ganhado uma bolsa de estudos, faria o Mestrado e Doutorado a partir de 
2008 (dois mil e oito), porém diante de pedido de Dom Fernando assumiu a paróquia Nossa 
Senhora do Carmo, foi transferido no dia 03 (três) de fevereiro de 2008 (dois mil e oito) e lá 
ficou até 01 (um) de março de 2014 (dois mil e quatorze). Nesse período exerceu a função de 
Pároco, assumiu a coordenação das pastorais da Diocese, foi Diretor Espiritual do Seminário 
de Filosofia e professor na área da Liturgia e professor de Latim no Instituto de Teologia. 

Na Sub-regional SP2 da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) faz parte 
da equipe de Liturgia do Regional e representante do Sub- regional. Continuou os estudos, 
estudou inglês, fez psicopedagogia e didática do ensino superior. 

Nas paróquias por onde passou procurou dinamizá-las com o trabalho evangelizador 
implantando um plano de missão e pastoral integral, indo a todos da Paróquia e dando tudo 
que a Igreja deve oferecer, enquanto tarefa evangelizadora ir principalmente aos afastados que 
já receberam os sacramentos à iniciação cristã. 

Atua e trabalha junto a juventude, especificamente junto à Comunidade Escudeira São 
Jorge, movimento da Igreja que trabalha a catequese renovada tendo com metodologia e 
fundamentos do catecismo católico e catequese renovada, os chamados "escudeiros". 

No dia 02 (dois) de março de 2014 (dois mil e quatorze) assumiu como Pároco a 
Paróquia São José Operário, onde está atualmente. Nos últimos 02 (dois) anos esteve a frente 
da Pastoral Carcerária da Diocese como Diretor Espiritual do ECC (Encontro de Casais com 
Cristo). 

Seu lema de ordenação presbiteral é: 

"Eis que venho Senhor, com prazer e faço a vossa vontade". (SI, 39,9). 

Pela extrema relevância e importância junto à Igreja, à Comunidade e a Cidade de São 
Paulo, esse projeto visa conceder o Título de Cidadão Paulistano ao Padre Francisco das 
Chagas, a ser entregue pelo nobre Vereador Alfredinho. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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