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"Temos de entrar
no terceiro milênio
sentados a mesa,
comendo, saudáveis,
fraternos, abrigados
do frio, da chuva
e do vento."
Dom Hélder Câmara

“... quando dou pão aos pobres,
chamam-me de santo, quando
pergunto pelas causas da pobreza,
me chamam de comunista."...
Dom Hélder Câmara
"O DOM da paz"
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Dedicatória
À memória dos meus pais.
Saudade e gratidão.
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Prefácio
Padre Francisco das Dores Leite, mais conhecido como
Padre Chiquinho, um homem simples e de bondade
incondicional, vem semeando e cultivando, ao longo de
seu sacerdócio, os valores humanos como fundamentos
cristãos para que se conservem sadias as relações
humanas.
Padre Chiquinho faz parte da história de Santos, e sua
missão há 39 anos, se faz viva junto à Paróquia São
Judas Tadeu, no bairro do Marapé, desenvolvendo
diversas atividades pastorais de amparo aos seus
paroquianos e aos mais necessitados, como a Pastoral
da Criança e a Pastoral da Terceira Idade, denominada
Alegria de Viver.
Licenciou-se em Filosofia e Teologia pela Pontifícia
Universidade Gregoriana de Roma. Em 1985, recebeu o
título de Monsenhor. Exerceu sua vocação docente
junto à Sociedade Visconde de São Leopoldo, onde
também ocupou o cargo de Diretor Geral. Foi membro
do Conselho Presbiterial.
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Sua bondade arrebanha fiéis e mantém acesa a
esperança para muitas crianças e jovens carentes que
buscam amparo
sobrevivência

espiritual e

em

detentor

de

uma

diversas

obras

condições dignas

sociedade.
conduta

assistenciais,

Coração

caridoso

carismática
tendo

de
e

empreende

como

base

a

valorização da família, promovendo encontros, festas,
confraternizações
comunidade.

que

Dentre

contam
os

com

trabalhos

o

apoio

realizados

da
pela

paróquia, destacam-se a entrega de cestas básicas,
orientação familiar, assistência médica e intermediação
para adoção de bebês.
Conhecer o Padre Chiquinho e tê-lo como conselheiro e
amigo de todas as horas, no convívio de nossa
comunidade, é uma benção de Deus, e a cada dia, sua
presença junto a nós, na fé e na bondade cultivada
pelas suas ações, deve ser celebrada com amor, alegria
e agradecimento.

Marcelo Teixeira
20-07-2007
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Sou grato a DEUS por ELE conceder-me o privilégio de
aproximar-me de pessoas dignas da minha amizade,
admiração e do meu mais profundo respeito:
Monsenhor João Joaquim Vicente Leite
Monsenhor Joaquim Clementino Leite
Alberto Gonçalves Fernandes
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Miracatu e o Vale do Ribeira dão bananas em cachos com
muitas pencas. “Penca de padres” infelizmente só a nossa.
Mons. João Joaquim Vicente Leite,
irmão mais velho e padre há mais tempo em atividade no clero
de Santos. Nasceu em 22 de janeiro de 1924 e foi ordenado em
08 de dezembro de 1948.
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