
1980 a 1982, passou a residir no Seminário Santo Afonso, como responsável pelo Secretariado Vocacional da
Província. Em 1983, foi transferido novamente para São João da Boa Vista como auxiliar do Mestre de Noviços.
Em 1985, voltou ao Seminário Santo Afonso, em Aparecida, novamente como responsável do Secretariado
Vocacional. Em abril de 1991, foi transferido, a seu pedido, para a periferia de São Paulo, para a Cidade
Tiradentes, onde permaneceu apenas alguns meses. Pediu então para trabalhar na Diocese de Bom Jesus da
Lapa BA, na cidade de Correntina, aí chegando em agosto de 1991. Depois desta experiência missionária
voltou à Província em 1993, morando no Jardim Paulistano até que em 1994, passou para a nossa Vice-
Província de Recife PE, morando na comunidade Nossa Senhora Aparecida na UR-5 Ibura. Foi um dos
fundadores desta comunidade na periferia de Recife onde trabalhou na Pastoral e na formação do Pré-
Noviciado. Em 1995, voltou para a Província, residindo em Aparecida, na Comunidade do Santuário,
trabalhando na Pastoral dos romeiros. Em 2006, foi transferido para São João da Boa Vista, trabalhando na
Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E em 2009, retornou para Aparecida, integrando novamente a
Comunidade do Santuário Nacional até o fim de sua vida. Pe. Queiroz trabalhou muito com a juventude,
especialmente em São João da Boa Vista e em Aparecida, criando um movimento chamado Encontrinhos nas
Escolas. Desta experiência publicou dois livros. Em seus programas na Rádio Aparecida, especialmente na
apresentação da Consagração a Nossa Senhora, no horário das 15 horas e também em suas homilias contava
muitas histori-nhas e o povo apreciava muito isso. Durante vários anos teve um site próprio na internet onde
publicou muitas dessas histórias que ele recolhia em todos os lugares. Depois fez este mesmo serviço no Portal
A12 onde suas historinhas ainda estão à disposição dos internautas. Teve também um blog na internet chamado
Liturgia Diária Comentada onde apresentava reflexões sobre a liturgia do dia. No dia 02 de fevereiro de 2016
celebrou os 50 anos de sua consagração religiosa. Nos últimos anos sua saúde veio piorando, agravada,
sobretudo, por problemas cardíacos. Foi internado diversas vezes e na última seu quadro se agravou cada vez
mais, vindo a falecer às 21h30 do dia 15 de fevereiro de 2016, sendo sepultado em aparecida, após missa
celebrada às 16h00 no Santuário Nacional.  Pe. José Inácio Medeiros, C.Ss.R. Secretário e Arquivista provincial

IR. MIGUEL (MÁRIO GABRIEL FELIPE) CSsR
+13 de FEVEREIRO 1997 
Nascido em Santa Rita de Caldas, em 1916, nosso Ir. Miguel recebeu na
pia batismal o nome de Mário Gabriel. Era, com mais 15 irmãos, filho de
Gabriel e Maria Amélia Felipe. Duas de suas irmãs fizeram-se religiosas e
um irmão, sacerdote franciscano. Ele mesmo entrou já maduro de seus
34 anos, fazendo o noviciado em Pindamonhangaba, em 1949. Como
noviço tinha a responsabilidade da cozinha, que desempenhou com muito
carinho e competência, mas lamentando que lhe sobrava pouco tempo
para o cultivo espiritual. Este cultivo seria a marca de toda a sua vida.
Professando em fevereiro de 1950, trabalhou nas diversas casas de
Goiás, do Rio Grande do Sul, em Sacramento-MG., e São Paulo. Os
últimos anos foram vividos em intensos trabalhos de hortelão e de
apicultor no Seminário de São Geraldo no Potim, onde cuidou do
reflorestamento dos espaços. Foi um amante da natureza. Mas seus
cuidados maiores sempre foram a vida de oração e a fraternidade. De
gênio forte, perdia a calma diante das coisas erradas, mas seu coração
imenso logo o levava a pedir perdão e a refazer o relacionamento
atencioso e carinhoso com os confrades. Seu zelo apostólico levou-o a
atuar na pastoral da saúde, difundindo a medicina natural e preventiva, zelando muito pela alimentação das
crianças subnutridas. 53 Atingido por um câncer no estômago, seu primeiro desgosto manifesto foi com relação
ao não ter mais forças para o trabalho. As dores, ele as suportou com paciência e muita oração. Enquanto pôde
ainda exercia o ministério da eucaristia no Santuário, em Aparecida, em cuja comunidade estava em
tratamento. A morte veio buscá-lo no dia 13 de fevereiro de 1997. Aqueles que com ele conviveram ficaram
marcados pelo seu testemunho de vida e de santidade, de amor a Deus, aos confrades e aos necessitados. (Pe.
Víctor Hugo)
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