01 de Novembro de 2022

Nota Oficial
A Associação Alessandro Nottegar vem por meio desta nota informar que está passando por uma série de
mudanças e transformações.
Nascemos de uma obra missionária católica, a Comunidade Regina Pacis, com o intuito de servir os mais
pobres e quem mais precisasse de cuidado. Desde 1990, começamos a nossa atuação no Brasil, sobretudo
com projeto de educação, e hoje também com projetos de assistência social e cursos profissionalizantes.
Em julho de 2021, a Santa Sé, através do Dicastério da Vida Consagrada, após cinco anos de estudo sobre
a instituição, decidiu encerrar as atividades da Comunidade Regina Pacis. No decreto de supressão da obra
religiosa, as autoridades eclesiais convidaram todas as pessoas que faziam parte da Comunidade Regina
Pacis a fazer o possível para levar adiante as obras sociais da Associação Alessandro Nottegar.
Como filhos da igreja, todos os membros atenderam ao convite da Santa Sé e abraçaram as obras sociais
na sua continuidade.
Após um ano de muito trabalho para reconstrução da associação, de desvinculação com a obra religiosa
suprimida, de apoio a todas as pessoas que faziam parte da obra religiosa, de aprofundamento do propósito
e dos valores que nos levam adiante em cada projeto, identificamos uma oportunidade para reassumir a
história da associação com uma nova identidade, uma nova “Razão Social”.
Sim! Roupa nova! Nome novo!
Permanecem os mesmos valores, o mesmo propósito com uma noção mais profunda e assertiva do que
nunca.
A Associação Alessandro Nottegar agora se chamará SENTIERO!
“Sentiero” é uma palavra do italiano que pode ser traduzida em português para “caminho”. Entendemos que
estamos à caminho, como os primeiros cristãos. Mantemos o desejo de seguir Jesus Cristo “o Caminho, a
Verdade e a Vida”! O venerável Alessandro Nottegar continua como nosso modelo de quem estava sempre
a caminho, seguindo as pegadas do Cristo.
Nós da Sentiero queremos manter o ímpeto de ajudar as pessoas que se aproximam de nosso projetos a
reencontrar o protagonismo da própria história com dignidade e com propósito.
A todas as pessoas e instituições que já caminhavam conosco: estamos vivos! E há muita coisa ainda por
conquistar juntos e para o bem da humanidade!
E a você que está chegando: boas vindas! Somos SENTIERO! Estamos a caminho!
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