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PADRE ALDO nasceu aos 19 de setembro de 1923, em Petrognano de Caánnori, Lucca (Itália). 
Foi seminarista do Pontifício Instituto das Missões em São Hilário de Gênova e foi ordenado 
sacerdote no dia 29 de junho de 1947 pelo seminário teológico de Milão e bacharelou-se em 
Direto Canônico em Roma. Em 1949, atendendo sua vocação - dedicar sua vida ao sacerdócio 
pelas almas além-fronteira -, atendeu ao chamado dos bispos e padres brasileiros chegando ao 
nosso país em 9 de novembro de 1949. Foi vice-diretor do Colégio Diocesano Santo Antonio, em 
Assis, cidade em que atuou também como professor e coadjutor da catedral. Em 1955 assumiu a 
Direção Regional do PIME - Pontifício Instituto das Missões, no Brasil, o que não o impediu de 
atuar na pastoral. Trabalhou no bairro de Pedreira, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. 
Fundou a paróquia de São Francisco Xavier, na Vila Missionária. 
Toda a vida de PADRE ALDO DA TOFORI foi dedicada àquela paróquia, ao ensino e ao bem 
estar de seus paroquianos, dos pobres e na busca do desenvolvimento social de toda a região Sul. 
Registrar seus inúmeros feitos em prol dos cidadãos e da comunidade demandaria transcrever 
muitos depoimentos. 
Assim, anexamos ao presente projeto o livreto O BOM PASTOR, da Coleção Semeadores da 
Editora Mundo e Missão (1996) que, de forma simples e completa, relata a bem-aventurada vida 
e sacerdócio deste que foi e permanece considerado como o PAI da Vila Missionária. 
PADRE ALDO faleceu no dia 06 de setembro de 1995, vítima de um colapso. Deixou órfãos 
seus paroquianos, seus alunos, seus companheiros de missão, seus amigos, que eram muitos e de 
todas as regiões de São Paulo. 
Entendemos esta iniciativa, mais que homenagem, tem o mérito de tornar presente, porque 
denomina uma unidade escolar, ensejará permanentemente o exemplo de educador, de homem 
solidário, de retidão, de abnegação à causa da educação e da formação sadia de jovens, de 
disseminação de valores morais e religiosos, de persistência e firmeza de propósitos e rumos de 
sua vocação. 
Finalmente, registre-se, para atender ao disposto na Lei 13.333, de 15 de abril de 2002, junta-se à 
presente proposta, além do atesto de óbito, um "abaixo-assinado" subscrito por cidadãos 
devidamente identificados e a biografia do patrono, editada pela Editora Mundo e Missão, 1996. 
Com essas considerações, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente 
projeto de lei. 


