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 Na paróquia Menino Deus na sede do município de Itatira, chegou um jovem 

padre, no ano de 2006 que transformou a vida religiosa nesta paróquia. Antônio Arruda 

de Freitas conta com seus 33 anos de vida sacerdotal. Mas é dono de uma sabedoria e 

um carisma religioso que surpreendem a todos. Este jovem padre iniciou seus trabalhos 

religiosos junto à paróquia Menino Deus, onde tem como Padroeiro o Menino Deus, 

padroeiro do Município de Itatira. Durante estes três anos aqui conosco ele fez um 

trabalho pastoral jamais visto em seus 19 anos de paróquia. 

 Para padre Arruda o mais importante é servir sem olhar o que ficou para trás, 

porque o cristão tem que ser senhor de suas próprias ações e com isso tentar mudar o 

que pode e deve ser mudado. 

 Falamos da parte estética da casa paroquial e da matriz do Menino Deus, que ele 

com seus trabalhos pastorais conseguiram reformar e ampliar. 

 Iniciou suas reformas na casa paroquial, onde ampliou e construiu secretaria e 

salão de reuniões, tudo isto com ajuda e trabalhos pastorais no primeiro ano que 

assumiu a paróquia. Iniciou a reforma da matriz no ano de 2007, onde conseguiu forrar 

toda a matriz e mudar o piso, construindo ainda a capelinha do Santíssimo que hoje é 

local de adoração. 

 Para o ano de 2008, este jovem está trabalhando em dois grandes projetos, o 

salão paroquial e capela de confissões juntamente com a reforma da Torre Principal da 

Matriz Menino Deus, onde pretende realizar até o final de novembro para a festa do 

Padroeiro. Ele é uma cultura viva do índio guerreiro que consegue realizar suas ações 

com a evangelização de seu povo, fazendo com que os seres humanos busquem o 

trabalho em conjunto para o crescimento próprio de cada um. Para Padre Arruda, a 

fraternidade acontece de fato quando os seres humanos aprendem se doarem, na medida 
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em que isto acontece existe uma transformação de vida onde as pessoas passam por 

modificações boas, onde de pode encontrar pessoas preocupadas com o crescimento 

comum da sociedade como um todo. 

 

 


