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Padre Arnaldo (Fundador) 
 

Este ano celebramos o 25º aniversário  da Associazione 
Amici Del Brasile. É um evento importante e que nos leva 
a refletir. 
 

Num contexto universal de corrupção e ofensas claras e 
chocantes contra o homem, contra  a sociedade e a 
natureza, eu quis voltar às origens da "nossa criação", 
com a esperança de ainda ser uma voz de denúncia de 
todo o mal que existe no mundo. 
 

Deus criou o homem não para ser  mal, mas para 
colaborar com Ele, para Recriar um novo mundo, mais 
Justo "... E Deus viu que tudo era bom ...". 
 

Esta celebração nos interpela para que fiquemos mais 
atentos a centenas de irmãos que precisam de ajuda e 
que nós visitamos freqüentemente, especialmente no lar 
de idosos, onde sou chamado a viver agora. 
 

Diante de tanto sofrimento que encontramos em todos 
os lugares do mundo, todos os dias, somos conviados 
a nos tornarmos cada vez mais,  pequenos e ao 
mesmo tempo ricos em boa vontade para com aqueles 
que sofrem. 
 

O Papa Francisco, espera que sejamos uma Igreja cuja 
principal tarefa é, cada vez mais, ajudar os doentes e os 
pobres. Ele nos encoraja a levar juntos as cruzes  para 
que se tornem mais leves. 
 

Esperimentar para acreditar ... 
 

Aqui estou: sou eu, um pecador a quem o Senhor 
direcionou os olhos (não só para mim, mas para todos 
nós). 
 

No evangelho, encontramos Maravilha, Paz, Alegria, 
Salvação, Jesus Cristo. Vamos segui-lo e colocar no 
lugar da violência recíproca (também verbal) Amor e 
Perdão ... 
 

Quero agradecer a todos vocês colaboradores e encorajá 
-los a continuar: Avante sem medo! 
 

Estou convencido de que o Senhor não permitirá que 
tanta bondade acabe! ... agradecemos a todos aqueles 
que ajudaram e continuam ajudando a nossa associação. 

Cáritas e Justiça  
salvarão o mundo  ! 

 

(Pe. Arnaldo) 
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Missão 
Disse Dom Helder Câmara: 
 
“Missão é sempre partir, mas não devorar quilômetros. É 
abrir-se aos outros como irmão, descubri-los e encontrá-
los. E, se para encontrá-los e amá-los for preciso 
atravessar  mares e voar lá nos céus, então: 
 

MISSÃO É PARTIR ATÉ OS CONFINS 

DO MUNDO." 

 
Foi assim que começou o caminho da Associação Amici 
del Brasile, há mais de 40 anos com a chegada de padre 
Arnaldo ao Brasil, mais precisamente na cidade de 
Uruburetama, Diocese de Itapipoca. 

Cordel  

Um pouco desse caminho 

Elevo meu pensamento 
Para o nosso criador 
Busco sua proteção 
Sua benção, seu fervor 
Pra colocar no papel 
Esse meu novo cordel 
Com as graças do senhor. 
 
A história desse cordel 
É por Deus uma missão 
Através do evangelho 
Teve sua fundação 
Criando no Brasil e Itália 
Uma só associação. 
 
Para essa fundação 
Existe um fundador 
Nascido lá na Itália 
Filho de agricultor 
Com a ajuda de Deus 
O trabalho enfrentou. 
 
Há mais de 40 anos 
O trabalho foi fundado 
Com muita fé e coragem 
Pelo nosso padre Arnaldo 
Que até hoje acompanha 
O trabalho realizado. 
 
Tudo isso começou 
Quando Dom Paulo convidou 
Padre Arnaldo ao Brasil 
E o convite ele aceitou 
Foi quando com a fome e a sede 
O padre se deparou. 
 
Chegando em Uruburetama 
O trabalho começou 
O povo ele motivou 
Salões, poços e capelas 
Também ele criou 
Até a primeira escola 
Na cidade ele fundou. 
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Dando continuidade 
Com muita responsabilidade 
Na cidade de Tururu 
Fundou uma maternidade 
Com  a ajuda de Deus 
E de amigos de verdade. 
 
Mas o eixo principal 
Sempre foi a educação 
Dando prioridade 
Cada realidade 
Com a contextualização. 
 
Foi quando surgiu a ideia 
De novas escolas criar 
Para crianças educar 
Até mesmo alimentar 
Então realizou o projeto 
De educação complementar. 
 
Criou escola em Água Preta 
Pé da Serra e  Açudinho 
Uma lá em  Madalena, 
Novo Horizonte, Saco Verde 
Mulungu e  Conceição 
Também são partes dessa missão. 
 
Sempre com a esperança 
Muito forte e tenaz 
Criou novas escolas 
Em Tururu, Congo e Aquiraz. 
 
Em umas de suas obras 
Escute o que vou falar 
Uma das comunidades 
Ele ajudou a desapropriar 
Ajudando os moradores 
Permanecer no seu lugar. 
 
Foi quando Alonso Mota 
Ao padre Arnaldo procurou 
E ao contar o acontecido 
O padre se emocionou 
Mas, juntos na fé em Deus 
O Mulungu desapropriou. 
 
Hoje aqui no Mulungu 
Tem capela pra oração 
Escola do município 

Creche da associação 
Cisternas, casa de semente 
Além de outra opção 
A você padre Arnaldo 
Nossa eterna gratidão. 
 
Pra cuidar da associação 
Aqui em nosso Brasil 
Temos Dona Terezinha 
Pois com muita dedicação 
Faz toda organização 
Os educadores dela recebe a formação 
 
Consideramos conterrâneo 
Quem vem pra nos ajudar 
Danila que é da Itália 
Que fica 3 meses aqui 
E fica 3 meses lá. 
 
Para dar continuidade 
A esse longo caminho 
Contamos com a colaboração 
Dos nossos queridos padrinhos 
 
Ela ajuda as educadoras 
Nas tarefas escolar 
Contamos com Miracy 
Que nos ajuda a planejar 
 
E o trabalho continua 
Desde sua  fundação 
Capacitando pessoas 
Na sua formação 
Através do amor ao próximo 
E da evangelização. 
 
Obrigado meu Jesus 
Pela sua permissão 
A conclusão que cheguei 
Que nada é coincidência 
Mas sim uma providencia 
De Deus  é dado a permissão 
Para cuidar da missão. 
Aqui em cima do chão. 
 

Maria Natália  G. Do Nascimento  
Educadora do Projeto de Educação Complementar 

Comunidade de Mulungu 



Formação 
 

Será então possível  um triunfo ao amor?  
 

Ruben Alves (pedagogo brasileiro) disse que sim. Mas 
esse triunfo não se encontra nem na  partida e nem no 
final do caminho, mas na travessia. 
 

A associação Amigos do Brasil fazendo essa travessia, 
tem encontrado alguns êxitos brilhantes, como resultado 
do trabalho desenvolvido, como por exemplo:  pessoas 
que mudaram o seu jeito de contribuir na comunidade, 
uma maior participação, profissionais bem mais 
comprometidos, alunos que  se tornaram educadores na 

sua própria comunidade. 

Sou Jocelino Santos do Nascimento, moro na  

localidade de Açudinho – Município de Tururu, tenho 21 
anos.Desde minha infância que a Associação Amigos 
do Brasil vem contribuindo na minha vida. Primeiro 
como  aluno, ainda no ano de 2005, quando teve início 
o projeto de Educação Complementar na minha 
comunidade. Fui um aluno muito ativo, participante 
(embora tímido), mas muito motivado pelo exemplo da 
professora tia Vanderli. A partir dali começou florescer 

os meus sonhos e a vontade de aprender mais.  Fui 
juntando os conhecimentos que ali adqueri com essa 
vontade de aprender e me tornei uma pessoa destemida,  
sem medo de encarar os desafios que me são impostos. 
Mesmo não sendo mais aluno do projeto, porque fui 
subindo de grau escolar e tive que ir para uma escola na 
sede do Município,  continuei participando das atividades 
da comunidade. E assim fui indicado  para ser educador 
do mesmo projeto em que fui aluno. Foi minha primeira 
oportunidade de trabalho. Hoje sou educador,  mas 
tambem aluno das formações oferecidas pela AADB. 
Tenho aprendido muito. Já ingressei na universidade, no 
curso de Ciências Contábeis, mas pretendo fazer 

Padagogia. 

A formação oferecida pela AADB,  tem possibilitado o 
surgimento de excelentes profissionais comprometidos, 

dispostos a enfrentar os desafios e obstáculos da vida  

É uma formação, não só profissional, mas também uma 
formação para a vida como um todo. 
 

Obrigado a minha comunidade pela oportunidade e a 

Associação Amigos do Brasil pela Valiosa Contribuição. 

 

 
 
Ainda falando  da importancia da educação para a 
transformção da sociedade, Nelson Mandela nos disse 
que:  
 

"A educação é a  
arma mais poderosa 
 que você pode usar  

para mudar o mundo"  
 

A comunidade de Madalena é um exemplo concreto. 
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não só no projeto de educação complementar, mas na 
orientação de um modo geral. 
Nossa perspectiva é de continuar contando com essa 
valiosa contribuição para tornar a comunidade cada vez 
mais fortalecida. 
 

"Se a educação sozinha  
não transforma a sociedade,  

sem ela tampouco a sociedade muda" 
 

São palavras do grande pedagogo Paulo Freire. 
E a Associação Amigos do Brasil acredita piamente no 
puder da Educação. 
Aqui estamos em duas grandes escolas, fundadas pela 

Associação Amigos do Brasil, LINA BERTOLINI e 
C.E.I. TIO ARNALDO, hoje já municipalizadas, sob a 

coordenação pedagógica da secretaria de educação do 
Municipio de Tururu, mas ainda em parceria com a 
AADB.  

Eu sou Mariazinha, sou professora e hoje estou  

coordenadora pedagógica do Centro de Educação Infantil 
Tio Arnaldo, e gostaria de falar sobre a grande 
contribuição que a Associação Amigos do Brasil, vem 
dando a educação do Município de Tururu. 
 

A mais de 16 anos estou nesta entidade. Meus filhos 
estudaram aqui, fui professora ainda quando a escola era 
mantida pelos Amigos do Brasil, e posso falar com 
segurança que, Lina Bertolini E CEI Tio Arnaldo, são 
escolas de referência em Tururu.   
Hoje contamos com mais de 900 alunos. No início do ano 
há sempre uma grande procura por vagas, isso porque 
nossas escolas são de qualidade, desde a estrutura até o 
lanche.  Além de excelentes profissionais . 
É por isso que queremos  agradecer  a Deus e a  todos 
colaboradores por tão valiosa colaboração, que torna 
nossas escolas referêcia, resaltando que: 

Lina Bertolini é Escola nota 10 

Parabenizamos a AADB na Itália  pelos seus 25 anos de 
fubdadação e rogamos a Deus muitas bênçãos de modo 

especial ao Padre Arnaldo. 

Eu sou Maria do Perpetuo Socorro Silva, conhecida como 

Peta, sou funcionária pública municipal e colaboradora 

da AADB. 

Madalena é  uma comunidade que fica na zona rural de 
Tururu. E como muitas comunidades rurais aqui do 
nordeste, tem muitas dificuldades, mas Madalena parecia 
ter muito mais do que as outras.  
Além daquilo que é básico para a sobrevivência, lá, 
faltava a coletividade, a vontade de resolver seus 
problemas. Havia uma acomodação e um vício político 

muito grande. Muitas pessoas analfabetas, adolescentes 
que engravidavam muito cedo, crianças mesmo 
frequentando a escola sem saber ler e escrever, e muitos 
outros problemas. 
Mas, um dia a gente resolveu procurar a Associação 
Amigos do Brasil, na pessoa de dona Terezinha que  fez 
uma visita a comunidade  e na ocasião propôs realizar 
um grande encontro, uma oficina com a participação de 
todos da comunidade: crianças, jovens, adultos, idosos. 
 

O encontro aconteceu e ali, todos juntos, sob a 
orientação dela, a comunidade desenhou o retrato real da 
comunidade que temos, Mas, ela  também propôs que  
desenhássemos o retrato desejado  E foi assim que 
começou acontecer as mudanças. 
Hoje podemos dizer que somos uma comunidade 
organizada, unida, mais cooperativa. Temos associação 
de moradores, gupos de trabalho organizados para a 
catequese das crianças e outras atividades religiosas. As 
famílias estão melhores instruídas, crianças alfabetizadas 
na idade certa. Já temos água encanada na comunidade, 
uma Igreja para as celebrações e  um prédio construído 
pela AADB onde funciona o projeto de Educação 
Complematar,  a escola municipal e as demais atividades 
comunitárias. 
A  AADB, fez a comunidade acreditar na sua capacidade, 
no seu puder. A presença da AADB é muito importante, 
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nessa parte, depois fiz pedagogia, e agora estou me 

especializando em serviços sociais.         

    Estou muito feliz  por fazer parte dessa história da 
AADB . É  uma caminhada que teve início em 2005. E eu 
sempre  falo que: Foi Deus quem colocou esse projeto 
nas nossas vidas.   
 

Para mim, a associação é esse Amor comum que 
arradia, com gestos, carinho, atenção.  Porque muitas 
vezes  um simples gesto pode significar muito na vida de 
crianças e pessoas. O  que se  faz com amor, o que se 
doa com amor,  faz florescer bons  frutos. Eu me sinto 
fruto desse trabalho  realizado pela AADB,  lá na nossa 
comunidade.  É por isso que eu  agradeço muito, em meu 
nome e em nome de minha irmã Lucilane:  primeiro a 
Deus e depois a todos vocês colaboradores que 
participaram da nossa formação. Trago dentro de mim, 
esse amor/gratidão. 

AINDA MAIS SOBRE A FORMAÇÃO 
 

Luciene, foi educadora do projeto de Educação 

Complementar no início do trabalho no assentamento de 
Novo Horizonte. Hoje ela não trabalha mais conosco, 
mas reconhece que, sua vida profissional como 
professora começou na AADB. Tem um carinho imenso 
por todos que fazem a Associação e hoje  ela  fala sobre 
a importância da formação que recebeu da Associação 
Amigos do Brasil . 
 

"Começo minhas palavras parabenizando pelo trabalho 
da associação, feito com muito amor. Parabenizo 
também pelos 25 anos de fundação da AADB Itália. 
 

Para mim é uma alegria participar desse tributo, 
agradecendo a Deus, porque tudo   (vida profissional) 
começou  com a associação. Comecei como educadora 
no projeto  de educação complementar e enquanto 
estava no  projeto  ingressei na universidade, me tornei 
professora municipal  e hoje estou na rede estadual.   
 A associação na minha vida profissional, foi como pai e 
mãe, porque foi lá que tudo começou. 
 

Fico emocionada ... porque, como bem disse minha mãe 
- "se não fosse a Associação eu não teria  naquela 
ocasião, como fazer uma faculdade." Não só eu, mas 
também minha irmã Lucilane, que assim como eu, tornou 
professora.   
 

Hoje estou bem estabelecida na vida profissional, fiz 
faculdade de biologia, a associação me ajudou muito  

                 

2005 
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Testemunho de um jovem 
colaborador... 

Sou Elia, um jovem membro da Diretoria da AADB 

Itália.     
Descobri a Associação "Amici del Brasile" quase por 
acaso em 2013 e a minha primeira verdadeira 
abordagem foi através da viagem cognitiva em 
agosto de 2014. Para mim, foi sorte. Desta forma pude 
observar diretamente as atividades que a Associação 
realiza nas localidades onde atua e pude apreciar os 
resultados antes de entender o que realmente era 
"Amigos do Brasil". 
 

Os aspectos que mais apreciei no trabalho da AADB são 
principalmente dois. 
 

- O primeiro diz respeito a continuidade dos projetos 
ao longo do tempo: o apoio contínuo às comunidades 
brasileiras permite que crianças e jovens sejam 
acompanhadas durante todo o seu crescimento para que, 
uma vez concluídos seus estudos, todos possam ter as 
ferramentas necessárias para enfrentar a realidade local 
e tornar-se protagonistas comprometidos para um futuro 
melhor. 
 

- O segundo diz respeito ao relacionamento 
colaborativo entre a AADB Itália e AADB Brasil. 
Através desta sinergia, as necessidades de cada 
comunidade individual são cuidadosamente analisadas e 
os recursos (cada vez mais limitados) são otimizados de 
forma a responder equitativamente a todas as 
necessidades. 
 

Nestes anos, a Associação, embora permanecendo 
fortemente ancorada aos princípios em que acredita, está 
passando por mudanças. As mudanças se devem em 

parte a um processo fisiológico natural que todas as 
realidades associativas  encontram. Em parte devido à 
necessidade de enfrentar sempre novas dificuldades, 
sejam elas sociais, culturais ou econômicas, que afetam 
a Itália e o Brasil. 
 

Em nosso país, especialmente nos últimos tempos, 
estamos testemunhando uma queda repentina no 
interesse pelo setor social. Os recursos humanos, assim 
como os recursos econômicos, não são mais suficientes 
para conter os inúmeros problemas que surgem no dia a 
dia.  
Aqui está o maior desafio: envolver-se em uma 
mudança que tenha efeitos positivos na sociedade 
(cada vez mais globalizada). 
 

Pelo que foi dito acima, acredito que é importante 
continuar acreditando nos projetos da AADB e se 
comprometer a realizá-los sem perder de vista o trabalho 

e o progresso feito ao longo de 25 anos de atividade. 

 

 

Não só Viva e deixe Viver  
Mas, Viva e Ajude a Viver! 

 

(Pe. Arnaldo) 
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assamigosdobrasil@hotmail.com                  amici del  brasile 
segreteria@amicidelbrasile.com                            onlus 

Associazione Amici del Brasile  
Via IV novembre, 52 
26013 Crema (CR) Italia 
Tel e Fax (0039) 0373 91101 
www.amicidelbrasile.com 

Associação Amigos do Brasil 
Rua Mons. Solon ,87  
Centro  Cep 62 655-000 
Tururu - Ceará - Brasil 
Fone e Fax (0055) 85 3358 1070 

Eu sou Enrica, tenho 76 anos e sou a atual 

presidente da AADB Itália. 

Por ocasião do 25º aniversário de fundação da 
Associação, eu quis refazer este caminho e percebi que, 
para mim, tudo começou com a relação de amizade e 
gratidão que tenho para com Pe. Arnaldo, pelo que ele 
fez com os jovens de Mozzanica e pela promessa que fiz 
ao seu pedido expresso antes de partir para o Brasil: 
"não me deixem só". 
 

Quando, poucos dias depois de seu primeiro Natal no 
Brasil, recebi sua carta me dizendo que, no dia de Natal, 
ele se encontrara sozinho no pátio de uma casa paroquial 
vazia. Eu me ativei e pedi a colaboração de alguns 
amigos em comum e juntos começamos a apoiá-lo à 
distância, com uma correspondência mais intensa e 
enviando sacos, por navio, com materiais que ele 
precisava. 
 

O impulso emocional inicial, a amizade e estima por  Pe. 
Arnaldo estendeu-se a seus novos colaboradores. Muito 
significativo foi o meu encontro pessoal com o bispo 
brasileiro Dom Paulo Ponte durante sua visita à 
Mozzanica e à minha casa. O laço foi ainda mais próximo 
com a visita na Itália de Diarina e Grisledia e, alguns 
anos depois, de Terezinha. Minhas viagens ao Brasil 
também foram muito úteis: ali, finalmente consegui dar 
um rosto e uma voz a tantos nomes que, durante anos 

haviam entrado na minha e em nossas vidas. 

Como Grupo Missionário, trabalhamos com numerosos 
sacrifícios para que os primeiros projetos pudessem ser 
realizados. Com o retorno na Itália de Pe. Arnaldo, 
sentimos a necessidade de unir forças e, com outros 
grupos de Amigos relacionados a ele, fundamos a 
Associazione Amici del Brasile, com Pe. Arnaldo como 
fundador e inspirador. Consequentemente, nosso motivo 

de compromisso não era mais apenas o afeto por Pe. 
Arnaldo, mas também o de "seus" colaboradores e 
"suas" comunidades. 
 

Entre 2003-2005, amadureceu a necessidade de fazer 
outra grande mudança de mentalidade e reorganizar as 
atividades daquele que agora era um "grande" Projeto. 
Eram necessárias uma nova impostação e uma boa 
organização. Após animadas discussões, decidimos 
aceitar os novos desafios para nos estruturar melhor e 
para ficar mais próximos da base, tanto na Itália 
quanto no Brasil, para podermos responder às reais 
necessidades das escolas e comunidades. 
 

Para entender melhor as mudanças que estavam 
ocorrendo no projeto, iniciado há mais de vinte anos, 
enviamos uma colaboradora (Danila) que, entendendo o 
momento de dificuldade e necessidade, concordou em 
permanecer no Brasil por um ano e atuar como ponte 
entre a AADB Itália e Brasil. 
 

Os resultados dessas transformações nos deram a 
chance de sobreviver a esses anos de crise; Esperamos 
continuar a ter a visão de saber ler e enfrentar os novos 
desafios do futuro, superar adversidades e aproveitar de 
cada pequeno resultado coletado e valorizá-lo. 
 

Hoje meu desafio pessoal é continuar colaborando, com 
o máximo que eu puder, para que a Associação continue 
seu caminho, mesmo que seus fundadores não estejam 
mais presentes. Eu acredito fortemente nos jovens, na 
colaboração conjunta. Devemos saber nos renovar 
continuamente, mantendo inalterada a filosofia de ficar 
perto da base e cooperar estreitamente entre "Amigos" 
que lutam pelos mesmos ideais. 
 

Agradeço as muitas pessoas que, ao longo do tempo, 
passaram pela Associação deixando uma marca e aos 
que querem se juntar a nós no futuro. 

 

Por trás de uma boa equipe de trabalho 
está um espírito de união  

capaz de alcançar  
os resultados mais incríveis ! 


