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Avante sem medo!... 
Há muitos anos atuamos no campo da 
Educação Básica.  São  muitas  as pessoas 
que trabalharam e continuam junto conosco 
para chegar até aqui, com 12 escolas 
distribuídas nos municípios de Tururu, 
Uruburetama e Aquiraz. Atendemos 
atualmente um total de  1.500 crianças.   A 13ª 
escola estamos começando a organizar em 
Kakulu RdC, para atender 30 crianças. 

Ao longo de nossa história, fomos 
incansavelmente ao encontro de quem sofre no nordeste do Brasil, 
mas decidimos estender nossa ajuda fraterna à África. Sempre 
com  a esperança, forte e tenaz, de contribuir  para a construção 
de um mundo melhor, convencido de que é bom e necessário 
apoiar aqueles que querem sair  do analfabetismo, da 
marginalização, lutando pelo respeito dos seus direitos, amando a 
terra, o ambiente e a cultura do seu país de 
origem. 

Temos sempre presente o ensino de três bispos 
latino-americanos, que consideramos, três pilares 
que nos ajudaram com  seus exemplos a entender 
como é necessário, para um cristão, ficar  ao lado 
dos pobres, superando o medo e a indiferença, 
lutando contra toda forma de racismo. 

Dom Oscar Romero - Arcebispo de S. Salvador 
(estado de El Salvador, América Central) morto  
em 24 de março de 1980, enquanto celebrava  
missa.  Seu assassinato  é resultado  das suas 
denúncias e da sua voz profética em defesa dos 
mais fracos.  Sua fé inabalável em Deus e a opção 
preferencial pelos pobres, o  levou a passar por 
esse martírio. Beatificado (finalmente!) pela sua  
Igreja depois de 35 anos; 

Dom Helder Câmara - que eu tive a oportunidade 
de conhecer em Recife, em Agosto de 1975. 
Recordo-me sempre a calorosa recepção com uma 
bondade extraordinária que nunca vou esquecer. 
Nascido em Fortaleza, conhecido e admirado no 
mundo todo como campeão dos pobres, chamado 
de "profeta do século". Repetidamente recebeu 
ameaças de morte, sofreu o martírio “branco” sem 
fim. Para Dom Helder Câmara, começou o 
processo de beatificação; 

Dom Paulo Ponte- nascido também em Fortaleza, 1º  Bispo da 
Diocese de Itapipoca (Ceará-Brasil) e, em seguida, Arcebispo de 
São Luís do Maranhão. Trabalhamos juntos por dez anos. Junto 

com ele, conhecemos melhor e assimilamos as novas linhas 
pastorais,  decididas nas históricas assembleias de Puebla. 

Lutamos, nos alegramos e choramos juntos. 
Em 1987, no meu regresso a Itália, Dom 
Paulo, com um pouco de tristeza, disse-me: 
"esquecerás de nós..." Isso não aconteceu.  
E por ocasião de uma de  suas viagens  a 
Itália,  Dom Paulo pôde  constatar o muito 
trabalho que ainda é feito na Itália e no 
Brasil. 

Um trabalho nada fácil, ontem como hoje, 
mas urgentíssimo. Agora principalmente por 
causa da crise econômica global e das 

muitas guerras.  Continuaremos sempre à luz do evangelho, 
porque, as motivações para não desistir de ajudar aqueles que 
estão em situação pior do que nós  são muitas:  

O Evangelho em primeiro lugar;  a  certeza de que, o que 
estamos fazendo pode transformar o mundo, tirando o perigo do 

ódio racial, da guerra, da rejeição do outro, do 
diferente. Deus nos pede sempre a solidariedade 
fraterna, uma justa distribuição dos bens que ele 
destinou para todos os seus filhos, sem exceção. 

Quando eu ainda estava no Brasil (1980) escrevi 
CRITÉRIOS DE CREDIBILIDADE 'PARA UMA 
IGREJA REALMENTE CRISTÃ: 

1) RESPEITAR OS OUTROS - Amar a verdade; 

2) LUTAR PELA JUSTIÇA; 

3) DAR A VIDA . 

Jesus diz: "não há maior amor do que  dar a vida 
por seus irmãos ...". A Igreja já tem um grande 
número de mártires ao longo dos seus 2015 
anos de vida. SÃO PRINCIPALMENTE OS 
MÁRTIRES a torná-la mais acreditável na sua 
fidelidade ao Senhor, ao homem.  A  morte dos 
mártires, se torna a boa semente para 
transformar e redimir  junto com Cristo, o mundo 
que Deus nos confiou. 

"Faça isso e você viverá!" ... Parar de ajudar?... 
Jamais! AVANTE SEM MEDO. 

A misericórdia  que o Papa Francisco continua a 
invocar  sobre o mundo inteiro, nos  empurra 
sempre e  decisivamente para novos horizontes 
de solidariedade. 

Don Arnaldo – Fundador da AADB Brasil/Itália 

 

“Missão é sempre partir, mas não 
devorar quilômetros. 

É sobretudo abrir-se aos outros como 
irmãos, descobri-los e encontrá-los. 
E, se para descobri-los e amá-los, é 

preciso atravessar os mares 
e voar lá nos céus, então missão é 

partir até os confins do mundo. 
Dom Hélder Câmara  
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MISSÃO- Contribuir com o desenvolvimento  local, 
através da EDUCAÇÃO, garantindo assim,  condições 
sociais, culturais, política de plena realização da justiça. 

Desenvolver uma ação social com um olhar missionário é 
extremamente desafiador. Mas, é com esse olhar 
missionário que a  Associação Amigos do Brasil continua  
a fazer “seu” caminho, sempre  atenta as suas 
finalidades e a realidade local. 

AÇÕES PRIORITÁRIAS 
AÇÃO 1 - EDUCAÇÃO SISTEMÁTICA  

Desenvolvida  diretamente pelas quatro escolas abaixo 
citadas: 

1. A Escola de Ensino Infantil e Fundamental 
Francesco e Selene Peternazzi - fica na sede de 
Uruburetama  e tem 299 alunos matriculados, do 
Ensino Infantil ao 5º ano; 
2. Centro de Educação Infantil Tio Arnaldo, que está na 
sede de Tururu,  com 104 alunos somente do Ensino 
Infantil; 
3. Escola de Ensino fundamental Lina Bertolini, na Sede 
de Tururu, com 638 alunos  do Fundamental I e II (1º ao 
9º Ano); 
4. Escola de educação Infantil e fundamental Ferdinando 
Tansi,  na localidade de Piau—zona rural de Aquiraz. 
Tem 119 alunos do Ensino Infantil ao Fundamental I. 
Total de alunos dessas quatro (4) escolas - 1. 160 
 

AÇÃO 02 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR  

Essa ação é  desenvolvida  em forma de projeto com 
duração de dez  meses, em parceria com as associações 
e comunidades locais.  Toda orientação didática/
pedagógica é de inteira responsabilidade da Associação 
Amigos do Brasil, inclusive 95% dos custos, os outros 5% 
é contribuição da comunidade local. As escolas, são em 
número de oito (08)e ficam todas na zona rural de Tururu: 
1.Clementina Rizzi – Localidade de Água Preta –  48 
alunos;  
2.Bons Amigos – Localidade de  Saco Verde – 56 alunos; 
3.Pequenos Passos – Localidade de Pé da Serra – 09 
alunos; 
4.Nossa Sra. dos Milagres – Localidade de Conceição 
d o s  C a e t a n o s  –  1 0 4  a l u n o s ;                                          
5.Amigos para Sempre – Localidade de Açudinho – 20 
alunos; 

6. Dom Helder Câmara – 
Localidade de Madalena – 40 alunos; 
7. Paulo Freire – Localidade de Novo Horizonte – 34 
alunos; 
8. Nossa Sra. das Dores  - Localidade de Mulungu - 53 
alunos. 
O Total de alunos  das oito (8) escolas - 364. 

AÇÃO  3 -  FORMAÇÃO  

Melhorar os conhecimentos dos educadores nas 
dimensões sócio-político-didático-pedagógico, tendo em 
vista a qualificação do aprendizado dos alunos na sala de 
aula. 
São 25 educadores do projeto de educação 
complementar, 06 gestores das escolas de educação 
sistemática e 04 membros da diretoria.  

 

 

 

Missão e Ação... 

“ O estudo da gramática não faz poetas; 
O estudo da harmonia não faz 

compositores; 
O estudo da psicologia não faz pessoas 

equilibradas; 
O estudo das ciências da educação, não faz 

educadores. 
Porque educadores não podem ser 

produzidos. 
Educadores “NASCEM”. 

E o que se pode fazer é ajudá-los a nascer”. 

Rubem Alves 
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FORMAÇÃO – UMA NECESSIDADE 
PERMANENTE 

Além dos conhecimentos teóricos que se adquire nas 
escolas e nas universidades,  é importante e necessário 
uma formação continuada que possibilite mudanças de 
comportamentos e atitudes, e  consequentemente 
atualize e melhore os  conhecimentos e desenvolva as  
capacidades. Pois é necessário que a aprendizagem que 
se vai efetuando seja posta em  prática, para que possa 
haver uma completa correspondência entre  teoria e  
prática, contribuindo assim para a sedimentação do 

conhecimento. 

O processo de formação desenvolvido pela AADB, teve 
início em 2007. Mas, foi em 2012, que se iniciou o café 
literário, quando se percebeu que a maioria dos 
educadores do projeto de Educação Complementar que 
são indicados pela comunidade local, não tinha 
nenhuma experiência e nem  formação para exercer a 
função de  professor. Iniciou-se então um processo de 
formação para planejamento de conteúdo a ser 
transmitido para as crianças. Durante os estudos foram 
aparecendo algumas dificuldades tais como: pronúncias, 
interpretação de texto, falta de ritmo e pausas incorretas 
nas leituras, etc. Nasceu a ideia de nos encontrarmos 
uma vez por mês, durante uma tarde para uma roda de 
leitura. E a primeira pergunta que nos fizemos foi: 
SABEMOS LER? E todos responderam: SIM. Vamos 
então começar uma roda de leitura. Descobriu-se então 
que, a leitura não correspondia ao nível de educadores. 

Descobrimos ali que seria necessário antes aprender 
algumas técnicas básicas tais como: PAUSA LÓGICA, 
PAUSA PSICOLÓGICA, RÍTMO E ENTONAÇÃO. 
Além do uso correto da pontuação. O Café literário foi 
dividido em  três etapas: I - Teorias para uma boa leitura; 
II – Leitura; III – Interpretação e produção de textos. São 
encontros divertidos, dinâmicos, alegres e   bem 
participado.  Estamos na etapa III com o grupo que 
iniciou em 2012 e  em maio de 2015, teve início uma 
nova turma. 

 
UMA AMOSTRA DE TEXTOS PRODUZIDOS PELAS 
EDUCADORAS  da etapa III 
 
TEXTO 1 - CARTA APOSTÓLICA 
Leitura da Carta da Comunidade de Água Preta à Comunidade 
de Conceição 
Irmãos, lembrai-vos do dia em que um padre, aqui chegou, 
lutou pelo nosso povo, quando, iluminado por Deus e por sua 
fé, suportou longas lutas com seus irmãos, para que não 
sofressem injustiças e que os filhos destes tivessem uma boa 
educação. 
Com efeito, este homem  nunca desanimou diante das 
dificuldades, na certeza de puder ajudar seu próximo a viver 
em dias melhores. 
Assim como ele, não abandoneis vossa luta, pois sua coragem 
merece grande recompensa. 
Sabemos que as dificuldades são muitas, porém, precisais de 
perseverança para continuar em frente e cumprir o que lhe foi 
confiado. Acreditamos que o fará com propriedade, e não 
esqueçais o que diz o Senhor:” Bendito o homem que confia 
no Senhor, cuja esperança é o senhor..”. 
Palavra de motivação. 
 
TEXTO  2 - A ESCOLA NA MATA 
Certa vez, o rei Leão percebendo que seus súditos tinham 
dificuldades para se comunicarem e se entenderem, pensou 
em uma maneira de resolver ou pelo menos amenizar esse 
problema. Decidiu então abrir uma escola, certo de que, a 
educação seria a melhor maneira de ajudar seus súditos a 
terem um melhor convívio. 
Chamou então, o bicho que lhe parecia mais sábio, mais 
responsável e organizado para ajudá-lo nessa difícil tarefa. 
E juntos formaram a escola da mata.  (Educadora Josineide) 

 
O café Literário é também um estimulante para o 
ingresso na Universidade. Inicialmente nenhuma do 
grupo,  havia ingressado numa faculdade.  Hoje,  22 
educadores, motivados e ajudados com uma bolsa 
universitária ingressaram  na faculdade e já concluíram o 
curso universitário nas áreas de Matemática, geografia, 
história, pedagogia e biologia;  nove (09)  ainda estão em 
fase de conclusão dos cursos e outro grupo em fase de 
preparação. 
Muitos desses educadores já formados, foram 
contratados pela prefeitura na função de professores. 



    FinalidadesFinalidadesFinalidadesFinalidades  

1. Ajudar no combate a pobreza emergente do nosso tempo: 

2. Contribuir dentro de suas possibilidades para o desenvolvi-
mento humano, social, cultural e econômico do povo pobre do 
mundo; 

3. Contribuir com o desenvolvimento das crianças e adole-
scentes sem que eles se distanciem da sua família e da sua 
terra; 

4. Evidenciar com coragem o escandaloso distanciamento 
econômico e social entre os paises ricos e paises pobres; 

5. Garantir condições sociais, culturais, políticas e econômi-
cas de plena realização   na   justiça  e  no  Evangelho, no 
respeitando todos os  povos. 

6. Seguir e fazer com que se conheça: os princípios, as obras 
e o ensino de Pe. Arnaldo Peternazzi, inspirador e fundador 
da Associação e das suas obras. 

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

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

            assamigosdobrasil@hotmail.com                     amici del  brasile 
             segreteria@amicidelbrasile.com                              onlus 

em parcerias com Órgãos públicos municipais e 
associações locais. Tudo isso nos permitiu continuar, 
fortalecer e ampliar o trabalho realizado, apesar da 
redução dos recursos disponíveis. 

POLÍTICA  ECONÔMICA DA AADB 
A AADB  se sustenta  na sua maioria (70% ) com muitas 
pequenas doações feitas pelas famílias. São 
aposentados, pensionistas, pequenos produtores, 
trabalhadores autônomos,  assalariados que, apesar de 
todas as dificuldades, demonstram  ao longo do tempo,  
confiança e vontade de continuar apoiando o  trabalho 
da AADB.  Além dessas contribuições,  outras 
atividades tais como:  bazar, barracas com produtos 
doados por nossos colaboradores,   atividades nas 
escolas com coleta de  materiais didáticos entre os 
alunos que organizam também barracas para vender 
bolos feitos por eles mesmos e pelas mães, tias, avós 
etc. Continua a coleta e venda de material reciclado 
como: roupas usadas, papel, alumínio, tampas de 
plástico. Também  são organizadas   apresentações de 
peças teatrais, jantares e festas para jovens e adultos.  
Analisando os números de 2009 a 2014,  percebe-se 
que  os recursos arrecadados vem se reduzindo 
gradativamente,  tendo em vista  a crise econômica, e o 
surgimento de várias outras questões que também  
precisam de ajuda. Por isso, na ultima assembleia,  
definiu-se aumentar as atividades de sensibilização e  
arrecadação de fundos. Além disso vem se trabalhando 
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