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                    1977 - 2017 e ...!  
40 anos em movimento , 40 anos de ação revolucionária à luz do Evangelho 

DO HUMANISMO PLANETÁRIO A UMA ECOLOGIA INTEGRAL. (Da Populorum Progressio até a Laudato Si) 
A Encíclica Populorum Progressio desenvolveu a visão cristã da pessoa humana dando corpo a noção de 
"desenvolvimento humano integral" combinando os conceitos de "desenvolvimento" e "paz" de forma inseparável. 
Isso acontecia em um contexto de mundo profundamente dividido e injusto, com a maioria dos países ainda sob o 
jugo da miséria e analfabetismo. Mas desenhou também uma nova estrada para os leigos: "... assumir como tarefa 
própria a renovação da ordem temporal. ... cabe a eles, por meio de sua própria iniciativa e sem esperar 
passivamente ordens e diretrizes, infundir um espírito cristão na mentalidade da sua comunidade de vida "(81). 
Apenas alguns anos depois, muitos leigos tinham aceitado o apelo e se organizado em associações para tornar seu 
compromisso mais concreto e eficaz. Nesses anos, o mundo mudou profundamente, mas o desenvolvimento 
humano de todos os povos e a Paz continuam sendo desafios inevitáveis, alémda sustentabilidade e o cuidado da 
casa comum.  
A história da Associação Amigos do Brasil acompanha esta visão. Em 1974, Pe. Arnaldo saiu da Itália, enviado 
como Fidei Donum no Brasil. Primeiro foi para o Maranhão e somente em 1977, a convite de Dom Paulo Ponte para 
o Ceará e tornou-se pároco de Uruburetama. Lá se depara com uma situação sócio-econômica-política bastante 
deprimente. Por causa da seca, do abandono político e falta de educação, a pobreza/miséria é  desalentadora e o 
preocupa muito. Mas a vitalidade e a solidariedade do povo o impulciona a reagir. Reúne as comunidades e as 
convida a agir. Convida um grupo de paroquianos para visitar os bairros mais pobres . Promove reuniões de 
sensibilização e anima os paroquianos para se organizarem em comunidade. Responde assim ao que é pedido na 
Encíclica: “Por isso é a todos que hoje dirigimos este apelo solene a uma ação organizada para o desenvolvimento 
integral do homem e para o desenvolvimento solidário da humanidade.” (5).  
Com um grupo de colaboradores no Brasil e outro na Itália, começa concretamente o trabalho. Nesse primeiro 
período que vai de 1977 a 1987, foram construídas capelas, salões paroquiais, cavados poços, fundada uma 
maternidade. Mas o eixo principal é a educação. Aqui nasceu a primeira escola. De 1987 a 2005 nascem novas 
escolas. De 2006 a 2009, reorganiza-se o trabalho, tendo como ação prioritaria a Educação. De 2009 até agora é 
dada especial atenção à formação dos educadores. O objetivo principal é ficar o mais perto possível dos 
protagonistas de sua história. Assim nasce a necessidade de se trabalhar dentro do projeto de Educação 
Complementar uma Educação Contextualizada, dando mais atenção a realidade local, sem perder de vista a 
realidade global, cuidando melhor da casa comum. 
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Missão 
Contribuir com o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes através da Educação. 
 

Finalidade 
1. Ajudar no combate a pobreza emergente do nosso 
tempo; 
2. Contribuir para o desenvolvimento humano, social, 
cultural e econômico do povo pobre do mundo; 
3. Contribuir com o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes sem que eles se distanciem da sua família 
e da sua terra; 
4. Denunciar os grandes problemas da pobreza e suas 
causas; 
5. Evidenciar com coragem o escandaloso 
distanciamento econômico e social entre os países ricos 
e países pobres;  
6. Favorecer condições sociais, culturais, políticas e 
econômicas de plena realização na justiça e no respeito 
ao Evangelho; 
7. Conhecer, tornar conhecido e seguir os princípios que 
inspiraram, Pe. Arnaldo Peternazzi  na fundação da 
AADB. 
 

“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”. O que se pode fazer 
é ajudá-los a nascer”.  

(Rubem Alves) 

 

Bem disse Rubem Alves nessa sua célebre fala. É 
isso mesmo. Temos aqui um exemplo concreto de  
crianças e adolescentes que foram alunos/as nas 
escolas criadas pela Associação Amigos do Brasil e 
se tornaram educadores. Parte desses alunos estão  
nesse mesmo projeto, agora na função de 
educadores, outros estão espalhados em diversas 
escolas aqui no estado do Ceará. 
 

Eu sou Jocelino dos Santos do Nascimento, nasci no dia 9 
de março de 1998, tenho 19 anos. Sou filho de agricultor sem 
terra e de funcionária pública municipal. Minha mãe trabalha 
como servente na escola em que eu estudei até o 5o ano do 
ensino fundamental, que fica na localidade de Açudinho – 
zona rural de Tururu. Lá eu nasci e me criei. E tive a 
oportunidade de participar do projeto de Educação 
Complementar apoiado e coordenado pela AADB. Hoje moro 
na sede do município de Tururu, mas continuo participando 
das atividades de minha comunidade de origem. Me orgulho 
de ter participado desse projeto como aluno e fico muito 
agradecido de mais uma vez ter a oportunidade de participar 
como educador.  Pois além de aprimorar minha formação,  
posso repassar meus conhecimentos, contribuindo com a 
educação de minha comunidade. 

Eu sou Renata Alexandre Moreira, nasci no dia 01 de Abril 
de 1997, tenho 20 anos. Sou filha  de agricultores, moro no 
assentamento de Mulungu - Tururu. No ano de 2006 entrei no 
projeto de Educação Complementar da AADB. Sinto-me 
privilegiada por fazer parte desse projeto, inicialmente como 
aluna e agora como educadora. Graças ao apoio e 
contribuição dos que fazem a AADB, no ano de 2015 me 
tornei universitária, estou cursando Licenciatura em 
Pedagogia. Para mim, para as crianças e a comunidade de 
um modo geral,  esse projeto é uma dádiva. Muito obrigada 
aos que fazem a Associação Amigos do Brasil. 

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que 
ensina.”(Cora Coralina) 

QUEM SÃO ESSAS CRIANÇAS? 
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Eu sou Isabela Mendonça Lopes. 
Tenho 18 anos, nasci, ou melhor, 
nascemos (porque sou gêmea de 
Isabele),  no dia 28 de Junho de 1998. 
Nosso pai é agricultor e nossa mãe é 
funcionária pública municipal, trabalha 
como auxiliar de  serviços gerais na 
escola da comunidade de Pé da Serra - 
Tururu. Iniciei meus estudos no ano de 
2002 na escolinha Pequenos Passos, 
criada pelas minhas tias Celsa e Marina 
com  o apoio da Associação Amigos do 
Brasil. Concluí o 2o grau, fiz vestibular 
para Pedagogia e no ano de 2017 iniciei 
como educadora do mesmo projeto em 
que eu estudei – Projeto de Educação 
Complementar. Estou dando os 
primeiros passos como educadora. 

Eu sou Darliane Alves Mendonça, 
nasci no dia 08 de Maio de 1996. Moro 
na zona rural no município de Tururu, 
numa localidade de remanescentes de 
Quilombolas, chamada de Águas Preta. 
Sou filha de agricultores. Estudei na 
escolinha Clementina Rizzi criada e 
mantida pela Associação Amigos do 
Brasil. Desde 2016 que sou educadora 
do projeto de Educação Complementar, 
onde tenho ensinado e aprendido. Tem 
sido para mim uma experiência 
inesquecível. Já tenho um filho de 02 
anos e vivo numa união instável. 

Eu sou Lorena Ricardo Mendonça, 
moro também na localidade de Águas 
Preta. Nasci no dia 01 de Outubro de 
1997, tenho 19 anos. Meus pais são 
agricultores. Fui aluna na escolinha 
Clementina Rizzi , estudei na 
comunidade até o 8o ano do ensino 
fundamental II, estou cursando  
Licenciatura em Pedagogia, e desde 
2016 estou como educadora do Projeto 
de Educação Complementar, o qual tem 
sido para mim uma experiência muito 
boa, principalmente para a vida 
profissional. 

Eu Sou Irene Muniz Patrício. Tenho 19 anos, sou filha de 
agricultores e também moro na localidade de Águas Preta. 
Desde os meus 03 anos de idade até 12 anos, eu estudei na 
escolinha Clementina Rizzi.  Mesmo não mais fazendo parte do 
projeto por causa da idade e da série que eu cursava, estava 
sempre presente nos eventos da escola. Em 2016 fui indicada 
para ser uma das educadoras do projeto de Educação 
Complementar. Tem sido uma experiência valiosa na minha 
vida. Agradeço ao padre Arnaldo, porque foi com ele que tudo 
começou,  a todos que fazem a Associação Amigos do Brasil 
que continua esse belíssimo trabalho e a minha comunidade 
pela indicação. 

Eu sou Carolina Martins de Sousa – Carol. Nasci no dia 21 
de Julho do ano de 2000.  Sou filha de agricultores, moro no 
Assentamento de Mulungu-Tururu. No ano de 2006 eu também 
passei a fazer parte do projeto de Educação Complementar lá 
no Assentamento onde moro. Fui aluna até concluir o ensino 
fundamental. Indo depois estudar na sede do Município, mas 
continuando a morar no Assentamento.  Tenho apenas 17 
anos. Nesse ano de 2017, eu tive a oportunidade de retornar 
ao projeto. Ainda estou na fase inicial de minha aprendizagem 
como educadora. Mas agradeço a Deus, a minha comunidade 
e aos que fazem a AADB, pela oportunidade. A cada dia estou 
aprendendo mais com as crianças. Percebo que : EDUCAÇÃO, 
se faz com amor e dedicação. Que Deus abençoe a todos nós 
e de modo especial as crianças. 

Eu sou Francisca Janilene Rodrigues dos Santos. Nasci 
no dia 03 de Agosto de 1997, tenho 19 anos. Sou filha de 
agricultores. Sou solteira, moro com meus pais no 
assentamento de Mulungu-Tururu. Assim como a Renata, eu 
também tive a oportunidade de participar desse projeto. 
Entrei no ano de 2006, permaneci como aluna até concluir o 
ensino fundamental I. Retornei  como educadora, indicada 
pela minha comunidade, logo após concluir o 2o grau. 
Graças ao incentivo e contribuição da AADB, estou cursando  
Licenciatura em pedagogia. Agradeço não somente por mim, 
mas por todas as crianças de minha comunidade. 

QUEM SÃO ESSAS CRIANÇAS?  



30° anos Escola Peternazzi 
Um bom cristão deve ser sempre um bom cidadão, 
consciente e responsável pelos seus deveres e tarefas 
no mundo presente. Não basta dizer que ama a Deus se  
não cumpre com os deveres e as obrigações para com 
a sociedade! 

A situação de miséria, de abandono,  vivida por muitas 
famílias do município de Uruburetama na década de 
70/80, inquietou profundamente Padre Arnaldo 
Peternazzi, fundador de todo o trabalho, hoje 
coordenado pela Associação Amigos do Brasil.  

O amor ao próximo, o desejo  de ver a justiça triunfar foi 
o ponto de partida, a fonte inspiradora de Padre Arnaldo 
e de sua cooperadora  Maria Ildimar Braga Vaz Faustino 
na criação da  escola de ensino infantil e fundamental 
FRANCESCO E SELENE PETERNAZZI, que em Março 
de 2017, comemorou com júbilo e alegria seus 30 anos 
de fundação. 

Uma escola que começou “pequena” com 30 crianças, 
num espaço também pequeno, torna-se  uma grande 
escola, graças a colaboração de muitas pessoas, 
brasileiras e italianas que, assim como Padre Arnaldo e 
a professora Ildimar, acreditam que a EDUCAÇÃO é a 
dimensão mais importante na formação do cidadão. 

Parabéns a todos que fazem a escola FRANSCESCO E 
SELENE PETERNAZZI e obrigada a todos que 
colaboraram para que esse sonho se tornasse 
realidade. Caminhemos, na certeza de que, o triunfo 
ao amor não acontece na partida e tampouco na 
chegada, mas na travessia.                                                                                      

25 anos da E.M.E.F. LINA BERTOLINI   
 

Durante todo esse tempo sempre tivemos a presença de 
Deus que tocava no coração de muitas pessoas, tanto no 
Brasil como na Itália, que abraçaram a causa e contribuíam 
para o funcionamento dessas instituições de ensino. 
Teremos sempre as boas lembranças e os ensinamentos 
deixados pelo trio que iniciaram esse trabalho.  

Inicialmente destacamos a pessoa do Padre Arnaldo que 
após a sua chegada no Brasil, em 1977 resolveu intervir na 
situação de grande pobreza, injustiça social e analfabetismo 
da nossa região e mesmo tendo que voltar a Itália resolveu 
buscar pessoas, tanto na Itália como no Brasil, que 
pudessem ajudar nos projetos ali por ele deixado. 
A segunda pessoa marcante nessa história é a nossa 
querida dona Diarina que enquanto esteve viva comandou a 
direção do C.E.I. Tio Arnaldo e envolveu toda a sua família 
nessa ação e foi assim que Grislédia assume a direção da 
E.M.E.F. Lina Bertolini por toda a sua vida, a qual nos deixou 
o belíssimo exemplo de compromisso, com seu lema:  

“A dedicação faz a diferença”  
A Escola foi crescendo em número de alunos e qualidade. 
Em 2009 é inaugurado o Centro Educacional Ernesto 
Ghislandi onde agrega as duas Escolas: Centro de 
Educação Infantil Tio Arnaldo e Lina Bertolini. Mesmo 
aumentando o tamanho e tornando-se Escola Pública 
Municipal não perdeu a sua propria marca e particularidade 
de Escola que acredita na “Educaçao de Qualidade”, 
Educação de um modo geral  e não somente Instrução. 
Buscaremos sempre lutar para que o trabalho desenvolvido 
aqui seja sempre de qualidade e voltado para os mais 
necessitados, pois Jesus sempre nos ensinou que: “tudo que 
fizerdes a um dos meus pequeninos é a mim que o 
fizestes” (Mt 25,40).  
Convidamos a todos que, ainda não tem em seu coração 
essa prática do amor ao próximo, a seguir os passos de 
Jesus que ao cumprir plenamente a vontade do Pai, deu-nos 
o belo exemplo de entrega e de doação total a Deus e ao 
próximo. Vivamos pois, nesse clima de fé e de esperança. 
Na alegria de caminharmos nesse projeto agradecemos a 
todos aqueles que caminharam, caminham e caminharão 
junto com essa grande família que é a Escola Lina Bertolini 

Março 2017 
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     Ao longo dos anos, graças aos noticiários que me 
mantinham atualizado sobre o andamento dos projetos, 
aprendi mais sobre a Associação, o seu trabalho, as 
realidades dos países em que atua, o pensamento do 
seu fundador e de quem junto com ele contribue para 
fazer avançar esta "missão educativa."  
     Tenho consciência que minha contribuição é 
pequena e quase insignificante. Gota d'água num vasto 
oceano das necessidades de todos nós homens. As 
iniciativas para suprir essas necessidades  são muitas. 
Algumas mais próximas, outras mais distantes de mim, 
certamente todas necessárias e dignas. 
Eu escolhi apoiar a educação. Estou convencido de 
que promover a educação de crianças e jovens, vai 
transformá-los em adultos capazes de enfrentar o 
mundo, conscientes dos seus direitos, seus deveres e 
das suas possibilidades; capazes de assumir o controle 
de suas vidas e "moldá-las" tomando decisões livres ... 
sem se sentir inferior a ninguém. As escolas tem de 
fato, entre outras, esta grande tarefa: transmitir os 
valores positivos da vida e dar a todos esperança e 
confiança em si mesmo e nos outros. Permitir que a 
criança cresça e se forme na sua própria terra, 
possibilitará ao país de ter um adulto responsável que 
irá trabalhar para o crescimento da sociedade e de 
outras crianças que, por sua vez poderão fazer o 
mesmo. A melhoria e o crescimento desta forma irá 
permitir a mais pessoas de viver uma vida serena e 
digna.  
     Ainda estou convencido de que a decisão tomada 
naquele dia no trabalho foi uma das melhores escolhas 
que eu poderia fazer...e embora que eu não possa  
resolver todos os problemas do mundo, não vou parar 
de continuar a fazer a minha parte.                                                
(carta de um colaborador) 

     
 A decisão de ser um “padrinho a distancia” nasceu há 
muito tempo, enquanto eu estava no trabalho. 
     Uma colega e amiga, que já conhecia há alguns 
anos, me propôs de tornar-me um padrinho a distancia 
do projeto da Associação Amigos do Brasil. Com 
grande entusiasmo me explicou os projetos 
educacionais destinados para crianças e jovens do 
nordeste do Brasil, realizadas com o compromisso de 
um grupo de voluntários da qual ela fazia parte. 
     Eu acho que foi principalmente o seu entusiasmo 
que quebrou o meu vacilo ... e então eu aceitei em dar 
esse passo importante. Não se tratava apenas em 
fazer uma doação para compartilhar um pouco “do 
meu” com outras pessoas. Eu tinha decidido fazer um 
compromisso que não tinha data de vencimento. 
    Logo comecei a fazer a mim mesmo esta pergunta: 
"Será que vou conseguir levá-lo para frente ao longo 
dos anos? ". Não demorei muito a entender que não 
era possível dar uma resposta certa. Eu não tinha, 
como não tenho também agora, a garancia do que iria 
acontecer na minha vida... mas a vida é isso mesmo: 
Não saber o que vai acontecer e decidir com base em 
nossas próprias intenções, tendo confiança  que a vida 
futura para quem tem FÉ, será magnânima e nos 
ajudará a realizar nossos projetos. A única resposta  
certa naquele momento era: "Até que seja possível, 
farei tudo  para cumprir esta promessa".  
     Ao longo do tempo, através de fotografias que a 
AADB enviava para mim, vi crescer mais de uma 
criança. Mais tarde, substituída por fotos  da turma, 
porque o projeto não é voltado para uma criança  
individual, mas para toda a escola. 

Um laço que resiste  
a mais de 15 anos 

ITÁLIA... 
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ITÁLIA... 

     É o título do Seminário organizado pela AADB,  
constituído de quatro reuniões, assessorado por quatro 
palestrantes  para ajudar a fazer a leitura de uma 
realidade cada vez mais evasiva e menos 
compreensível. Nós não somos nem o  centro nem a  
periferia, mas parte de um mundo em profunda 
transformação, dilacerado por conflitos, atravessado 
por migrações que estão mudando nossas vidas.  
É necessário parar  por um momento para nos fazer 
algumas perguntas e esboçar algumas respostas. 
A luz dessas reflexões, a Associazione Amici del  
Brasile  em conjunto com as Dioceses de Crema e 
Cremona decidiram dar vida a este projeto de 
formação, que tem como finalidades: 
- explicar como o mundo de hoje está dominado por 
um "pensamento fraco", que tende a simplificar tudo, 
que não se faz mais perguntas, que rejeita a reflexão 
tão necessária  para discernir o mundo "complexo"; 
- explicar como a globalização de hoje está em crise, 
não porque é boa ou ruim, mas porque não é 
governada, não tem regras; 
- dizer como o mundo hoje está governado pela 
economia e pelo ShadowBanking (transações 
bancárias ocultas) que movimenta 750 bilhões de 
dólares, ou seja, 15 vezes o PIB do mundo.  Hoje 
sessenta e duas (62) pessoas  tem uma riqueza igual a 
da metade do planeta! 
E o que podemos  fazer para  nos contrapor a esse  
"pensamento fraco"? 
Se informar, ler mais. Mas, não se limitar às 
informações oficiais. Informar-se é um dever; 
estar informado é um direito. Participar 
ativamente da vida pública de sua comunidade. 
Caso contrário, poderemos ter uma "ditadura".  
 

Devemos ser GLOCAL: ter uma visão global,  para um 
agir local. 

OLHAR ALÉM 

Uma Diretoria  constituída de sete (7) pessoas; Uma 
funcionária; Noventa (90) sócios; Oito (8) grupos 
locais de  colaboradores à distancia; Um grupo de 
voluntários que participa e ajuda na organização de 
diferentes eventos e atividades. 
 
Aproveitando-se desta organização, no ano de 2017,  
continua-se  o trabalho nas escolas primárias e 
secundárias para divulgar o sentimento de 
solidariedade, com o objetivo de atrair mais jovens 
para o voluntariado. Para isso organiza-se atividades 
ao alcance deles, possibilitando-os a serem cidadãos 
mais críticos e para que  os mesmos possam se 
tornar participantes dos nossos projetos.   
São também realizados encontros de sensibilização,  
informação e formação nas comunidades onde estão 
presentes nossos colaboradores, para mantê-los em 
alta, o interesse pelo projeto da AADB. Além de 
outras atividades onde a AADB ainda nâo está 
conhecida. 
Continua, em colaboração com a paroquia de 
Masano, o curso de italiano e inclusão para estran-
geiros migrantes. 

Na Itália a associação 
 conta com: 

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 

Para todos aqueles que  
escolheram e escolherão fazer  

um pedaço do caminho junto conosco: 


