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Associazione Amici del Brasile onlus 

 

Padre Arnaldo (O Fundador) 
 

 “Em um contexto universal de corrupção e ofensas 
claras e chocantes para com o homem, a sociedade e a 
natureza, eu queria voltar às origens da nossa criação, 
com a esperança de ser uma voz de denúncia contra 
todo o mal que existe no mundo. 
 

Deus não criou o homem para ser mal, mas para 
colaborar com Ele para uma nova Revolução; para 
recriar um mundo novo, mais justo, desejado por Deus... 
“E Deus viu que tudo era bom”. 
 

...contemplamos continuamente o mistério da 
encarnação, que nos mostra o caminho da salvação. O 
Mestre ensina a nos doar e quer que expressemos a 
mensagem do "O Profeta" de padre Mazzolari, mas 
também dos outros profetas que são muitos na história 
da Igreja.” 
 

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida”. Jesus se 
proclama Caminho, Verdade e Vida. No Evangelho, Ele 
nos convida com grande energia para trazer a Boa Nova 
aos pobres, para curar os corações feridos, para 
proclamar a liberdade aos prisioneiros, para consolar os 

que sofrem…(Is 61, 1-3) 

“O espírito do Senhor Deus está sobre mim, 
porque o Senhor me ungiu; 

enviou-me para dar a boa-nova aos humildes, 

curar as feridas da alma...” 

Quem é o Profeta hoje! Como diz Padre Mazzolari, o 
profeta “é a voz de Deus em momentos difíceis ... Ele é 
enviado como defensor dos pobres e dos oprimidos, 
como mensageiro da justiça e da bondade ...” 
 

Todos nós devemos nos tornar profetas fortes, realistas e 
entusiastas. E devemos compartilhar o sofrimento, levá-lo 
adiante no caminho do amor cristão... 
 

..neste mundo é necessário mais solidariedade. Onde 
não há compartilha não há cristianismo, não há 
autenticidade de participação. Devemos nos abrir para o 
mundo que decepciona, devemos tentar ajudá-lo a 
melhorar, a converter-se à solidariedade, ao discurso 
profético da montanha do evangelho de Mateus. Terra e 
Homem, Deus e Criação, Luz e Trevas, Amor e Graça. 
Subir ao alto, subindo sem nunca cansar, cada vez mais 
capaz de ajudar uns aos outros. 
 

Não mais viva e deixe viver, mas viva e ajude a viver. 
No Evangelho, o Senhor elimina o conceito de inimigo e 
nos diz: “Você também amará aqueles que o 
prejudicam…”. Denuncie as injustiças junto com a 
Bíblia…A Bíblia que é raiz e fundamento, nos ajuda a ler 
a realidade contemporânea e a dar exemplos positivos as 
coisas ruíns de hoje. 
 

É por isso que a Associação Amigos do Brasil (Itália/
Brasil) merece ser levada a frente, para que continue 
sendo denúncia e testemunho de uma resposta 
“evangélica” possível”. 

 

(da introdução do livro de Pe.Arnaldo-Auto de Natal) 

“AGORA VOCÊ É O GUIA DIANTE DE NÓS  
PARA O CÉU ONDE NOS ENCONTRAREMOS 

DE NOVO JUNTOS, SEMPRE NA CORDA, 
COMO VERDADEIROS IRMÃOS " 
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É com muita tristeza em nossos corações que 
comunicamos o falecimento de Padre Arnaldo 
Peternazzi, ocorrido no dia 26 de março de 2020 na 
Fundação "Elisabetta Germani", em Cingia de' Botti, 
onde ele residia há alguns anos. 
 

Não nos foi permetido acompanhá-lo ao enterro, que 
ocorreu na segunda-feira 30 de março às 11:00 horas  
no cemitério de San Martino del Lago. Gostaríamos de 
homenageá-lo, para lhe dar o último sinal de toda a 
nossa estima e gratidão. Para acompanhá-lo 
fisicamente, somente quatro sacerdotes, quatro 
prefeitos e uma religiosa. Mas, ao passar pelas ruas de 
San Martino, seus ex-paroquianos o acompanharam 
com um longo aplauso; ao mesmo tempo aqui no 
Brasil, as homenagens seguiam ao som dos sinos das 
igrejas nas quais Padre Arnaldo havia celebrado. 
 

E todos nós também estávamos presentes, com o 
coração cheio de dor, das nossas casas 
acompanhamos Padre Arnaldo na sua “Última 
Ascensão”. A mais desafiadora e a mais importante. 
Aquela para a qual ele se preparou por toda a vida. 

Seja um exemplo para nós, a sua humildade e sua 
simplicidade de coração e de vida. 
Humilde, generoso e discreto. Sempre a serviço do 
Evangelho e do próximo ele evitou até mesmo desta vez, 
"sua celebração", saindo em silêncio sem atrapalhar. 
Mas nós estamos aqui e queremos dizer juntos: 
 

Te Agradecemos  Ó Pai,  pelos muitos presentes do 
Teu Amor que todos  nós recebemos através do 
ministério de Pe. Arnaldo. 
 

Queremos rezar por ele, para que seja acolhido na Tua 
Casa. 
Pedimos a intercessão da Virgem Maria, para que ela 
possa receber  Pe. Arnaldo em seu abraço materno e  
nos ampare sempre com sua proteção. 
 

Pe. Arnaldo respondeu prontamente ao teu chamado 
Senhor. Rezemos para que todos nós possamos 
redescobrir cada dia a beleza de acreditar em Deus. 
 

Pe. Arnaldo, no seu serviço, construiu muito. Construiu 
relações humanas autênticas, mas também construiu 
obras concretas que ainda hoje continuam a dar frutos.  
Rezemos para que todos nós, sob o exemplo dele, 
estejamos comprometidos em levá-los adiante com amor 
e dedicação. 
 

Pe. Arnaldo sempre teve uma atenção especial para com 
as pessoas mais necessitadas e indefesas. Rezemos 
para que cada um de nós aprenda a reconhecer o rosto 
de Jesus em nossos irmãos pequeninos e mais frágeis. 
 

Pe. Arnaldo foi capaz de conjugar, em todas as áreas de 
sua vida, a seriedade e o compromisso com a alegria e o 
sorriso sempre em seus lábios. Rezemos para que nós 
também possamos levar a alegria de Cristo para as 
pessoas que encontramos em nossas vidas. 
 

Ó Deus, que escolheste Pe. Arnaldo para ser testemunha 
viva do teu Amor entre os homens, conceda-lhe celebrar 
com Você na glória do céu e reacende em todos nós a 
certeza da Ressurreição. 
 

Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno  
e brilhe sobre ele Vossa luz perpétua. Amém . 

 

CANTO 

Sempre encontrando, sempre encontrando 
Sempre encontrando nosso irmão! 

 

Viva a nossa bela união, viva a nossa bela união,  
viva a nossa bela união! 

Sempre encontrando nosso irmão… 
Cristo está presente, Cristo está presente 

Cristo está presente nos irmaõs. 

Boa Viagem  

Padre Arnaldo 



Página 3 

Ano 9  Edição 1  
O nosso Caminho 

Ficamos órfãos... 

Absolutamente não!  
 

Sua presença agora é constante, seus ensinamentos 
sempre presentes, agora é muito mais perto do que 
poderia ter sido antes. Vai levar tempo, muito tempo 
para nos acostumarmos com sua falta física, mas nunca 
irá faltar a sua presença espiritual.  
 

Lembrar de tudo o que ele fez é difícil, mas certamente a 
semente que plantou deu, está dando e ainda dará 
muitos frutos. Agora cabe a nós continuar cuidando 
disso. 
 

Aqueles que o conheceram quando jovem lembram dele: 
temerário, vulcânico, cativante com jovens, inspirador, 
sempre pronto para lutar contra as injustiças, amante da 
beleza natural (dádiva de Deus) e artística...  
 

Nos últimos anos, mesmo fragilizado pela idade, 
continuou sendo para nós uma presença importante 
dando-nos estabilidade com sua presença e, quando 
necessário, com uma palavra ou um conselho. Sempre a 
serviço do próximo, mesmo no asilo, atento para dar 
conforto aos "silenciosos" compartilhados sofrimentos. 
Sempre disponível  para um conselhos, ou doar o 
perdão, fazendo sempre sentir a presença do Amor de 
Deus. 
 

Foi com esta habilidade de ouvir que criou ao longo do 
tempo laços indissolúveis com as comunidades por onde 
passou e tentou construir junto com elas o Reino de 
Deus aqui e agora. Uma grande capacidade de escutar 
evitando sempre julgamentos, sem contudo perder a 
oportunidade de dar conselhos e anunciar o Evangelho. 
 

Alguns de nós o conhecemos desde que era seminarista 
e o acompanhamos em todas as suas campanhas 
"ecológicas e sociais". O lembramos sempre pronto para 
reconhecer Cristo no sofrimento, sempre pronto para 
tomar posição contra as injustiças, apesar da sua 

fragilidade como homem, fazendo escolhas as vezes 
audaciosas, sempre com o objetivo de tornar o mundo 
um lugar melhor, pelo menos para e acima de tudo 
com as comunidades a ele confiadas. 
 

Com a coragem de responder as perguntas e aos 
desafios que a vida lhe impôs com toda a humanidade 
e a fragilidade do homem e do sacerdote. Não era um 
"super-homem", mas com convicção ele sempre se 
expôs em primeira pessoa. E é isso que nos faz pensar 
com confiança que nós também, com todas nossas 
fragilidades e dificuldades, podemos continuar o projeto 
que Deus começou por meio de Pe. Arnaldo. 
 

Além da fidelidade ao Evangelho, admiramos sua 
enorme cultura, humildade e humanidade; a 
capacidade de reconhecer e fazer sua, a dor do 
próximo. Seu profundo apego as origens camponesas, 
sua alta cultura, mas acima de tudo, seu amor pelo 
Evangelho o convenceram de que a boa nova do Reino 
é destinada aos pobres e com os pobres é possível 
redescobrir a beleza do mundo. Ele nos ensinou a lutar 
juntos para construir o Reino de Deus aqui e agora, 
deixando-nos um lema: "Não mais viva e deixe viver, 
mas viva e ajude a viver". 
 

Padre Arnaldo sempre acreditou numa igreja a serviço 
do homem, muitas vezes nos dizia que tínhamos que 
ser "Servos de Todos, Escravos de Ninguém e de 
Nada". 
 

Alguns anos atrás, ele nós deu sua cópia da Enciclica 
"Populorum progressio", de Paulo VI, com suas 
anotações. Essa encíclica representou uma revolução 
na qual muito acreditou e sobre a qual fundou a nossa 
associação. Para nós representa um mapa muito 
importante para que possamos continuar a traçar o 
caminho  rumo a um mundo melhor para todos. 
Ele também amava lembrar para nós: "Onde não há 
solidariedade, não há cristianismo" e na encíclica ele 
sublinha: "É, portanto, para todos que hoje fazemos 
este apelo solene a uma ação concreta de 
desenvolvimento integral do homem e de 
desenvolvimento solidário da humanidade". 
Ele então nos deixa seu legado, lembrando-nos que "... 
Deus, que dotou o homem de inteligência, imaginação 
e sensibilidade, forneceu-lhe os meios para levar sua 
obra até a finalização", cada homem é um criador. 
Então queremos lembra-lo assim: cheio de energia e 
determinação, incentivando-nos a seguir em frente. 
 

 

AVANTI, SEM MEDO! 

Paola Fasoli (Enrica) - Presidente da AADB Itália) 



o trabalho continua... 
 

"Aqui estou: sou eu, um pecador  
a quem o Senhor direcionou  os olhos  

(não só para mim, mas para todos nós)". Pe. Arnaldo 
 

E aqui estamos nós, com a certeza de que esse olhar 
carinhoso de Padre Arnaldo para com os mais 
necessitados,  continuará através do trabalho da AADB, 
sem perder de vista a: 
 

MISSÃO - Contribuir com o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes através da Educação. 
 

FINALIDADES: 
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. 
 

AÇÕES PRIORITÁRIAS – Aquelas que não podemos 
perder de vista; aquelas que ocupam o centro do traba-
lho com vistas ao cumprimento da missão e das finali-
dades. 
 
1 - EDUCAÇÃO 
Objetivo - Proporcionar através das aulas, recreações e 
outras atividades, o auto desenvolvimento das 
crianças e adolescentes. 
 

1.1. Educação Sistemática – desenvolvida em quatro 
escolas criadas pela Associação Amigos do Brasil, mas 
hoje, já municipalizadas. 
Escola Francesco e Selene Peternazzi – Urubureta-
ma/Sede - 1º ao 5º ano; 
Centro de Educação Infantil Tio Arnaldo –Tururu/
Sede - Ensino Infantil;   
Escola Lina Bertolini – Tururu/Sede –  1º ao 9º ano  
(Fundamental I e II); 

Escola Ferdinando Tansi – Piau – Zona Rural  - Aquiraz 
-  Maternal ao 5º ano. 
 

São 1.330 alunos matriculados e frequentando nesse ano 
de 2020. É um trabalho de parceria com o poder público 
de cada Município onde a escola está localizada, sob a 
orientação pedagógica das Secretarias de Educação. 
São aproximadamente 130 funcionários, incluindo: grupo 
de gestores, coordenadores pedagógicos, professores, 
merendeiras  e outros de serviços gerais. 

1.2. Educação Complementar  
Objetivo - Elevar o  aprendizado das crianças, facilitar a 
socialização e a inclusão social, através do reforço 
escolar, da recreação e do resgate da cultura.                                                                               
 

Essa ação é desenvolvida em oito localidades da zona 
rural do Município de Tururu: 

 
Água Preta,   

Açudinho,  
Madalena,  

Pé da Serra, 
 Saco Verde,  

Mulungu,  
Novo Horizonte 

e  Conceição 
dos Caetanos. 

 

São pequenas comunidades, cujas famílias vivem da cul-
tura de subsistência e algumas pessoas são funcionárias 
públicas municipais. Os desafios são grandes, porém 
existem recursos naturais valiosos que ajudam muito no  
trabalho que é desenvolvido em parceria com a comuni-
dade local. A orientação pedagógica e todas as despesas 
são assumidas pela Associação Amigos do Brasil. 
Atualmente são 388 alunos matriculados,  do maternal ao 
5º ano; 28 educadores, uma coordenadora pedagógica, 
além de outras pessoas  que fazem os serviços gerais. 
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A formação proposta pela AADB vai por duas vias:  
1. realização de  encontros, uma ou até duas vezes ao 
mês, para estudo de temáticas específicas, oficinas para 
fabricação de materiais didáticos/pedagógicos;  
2. ingresso na universidade para quem ainda não tem 
um curso universitário. Para esse ponto (2), a AADB dar 
uma bolsa de 50% do valor da mensalidade do curso. É 
uma formação que vai além do que se exige para estar 
em sala de aula, embora se tenha uma intencionalidade 
que é elevar o aprendizado das crianças. É uma for-
mação para a vida. É satisfatório saber que, quem 
passa pela formação na AADB, são considerados mais 
preparados e comprometidos onde quer que estejam. 
Mas a formação de forma presencial sofreu uma inter-
rupção por  conta da  COVID 19. Os  encontros  conti-
nuam acontecendo pela internet, em forma de  vídeo-
conferências. É diferente, porém não menos importante. 
Falta aquele aconchego, tão presente no grupo, mas 
não falta a alegria e a disponibilidade para continuar.  E 
assim continuaremos, até que nos seja permitido voltar 
a nos reencontrarmos. 

 

Paulo Freire, nos fala em um de seus escritos que: "A 
melhora da qualidade da educação implica na formação 
permanente dos educadores. E a formação permanente 
se funda na prática de analisar a prática. É pensando 
sua prática, ...que é possível perceber embutida na 
prática uma teoria não percebida ainda, pouco percebi-
da ou já percebida, mas pouco assumida". (FREIRE, 2001). 
É nesse contexto que a AADB se esforça para oferecer 
uma formação aos educadores que lhe possibilitem não 
somente a capacitação profissional, mas uma formação 
que lhe ajude a refletir sobre sua prática cotidiana. 
Contextualizar o conteudo curricular para que o aluno 
perceba a importância do "saber". 
 

Cada educador é indicado pela sua própria comuni-
dade. Parte-se assim do princípio que já é uma pessoa 
comprometida, mesmo que tenha pouca experiência na 
área da educação. Cabe a AADB, a tarefa de prepará-
los e orientá-los no desenvolvimento das atividades. 
Citando novamente Paulo Freire: "A responsabilidade 
ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o 
dever de se preparar, de se capacitar, de se formar an-
tes mesmo de iniciar sua atividade docente. Esta ativi-
dade exige que sua preparação, sua capacitação, sua 
formação se tornem processos permanentes. Sua ex-
periência docente, se bem percebida e bem vivida, vai 
deixando claro que ela requer formação permanente do 
ensinante. Formação que se funda na análise critica de 
sua prática". 

2 - FORMAÇÃO 
 

Objetivo - Melhorar e atualizar a formação de educadores envolvidos no projeto para que desenvolvam atividades 
contextualizando a temática estudada com a realidade na qual o aluno está enserido. 



 

Muitos dos nossos apoiadores foram chamados a conti-
nuar sua ação de solidariedade a favor de situações 
muito mais próximas e iminentes, com doações para 
apoiar as atividades de hospitais e situações familíares 
de extrema necessidade, para dar amparo e assistência 
aos muitos estrangeiros irregulares e aos novos pobres. 
 

Ė nosso dever reconhecer  que a situação não é mais 
grave graças ao grande espírito de voluntariado presen-
te em todos os níveis da sociedade, mesmo que as 
vezes pareça ser um pouco adormecido. 
 

Mas agora temos que recomeçar e como as discípulas 
de Jesus superam a angústia e vão ao sepulcro movidas 
pelo amor e encontram o anjo que as tranquiliza e diz: 
"Não tenhas medo!" nós também devemos sair com fé 
em Deus e continuar o nosso trabalho. 
 

Não devemos ter medo de enfrentar as dificuldades, 
devemos sentar juntos e juntos tentar resistir e sair   
desta tempestade. É um momento de transformação 
inexorável, uma oportunidade única. 
 

Tivemos o tempo do silêncio, onde pudemos buscar e 
ouvir a voz de Deus e, ouvindo sua voz, também 
podemos seguir o caminho para encontrar, após a 
emergência, um plano de Ressurreição. 
 

O depois será, sem dúvida, diferente, mas certamente 
estaremos mais unidos para enfrentar novos cenários e 
novos desafios, tentando contribuir com a construção de 
um mundo melhor para todos. 
 

“VAI FICAR TUDO BEM”.  
 

       (Luca Giovanni Bertini) 

Página 6 

O nosso Caminho Ano 9  Edição 1  

2005 

Notícias da Itália. 
Queridos amigos, 
 

o que estamos passando é um período muito difícil, 
cheio de desafios, além da crise econômica já presente 
a qual de alguma forma conseguimos nos adaptarmos, 
nos atingiu essa pandemia desastrosa  e com ela a mor-
te de Pe. Arnaldo, nosso fundador e guia, a doença de 
Enrica (Paola Fasoli), presidente da Associação aqui na 
Itália, além dos muitos lutos registrados entre nossas 
famílias e nossos apoiadores.  
 

Mas não nos Rendemos. 
 

Embora tenham sido suspensas todas as atividades de 
captação de recursos (eventos, arrecadação e recicla-
gem de materiais, bancas…)formação e informação com 
os grupos territoriais e nas escolas, continuamos a man-
ter um contato direto por meio do telefone e web. 
 

Não é fácil, porque precisamos estar dispostos, antes de 
tudo, a "ouvir". E o que as pessoas tem a nos dizer ago-
ra: fala de dor e preocupação, mas também de Espe-
rança de que algo mude e que tudo isso sirva para  
melhorar as pessoas e consequentemente o mundo. 
 

Desde alguns dias, começamos a sair novamente de 
casa, lentamente, com apreensão e ainda com muitas          
restrições. O tempo do “fazer” ainda está longe. 
 

Nossa região, a Lombardia, foi a mais afetada da Itália e 
ainda mais nas províncias de Bergamo e Cremona, onde 
vivem a maioria dos nossos apoiadores. 
 

Em pouco mais de 2 meses, foram registradas mais de 
30.000 mortes por COVID 19, mas os números dos   
registros das prefeituras sugerem que são muito mais.  

A frase foi dita durante uma visão de Jesus a Juliana 
de Norwich, uma mística inglêsa que viveu entre os 

séculos XIV e XV. "All shall be well", "Tudo ficará bem", 
disse Ele com infinita ternura. 

Região km² habitantes óbitos 

Lombardia 23.863 10.088.484 15.896 

Ceará 148.825 8.448.055 2.603 
DADOS ATUALIZADOS NO DIA 26 DE MAIO DE 2020 
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Pe. Arnaldo chegou a Castelverde em setembro de 1960 
como Vigário Cooperador da Paróquia. Imediatamente 
demonstrou sua grande capacidade de estabelecer re-
lações com todas as pessoas de qualquer idade e nível 
social. Ele ficou responsável pelo oratório da Paróquia, um 
importante papel educacional. O oratório era um pouco 
nossa segunda casa. Tinha jogos, catequese, encontros 
de formação, realizados com espírito sereno e tranquilo, 
certos que tinhamos no Pe. Arnaldo um verdadeiro guia. 
Era guia também nos acampamentos de verão (na cabana 
da montanha) que se tornava, graças a colaboração gene-
rosa e estimulante de alguns jovens mais maduros, um 
eficaz espaço educacional, um presente precioso e ex-
traordinário para as crianças e suas famílias. 
Muitas vezes fizemos excursões ao “Grupo Brenta”,       
Pe. Arnaldo nos ajudava a percorrer as trilhas desafiado-
ras em altitudes, com a máxima cautela. 
Nos ensinou que a montanha deve ser tratada com respei-
to. Ela sempre nos reservou momentos felizes e emoções 
inesquecíveis. Através das montanhas, céu e terra, apesar 
das distâncias extremas, se reúnem. Deus e o homem se 
buscam, cancelam distâncias e se tocam, e o homem se 
sente participante da criação. 
Um amigo alpinista que escalou as quatorze montanhas 
mais altas do planeta me disse: "… o verdadeiro pico é 
alcançado entre os necessitados do mundo ...".  
Pe. Arnaldo alcançou o pico mais alto não subindo, mas 
estando no meio dos necessitados, dos indefesos devol-
vendo-lhes a dignidade de filhos de Deus, confiando em 
Deus, na Providência e na palavra que é a palavra de vida, 
de esperança e alegria. 
Em Castelverde ainda hoje existem: um grupo dos Amigos 
da Montanha, um coral e um grupo dos Amigos do Brasil.  
Cada um de nós aprendeu a reconhecer e cultivar a 
própria paixão não deixando de colaborar um com os ou-
tros. Pe. Arnaldo dizia: “A montanha eleva sempre a vida 
do homem a um nível de Bondade e de Paz...Ė lindo as-
sistir a uma “cordada em ação”, é um convite a se amar, a 
segurar as mãos um dos outros nos momentos difíceis da 
vida. Ajudasse é a profissão de cada cristão”   
                                Silvio Mignani - do grupo de Castelverde  

SOLIDARIEDADE SE APRENDE?   
 

Se partirmos do princípio de que cada pessoa tem uma 
consciência pessoal que o diferencia dos demais e que 
se reflete nas decisões tomadas durante o dia a dia habi-
tual, a resposta seria: não. Porque a  consciência indivi-
dual vem marcada em boa parte pelas características 
próprias da personalidade de cada um. Mas a consciên-
cia coletiva tem grande influência sobre os atos de cada 
indivíduo através do estabelecimento de uma série de 
valores morais e sentimentos comuns. Falo das duas 
formas de consciência, intrinsecamente ligadas para di-
zer que o exemplo de Padre Arnaldo, foi, e continuará 
sendo referência para quem acredita  que todos nós so-
mos responsáveis pela construção (ou reconstrução) de 
um mundo melhor para toda a humanidade.  
 

Conheci padre Arnaldo, logo que ele chegou no Brasil na 
década de 80. Posso dizer que minha consciência 
coletiva foi despertada ali, vendo-o preocupado com os 
problemas socias da paróquia da qual ele era pároco – 
São João Batista –  Uruburetama.  
Ali eu também comecei a entender que o SER CRISTÃO 
tem uma relação profunda com o SER CIDADÃO.  
Suas preocupações soavam como um “chamado”. E eu 
muitas vezes me perguntei: como pode uma pessoa vir 
de tão longe e se preocupar com  pessoas até então 
para ele desconhecidas? Parece difícil entender se não 
nos reconhecermos como irmãos, filhos do mesmo Pai. 
E era assim que padre Arnaldo se colocava – irmão, 
principalmente dos mais necessitados. Aquela 
serenidade até na chamada de atenção era cativante. 
Quando ele falava: “faço pouco, queria fazer mais...” Era 
como tivesse dizendo: nos ajude, faça alguma coisa.  
Desde então fui acompanhando de forma indireta o 
trabalho de mobilização que era feito com as famílias 
carentes daquela Paróquia. Mas, foi no ano de 2000 que 
passei a colaborar de forma direta como voluntária. 
Contribuir na construção de um mundo pautado na 
justiça, na solidariedade, na fraternidade, é de fato uma 
responsabilidade de todos nós. Padre Arnaldo continuará 
sendo para mim essa referência.   
 
 

 
 
 

Terezinha 
Marques  

(Professora/ 
Teóloga Leiga) 

Coordenadora do 
trabalho da AADB 

no Brasil  

EXPERIMENTAR PARA ACREDITAR! quem esperimentou e acreditou 

https://conceitos.com/consciencia/
https://conceitos.com/sentimentos/
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Dizem que, sonho que se sonha só, pode ficar apenas na 
ilusão, mas aquele que se sonha juntos tem maiores 
possibilidades de se tornar realidade. E foi isso que 
aconteceu com o Centro de Educação infantil Tio 
Arnaldo. Sonhado de forma conjunta pela Sra. Francisca 
Diarina Pinheiro Barbosa e pelo Pe. Arnaldo Peternazzi, 
tornou-se realidade no dia 03 de março de 1988. 
 

O olhar carinhoso de Padre Arnaldo sempre voltado para 
os mais necessitados, fez nascer a Creche Tio Arnaldo 
como era conhecida popularmente na região de Tururu. 
Para atender crianças, de famílias pobres,  que estavam 
fora da escola pelos mais diversos motivos. 
 

Inicialmente 60 crianças, com idade entre 2 a 6 anos, 
divididos em duas turmas. Era a segunda experiência na 
área da educação (a primeira já havia iniciado na cidade 
de Uruburetama no ano de 1986). 
 

De um jeito informal, sem muitos recursos financeiros e 
com pouco experiência pedagógica o trabalho continua 
num processo crescente em número de crianças. Duran-
te algum tempo, funcionou no salão paroquial. Mas, o  
salão paroquial, já não comportava a quantidade de cri-
anças e a cada dia chegava novas solicitações de vagas 
por parte das famílias. É necessário adequar o espaço 
físico, definir uma dinâmica que corresponda e se aproxi-
me  com o jeito de uma escola.  A Creche Tio Arnaldo, 
torna-se Centro de Educação Infantil Tio Arnaldo, em 
1990 e passa a funcionar em dois turnos (manhã e 
tarde), nas modalidades Maternal, Infantil IV, Infantil V e 
1º Ano do Ensino Fundamental, e sob os cuidadados  da 
Professora Francisca Grislédia Patrício Pinheiro, torna-se 
escola referência na cidade de Tururu. 
 

Com o crescente número de alunos, e a educação tor-
nando-se cada vez mais exigente, as instalações físicas 
não mais respondem as necessidades para desenvolvi-

mento das atividades escolares. Mais uma 
vez fez-se necessário construir novas insta-
lações, já que a existente não tinha espaço 
para ampliação. Novamente, conta-se com a generosi-
dade de amigos italianos, e através da Associação Ami-
gos do Brasil, inicia-se no segundo semestre de 2008 a 
construção da nova sede, sendo concluída em julho de 
2009 e no dia 16 de agosto do mesmo ano, o Centro de 
Educação Infantil Tio Arnaldo, ganha novas instalações, 
no Bairro Alto dos Camelos. 
 

De instituição privada mantida pela Associação Amigos 
do Brasil, depois de um processo que durou dois anos, o 
CEI Tio Arnaldo passa em 2010 a ser pública municipal, 
mantida pela prefeitura municipal de Tururu em parceria 
com a Associação Amigos do Brasil. 
 

Seus 32 anos, comemorado de um jeito simples, mas de 
forma muito organizada, com a participação unânime 
dos alunos e a presença de professores, funcionários, 
grupo gestor, representantes da secretaria de Educação 
e da AADB Brasil/Itália, faz-se acreditar cada vez mais 
na importância de se investir na educação. Proporcionar 
as crianças um bom crescimento intelectual, através de 
uma boa educação, foi sempre um desejo de padre   
Arnaldo. 
 

"Tenha em mente que tudo que se aprende na escola é 
trabalho de muitas gerações (...) Receba essa herança, 
honre-a, acrescente a ela e, um dia, fielmente, deposite-
a nas mãos de seus filhos".  (Albert Einstein) 

32 anos do Centro de Educação Infantil Tio Arnaldo 

https://www.pensador.com/autor/albert_einstein/

