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Tudo começou no ano 1975, tendo como motivação a encíclica 
"Fidei Donum", escrita pelo Papa Pio XII  na qual  pede aos 
bispos das dioceses a colaborarem entre si, colocando seus 
padres a disposição de outras dioceses menos favorecidas. Na 
década de setenta, alguns bispos brasileiros pediram aos bi-
spos europeus para enviar padres em suas dioceses onde não 
havia sacerdotes.  E eu, após 14 anos de trabalho na Itália, 
deixei meus pais, e saí junto com outros sacerdotes de Cremo-
na, para  o Brasil. Primeiro para  a Diocese de Viana, no esta-
do do Maranhão. 
Pouco depois da minha chegada, conheci Dom Paulo Ponte, 
bispo da diocese de Itapipoca- estado do Ceará,  que me con-
vidou para servir em sua diocese. Aceitei o convite e fui envia-
do para a Paroquia de São João Batista em  Uruburetama.  
La encontrei uma situação de grande pobreza, injustiça social e 
analfabetismo. Comecei a  trabalhar em estreita colaboração 
com os meus paroquianos, realizando encontros de formação, 
animando grupos para se organizarem em comunidades para 
que    se tornassem conscientes de seus direitos e deveres. 
Juntos, decidimos começar a trabalhar no campo da saúde e 
da educação. Abrimos uma pequena maternidade no distito de 
Tururu e  uma escolhinha em Uruburetama que incialmente 
funcionou no salão paroquial  
O Meu, o nosso comportamento  provocou incômodo em algu-
mas pessoas, principalmente  latifundiários e políticos. Chega-
ram a me   acusar de agitador e comunista. Fui ameaçado e 
sofri  processos judiciais.  Mas isso não nos fez recuar, porque 
tudo que fazíamos estava de acordo com a lei. Não desrespei-

1975 - 2014  um caminho que vem se fasendo  

tamos ninguém, só queríamos que os direitos dos  pobres fos-
sem respeitados. Penso  que é por isso que as pessoas me 
aceitaram muito bem, porque viam naquele trabalho a possibili-
dade de uma nova vida para eles e para toda a comunidade.  
Todas as comunidades espalhadas pela paróquia me convida-
vam para ir até lá. Foi um trabalho muito pesado, mas também 
frutífero. As pessoas estavam começando a entender que valia 
a pena lutar pelos seus próprios direitos.  Recebi visitas diárias 
de líderanças  comunitárias que vinham me falar  de situações 
difíceis vividas pelo povo de sua comunidade. No final da con-
versa, eu os vi satisfeitos,  felizes porque encontravam  apoio e 
ajuda, não tanto do padre que estava lá no momento, mas da 
igreja e da nova evangelização, porque não podemos esquecer 
que começava naqueles anos um belissimo trabalho inspirado 
e desejado pelo Concílio Vaticano II. 
Foram anos de trabalho duro, mas também de grande conforto 
e alegria de ver que as coisas estavam ficando cada vez mel-
hor, não tanto por causa de mim, mas graças a organização 
das comunidades e das pessoas que arriscaram suas  proprias 
vidas por mim, pelas pessoas e para seus filhos. Tudo isso foi 
belissimo e gratificante.  Me custou muito voltar na na Itália e 
deixar aquele povo!  
Ao meu regresso Dom Paulo Ponte me disse estas palavras: 
"Quando você voltar na Itália, dirás aqueles que aqui ficaram: 
quem me viu, me viu, eu já dei muito, agora fica com vocês, se 
virem". Foi ali que  percebi que não podia abandonar aquela ... 

(continua na ultima página) 
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Na década de 80 conheci Pe. Arnaldo, muito 
preocupado com os problemas socias da paróquia da 
qual ele era pároco – São João Batista – Cidade de 
Uruburetama – Estado do  Ceará. Ali eu também 
comecei a entender  que o SER CRISTÃO tem uma 
relação profunda com o SER CIDADÃO. 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. As 
escolas já eram em número de seis (06): escola 
Francesco e Selene Peternazzi na Cidade de 
Uruburetama; Centro de Educação Infantil Tio Arnaldo 
e Lina Bertolini em Tururu. Além dessas, três nas 
comunidades rurais de Tururu: 
Clementina Rizzi na localidade 
de Água Preta; Bons Amigos em 
Saco Verde e Pequenos Passos 
em Pé da Serra. Em 2002 foi 
fundada juridicamente a 
Associação aqui no Brasil e 
passei a fazer parte do grupo 
que articulava o trabalho. 
Assumi então a 
responsabilidade de dar as 
orientações pedagógicas a essas três ultimas escolas 
e desde então, continuo cada vez inserida no trabalho 
que acredito ser de muita importancia para o 
desenvolvimento local e para  a inclusão social das 
pessoas envolvidas nesse projeto.  
  

Contribuir na construção de um mundo pautado na 
justiça, na solidariedade, na fraternidade, foi um desejo 
que se instalou em mim desde que entendi que o SER 
CRISTÃO complementa o SER CIDADÃO e vice-
versa. Ter um espaço/instituição que dar essa 
possibilidade de viver essas duas dimensões é um 
privilégio. A Associação é um desses espaços que 
encontrei e abracei com muita convicção de que 
através da EDUCAÇÃO,  pode-se mudar as pessoas e 
consequentemente mudar o mundo, como disse o 
grande mestre Paulo Freire. 
  

Tem uma frase de Geraldo Megela Amaral que diz: “É 
preciso escolher um caminho, mesmo que não tenha 
fim, mas ainda assim, caminhar sempre na expectativa 

de encontrá-lo.” A Associação escolheu um caminho – 
Contribuir com o desenvolvimento das crianças e 
adolescentes através da EDUCAÇÃO. Esse caminho 
vem sendo construído  em mutirão desde 1977. É um 
plantar, regar e cuidar constante. Agora já não são 
somente seis (06) escolas, mas doze (12), o número 
de alunos também é muito maior, mais de mil e 
quinhentos; as famílias estão muito mais envolvidas, 
se sentem colaboradoras desse projeto; professores/
educadores mais preparados. Enfim, existe uma 
relação de grande proximidade entre coordenção da 
AADB Brasil/Itália e grupos  de trabalhos, alunos e 
famílias.  As parcerias com órgãos públicos municipais 

é também um aspecto importante 
para a evolução do trabalho, porque 
permitem que se estenda, aprimore 
esse caminho para chegar noutros 
campos. Com o mesmo objetivo, 
mudando ou adequando a 
metodologia de acordo com a 
realidade atual e local, porque a 
realidade é dinâmica e para enfrentar 
tal realidade e preciso muitas vezes 
mudar a metodologia. È um desafio 

constante que exige conhecimento de causa e 
atenção. 
 

Mas não se pode guardar para si uma experiência bem 
sucedida. È preciso partilhar, estender até chegar aos 
olhos, ouvidos e coração de outras pessoas. E nesse 
momento o grande desafio,  além de continuar o  
trabalho no Brasil,  é levar, implantar e acompanhar 

esse projeto para uma 
comunidade da República do 
Congo. 
 
Mas, acreditamos na 
Providência Divina, na 
disposição das pessoas da 
cumunidade local e na boa 
vontade dos colaboradores 
da AADB tanto na Itália como 

no Brasil. E esse caminho continua sendo feito. 
                                                                                 
                                                 Terezinha Marques 

(Professora/Teóloga Leiga) 

Coordenadora do trabalho da AADB no Brasil  

O caminho continua ... 
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No ano de 2012,  a Associazione Amici del Brasile, nas 
pessoas de suas colaboradoras: Laura, Danila e Manue-
la visitaram a convite de Colette kitoga Habanawema-
nas, o trabalho desenvolvido pelo Centro Mater Miseri-
cordiae nas localidades de Kamituga, KasiKa e Kakulu, 
que ficam no territorio de Mwenga, na Região do Sud 
Kiwu na República do Congo. É uma realidade desalen-
tadora. A guerra que começou em  agosto de 1996, 
causou um impacto devastante na vida das pessoas. 
Muitos  assassinatos,  torturas , estupros e saques 
provocados pelos Hutus ruandeses que foram  se 
refugiar nas províncias de Kivu Norte e Sul e pelos Tutsi 
invasores das mesmas províncias que chegaram em 
1996,  além de muitos outros grupos armados  e policiais 
do exército regular e da Polícia Nacional.  Toda  a  infra-
estrutura da região foi destruída. Em Kakulu de modo 
particular, a população para se proteger fugiu para a 
floresta e lá viveu por algum tempo e somente em 2011 
começou a retornar quando se sentiram um pouco mais 
segura e amparada pela presença do  CMM. As pessoas 
retornavam dispostas a recomeçar e a reconstruir  suas 
vidas  comunitárias. Aproveitando dessa disposição a 
CMM propõe a realização  de projetos tais como:        
• Agricultura (plantação de milho, feijão, soja, cebola, 

mandioca, legumes ...) 
• Criação de galinhas, porcos e coelhos 
• Fabricação de sabão 
• Instalação de um moinho de milho e 

mandioca 
• Educação para crianças e  alfabetização 

de jovens e adultos 
Mas, o que o CMM tem conseguido fazer 
na linha da educação,  é pagar a taxa para  50 crianças 
matriculadas na escola publica, mas muitas outras 
crianças estão fora da escola.  E mesmo para essas 50 
já matriculadas tem sido muito difícil conseguir  dinheiro 
para pagar. 
A situação  econômica das famílias é baixissima. Muitas 
vezes falta  o básico até  para alimentação.  Por isso, 
não  conseguem mandar as  crianças  para a escola e 
aquelas que mandam, acabam desistindo porque não 
tem dinheiro para pagar a taxa. Assim,  as crianças  
desde cedo começam a  trabalhar  na lavoura ou nos 
afazeres domésticos. As meninas casam cedo e logo 
constituem famílias, crescendo assim não só a 
população, mas também os problemas sociais.  Há 

campanhas sendo realizadas  contra o trabalho infantil e 
o casamento precoce. Mas ainda é pequena diante da 
realidade. 
As famílias não tem assistência gratuita por parte do 
governo, a condição social, é mais que estado de 
pobreza, chegando a ser de MISÉRIA.  No território de 
Mwenga  a porcentagem de analfabetos é em torno de 
60% entre as crianças e mais ou menos 75% entre 
adultos, sendo que a maioria, 6.291 desses analfabetos 
são  órfãos. É também alto o números de viúvas e viúvos. 
Mas, a  maior tragédia deste conflito, não é o 
analfabetismo e nem o número de viúvas  e viúvos, mas 
o recrutamento de crianças vulneráveis e inocentes para 
atuar em grupos armados, forçando-as a ser parte ativa 
no conflito, como soldados, carniças ou parceiros sexuais 
de adultos. E assim como Paulo Freire, nós da 
Associação Amigos do Brasil/Itália,  também acreditamos 
que: "Não é possível refazer este país, democratizá-lo, 
humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes 
brincando de matar gente, ofendendo a vida, 
destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a 
educação sozinha não transformar a sociedade, sem 
ela tampouco a sociedade muda." 
E como disse outro grande pensador:  
“A Educação é a arma mais poderosa para mudar o 
mundo.” (Nelson Mandela) 
Acreditamos que uma das formas de ajudar as famílias a 
enfrentar essa situação é através da Educação. E a 

AADB Brasil Itália dará sua contribuição 
apoiando um projeto de “Educação 
Alternativa”, a partir da  experiencia 
desenvolvida no Brasil, adaptando-a a realidade  
da comunidade de Kakulu.  
O objetivo do projeto  é a judar a comunidade a 
se tornar cada vez mais forte para lutar pelos 
seus direitos. A meta é  alfabetizar no final de 4 

anos 120 crianças. 
Em tempo de crise, este novo desafio torna-se ainda 
mais difícil, mas não somos nós que definimos o tempo 
da chamada. Apesar da preocu-
pação, somos fortalecidos pelas 
palavras do Papa Francisco:  
  

 "... O samaritano não fugiu de 
Deus, o samaritano deixou 
Deus escrever sua vida ..." 

  

Nós também  estamos deixando 
que Deus continue escrevendo o 
nosso caminho. 

Uma nova etapa  
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1. Ajudar no combate a pobreza emergente do nosso tem-
po: 

2. Contribuir dentro de suas possibilidades para o desenvol-
vimento humano, social, cultural e econômico do povo po-
bre 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 

Açoes PrioritariasAçoes PrioritariasAçoes PrioritariasAçoes Prioritarias    
 

AÇÃO 1 - EDUCAÇÃO SISTEMÁTICA  
Ensino Infantil  ao 9° ano fundamental    
AÇÃO 2 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 
· Reforço escolar do 1o ao 5o ano 
· Educação digital 
· Atividades esportivas/recreação 
Educação ambiental 
Atividades lúdicas, jogos, desenvolvimento da coordenação 
motora e cognitiva – crianças de 3 a 6 anos (ensino infantil)  
AÇÃO 3 -  FORMAÇÃO 
· Café literário (leitura, escrita e interpretação) 
· Encontros para estudos de temas específicos 
· Oficinas para confecção de instrumentos didáticos 
· Bolsa universitária. 

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 
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Pelos 20 anos de Fundação 
da Associazione  

Amici del Brasile onlus 

Pe. Arnaldo Peternazzi 
Fundador e animador da AADB 

pelo seu Aniversário 

O SEMEADOR LANÇA A SEMENTE,  
ADUBA, CUIDA, 

 ASSIM NASCE E CRESCE  
A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BRASIL 

 
OS NOSSOS PARABÉNS A ... 

 
 

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

Pelos 10 anos do  
C.E. Dom Helder Camara 

Comunidale de Madalena, Tururu 
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devemos cada vez mais seguir o Evangelho e especialmente ten-
tar colocar em prática o Concílio Vaticano II.   
Cheguei no Brasil na era da nova missão, foi uma verdadeira re-
volução. Ficar perto do povo, dos pobres para caminhar juntos,  
acredito que é um  método válido. Porque quando estamos junto 
com eles, amamos os pobres.  Quando compartilhamos suas vi-
das, seus riscos, seus sofrimentos, é aì que demonstramos colo-
car em prática aquilo que Jesus fala  no evangelho.  Jesus que 
caminhava pelas ruas e ouvia os gritos de dor dos pobres.   

Pe Arnaldo Peternazzi (Fundador) 

(continua da primeira página) 
...gente, e tentei animar o trabalho mesmo à distância. En-
contrei pessoas disponíveis tanto no Brasil como na Itália e 
juntos conseguimos levar a frente este projeto.  
Agora queremos que esse milagre se repita também no 
Congo. Lá há grandes problemas, muito maiores do que 
aqueles que eu já conheci. A  África tem necessidades e-
xtremas e nós estamos dispostos a dar  nossa  colaboração 
especial entre Brasil / África Itália, adaptando o projeto à 
realidade local.  Estou convencido disso, principalmente 
agora que temos também um Papa com estilo missionário, 


