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O POUCO COM DEUS É MUITO

“FAZENDO ACONTECER O SONHO”

  A educação que se dá na EFA Dom Fragoso, como também em nossas comunidades, através da 
ação de camponeses e camponesas, pessoas, pastorais e entidades amigas, tem como grande objetivo 
reestabelecer a harmonia entre humanos e todas as formas de vida, recriando o Bem Viver, transformando 
este mundo num jardim, como sonhou o nosso Deus.
 Contemplando o sertão, banhado pelas chuvas, revestido de um verde bonito até demais, temos 
uma ideia do que seja esse sonho que muita gente já carrega, mundo afora e o vai concretizando. E, do 
fundo do nosso coração, nasce a pergunta: por que tudo foi tão degradado, poluído, trazendo 
consequências tão desastrosas para a maioria da humanidade? Por que essa escolha tão infeliz?
Ninguém vai ser feliz, este mundo não será outro, sem o despertar e o agir de muito mais gente. Precisamos 
juntar forças, envidar esforços, estimular a partilha de conhecimentos e de bens, para que venha o Reino, 
um mundo para todos e todas! É a conversão contínua que Deus pede de nós, não só neste tempo 
quaresmal.
 Somos modestos ao comunicar nossas ações e, às vezes, até pecamos por isso. Aqui temos, como 
fazemos a cada dois meses, uma partilha de iniciativas. Ela, na verdade, acontece de muitas outras formas 
e usando vários meios – a rádio comunitária, redes sociais, visitas de intercâmbio, etc. Precisamos 
espalhar, sempre mais, a semente boa, que fará nosso sertão e o mundo todo mais bonito. Concretizemos 
nosso sonho que é, também, o sonho de Deus.

Pe. Machado

 Estamos iniciando mais um ano! Na reunião do Conselho da AEFAI, em janeiro, foram apresentadas 
as entradas e as despesas de 2019. Vimos que foi importante a produção da Escola, a contribuição das 
famílias, o trabalho voluntário, a participação do poder público e as muitas doações de amigos solidários. 
Por causa de todas as iniciativas, tivemos um ano sem maiores problemas. A previsão, para este ano, é 
feita quase só a partir do que produzirmos e recebermos das famílias.
 Em 2019, algumas famílias tiveram dificuldades de fazer a sua parte, garantindo, mensalmente, a 
sua contribuição, mas, graças a Deus, quase todas conseguiram quitar suas dívidas. 
 Iniciamos o ano com todos os fornecedores em dia, mas tendo que comprar muitos itens, por causa 
da queda da produção nas férias e a pouca ração para os animais. Aos poucos, vamos mudando esse 
quadro. Na primeira sessão, os recebimentos chegaram a quase 100%, graças a compreensão de todas as 
famílias. Totalizando um total de contribuições entre alimentação e associação no valor de 3.650,00.
 Nesta Quaresma, estamos lançando a campanha de arrecadação de alimentos, gesto concreto que 
tem sido muito importante para a alimentação dos nossos educandos/as e toda a comunidade escolar.
 Estamos animados com as chuvas e a esperança de captar águas para melhorar muita coisa do que 
podemos fazer. Esperamos continuar contando, também, com a contribuição todos/as, com a pontualidade 
das famílias. Assim, neste ano, muita coisa andará melhor. 

Fátima Martins, Coordenadora Financeira da EFA 

Fotos: jardins da EFA.



NOSSO DIA A DIA

convivendo com o semiárido

 Sou Kelson Oliveira, resido na comunidade de 
Oiticica, município de Tauá - Ceará. Sou educando 
do 3° ano da Escola Família Agrícola Dom Fragoso. 
Filho de agricultores e agricultor, desenvolvo, junto 
com a família, atividades agroecológicas e 
sustentáveis. São elas: horticultura, viveiro de 
mudas, apicultura, plantação de sequeiro, etc., 
v isando a soberania al imentar e a nossa 
permanência no campo, com qualidade de vida.
 Isso tem sido nossa tentativa, a partir da EFA, 
que nos proporciona, a todo momento, estarmos 
cuidando da vida. Principalmente na perspectiva 
agroecológica, produzindo uma alimentação 
saudável, respeitando  A  VIDA.

Kelson, Educando 3º Ano.

“MELANCIA DE GADO” E A CONVIVÊNCIA COM O 
SEMIÁRIDO

 Estamos plantando melancia de gado na 
EFA, como fazem muitos criadores de pequenos 
animais do semiárido. Pois uma dificuldade que 
todos enfrentamos nos anos com pouca chuva, é 
garantir forragem para os animais. Comprar ração 
não compensa! 
 O uso de forrageiras, que não dependem de 
muita água, e que podemos produzir durante um 
inverno mais curto, está sendo a melhor alternativa.
 A melancia forrageira, por exemplo, também 
conhecida como melancia de cavalo ou de gado, 
pode ajudar-nos muito. O fruto dessa planta, por ter 
a casca dura, resiste de um ano para o outro, sem 
perca da qualidade, inclusive podendo ser deixada 
no campo, tornando-a uma alternativa muito barata, 
com um valor nutricional muito bom, com suas 
sementes chegando ao teor de 31% de proteína. 
 É um rico alimento para o gado, rebanhos de 
ovinos e caprinos, também sendo uma boa fonte de 
alimento na criação de porcos e galinhas. Ela chega 
a produzir 25.000 quilos, em um hectare, em um 

período de 3 meses. No espaçamento de 3 metros 
entre as fileiras e 1 metro entre as plantas.  
 Por ser uma fruta com uma grande 
porcentagem de água, além de alimentar os 
rebanhos, ainda ajuda a suprir a quantidade de 
água para os animais, tornando possível produzir 
bem, a custo baixo, sem exigir armazenamento e 
não passar por dificuldades no período seco do 
ano. 

Carlos Jardel, Monitor da EFA

 Estamos iniciando na EFA, depois de muitas 
conversações, visitas, reuniões... a implantação de 
um projeto com o apoio da instituição We World 
(I tál ia), visando: novas oportunidades de 
codesenvolvimento. Serão 2 anos (2020 e 2021).     
Esse projeto é o resultado do trabalho de uma rede 
de associações Brasileiras e de Trento, que 
colaboram, há mais de 20 anos, na área da 
solidariedade internacional. Três projetos neste 
período: Paraná, São Paulo e Ceará, com apoio da 
Província de Trento, Itália. 
 No Ceará, o Projeto contempla a temática 
central: água e agroecologia, na perspectiva da 
convivência com o semiárido, e se constitui num 
amplo conjunto de atividades formativas e 
pesquisa, sendo a Escola Família Agrícola D. 
Fragoso a base que acolhe a realização do Projeto. 
Aqui, o Projeto é realizado através de uma parceria 
que envolve a Cáritas Diocesana de Crateús, We 
World Brasil, Universidade Federal do Ceará, 
Universidade de Bolonha (Itália), Fundação E. 
Mach e a Escola Família Agrícola D. Fragoso.

Mardones, Egresso da EFA e estudante de 
doutorado na UFC.

Foto: esquerda para direita: Mardones, Ir. Erbênia, Vilmar, Pe. Machado e 
Jardel.

Foto: educando Kelson e sua família.



IRRADIANDO SABERES NOSSOS EGRESSOS/AS

CUIDANDO DA PLANTAÇÃO

 Nesta quadra do ano, todos os camponeses e 
camponesas estão preocupados com o que 
chamamos a “limpa dos roçados”. Por que isso? De 
onde vem?
 Todos/as aprendemos que, para produzir, 
sobretudo em sequeiro é necessário eliminar todas 
as plantas que nascem junto às lavouras, para que 
elas, livres dos “matos” ou das “ervas daninhas”, 
possam dar uma boa produção. Isso demanda muita 
mão de obra, encarecendo a produção e, até 
inviabilizando-a, porque o número de pessoas que 
poderiam fazer esse serviço, vai diminuindo, sempre 
mais, em nossas comunidades. Precisamos 
entender que isso foi bolado por quem quer vender 
máquinas, equipamentos, venenos... impondo um 
modelo de agricultura altamente predatório.
 Queremos desenvolver a agroecologia. Nesta 
perspectiva, não há “mato” ou ervas que sejam 
prejudiciais, que causam danos (daninhas). Todas as 
plantas são amigas, têm uma função importante na 
natureza e não causam problemas. O que 
precisamos é fazer um certo controle, ou manejo, 
para que cresçam o que plantamos, sem que elas 
impeçam. Então, a proposta é fazer um roço apenas 
(uso da roçadeira ou do facão). Não deve ter lugar 
para enxada aí. 
 Podemos ter, então, o sistema agroflorestal, 
onde podem conviver árvores que nos darão 
madeira, outras que darão frutas, folhas, raízes... 
alimentos, remédios e a poupança. Ao mesmo tempo 
em que mantemos os solos cobertos, para segurar 
as águas das chuvas, sempre mais produtivos, e 
tornamos a paisagem mais bonita e o clima melhor.

Pe. Machado 

Foto: Manejo da palma forrageira.

 Sou Jorge Alves Cordeiro, resido com minha 
família na comunidade de Sítio Arroz, em Ipueiras, 
egresso da Escola Família Agrícola Dom Fragoso. 
Quero partilhar com os leitores um pouco do que a 
EFA representou para mim e minha família
 Na EFA Dom Fragoso aprendi muito. Além 
das matérias da grade curricular, aprendi a ser uma 
pessoa mais humana; cresceu em mim o sentimento 
de pertença ao campo, à vida camponesa; as 
técnicas lá trabalhadas me fizeram perceber o 
potencial do campo. 
 Continuamos com as unidades produtivas, 
além das que foram apresentadas no PVFC. Fomos 
refletindo e achamos que devíamos avançar no 
projeto. Com isso, construímos um aprisco, um 
bioágua, um biodigestor, fizemos melhoramentos na 
poci lga e introduzimos novas plantas na 
propriedade. Aprendemos também a fazer o 
beneficiamento da produção, principalmente das 
frutas (polpas e doces). Sem falar que a prioridade é 
o sustento da família com uma alimentação 
saudável, livre de aditivos químicos, mas também 
comercializando o excedente.

Foto: unidades produtivas do Jorge.
.

 No sociopolítico também avancei, tendo em 
vista a forma como nos comportamos na sociedade. 
Saímos de lá entendendo que devemos participar 
da vida social, em todas as dimensões. Hoje realizo 
muitas palestras com os agricultores sobre diversos 
assuntos, fortalecendo o associativismo no 
município de Ipueiras, contribuindo para o 
desenvolvimento humano e comunitário.
 Para as turmas que estão na EFA Dom 
Fragoso deixo meu recado: aproveite o máximo de 
todos as possibilidades oferecidas pela EFA, pois 
quando saírem de lá vocês verão o quanto são 
importantes para a vida familiar, comunitária, 
profissional de cada um e cada uma.

Foto: Unidades produtivas do Jorge.



Facebook: 
EFA Dom Fragoso

Telefone: 
(88) 9.9812 - 0110 (Tim)               

http://www.independenciafm.com.br
Escute, todas as quartas-feiras,  pelo rádio ou pelo site da rádio:

Programa da EFA Dom Fragoso “Convivendo com o Semiárido” 
na FM Comunitária Independência 104.9

Site:
www.efadomfragoso.org.br

DICAS PARA O BEM VIVER
COMPANHEIRAS E COMPANHEIROS, estamos entrando na Quaresma, valiosa preparação para a Páscoa. Penso que este 
texto pode inspirar-nos uma Vida Nova com preciosas Dicas.
CATADOR DE LINDEZAS
"Eu venho de lá, 
onde o bem é maior. 
De onde a maldade seca, não brota. 
De onde é sol, mesmo em dia de chuva e a chuva chega como bênção. 
Lá sempre tem uma casa, um abrigo para proteger do vento e das tempestades. 
Eu venho de um lugar 
que tem cheiro de mato, água de rio logo ali e passarinho em todas as estações. 
Eu venho de um lugar em que se divide o pão, 
se divide a dor 
e se multiplica o amor. 
Eu venho de um lugar onde quem parte 
fica para sempre, 
porque só deixou boas lembranças. 
Eu venho de um lugar onde criança é anjo, jovem é esperança 
e os mais velhos são confiança e sabedoria. 
Eu venho de um lugar onde irmão é laço de amor e amigo é sempre abraço. 
Onde o lar acolhe para sempre, como o coração de mãe. 
Eu venho de um lugar que é luz mesmo em noite escura. 
Que é paz, fé e carinho. Eu venho de lá e não estou sozinho, 
"SOU CATADOR DE LINDEZAS", 
sobrevivo de encantamento, 
me alimento do que é bom, do bem. 
Procuro bonitezas 
e bem-querer, 
sobrevivo do que tem clareza e só busco o que aprendi a gostar. 
Não esqueço de onde venho e vou sempre querer voltar. 
Meu lugar se sustenta do bem que encontro pelo caminho, junto a maços de alfazema e alecrim. Assim, sou como 
passarinho carregando a bagagem de bondade, catando gravetos de cheiro, para esquentar e sustentar o ninho... 
 Talvez a vida tenha feito você acreditar que este lugar não existe. 
 Te digo: tem sim, é fácil encontrar. Silencie, respire, desarme-se, perceba, é pertinho. 
 Este lugar que pulsa amor é dentro da gente,                                                                                                     Ir. Siebra
 é essência, 
 está em cada um de nós. Basta a gente buscar." 
Sejamos CATADORES DE LINDEZAS!!!...
Muita Luz e Muita Paz em 2020
Tiremos proveito para nossa Vivência Pascal!                                                                         

VIVA A VIDA

Larissa 02.01
Idelzuith 06.01
Gutembergue 09.01
Raimundo Mateus 24.01
Ana Francisca 25.01
Ir. Siebra 30.01

Vitória 01.02
Guilherme 01.02
Valderez 03.02
Wolace 20.02
Wilson 26.02
Kauã Pereira 29.02

VIVA A VIDA

Instagram:
 efadomfragoso
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