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Voluntário há 30 anos, Valdeci acabou de receber no último dia 6 de novembro o prêmio de 
Empreendedor Social do Ano, promovido pela Folha de S.Paulo em parceria com a Funda-
ção Schwab, desde 2005. Ele é o diretor da FBAC, uma federação que reúne as APAC’s, que 
atualmente, no Brasil, contam com mais de cinquenta unidades. Para ingressar numa APAC 
o prisioneiro deve ter sido condenado definitivamente, deve ter cumprido um período de 
detenção no presídio comum e deve ter feito o pedido para entrar numa APAC.

Certa vez, Valdeci nos contou a história de Washington, um dos recuperandos. “Ele era 
muito agressivo, tivemos muita dificuldade com ele: não queria fazer nada e contaminava o 
grupo. Estávamos a ponto de transferi-lo quando aconteceu uma das ‘Jornadas de libertação 
com Cristo’, que é um dos doze pilares do nosso método. Washington estava lá na primeira 
fila, só porque tinha sido obrigado. Estávamos no auditório do regime fechado, no qual há 
8 portões que se abrem e se fecham em concatenação. Quando eu perguntei: ‘Por que você 
não foge?’, ele deu um pulo: ‘Porque os portões estão fechados’. Então eu mandei abri-los. 
Um por um. ‘Por que você não foge agora?’. ‘E quem me garante que lá fora não haja al-
guém que vai me prender?’. ‘Você não acredita? Saia e traga um sinal de que esteve ‘fora’. 
Ele se levantou e saiu. Silêncio absoluto. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida. 
Washington voltou trazendo na mão um ramo. Eu lhe perguntei: ‘Por que você voltou? Tem 
tantos anos de condenação…’, mas ele começou a chorar: ‘Ninguém jamais tinha acreditado 
em mim’’’. E Valdeci concluía: “O amor pode recuperar todos. A partir do nome e de um 
encontro”.

«UMA NOVA PATERNIDADE»*

APROFUNDAMENTO – 3. «PASSOS DE EXPERIÊNCIA CRISTÃ»

«O encontro com alguém que sente e compreende mais a minha experiência, o meu sofrimento, a 
minha necessidade e a minha espera leva-me naturalmente a segui-lo, a tornar-me seu discípulo por 
aquela humanidade que, ao nos descobrirmos impotentes e sós, nos impele a nos reunirmos» (Passos 
de experiência cristã – ficha 3)

Para Washington, um detento do qual se pode ler a história logo abaixo, Valdeci Antônio Ferreira 
(diretor geral da Fbac1) tornou-se uma autoridade: uma pessoa da qual não deve fugir, mas sim se-
guir, da qual pode-se aprender a amar-se, a amar a sua própria humanidade. E nós, em uma escola 
que tantas vezes vivemos como uma prisão, encontramos pessoas que queremos seguir, porque «nin-
guém nunca confiou tanto assim em nós»? 

__________________________________________________

1 Fraternidade brasileira de assistência aos condenados. 
* M. Montrasi, «Uma nova paternidade», de Aleteia.org.

https://pt.aleteia.org/2017/11/13/uma-nova-paternidade/

