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Indique um Amigo
Indique amigos e familiares para receberem gratuitamente o Eco do Amor, 
com a orientação espiritual do mês, os principais projetos auxiliados no 
período e a possibilidade concreta de ajudar quem mais precisa.
Acesse o site acn.org.br ou ligue para 0800 77 099 27

Serviço de Atendimento ao Benfeitor 
(Como se tornar benfeitor, mudança de endereço, 
pedidos de orações, sugestões e dúvidas) 
0800 77 099 27 (ligação gratuita) 
De segunda a sexta das 8h às 18h

acn.org.br
atendimento@acn.org.br
(0xx11) 94665-0917  WhatsApp

São Paulo (sede) 
Rua Carlos Vitor Cocozza, 149 
Vila Mariana · São Paulo / SP 
04017-090 · Brasil 
(0xx11) 2344-3740

Rio de Janeiro 
Rua São José, 90 – Sala 2201-B 
Centro · Rio de Janeiro / RJ 
20010-020 · Brasil 
(0xx21) 3178-0202

Assista aos nossos programas de televisão 
“A Igreja pelo Mundo” e “Onde Deus Chora” nas 
emissoras: Canção Nova, Horizonte, Milícia Sat, 
Nazaré, Rede Evangelizar, Rede Vida e Século 21

Fundada em 1947 pelo Padre 
Werenfried van Straaten, a 
ACN (Aid to the Church in 
Need) é uma Fundação Pon-
tifícia que tem por missão 
apoiar projetos de cunho 
pastoral em países onde 
cristãos sofrem perseguição 
religiosa, guerras, revolu-
ções ou miséria.

Mais de 60 milhões de 
pessoas são beneficiadas 
indiretamente todos os 
anos, através dos mais de 6 
mil projetos apoiados pela 
Ajuda à Igreja que Sofre 
em cerca de 140 países, in-
cluindo o Brasil. Tudo isso 
graças aos seus mais de 600 
mil benfeitores espalhados 
pelo mundo.

  Ajuda à
Igreja
          que
  Sofre

F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

Eco do Amor é uma publicação mensal da ACN Brasil 
Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre.

EcodoAmor
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Na África, 200 milhões de 
pessoas passam fome (17% da 
população africana), 600 milhões 
(50%) vivem abaixo da linha da 
pobreza. Ao mesmo tempo, ape-
sar de seus enormes desertos, o 
continente é abençoado com um 
solo fértil e um clima que per-
mite realizar colheitas durante o 
ano todo. Além disso, possui uma 
imensidão de recursos naturais 
e um abundante patrimônio re-
ligioso e cultural. Em resumo, a 
África poderia ser um verdadeiro 
paraíso na terra. Os africanos pos-
suem a alegria de viver. Mas, ao 
invés disso, os povos da África são 
atormentados por epidemias, pela 
má gestão e pela corrupção, e as 
assim chamadas “civilizações mo-
dernas” que impõem aos africanos 

uma “cultura de morte”, com seus 
“programas de saúde”, que contêm 
o veneno do aborto e da ideologia 
de gênero. A África é um conti-
nente jovem, metade da população 
tem menos de 30 anos de ida-
de. Seu povo não precisa de uma 
“nova ética”, mas do nosso serviço 
fraterno que promove o desenvol-
vimento das pessoas como um 
todo. Assim como a África ofere-
ceu refúgio à Sagrada Família no 
Egito diante de Herodes, devería-
mos ajudar hoje a África a se livrar 
da tirania do colonialismo moder-
no e da escravidão.

Palavra Viva

Pe. Martin 
 M. Barta 
Assistente Eclesiástico 
  Internacional



JEJUM É PARTILHA COM QUEM 
TODO DIA TÊM DE “JEJUAR”

São os recursos naturais da 
África que, ontem como hoje, são 
explorados sem escrúpulos. Um 
crime sem interesse pela mídia. 
Quem afinal se preocupa com as 
milhões de pessoas que morrem 
em guerras cruéis, apenas mencio-
nadas como “conflitos étnicos”? 
Quem fala sobre a ganância da 
indústria armamentista? Quem 
fala das milhões de pessoas des-
locadas que fogem das guerras por 
recursos naturais e do extremismo 
islâmico? A África é como uma ví-
tima agonizante, abandonada por 
assaltantes à beira da estrada. Ela 
precisa não só do nosso óleo sobre 
as feridas, mas também da nossa 
voz. A vocação da África deve-
ria ser, como disse o Papa Bento 
XVI, o “pulmão espiritual” para 
uma humanidade que perde sua 
esperança e não acredita mais na 
fecundidade do amor e na alegria 
de viver.

Queridos amigos, nós podemos 
fazer alguma coisa. E os projetos 
da ACN são também sinais desta 
possibilidade. Que o nosso jejum 
e sacrifícios contribuam para sa-
ciar a fome de justiça. Um final de 
quaresma abençoada e uma feliz 
Páscoa, deseja-lhes o seu

Quem se 
preocupa 
com a 
África?

O jejum autêntico não exige 
apenas que o corpo sofra 
austeridades para cele-

brar a Páscoa de coração puro, 
mas também que se dê pão aos 
famintos. Porque o jejum vive da 
partilha, justamente com aque-
les que todo dia são obrigados a 
“jejuar” por causa da ganância do 
mundo.
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Um terço dos recursos destinados à África vai para 
a construção, reconstrução e reforma de igrejas, 
capelas, seminários, conventos e outros. São 

edifícios para resistir ao mal, edifícios para dar lugar 
ao amor de Deus.

                Ajude-nos! Conheça os projetos da ACN e seja um missionário a partir da sua casa. Faça uma doação a qualquer   momento por meio de nossas contas bancárias: Banco do Brasil: Ag. 4328-1 Cc. 56091-X | Banco Itaú: Ag. 0300 Cc. 08444-9 
       Bradesco: Ag. 3450 Cc. 15.660-4 | Santander: Ag. 3793 Cc. 13-000507-8 | Caixa Econômica Federal: Ag. 0245 Cc. 003   00001637-0  » Em nome de (favorecido): Associação Brasileira Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04

Projeto do mês

O Deus cristão se
“aguenta”

Muito espaço, poucos 
recursos: aqui será 
erguida a nova igreja.
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                Ajude-nos! Conheça os projetos da ACN e seja um missionário a partir da sua casa. Faça uma doação a qualquer   momento por meio de nossas contas bancárias: Banco do Brasil: Ag. 4328-1 Cc. 56091-X | Banco Itaú: Ag. 0300 Cc. 08444-9 
       Bradesco: Ag. 3450 Cc. 15.660-4 | Santander: Ag. 3793 Cc. 13-000507-8 | Caixa Econômica Federal: Ag. 0245 Cc. 003   00001637-0  » Em nome de (favorecido): Associação Brasileira Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04

É de um lugar assim que precisa a 
jovem paróquia de Santa Ana, na Dio-
cese de Natitingou em Benim. A área da 
paróquia abrange vinte aldeias. Dakou 
é a maior delas e onde será construída 
uma nova igreja. Há 15 anos, a pequena 
comunidade de Dakou já havia erguido 
uma construção de argila, mas foram 
necessários poucos anos para desabar. 
Muitos animistas da região entenderam 
isso como um mau presságio: “O Deus 
cristão não se aguenta”, disseram. Mas 
os cristãos mantiveram a fé e permane-
ceram unidos. Passaram a se reunir na 
cabana que serve também como escola. 
Agora, eles tomaram novo fôlego, pois, 
face às novas mesquitas e as magníficas 
fachadas do Islã, querem dar uma casa 
simples, mas digna, ao Deus de amor. Só 
que eles não têm nada além do trabalho 
de suas mãos. Com elas, vão trazer areia 
e pedra e trabalharão no que for preciso. 
Mas tijolos, janelas, tinta, bancos e ci-
mento custam dinheiro. “Já somos muito 
gratos por tudo o que puderem fazer para 

Deus ser reconhecido e amado”, escreve 
o Padre Hippolyte Bakoma, pároco da co-
munidade, ao receber a notícia de que a 
ACN se comprometeu com a construção 
da nova igreja.

O Padre Hippolyte pertence à ordem 
dos “Irmãos Missionários do Campo”. 
De acordo com o seu carisma, esses con-
sagrados se dedicam à evangelização e 
desenvolvimento nas regiões rurais. As-
sim, empenham-se no combate à queima 
de florestas, ensinam a usar equipamentos 
e máquinas, técnicas de aproveitamento 
da terra e reflorestamento, contabilidade 
e comércio justo. Ao mesmo tempo, com 
o exemplo que dão na agricultura, tam-
bém lançam a semente da fé. Formam 
grupos de oração, dão aulas e celebram a 
Missa. Eles querem tornar fecundas a ter-
ra e a alma das pessoas, respondendo de 
forma positiva a todos que uma vez du-
vidaram, como que dizendo que o Deus 
dos cristãos não só se aguenta como não 
abandona os seus.

Querem trabalhar na 
vinha: os protegidos dos 
Missionários do Campo.
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em prioridades. Fazemos isso le-
vando em conta a situação atual de 
necessidade. Por um tempo, eram 
prioridade os países que sofreram 
o regime comunista, como Ango-
la, Madagascar e Moçambique. 
Outras vezes a prioridade foram 
países onde há guerra civil como 
Libéria, África Central ou Repúbli-
ca Democrática do Congo. Outras 
vezes ainda, os países ameaçados 
pelo islamismo radical como Nigé-
ria, Mali e hoje também Quênia e 
Tanzânia.

Como os cristãos na África 
veem essa ajuda?

Eles são incrivelmente gratos à 
ACN, especialmente aos benfeito-
res. Para eles, é muito importante 
sentir a solidariedade, experimen-
tar a certeza de que não estão 
sozinhos com seus problemas! 
Eles experimentam a unidade em 
Cristo.

Igreja pelo mundo

além-fronteiras. Isso permitiu um 
intercâmbio entre eles, o que é de 
enorme importância hoje em dia, 
na era da globalização e das ações 
destrutivas contra a família, como 
é a ideologia de gênero. Muitos go-
vernos e organizações ocidentais a 
adotaram e exercem pressão sobre 
os estados africanos. Nossa ajuda 
vai também para a defesa da fa-
mília, salvaguardando a natureza 
do homem e a experiência em hu-
manidade que a Igreja ganhou em 
dois mil anos.

Quais projetos têm 
prioridade?

Em linha com nossa missão 
nós ajudamos sobretudo na forma-
ção de futuros sacerdotes, ou seja, 
em seminários e com bolsas de 
estudo, mas também na formação 
permanente dos padres, com re-
tiros e exercícios espirituais, com 
ajuda para subsistência de religio-
sas, e ainda, apoiando o trabalho 
pastoral com bicicletas, carros e 
motos, com Bíblias e literatura 
religiosa no idioma local, com pro-
gramas e emissoras de rádio, com 
a construção de capelas, igrejas, 
conventos, casas paroquiais etc. 
Inúmeros pedidos de ajuda che-
gam de todo o continente, e temos 
que fazer uma seleção com base 

Qual a importância da 
África para a ACN?

Faz 13 anos que a Igreja na Áfri-
ca é prioridade da nossa Fundação 
Pontifícia. Quando comecei aqui há 
25 anos, o foco de toda ajuda ain-
da era a Igreja perseguida atrás da 
Cortina de Ferro, mas após a que-
da do Muro conhecemos melhor 
as necessidades da África, espe-
cialmente após o primeiro sínodo 
continental em 1994. Foi o Sínodo 
Africano. Com o lema “Cristo cha-
ma a África”, o Papa João Paulo II 
chamou a atenção para essa Igreja 
jovem, dinâmica e rica de voca-
ções sacerdotais e religiosas, mas 
pobre em infraestrutura e possi-
bilidades de formação, além disso 
ameaçada por um Islã agressivo 
e  assediada por uma “cultura de 
morte” ocidental, que destrói so-
bretudo a estrutura da família. E 
é exatamente nessa direção que se 
dá a nossa ajuda.

Qual a importância da 
família na ajuda à África?

Em todos esses anos tem sido 
solicitada com frequência a nossa 
ajuda. E ajudamos, não somente 
de modo localizado, mas também 
através da “Federação Africana de 
Ação Familiar” (FAAF), que atua 

Projetos África
T rabalho e apoio da Ajuda à Igreja que Sofre pela África e 

na África. Entrevista com Christine du Coudray, chefe do 
departamento de projetos da ACN para a África.

© foto: Ismael Martínez Sánches / ACN
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Caros
   Amigos

 ɤ Sermão impressionante
Depois da guerra, quando o Padre 
Werenfried fez o seu “sermão men-
dicante” em nossa Catedral, essa 
pregação impressionou de tal ma-
neira meu pai, que ele esvaziou no 
cestinho tudo o que tinha na car-
teira e começou a tirar do dedo a 
aliança de casamento. Mas depois 
ele pensou melhor e desistiu de co-
locar a aliança no cestinho. Ele 
imaginou que minha mãe não fi-
caria muito satisfeita com isso. Em 
vez disso, chegando em casa, ele fez 
logo uma transferência bancária. 
De uma benfeitora, da Bélgica

Foto destaque

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN: 
Ajuda à Igreja que Sofre - Caixa Postal 46059 - Cep: 04045-970 - São Paulo - SP 

por e-mail: atendimento@acn.org.br ou pelo Facebook

Necessidade, amor e gratidão As cartas de vocês



O padre espanhol Joan 
Sole Ribas é missionário 
no Togo – um dos 20 
países mais pobres do 
mundo. A ACN o ajudou 
a construir uma sala de 
aula na sua paróquia. 
“Fiquei sem palavras. 
Um presente para toda 
a comunidade. Estou 
muito sensibilizado, pois 
rezamos muito por este 
projeto. A Graça de Deus 
não tem medida. Que 
Ele vos encha das Suas 
bênçãos para que Cristo 
permaneça sempre 
convosco.”

 ɤ Juntos na oração e na caridade
O Eco do Amor sempre me impres-
siona. Eu quero acompanhar os 
senhores na oração pela Igreja po-
bre e perseguida, e com a minha 
ajuda financeira. Que Deus e Nossa 
Senhora estejam com vocês. De uma 
benfeitora, do Canadá

 ɤ Assuntos importantes
Quero agradecer pelo envio do Eco 
do Amor. Nele eu encontro assuntos 
importantes para o trabalho com 
crianças e famílias. Na confusão dos 
nossos tempos isso é muito precioso. 
De um benfeitor, da Alemanha

A África é um dos grandes focos 
da nossa ajuda à Igreja que so-
fre. Um em cada quatro reais dos 
seus donativos vai para África. 
É muito mais do que simples-
mente ajudar uma pessoa pobre, 
ou que sofre, é um investimen-
to no futuro. Se por um lado, 
a Igreja nesse continente cresce 
mais do que em qualquer outro 
lugar, por outro lado, essa Igre-
ja jovem e dinâmica precisa da 
ajuda dos seus irmãos e irmãs 
de fora da África, para subsis-
tir face à expansão e ameaça de 
outras religiões. A longo prazo, 
essa ajuda a eles volta a nós. A 
missão não é uma via de senti-
do único.

A nossa ajuda não se compa-
ra com a que alguns governos 
e organizações não governa-
mentais dão, pressionando, por 
exemplo, na política familiar e 
na defesa da vida. Ajudamos a 
viver na fidelidade ao ensina-
mento de Cristo. O que nos une 
com a Igreja da África é a “ci-
vilização do amor”. Ela é mais 
forte do que uma “cultura de 
morte” e da submissão. Pois ela 
dá esperança. Também nesta 
perspectiva: obrigado pela vossa 
generosidade!

Johannes Freiherr 
  Heereman 
Presidente 
  Executivo



Evite o descarte 
deste informativo. 
Repasse-o a outra 
pessoa!

Participe você também desta Obra de Amor!
Conhecer o trabalho da Igreja pelo mundo, rezar para que os desafios sejam superados 
e partilhar com os que mais precisam. Essas são as propostas da ACN para você. Faça 

parte: ligue gratuitamente para 0800 77 099 27,  acesse acn.org.br ou escreva para: ACN - Ajuda à 
Igreja que Sofre - Caixa Postal 46059 - Cep: 04045-970 - São Paulo - SP

Imagens do Cristianismo

Kakuma, Quênia 
Mesmo na dificuldade de 
viver em um campo de 
refugiados, é possível 
reconhecer o bom pastor.
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