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UM LEGADO
DO MAIS PURO AMOR

Na Eucaristia temos a presença visível de um Deus invisível.
A força que nos impulsiona ao encontro definitivo na transcendência.

Mas que exige um compromisso de amor, no aqui e no agora.
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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, Século 21 e TV Tubá

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 5 
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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não só através da encarnação de 
seu Filho, mas também por meio 
da Santa Eucaristia. Eucaristia 
significa também ação de graças. 
Jesus transformou a loucura da 
cruz e todo o sofrimento em ação 
de graças e, desse modo, em bên-
ção. Jesus entregou seu corpo ao 
mundo para curar nossas feridas. 
A gratidão a Deus exige que nos 

Pe. Martin 
 M. Barta 
Assistente Eclesiástico 
  Internacional

A FORÇA DO QUE FAZEMOS 
ESTÁ NA EUCARISTIA

apressemos em procurar os outros 
para ajudar, mesmo quando isso 
nos expõe ao risco de sermos feri-
dos. Precisamos da Eucaristia para 
superar o nosso medo e o nosso 
egoísmo.

Caros amigos, tudo o que 
conseguimos realizar com a aju-
da de vocês, extrai sua força do 
Santíssimo Sacramento do Altar 
e encontra nele a sua motivação. 
Nós construímos igrejas e cape-
las, levamos transporte e acesso 
da Igreja ao povo de Deus mais 
afastado, ajudamos seminaristas, 
sacerdotes e religiosos, formamos 
catequistas, porque o próprio Se-
nhor quer estar presente entre nós 
na Eucaristia. A Eucaristia é o 
dom mais precioso e mais neces-
sário. O santo Cura d’Ars exprimiu 
assim esse fato: “Todos os tesouros 
deste mundo não bastam à alma 
para alimentá-la. O próprio Deus 
tem de ser o seu alimento. Como 
deve ser sublime o homem, uma 
vez que só Deus pode saciá-lo.” 
Procuremos estar frequentemente 
diante do Santíssimo Sacramento. 
Ele está ali! De modo inteiramente 
gratuito. É do amor ao Senhor que 
depende se o mundo se acabará na 
sua própria angústia e ingratidão, 
ou se será curado.

Palavra Viva

J unto ao seu nome, um padre 
escreveu na lembrança da 
sua Primeira Missa apenas 

uma palavra grega:  Eucharistomen 
– que quer dizer ‘Obrigado’. 

Essa palavra é o que move tam-
bém a nós, nesta edição do Eco 
do Amor, ao fecharmos o balanço 
de toda ajuda prestada durante o 
ano de 2016. Foram ao todo 5303 
projetos apoiados, com um volu-
me financeiro superior ao do ano 
passado. “Obrigado” é uma pala-
vra muito humana, é a fórmula 
mais breve para expressar a cons-
ciência de termos sido agraciados. 
Todos nós vivemos um do outro. 
Essa realidade frequentemente é 
esquecida, porque muitas ajudas 
podem ser hoje compradas. Assim, 
um ato de ajuda se transforma 
numa prestação de serviço; uma 
doação livre vira entrega garantida 
por contrato. Mas, no seu íntimo, 
o homem vive só daquilo que não 
pode ser pago: existência, liberda-
de, graça – tudo isso é impagável. 
O que podemos comprar – prazer, 
conforto, estudos, aventuras, segu-
ros, até mesmo a saúde (na medida 
do possível) –, pode nos deixar 
eventualmente satisfeitos, mas não 
realmente felizes.

Por isso a gratidão nos leva ao 
amor incondicional de Deus, que 
se doa de modo totalmente livre e 
gratuito, só por nossa causa, sim-
plesmente porque Ele quer o nosso 
bem. Deus quis que experimen-
tássemos esse dom do seu amor, 
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Projeto do mês

uma

de fé
herança

                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): Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04
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P ensar no último passo que da-
mos na vida não é algo fácil, 
mas para nós cristãos, a morte 

não é o fim e sim o início de uma vida 
transformada em eternidade. E você 
também pode prolongar sua gene-
rosidade nessa terra deixando um 
verdadeiro legado de fé.

Alguns benfeitores da ACN desco-
briram que, como Santa Teresinha, 
também podem “passar o seu céu fa-
zendo o bem sobre a terra”. Inclinados 
pelo Evangelho, eles preferem não ser 
identificados, mas deixaram para a 
ACN suas heranças, de maneira que, 
após partirem, aquilo que reuniram 
como bem durante a vida se transfor-
me em partilha aos que mais precisam.

Embora não seja muito conhecida 
no Brasil, a doação de heranças a insti-
tuições de caridade é um gesto comum 

em diversos países. Para muitos, é 
uma forma de não deixar seus bens 
à disposição dos órgãos públicos, que 
podem não estar de acordo com seus 
ideais de vida. 

Atualmente, no Brasil, quando há 
situação de “herança vacante”, ou seja, 
quando não há herdeiros, a lei prevê a 
destinação dos bens aos municípios.

Ao deixar uma herança para a ACN 
você mantém vivo os valores e inte-
resses que cultivou durante a vida, 
ajudando a Igreja que sofre ao redor do 
mundo e mantendo a luz do amor de 
Cristo acesa para outras gerações. “Re-
cebi tantas graças em vida que não vejo 
melhor destino para elas que doar aos 
pobres.” Justifica uma das benfeitoras 
da ACN que deixou em testamento seu 
único imóvel à disposição dos projetos 
da Fundação Pontifícia. 

                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): Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04

Se você também tem o desejo de doar uma herança, deixando esse legado 
de fé para os que mais precisam, entre no site da ACN (acn.org.br/heranca) 
para mais informações, ou ligue 0800 77 099 27. Se preferir envie um e-mail 
para heranca@acn.org.br. Além de um gesto concreto de generosidade, sua 
partilha é um testemunho de fé, compaixão e compromisso que fazem 
do trabalho da ACN um milagre diário na vida de tantos cristãos, pois 
como diz o Papa Francisco: “A herança mais bonita que podemos deixar 
aos outros é a fé”.
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Igreja pelo mundo

À lgumas vezes pode acon-
tecer do Padre Camillo 
chegar com um dia de 

atraso a um encontro combinado. 
Nesses casos ele provavelmen-
te teve de procurar outras rotas 
porque, após a chuva pesada, as 
estradas de terra ficam simples-
mente intransitáveis naquela 
parte de Mianmar e a sua motoci-
cleta está caindo aos pedaços. 

A capela
é a

Mas ele vem. Ele sempre vem. 
Ele é confiável. Os cerca de 500 
católicos da sua paróquia na arqui-
diocese de Taunggyi sabem disso. 
Uma vez por mês ele vai às aldeias 
mais distantes, para celebrar com 
o povo a Presença de Cristo, rezar 
e ouvir confissões. A cada semana 
ele visita as três principais aldeias: 
Sain Lian, Wankan e Naung Kwe. 
Geralmente os fiéis esperam em 

pequenas capelas de madeira. São 
os centros da vida espiritual nes-
sa região de missão. A capela de 
Wankan já está bastante degra-
dada. Precisa de uma reforma. 
Antes, o financiamento de uma 
capela não seria um problema. 
As minas de pedras preciosas na 
área rendiam alguma coisa. Agora 
estão esgotadas e o povo vive de 
uma agricultura de subsistência.

A joia deles hoje é a capela, 
mesmo que muito simples e ca-
rente de reforma. O Padre Camillo 
pede ajuda. Um pedido justo para 
um centro da salvação. Não de-
vemos deixar as comunidades do 
Padre Camillo esperando mais.

j  iadeles

A joia de Wankan: o esplendor 
da verdade reside no interior.
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Caros
   Amigos

 ɤ O maior presente que ganhei
Agradeço de coração o lindo presente 
personalizado. Foi o maior presente 
que ganhei. Ele está na comôda do 
meu quarto onde rezo o terço. De uma 
benfeitora do Rio de Janeiro - RJ

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



 ɤ Perplexa e paradona
Vocês não imaginam a minha ale-
gria ao receber esse presente. Fiquei 
perplexa, paradona, as lágrimas es-
corriam. Vocês são demais! De uma 
benfeitora de Montes Claros - MG

 ɤ Um novo ânimo
Acabo de receber o presente perso-
nalizado, muito lindo e sugestivo. A 
alegria foi minha! Coloquei na sala. 
Deu novo ânimo. Uma bênção es-
pecial de Nossa Senhora em minha 
vida. Obrigadíssima. De um benfei-
tora de Franca - SP

A ajuda para construção é o 
item mais expressivo do auxí-
lio prestado à Igreja que sofre. 
Isso porque paredes e telha-
dos são mais caros que pão e 
livros. As igrejas, capelas, con-
ventos e centros comunitários 
que reformamos, renovamos ou 
construímos no mundo inteiro, 
graças à sua generosidade, são 
casas de espiritualidade e de 
oração. Frequentemente esses lu-
gares irradiam por toda a região, 
revitalizando-a. Isso é verdadei-
ramente assistência sustentável. 
Essas paredes consolidam a pre-
sença dos cristãos.

Esta sustentabilidade é também 
o critério para um grande pro-
jeto no Iraque. Trabalhando em 
acordo com os bispos locais pre-
tendemos reconstruir as casas 
dos cristãos, que foram des-
truídas na planície de Nínive, 
terra de raízes bíblicas, a fim 
de que os cristãos possam vol-
tar às suas aldeias. O projeto é 
exemplar. Já estamos ajudando 
com remédios, alimentos, esco-
las e com subsídios de renda. 
Isso porque as comunidades 
cristãs estão anêmicas como o 
país. Uma casa, por pequena e 
simples que seja, dá abrigo e, 
portanto, futuro. Obrigado pela 
sua fidelidade!

Johannes Freiherr 
  Heereman 
Presidente 
  Executivo

CRIS  ÃOS
PERSEGUIDOS

Dia internacional 
de oração 
pelos cristãos 
perseguidos

Na sua paróquia, 
comunidade, pastoral, 
grupo ou em casa: 
reze conosco.

www.acn.org.br/6deAgosto

Nota: A nossa intenção com a lembran-
ça de Nossa Senhora de Fátima era, 
sobretudo, expressar um ‘obrigado’ 
a todos os benfeitores. Mas acabamos 
nós sendo presenteados pela enorme 
demonstração de carinho que retor-
nou nas várias cartas de vocês. Pena 
não conseguirmos citar todas. Deus 
abençoe a todos pelo amor partilhado.

6 de Agosto



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

Fátima, Portugal 
Igual, mas diferente. Essa é 
a juventude que celebrou os 
100 anos das aparições de 
Nossa Senhora em Fátima.

©
 João Fernandes


