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F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

Cristão, pobre e mulher são características relevantes de 
discriminação às pessoas na Índia. Bita e Swetha revelam a 

experiência de viver a fé diante dessa contrariedade.

Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre · ACN Brasil
EcodoAmor
Ano 65 • Março de 2018

ÍndiaD
al

its

Discriminação
Mulheres

©
 Is

m
ae

l M
ar

tin
ez

 S
án

ch
ez

 / 
AC

N

Ca
mpanha Quaresm

a



EcodoAmor2

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

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
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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
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Palavra Viva

Cardeal Mauro 
 Piacenza 
Presidente da ACN 
  Internacional

A Quaresma está sob o 
importante símbolo das 
cinzas e do convite à con-

versão. Mas o que significam as 
cinzas? Elas evocam a realidade 
da morte. Mesmo que isso não 
nos agrade, devemos enfrentar 
essa realidade; e é saudável que 
o façamos. Não há nada de som-
brio na realidade da morte, é 
antes uma chamada de atenção 
para vivermos bem o nosso dia a 
dia. A morte é apenas a conclu-
são de um período de provação. 
Com a morte, chega o momento 
em que deixamos de agir livre-
mente. Com ela se encerra o 
tempo em que podemos adquirir 
merecimentos; depois dela, vem 
a eternidade: nada mais pode 
ser adicionado e nada mais pode 
ser subtraído. Na eternidade, 
vamos nos alegrar por aquilo 
que fizemos no tempo. Muitos 
pensam na morte como uma re-
alidade terrível, mas ela é uma 
verdade cujos reflexos ilumi-
nam o nosso tempo.

O tempo transforma as coisas 
e é tão precioso justamente pelo 
fato de que tem um fim: é agora, 

ou nunca mais! Ou adquirimos os 
méritos para a vida eterna duran-
te a vida terrena, ou nunca mais! 
Cada momento pode ser vivido 
como um ato de amor a Deus! 
Podemos entregar tudo a Ele. O 
menor mérito, conquistado até 
mesmo no instante mais curto, 
permanece por toda a eternidade. 
E se o mérito adquirido for perdi-
do devido ao pecado, se houver 
arrependimento, tudo retorna. Os 
pecados, uma vez confessados e 
tendo nós recebido a absolvição, 
não retornam mais; enquanto 
que os méritos sim, retornam. É 
assim que a justiça e a misericór-
dia divina atuam conjuntamente. 

Nossos méritos são como um 
ponto pequeníssimo; mas, se o 
ponto se prolongar, passa a gerar 
uma linha que vai até o infinito. 
Por menores que sejam os nossos 
méritos, eles não são esquecidos; 
eles serão a nossa recompensa 
na felicidade eterna. É por esta 
razão que ainda hoje invocamos 
os santos – mesmo aqueles que já 
chegaram em Deus vinte séculos 
antes de nós. Seus méritos per-
manecem por toda a eternidade. 

Também os nossos méritos per-
manecem! Naturalmente não 
podemos comparar-nos aos san-
tos e aos mártires; no entanto, 
nossos pequenos méritos subsis-
tirão eternamente, tal como os 
deles.

Quando uma boa ação está 
concluída, o tempo não a re-
tém para si, mas a projeta para 
a eternidade. Como é magnífica 
e comovedora a misericórdia de 
Deus! A Quaresma nos faz o ape-
lo para refletirmos sobre como 
utilizamos o tempo. Estão vendo, 
como a realidade da morte acaba 
se tornando um serviço à vida? 
Desejo a todos uma Quaresma 
proveitosa, um tempo permeado 
pelo amor divino e pelas boas 
obras de amor para com o nosso 
próximo. Assim nos preparare-
mos para a nossa eternidade!

viver para a
eternidade
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N o ano da Misericórdia (2016) o Papa 
Francisco confiou à ACN uma missão: “Eu 
convido a todos, juntos com a Ajuda à Igreja 

que Sofre, a fazer em cada lugar do mundo uma 
obra concreta de misericórdia, uma estrutura para 
tantas necessidades que existem hoje no mundo.”

Atendendo ao pedido do Papa, muitas obras 
foram iniciadas e algumas até concluídas. Todas 
mostram a força que a caridade dos benfeitores da 
ACN tem para realizar grandes obras. Na prelazia 
de Tefé, no coração do Amazonas, uma região que 
abrange alguns dos municípios mais pobres do Bra-
sil, a rádio da prelazia estava para fechar pois não 
tinham recursos para mantê-la e fazer as mudan-
ças necessárias para continuar seu funcionamento. 
O bispo Dom Fernando Barbosa disse que “sem a 
rádio, é como se a evangelização voltasse 100 anos 
no tempo”, pois para muitos, por conta da distân-
cia, a rádio da prelazia de Tefé é o único contato 
permanente com o Evangelho e a vida da Igreja.

As distâncias também são vencidas agora em 
Tefé por conta de mais um projeto da ACN: a com-
pra de quatro barcos de alumínio. Dois barcos já 
estão prontos: o barco Papa Francisco e o Padre 
Werenfried. Eles possibilitam que sacerdotes vi-
sitem mais comunidades, de forma mais segura, 
mais rápida e utilizando menos da metade do 
combustível que era necessário para fazer o mes-
mo percurso com os velhos barcos de madeira.

São poucos sacerdotes em uma região que lem-
bra os Atos dos Apóstolos, pois onde os padres 
chegam muitos ribeirinhos pouco ouviram falar 
de Jesus. Para preparar melhor as novas vocações 
a ACN também possibilitou a reforma do seminá-
rio de Tefé, um prédio com sérios problemas que 
corria o risco de ser demolido. Dom Fernando se 
alegrou agradecendo e lembrando que “jamais es-
queceremos de rezar pelos benfeitores da ACN”. 
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Projetos ACN: Obras de misericórdia

Obras Papais
realizadas  pela ACN

O barco “Papa Francisco” 
nas águas do Amazonas: o 
Evangelho chega mais rápido.
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Esses projetos brotaram do coração do Papa Francisco e os 
benfeitores da ACN fizeram acontecer. Atrás de todas essas 
ações está a fé e a fidelidade do tesouro mais precioso da 
ACN: você! Por esse grande tesouro é que Frei Hans Stapel, 
presidente da ACN no Brasil, disse que seu coração “explode 
de alegria” ao ver esses projetos acontecendo. “Peço ao povo 
brasileiro: continue apoiando a ACN!”

O presidente executivo da ACN, Johannes 
Freiherr Heereman, visitou – acompanhado por 
membros do conselho da ACN Brasil – todos esses 
projetos em Tefé, como também visitou outro gran-
de projeto em Fortaleza, Ceará. Trata-se do CEU 
(Condomínio Espiritual Uirapuru). Uma fazenda 
no coração de Fortaleza que abriga 23 comuni-
dades católicas. No CEU muitos passam a sentir 
a alegria de descobrir Deus em suas vidas, des-
de jovens atraídos pelo jeito de viver o Evangelho 

das novas comunidades como Shalom e Obra de 
Maria; as meninas que se recuperam de abusos 
no Lar Santa Mônica, dos pacientes com HIV/AIDS 
que encontram uma esperança nova na Casa do 
Sol Nascente ou das jovens que se recuperam das 
drogas na Fazenda da Esperança. Como definiu Jo-
hannes Heereman “aqui podemos ver o que deve 
ser o futuro da Igreja”, o CEU busca atender um 
dos últimos pedidos de Jesus: “que todos sejam 
um”. (João 17,21)

O presidente executivo da ACN e o conselho do escritório nacional visitam 
uma comunidade ribeirinha de Tefé, com o novo barco: o único modo de 
chegar até eles. Agora, mais comunidades serão visitadas pela Igreja.

O presidente executivo 
da ACN, Johannes 
Heereman, e o 
arcebispo de Fortaleza, 
Dom José Antonio, 
inauguram mais uma 
obra papal.
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Campanha de quaresma: Índia

A convicção pela vida cristã, apesar dos ris-
cos, é a motivação da vida de Bita. Sua fé 
é o segredo de tanta ousadia. Bita com-

põe o reduzido número de cristãos que vivem no 
norte da Índia. Apesar de toda exuberância com 
seus costumes exóticos e tradições milenares, 
a Índia esconde uma realidade sombria atrás do 
véu multicores tão representativo em sua cultu-
ra. Os cristãos, cerca de 2% da população, vivem 
uma crescente onda de violência na região. A 
perseguição deve-se, em grande parte, ao sur-
gimento de grupos fundamentalistas, promovido 
por grupos políticos religiosos, que se manifes-
tam na crescente aplicação da lei anticonversão, 
já vigente em seis estados.

E é sob esse cenário de hostilidade que Bita 
cultiva sua fé diariamente. Ela não conhecia o cris-
tianismo até o dia em que um catequista a abordou 

Índia
Discriminação

Mulheres

“Mesmo que alguém me ameaçasse com 
violência ou até com a morte, não deixaria Jesus.”

Bita

                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 
 
                             Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,   o excedente será destinado a projetos semelhantes.

no meio do campo onde trabalhava e lhe deu de 
presente uma Bíblia. Assim como narra o profeta 
Isaías, a Palavra não voltou para Deus vazia, mas 
realizou todo propósito para o qual foi enviada, 
e Bita começou a sentir que aquela leitura estava 
provocando algo diferente em seu coração: “Fiquei 
amparada quando li a Bíblia e então continuei len-
do e relendo minhas passagens favoritas”.

O marido de Bita logo percebeu que algo estava 
diferente. Ele estranhou o entusiasmo da esposa 
com o “livro” e a repreendeu, mas nem isso a de-
sanimou e quanto mais ela lia, mais se envolvia 
com a fé: “O Evangelho diz que Jesus morreu por 
nós na cruz. Eu sinto que também estou pronta 
para isso. Meu sacrifício e minhas dificuldades são 
o que eu ofereço a Deus. Mesmo que outros nos 
ridicularizem”.
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A ridicularização a qual Bita se refere é o 
comportamento hostil que os cristãos da Índia 
enfrentam diariamente. No caso dela há uma tri-
pla razão pela qual a discriminação se torna mais 
acentuada. Além de ser mulher e cristã, Bita é 
dalit. Dalits é o nome para o nível mais baixo no 
sistema de castas na Índia. O povo dessa casta vive 
uma pobreza extrema, o que dá sentido à expres-
são dalit que significa “oprimido”. Dos 29 milhões 
de cristãos da Índia, cerca de 60% pertencem a 
essa casta.

                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 
 
                             Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,   o excedente será destinado a projetos semelhantes.

“Sou pobre e às vezes imploro aos outros por 
comida e roupa para meus filhos. Estou sozinha 
e rejeitada neste mundo. Mas no fundo, eu sei 
que o Senhor está sempre comigo”, as palavras de 
Bita representam a voz de milhares de cristãos na 
Índia. Por isso, nessa Quaresma, a sua genero-
sidade vai chegar aos cristãos da Índia. A ACN 
conta com você para provar a eles que a Igreja 
não os esqueceu. Muitos projetos já foram apro-
vados e agora esperam pela sua doação, pelo seu 
amor de responsabilidade.

©
 Ism

ael M
artinez Sánchez / ACN
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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): Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04 
 
                             Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,   o excedente será destinado a projetos semelhantes.

Swetha pertence também à casta mais baixa, 
os dalits. Ela não sabe dizer quantos anos 
tem – pois os dalits raramente têm documen-

tos. Eles são amplamente excluídos da sociedade 
– essa é a primeira discriminação. Quando um dalit 
se torna cristão, ele perde até mesmo o apoio que 
o Estado reserva para os mais pobres entre os po-
bres – esse é o segundo tipo de discriminação.

Swetha dá a impressão de estar na casa dos trin-
ta. A pobreza e uma briga de vários anos com o 
marido a desgastaram. Seria um desprezo pelas mu-
lheres, enraizado nos costumes? Ou ciúme da fé que 
se tornou tão importante para ela? Swetha não sabe 
ou não quer revelar isso. Uma coisa é certa:  na Índia 
mulheres valem bem menos que homens. Essa é a 
terceira discriminação. Swetha suportou muita coi-
sa: espancamentos, dores, desespero. Mesmo assim, 

Mulheres cristãs
três vezes discriminadas

Swetha

Índia
Discriminação

Mulheres

Campanha de quaresma: Índia
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                             Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,   o excedente será destinado a projetos semelhantes.

ela quer permanecer católica – e ficar com seu mari-
do. “Quando ele me bateu na cabeça com um objeto 
pesado, fiquei inconsciente.” Swetha não deixou seu 
marido. “Minha fé me deu força. Pouco depois voltei 
à igreja, não só aos domingos, mas sempre que era 
possível.” Isso, e a falta de filhos homens, eram a 
causa das brigas no casamento deles.

Ambos são dalits, ou seja, intocáveis. Os dalits 
não têm prestígio, nem emprego, nem futuro. É 
costume serem vistos como animais, mais do que 
como seres humanos. As três filhas de Swetha ficam 
olhando, desconfiadas. Raramente sorriem. Cada dia 
é um peso, até para crianças. De acordo com dados 
da ONU, um de cada dois ou três dos aproximada-
mente 1,3 bilhão de indianos do mundo está entre os 
mais pobres do mundo, que têm de viver com menos 
de um dólar por dia! Para Swetha e sua família, é 
uma luta pela sobrevivência.

Uma mulher desconhecida falou a Swetha sobre 
a Bíblia. Isso lhe chamou a atenção. “Meu pai com-
prou cadernos para meus irmãos, para a escola. Eu 
tinha que ir trabalhar. Aprendi a ler mais tarde. Eu 
queria saber mais sobre essa Bíblia.” A Boa Nova de 
um Rei que vai ao encontro dos mais desprezados, 
que fala com eles pessoalmente, com amor, dando 
até sua vida pela salvação deles – coisa inimaginável 
para os dalits.

A Bíblia traz a reviravolta, transforma e salva. 
Swetha relata sua experiência: “Depois das brigas 
com meu marido, eu sempre ficava doente, muito 
doente. Ninguém ajudava. Então ele mesmo come-
çou a me acompanhar até a igreja. Ele viu o quanto 
a Igreja e a Missa me faziam bem.” Nesse meio tem-
po, os dois participaram de um curso católico para 
casais, organizado pelas SCC “Pequenas Comuni-
dades Cristãs” que paralelamente promove cursos 
bíblicos, grupos de oração e outras opções pastorais. 
Ali, os dalits são bem-vindos. Ali não há discrimina-
ção. Nas SCC eles experimentam pela primeira vez 
a fraternidade comunitária e o valor como seres hu-
manos, como filhos de Deus.

A Ajuda à Igreja que Sofre apoia essas comuni-
dades e muitos projetos na Índia. Só em 2017, ali 
foram realizados 570 projetos. Esse ano queremos 
fazer mais, porque é necessário fazer mais. Conta-
mos com você!

Swetha com o 
seu tesouro: a 
Bíblia trouxe 
a virada em 
sua vida.
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Igreja pelo mundo

Não há mais batalhas em 
Homs. Mas a cidade se iguala 
a um monte de entulho. O mos-
teiro siro-católico das Filhas de 
Maria foi destruído. Elas preci-
saram mudar para Zaidal, um 
subúrbio de Homs, onde existe 
uma comunidade cristã maior. 
Mesmo lá elas precisam de aju-
da, e com urgência. Elas cuidam 
de todos: dão catequese, aju-
dam no hospital, visitam idosos 
abandonados, cuidam de famí-
lias. Mas quem se preocupa 
com as religiosas? Onde pode-
rão morar e viver a vida religiosa 
comunitária? As irmãs fizeram 
um empréstimo e nos pediram 
ajuda. Elas precisariam de uma 
casa para suas atividades. A mo-
radia é o primeiro passo. Zaidal 
deve tornar-se uma cidade da 
misericórdia, onde os cristãos 
não precisam mais viver com 
medo. Nós confirmamos a aju-
da. A misericórdia delas merece 
uma resposta.

O amor 
precisa 
ser 
amado

Filhas 
de Maria, 
Mãe da 
Misericórdia 
– as freiras da 
cidade síria de Homs 
fazem jus ao nome delas.
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Caros
   Amigos

 ɤ Uma descoberta de amor
Venho aqui expressar a minha 
compaixão por este movimento de 
solidariedade pela Igreja que So-
fre. Não sabia da existência desta 
Fundação. Foi-me dada a conhe-
cer por uma grande amiga, vossa 
benfeitora (…), que me deu a pos-
sibilidade de colaborar com este 
pequeno donativo que, tenho a 
certeza, será repetido sempre que 
tiver possibilidades. (…) Parabéns 
a vocês que ativamente trabalham 
nesta obra divina. De uma nova 
benfeitora de Portugal

 ɤ Viver para a eternidade
Em anexo enviamos a doação do 
irmão cartuxo Joseph-Marie em 

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



favor do Centro em Mutemwa, no 
Zimbábue. Estas são todas as suas 
economias! Daqui a poucas sema-
nas Joseph-Marie fará seus votos 
perpétuos, e por ele nós pedimos 
a oração de vocês e de toda a fa-
mília da Ajuda à Igreja que Sofre. 
Obrigado! De religiosos da França

 ɤ Orgulho em participar
Nós seguimos o trabalho da ACN 
para os cristãos necessitados e os 
conhecemos desde antes, quando 
ajudaram a nós, eslovacos. Ago-
ra estamos orgulhosos por ajudar 
essa boa obra com pequenas doa-
ções regulares. E se nossa situação 
financeira permitir, daremos mais. 
De uma família da Eslováquia

Mais uma vez iniciamos uma 
campanha em nossos escritórios 
em todo o mundo. Desta vez se 
trata da Índia, uma terra com 
muitas luzes e sombras. É a 
terra para onde foi o santo após-
tolo Tomé, santa Madre Teresa e 
muitos santos e mártires desco-
nhecidos. Lá a Igreja Católica é 
pequena, mas desempenha um 
papel significativo.

A campanha quer chamar a aten-
ção para a vida, o trabalho e o 
sofrimento dos cristãos na Índia. 
Queremos ajudar, e isso do modo 
como sempre fazemos: na ajuda 
concreta, material, visando a sal-
vação das almas. Madre Teresa 
também entendeu assim a sua 
missão. Não podemos nem que-
remos competir com as grandes 
agências de ajuda humanitária; 
o nosso serviço é primariamente 
pastoral. Dessa forma, a cam-
panha se enquadra na série de 
iniciativas com que procuramos 
aliviar o sofrimento dos cristãos, 
como no Iraque, na Síria e na 
África. Sempre conscientes que, 
sem vocês, sem suas doações, tais 
campanhas não seriam possíveis. 
Mas sem o amor dEele, também 
não. “Amor Christi urget nos” – o 
amor de Cristo nos impele e nos 
une. Nesse sentido, mais uma 
vez, eu lhes digo o meu obrigado, 
com alegria e de coração.

Seis irmãs, quatro 
noviças e outras 
quatro postulantes, 
vivem em uma 
pequena casa em 
Madagascar, sem 
receio do trabalho 
pesado. A propriedade 
já está paga, mas 
ainda faltam recursos 
para uma reforma e 
para a construção da 
capela, que também 
ficará à disposição do 
povo. A ACN prometeu 
ajudá-las. 

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

Fortaleza, Brasil 
CEU, um condomínio 
espiritual em que 
23 comunidades 
evangelizam unidas.
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