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Providência
caminhando na

A história da ACN comprova que é mais seguro confiar
na Providência Divina do que nos cálculos humanos.
FUNDAÇÃO
PONTIFÍCIA
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Eco do Amor é uma publicação mensal da ACN Brasil
Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre.

Fundada em 1947 pelo Padre
Werenfried van Straaten, a
ACN (Aid to the Church in
Need) é uma Fundação Pontifícia que tem por missão
apoiar projetos de cunho
pastoral em países onde
cristãos sofrem perseguição
religiosa, guerras, revoluções 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, incluindo o Brasil. Tudo isso
graças aos seus mais de 600
mil benfeitores espalhados
pelo mundo.

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

FUNDAÇÃO
PONTIFÍCIA



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
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 Palavra Viva

Providência
caminhando na

E

m uma vila de pescadores da Amazônia surgiu a
pergunta: “Por que será
que Jesus chamou justamente
pescadores para serem apóstolos?” Um pescador respondeu:
“Quem se movimenta pela terra, constrói uma estrada – e se
limita nesse caminho. Mas o pescador procura os peixes lá onde
eles estão, jogando a rede sempre em novos lugares.” A nossa
Obra tem a ver com essas pessoas que deixaram a segurança
das estradas para se tornarem
pescadores de homens num mar
sempre novo.
O objetivo da missão não é
fazer a Igreja ficar maior, financeiramente mais forte e mais
influente, mas apenas direcionar
o olhar e o coração do homem
para Jesus. Pois somente nEle
Deus se revela para todos os tempos como aquilo que Ele é: Amor.
Missão significa transformar pessoas em discípulos. Um discípulo
é um seguidor de Jesus, alguém
que vive uma amizade com Jesus, acredita nEle e faz de suas

palavras a bússola da própria
vida. O fruto último da missão
é a salvação, uma nova vida em
dignidade e significado.
O número de pessoas que não
conhecem Jesus aumenta constantemente. Mesmo em nossos
países cristãos, são poucos os que
sabem porque cremos e como cremos. Por isso, a “missão” existe
sempre e em todo lugar. Quanto
maior a emergência missionária,
tanto mais precisamos confiar na
palavra do Senhor e “caminhar
sobre a água”.
Marcello Candia (1916-1983),
um grande empresário italiano
que, com 50 anos, vendeu tudo e
foi ser missionário leigo no Brasil,
conta sua experiência missionária na construção de um hospital
na Amazônia: “Minha maneira
de pensar havia mudado. Como
empresário, eu primeiro fazia cálculos, planos, projetos. Pensava
em dinheiro e no financiamento.
Tudo seguia uma lógica matemática e eu me debatia nas muitas
preocupações. Mas aos poucos

eu percebi que, quando se lida
com Deus, as contas se acertam
de outra forma. São poucos os
que podem pagar por um serviço
médico, assim como são poucos
os que podem ter um plano de
saúde. Então aprendi que para
um hospital destinado aos mais
pobres funcionar, não devo temer
operar “no vermelho”, pois há
um fator seguro a contar: a Providência de Deus.
Caros amigos, a ACN também
está sempre “operando no vermelho”, uma conta que só fecha pela
ajuda de vocês – a nossa providência. Com Deus não é diferente.
Ele quer saldar um enorme débito
de fé, de esperança e de amor em
toda a humanidade, tudo através
do nosso empenho missionário.
E hoje, mais do que nunca, essa
conta do amor necessita ser paga.

Pe. Martin
M. Barta
Assistente Eclesiástico
Internacional
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Projeto do mês

Ultrapassando
AS BARREIRAS

E

stradas de terra, chuvas torrenciais, travessias pelo
meio da floresta. Essa é uma combinação perigosa, mas
cotidiana na vida dos três missionários capuchinhos da
Paróquia São Francisco de Assis, no município de Humaitá,
interior do Amazonas.

As viagens de até 300 km para chegar de uma comunidade
a outra eram realizadas com um automóvel antigo, que além
de consumir muito combustível – o que encarecia as visitas
pastorais – muitas vezes não era capaz de percorrer as difíceis
condições das estradas, como os diversos trechos com deslizamentos de terra, muito comuns na estação chuvosa. Esses
desafios tornavam cada vez menos frequentes os atendimentos às regiões mais distantes.
A falta de uma presença católica nas comunidades coloca
em risco a preservação da fé do povo que assiste a rápida expansão das seitas e lida com suas incansáveis tentativas de
sedução à sua doutrina. Inquietos com essa realidade, os freis
capuchinhos escreveram para a ACN solicitando apoio para
adquirir um novo automóvel, capaz de resistir e superar os
desafios da região, superando não só os desafios das estradas,
mas também do reagrupamento das ovelhas.
Graças às doações dos benfeitores da ACN, os freis capuchinhos conseguiram comprar o novo automóvel. Com isso eles
conseguem chegar – e chegar rápido – às comunidades mais
distantes, aproveitando melhor o tempo com o povo. Conseguem também ir mais longe gastando bem menos, de maneira
que a quantidade de visitas pôde aumentar significativamente.

Ajude-nos! Conheça os projetos da ACN e seja um missionário a partir da sua casa. Faça uma doação a qualquer
Bradesco: Ag. 3450 Cc. 15.660-4 | Santander: Ag. 3793 Cc. 13-000507-8 | Caixa Econômica Federal: Ag. 0245
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Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,

O Irmão Carlo Maria Chistolini nos
escreveu em nome de seus companheiros
capuchinhos e de todos os membros da
Igreja da região: “Estamos gratos pelo
maravilhoso apoio da ACN. Agora, os fiéis
católicos estão ansiosos para a próxima
visita nossa. Nesses assentamentos
remotos e inacessíveis, os irmãos
capuchinhos são vistos como uma fonte de
esperança e de ajuda no desenvolvimento
da vida paroquial de fé. Com nossas visitas
podemos levar a Luz da Palavra de Deus
e dos Sacramentos, dando sentido à vida
difícil e dolorosa das pessoas daqui, como
o fermento que faz crescer toda a massa.
Através da intercessão da Virgem Maria
e de São Francisco de Assis, que Deus
continue abençoando a ACN e todos os seus
benfeitores na sua magnífica missão“.

momento por meio de nossas contas bancárias: Banco do Brasil: Ag. 4328-1 Cc. 56091-X | Banco Itaú: Ag. 0300 Cc. 08444-9
Cc. 003 00001637-0 » Em nome de (favorecido): Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04
o excedente será destinado a projetos semelhantes.
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Igreja pelo mundo

Direito à
Alegria e
ao Amor
A

Igreja não pode cessar de
ser a voz dos mais frágeis:
dos filhos que sofrem muitas vezes em silêncio (Amores
Laetitia 246).

Papa Francisco é um incansável pastor dos que sofrem em
todas as dimensões. Na Exortação
Apostólica Amores Laetitia (Alegria do Amor), ele convida todos
a entrarem no drama daqueles
que por causa de uma condição
irregular, participam da vida eclesial de maneira incompleta e, por
isso, sofrem por não estarem em
plena comunhão com a Igreja. O
Santo Padre convoca os sacerdotes
e bispos a, iluminados pelo olhar
misericordioso de Cristo, terem a
sensibilidade pastoral para promover a aproximação dessas pessoas,
em quem a graça de Deus também
atua, com uma ação qualificada e
amorosa.
Para acolher esse apelo do Papa,
Dom Wilson Tadeu Jönck, arcebispo de Florianópolis-SC, fundou o
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Instituto Superior de Direito Canônico Santa Catarina (ISDCSC).
A iniciativa tem como propósito
formar especialistas em Direito
Canônico para o serviço nos Tribunais Eclesiásticos, nas Câmaras
de Instrução, nas Cúrias Diocesanas, como também para assessoria
e consultoria aos Institutos de Vida
Consagrada e em outros âmbitos
da vida eclesial. Aumentar o número de canonistas é multiplicar
as possibilidades de regularização
das condições de inúmeros cristãos
e também atender às necessidades
de comunhão atuais, observadas
pelo Papa Francisco.

A iniciativa de Dom Wilson de
promover a capacitação, principalmente para ministros ordenados,
vem ao encontro de um dos princípios fundamentais da ACN: a
formação de padres e seminaristas. Hoje, 1 a cada 9 seminaristas
no mundo recebem apoio da ACN
para completarem seus estudos.
São milhares de jovens que podem
seguir seu chamado ao sacerdócio
graças à ajuda dos benfeitores da
ACN. Favorecer o processo formativo dos futuros padres é garantir
acolhida ao povo de Deus, muitas
vezes ferido, além de uma fé consciente e bem alicerçada.

O ISDCSC oferece formação
especializada para leigos, padres
e bispos. E o próprio instituto
tem hospedagem completa para
os alunos no período de estudo.

Mais informações sobre o
Instituto Superior de Direito
Canônico Santa Catarina no
site isdcsc.org.br



Foto destaque

Caros
Amigos
especial
O que faz um Papa com um super
carro esportivo? O Papa Francisco não
hesitou: mandou leiloar o Lamborghini
modelo Huracan que havia recebido
de presente, e destinará parte do
arrematado à ACN, para ajudar aos
cristãos no norte do Iraque a voltarem
para sua terra natal.


 Necessidade, amor e gratidão

As cartas de vocês

ɤɤNas ondas da rádio

ɤɤÉ a cruz deles que nos sustenta

Graças à ACN eu encontrei uma
maneira de ajudar a muitas pessoas e em muitos lugares, onde eu
pessoalmente não teria acesso. Há
alguns anos conheço o trabalho dos
senhores e agora ofereço-lhes um
tempo de transmissão na estação de
rádio “Romántica 1380 AM” da Cidade do México, na qual tenho um
programa semanal sobre o valor de
ser católico. Além disso, envio uma
quantia regular em dinheiro, que
ainda quero aumentar quando possível. De um benfeitor do México

Agradeço à ACN por todo o auxílio
que essa Obra leva aos cristãos necessitados. Os senhores interiorizaram
a palavra do Evangelho “Quando
uma parte do corpo sofre, todo o
corpo sofre”. É exatamente isso que
a ACN pede aos cristãos: compartilhar o que temos com quem está na
cruz devido à sua fé. Pois o que nos
sustenta é de fato a cruz deles. Dou
graças ao trabalho dos senhores. De
um benfeitor da França



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

Desde a minha juventude eu
ouvi falar do “Padre Toucinho” e
da sua ajuda aos padres do Leste
Europeu; e já há alguns anos me
foi possível servir esta Obra na
Áustria e agora me dedicarei à
ACN no mundo inteiro. Para isso
peço a sua oração; sem ela, nada
funciona.
É, e continua sendo nossa tarefa
primordial oferecer apoio à Igreja
em todo lugar onde ela não tem
condições de corresponder à sua
vocação pastoral e onde ela for
assediada, perseguida, oprimida
ou silenciada. Com a generosa
ajuda de vocês, queridos amigos,
é possível ser este sinal do amor
de Deus pelo mundo para tantos
irmãos e irmãs ameaçados, levando assim luz para o meio das
trevas. Por isso agradeço a todos
vocês, de todo o coração!
No entanto, a escuridão deste
mundo também está ao nosso
redor. E para vivermos com credibilidade nossa responsabilidade
diante da Igreja que sofre, cada
um de nós deve estar pronto a
passar adiante a luz da nossa
fé, como um pequeno farol de
Cristo. Daí o meu grande pedido:
não sejamos seguidores envergonhados de Cristo, mas que,
corajosamente, possamos dar o
nosso testemunho por Ele!
Thomas
Heine-Geldern
Presidente
Executivo
EcodoAmor
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Bet-Jalla, Cisjordânia
Esse mosaico se encontra no seminário
de Bet-Jalla, cidade vizinha de Belém.

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

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

