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F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

A Bíblia da Criança está próxima de completar 40 anos e continua 
evangelizando as novas gerações, com mais de 51 milhões de exemplares 

distribuídos no mundo e traduzida para 190 línguas. 
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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

    

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

Indique um Amigo

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
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N o mês que celebramos os 
festejos da Independência 
do Brasil e nos prepara-

mos para escolher os homens e 
mulheres que vão assumir a mis-
são pública de conduzir a vida e o 
destino político deste país tão mar-
cado por imensas contradições e 
desigualdades é urgente assumir 
uma profunda reflexão sobre um 
aspecto muito importante: a de-
fesa da vida. Este grito deve ser 
permanente, um compromisso de 
amor pela vida, em defesa da vida, 
e não fruto de discussões aqueci-
das e ideologizadas.

Como cristãos somos convida-
dos a ter presença e participação 
responsável na escolha daqueles 
que vão conduzir o destino do Bra-
sil, marcado por muitas fomes que 
devem desaparecer, mas uma que 
deve ser mantida: a fome de Deus. 
Se perdermos esta fome acabamos 
nos tornando estranhos a nós mes-
mos e monstros uns para os outros. 

Então, com quais valores estamos 
nos alimentando? Quais valores 
estamos cultivando e transmitindo 
às futuras gerações?

Um povo que se alimenta da 
vida de Cristo não pode construir 
seu progresso e desenvolvimento 
apartado da defesa da vida. Em 
sua exortação, Gaudete et Exsul-
tate, sobre a santidade, o Papa 
Francisco acentua que “a defesa do 
inocente nascituro deve ser clara, 
firme e apaixonada, porque neste 
caso está em jogo a dignidade da 
vida humana. Mas igualmente sa-
grada é a vida dos pobres que já 
nasceram e se debatem com a mi-
séria, no abandono, na exclusão, 
no tráfico de pessoas, na eutaná-
sia encoberta de doentes e idosos 
privados de cuidados, nas novas 
formas de escravatura, e em todas 
as formas de descarte” (GE, 101).

É urgente fazermos ecoar a 
toda nossa nação brasileira o forte 

grito de defesa da vida em todos 
os seus estágios, pois a vida é um 
direito fundamental, garantido em 
nossa Constituição. Não podemos 
deixar de disseminar em todos os 
âmbitos desta nossa sociedade, 
que se afirma moderna, a garantia 
ao supremo e fundamental direito 
de nascer, de crescer numa famí-
lia, de ter alimentação saudável, 
de ter acesso a saúde, educação, 
lazer e aos outros direitos básicos 
e necessários. 

Que Deus abençoe nossa nação 
brasileira.

Por um futuro
que defenda a vida

Frei Rogério 
Lima, O. Carm. 
  Colaborador da 
  ACN Brasil
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Projeto do mês

                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.

T alvez a expressão “Paapa 
Eseuruma Tîmukuyamî’ 
Pî“ não signifique nada 

para você, mas para a Tribo 
Macuxi é um sinal da presença 
de Deus. Desde de dezembro de 
2017 a comunidade indígena si-
tuada na Raposa Serra do Sol, 
em Roraima, pode ler a frase 
“Deus fala a seus filhos” na capa 
da famosa Bíblia da Criança em 
seu próprio idioma. A adapta-
ção das histórias bíblicas nas 
diversas línguas tem aproxima-
do muitos povos da Palavra de 
Deus. Além do Macuxi, outras 
190 traduções já foram feitas. 

Em alguns lugares, o “livro da 
capa vermelha”, como é conhe-
cido por muitos, é o único livro 
traduzido na língua local. Assim, 
além de difundir a Palavra de 
Deus com suas 99 histórias bí-
blicas, o livro também ajuda a 
manter viva a língua materna de 
muitos povos.

A Bíblia da Criança é um pro-
jeto da ACN iniciado em 1979 por 
ocasião do Ano Internacional da 
Criança. Desde então, mais de 51 
milhões de exemplares já foram 
distribuídos em todos os conti-
nentes. E uma das cópias veio 

Em 2019 a Bíblia da 
Criança completará 40 
anos, passando de 51 
milhões de exemplares 
distribuídos no mundo 
todo e traduzida em 
190 línguas.

parar nas mãos da pequena Car-
la Lorena – que na época tinha 
apenas 3 anos. O presente veio 
da avó, que não era alfabetiza-
da, mas que contava as histórias 
por meio das ilustrações. Mesmo 
quando estava sozinha, a meni-
na se aventurava nas páginas, 
meditando nas imagens e re-
construindo as histórias em sua 
imaginação. Ainda que aquelas 
combinações de letras não signi-
ficassem muito para ela, já que 
ainda não sabia ler, o livro repre-
sentava um momento de diálogo 
e intimidade com o “Papai do 
Céu”. 
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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.

Carla foi crescendo e, no processo de alfabetiza-
ção, a Bíblia continuou sendo a amiga inseparável. 
Depois que conseguiu ela mesma encontrar senti-
do nos textos, foi compreendendo ainda melhor a 
ação de Deus entre seus filhos. Ela se recorda com 
carinho que na sua catequese levava o livro e con-
tava as histórias. As páginas rabiscadas são hoje 
um testemunho do quanto aquela não era só uma 
leitura, mas uma conversa de amor.

Hoje, com 30 anos, Carla é voluntária da ACN 
em Curitiba e divulga a missão da Ajuda à Igreja 
que Sofre em sua comunidade, o Santuário Nos-
sa Senhora do Sagrado Coração, colaborando para 
que muitos projetos sejam concretizados, inclusive 
a distribuição de exemplares da Bíblia da Criança, 
fazendo com que, assim como ela, outras crianças 
vivam a experiência de conhecer Deus em cada 
página aberta desse livrinho. “Ele foi muito im-
portante na minha iniciação cristã, sou voluntária 
para ajudar a espalhar essa mesma graça para ou-
tros”, compartilha Carla.

A Bíblia da Criança também 
está disponível gratuitamente em 
aplicativo para smartphones e ta-
blets onde, além das ilustrações, 
as narrativas em áudio ajudam os 
pequenos que ainda não sabem 
ler a mergulhar nas histórias. 
Graças aos benfeitores a ACN con-
tinua traduzindo e distribuindo 
a Bíblia da Criança, alcançando 
realidades difíceis, mas sempre 
apontando que ainda hoje “Deus 
fala a seus filhos”.

Com sua Bíblia da 
Criança nas mãos, 
hoje Carla Lorena é 
voluntária da ACN em 
Curitiba.



EcodoAmor6



“...e a verdade vos libertará” 
(Jo 8,32). Esta liberdade é 
experimentada pelos jovens 
que o Padre Gregório visita 
na prisão. É a liberdade 
interior dos filhos de Deus.

Já faz um ano que o Padre Gregório vem regularmente 
à prisão juvenil na diocese de Carupano, na Venezuela. 
“Foi como um anjo que veio do céu”, diz Alejandro. O 
garoto de 15 anos está atrás das grades por causa de rou-
bo. “Isso nos mudou completamente.” O “isso” se refere 
à Palavra do amor de Deus. Padre Gregório a trouxe na 
forma de Bíblia e YOUCAT, o catecismo dos jovens. O bis-
po havia pedido os livros à ACN, e os entregou ao Padre 
Gregório. “O Padre me deu a Bíblia e o catecismo. Graças 
às visitas dele eu recebi a Primeira Comunhão e daqui a 
alguns dias também vou ser crismado”, lembra Alejan-
dro, cheio de esperança.

Alejandro é um dos 30 jovens encarcerados com idade 
entre 15 e 19 anos. Antes da presença do Padre Gregó-
rio vieram algumas seitas protestantes, mas elas apenas 
“pregaram”, e os jovens não compreenderam nada, diz a 
carcereira. “As seitas não conseguiram saciar a sede dos 
garotos por compreensão e amor e, incompreendidos, 
acabaram se tornando ainda mais agressivos. Mas o Pa-
dre Gregório fala com eles de coração a coração, ele traz o 
amor que eles nunca experimentaram em suas vidas. To-
dos os meninos vêm de famílias dilaceradas. “Primeiro 
eu apenas os escutei. Eles eram solitários, interiormente 
abandonados, mas buscavam um significado para suas 
vidas; eles buscavam amor. Eles liam no YOUCAT aquilo 
que aos poucos íamos conversando.” diz o padre. Alejan-
dro confirma: “Agora vemos a vida de outra maneira. As 
palavras do Padre Gregório, a Bíblia e o YOUCAT, tudo 
isso nos deixa muito pensativos. Queremos viver de for-
ma diferente.” Seu colega de cela, que em breve também 
será crismado, completa: “O Padre Gregório nos mostrou 
que o caminho de Deus é o caminho do bem.”

Os jovens atrás das grades também não se esquecem 
dos benfeitores. “Sabemos de onde estão vindo esses 
bons livros, que nos falam de Cristo e nos ajudam a supe-
rar nossa vida errada. Somos muito gratos ao pessoal da 
ACN. Com o YOUCAT, nós nos sentimos conectados com 
eles, é como se eles mesmos nos visitassem. Obrigado.”

Uma vida nova 
com o YOUCAT

Igreja pelo mundo
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Caros
   Amigos

Na educação religiosa dos nos-
sos filhos, o importante é, além 
da transmissão de conhecimen-
tos básicos, acima de tudo o 
exemplo. O exemplo dá frutos 
especialmente quando é vivido 
pelos pais. É mais fácil para as 
crianças desenvolverem a sua 
relação com Deus se testemunha-
rem que tanto a mãe como o pai 
levam a fé a sério.

De qualquer forma, parece-me 
uma sobrecarga bastante des-
leal para as mulheres, quando, 
como ocorre em não poucos ca-
sos, além do duplo fardo da 
profissão e da família, também 
a educação religiosa é atribuída 
exclusivamente a elas. É preciso 
que esta responsabilidade seja 
assumida em conjunto. A todo 
momento vemos que, para uma 
mãe com espírito religioso, é qua-
se impossível manter as crianças 
receptivas à fé, inclusive na ado-
lescência, se também o próprio 
pai não buscar a Deus.

Que o Encontro Mundial das Fa-
mílias na Irlanda, apoiado pela 
ACN, possa dar novos impulsos à 
vida religiosa nas famílias. A vo-
cês que, pela disposição constante 
e generosa, possibilitaram essa 
ajuda através das orações e doa-
ções, agradeço de todo o coração.

Thomas 
Heine-Geldern 
Presidente 
  Executivo

 ɤ Lugar de Encontro
A ACN é o ponto de encontro entre 
nós e a Igreja que sofre. Queremos 
colaborar com seu trabalho. Reza-
mos pelos perseguidos e refugiados 
e pelas comunidades que sofrem 
violência e pobreza; e damos a eles 
parte do nosso salário. Assim nós 
servirmos aos nossos irmãos na fé 
e verificamos que a alegria não vem 
do dinheiro, mas na presença e no 
tempo dedicado aos que mais preci-
sam. A ACN é o lugar de encontro 
onde podemos acompanhar o outro, 
onde podemos ser o abraço da Mãe 

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



e a carícia de Deus, do Amor maior 
que diz: “Você não está sozinho, eu 
estou com você todos os dias.” Vi-
mos que todos nós precisamos desse 
Amor. Todos nós somos Igreja que 
sofre. De uma família do México

 ɤ Retribuição
Na realidade eu queria me dar ao 
luxo de gastar essa quantia agora, 
durante as férias. Mas depois pen-
sei melhor. O dinheiro certamente 
será mais útil para a restauração da 
capela do Padre Camillo, em Mian-
mar... De um benfeitor da França

Após grande perda de material 
catequético com as chuvas do ano 
passado, a ACN enviou 3.700 bíblias 
para a diocese de Piura, no Peru.



 

 

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

Terço das Crianças

um milhão de crianças
rezam o terço pela paz

a Fundação Pontifícia ACN convida todos os pais, professores e educadores a rezarem com as crianças o terço 
no dia 18 de outubro de 2018, às 9:00 horas (ou a uma hora mais adequada), pela unidade e a paz no mundo.

dia 18 de outubro,
às 9:00 horas,

onde você estiver.

acn.org.br/terco-das-criancas


