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Tempo
de

sacrifício

É tempo de sacrifícios que possam trazer a esperança, é tempo
de construir a paz. Precisamos de corações dispostos a abrir
mão do temporal em vista do que é eterno.
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

É para

a liberdade

Galatas 5,1

que Cristo nos libertou

U

ma das belezas da vida em
Cristo é a vocação à Liberdade.
Liberdade que também se
torna visível na atividade realizada
pela ACN: no anúncio do Evangelho e
na denúncia da violação do direito à
liberdade religiosa no mundo.

Em muitos lugares as pessoas são
privadas de professar a sua fé, ou
nascem determinadas a viver uma
prática imposta arbitrariamente. Imagine você, desprovido dos direitos
naturais e inerentes à nossa condição
humana, ser completamente privado
do direito à liberdade religiosa e obrigado a acreditar num sistema religioso
desnudado da liberdade, imposto por
uma determinação arbitrária.
O dom de acreditar é concedido por Deus a todo ser humano, e
não imposto pelos homens. A nós,
os crentes, compete o testemunho e
não a imposição de uma fé a outros,
tampouco conceber aquele que pensa
diferente como um inimigo a ser eliminado. Isto não é conteúdo religioso.
Todo ser humano é dotado do dom da
liberdade e nenhum sistema religioso/político pode nos tirar este dom.

É inaceitável que nos dias de hoje inúmeras
pessoas sofram maus tratos, sejam perseguidas,
chegando até mesmo a derramarem seu sangue
por simplesmente acreditarem em Deus e viverem de acordo com esta convicção.
A ACN, fiel à sua missão de também salvaguardar o direito à liberdade religiosa, traz neste mês
a edição 2018 do seu Relatório sobre a Liberdade
Religiosa no Mundo. Um importante documento
da Igreja Católica em vista de um bem além fronteiras, ou seja, para toda a humanidade.
O silêncio, a indiferença e a omissão
são igualmente maléficos quanto
a ação absurda daqueles que
perseguem e privam a liberdade a outros em
nome de uma suposta crença ou fé.

Em Cristo que
nos torna livres,
rogo sobre vós a
minha bênção!

Frei Rogério
Lima, O. Carm.
Assistente Eclesiástico
Nacional
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Projeto do mês

Tempo
de

sacrifício

M

eu nome é Rasha Draizy.
Nós fomos deslocados
de Damasco e agora vivemos aqui no Vale dos Cristãos
(Síria). Sou viúva e tenho 2 filhos.
Chegamos aqui em 2012 com a
nossa família.

Meu marido trabalhava como
motorista. Um dia houve um ataque na estrada e ele foi morto em
uma explosão. A partir daquele
dia fiquei sozinha com meus dois
filhos. Eu não tinha renda e ninguém para nos sustentar. Foi um
momento muito difícil no começo.

A ajuda que recebemos da ACN
foi a única ajuda que amparou a
mim e aos meus filhos. Os meus
filhos não perderam um único
dia de aula. Michael está na 6ª
série e Rachel está na 3ª série.
Eles são muito espertos e sempre
tiram nota 10. Eu tento sustentar
a fé deles. Foi a fé que nos deu
força nestes tempos difíceis. Quero agradecer às pessoas que estão
nos apoiando. A ajuda que vocês
dão realmente muda vidas. Meus
filhos e eu somos uma prova disso. Obrigado”

Esta é a história de Rasha e sua
família. Ela foi acolhida, diferente até da Sagrada Família, que em
seu tempo não encontrou lugar
sequer na hospedaria. Infelizmente a história de Rasha é muito
comum na Síria, famílias cristãs
destruídas pela guerra, muitas
mulheres perderam não apenas os
maridos, mas também os filhos.
Rasha pôde encontrar esperança
novamente, sua família é uma das
muitas ajudadas pela ACN, ajudadas por pessoas como você, que
rezam e doam para aqueles que
mais sofrem.
O Papa Francisco disse em uma
mensagem de Natal: “Onde nasce
a esperança, as pessoas reencontram a dignidade”. Esse tem sido
o trabalho da ACN, trazer novamente a esperança. Atualmente
na Síria, mais de 13 milhões de
pessoas necessitam de ajuda humanitária. Milhões de cristãos
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Cidade de Alepo, Síria,
atualmente.

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,

Rasha Draizy e seus dois filhos.

foram obrigados a deixarem suas
casas, muitos apenas com a roupa
do corpo. A ACN agiu imediatamente, ajudando a salvar os
cristãos da extinção no país. A
ajuda chegou em forma de cestas
básicas, leite para crianças, apoio
médico e psicológico, escolas para
as crianças e jovens e, claro, a
ajuda espiritual. É essa ajuda que
está trazendo a esperança de volta
aos cristãos, com a presença dos
bispos, padres e religiosas que se
dedicam aos que mais precisam
mesmo em meio às ameaças de
violência.

Um dos projetos que a ACN realizou em 2018 – e que irá manter
em 2019 – é o “Gota de Leite”, que
distribui leite para crianças até os
11 anos de idade. A ACN espera
garantir o leite para mais de 2.800
crianças que, sem a ACN não teriam a quem recorrer.
Toda essa ajuda depende de
um sim, o seu sim! Deus escolheu
você para O ajudar nos mais pequenos, naqueles que precisam
e não têm mais a quem recorrer,
assim como a Sagrada Família no
primeiro Natal.

de comprar um bem material, tenha a certeza: esse sacrifício não
será em vão. Um bem material lhe
trará uma alegria momentânea,
que logo se vai. Uma doação, fruto de um sacrifício, muda a vida
daqueles que perderam tudo, que
passam fome e necessidades, e
traz a quem doa uma alegria única. Faça a sua doação ser ainda
mais especial este mês. A família
de Rasha é exemplo de que a sua
doação pode resgatar a esperança
de muitos outros cristãos.

Assista ao vídeo
que conta a
história de Rasha
e sua família
https://youtu.be/uHHdY_4tbhM

É tempo de sacrifícios que possam trazer a esperança, é tempo
de construir a paz. Se para esse
sacrifício for preciso abrir mão

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

E o prêmio
vai para
os que
sofrem

S

empre que a gente faz uma
rifa, a gente reza para que
o vencedor seja alguém
que realmente precise. Nunca
imaginei que Deus ia aproveitar
tão bem aquele prêmio.”

O surpreendente desfecho da
rifa ao qual se refere Genelson
da Silva, diretor de patrimônio da
paróquia São João Batista em Macaé (RJ), aconteceu no dia 24 de
junho, na festa do padroeiro. Para
ajudar nas despesas da paróquia a
comunidade sempre faz a rifa de
um automóvel. A maioria das pessoas que compraram um número
da rifa escreveram seus nomes
com muita esperança de que ele
fosse lido em voz alta no dia do
sorteio. Mas alguém resolveu dedicar um número a outra causa. E foi
justamente esse número solidário
que acabou sendo sorteado sob as
bênçãos de São João Batista.
Quando Genelson desdobrou
o papel e leu o nome do felizardo
que ganharia um carro, chegou a
ficar sem palavras. Não se tratava
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Padre José Luiz

de um vencedor, mas de várias
pessoas que seriam favorecidas
indiretamente com aquele prêmio.
Emocionado, Genelson se voltou
para o grupo de pessoas que esperavam ansiosas para conhecer o
nome felizardo e disse:

“NUNCA IMAGINEI QUE DEUS
IA APROVEITAR TÃO BEM ESSE
PRÊMIO. ESSE CARRO AGORA
PERTENCE À AJUDA À IGREJA
QUE SOFRE (ACN).”

Padre José Luiz Gustamante Sá,
pároco há 28 anos da paróquia, diz
que há um grupo de fiéis que gosta
muito de ajudar e que provavelmente algum deles deve ter nomeado à
ACN ao número que veio a ser sorteado. Genelson porém, tem outra
versão para essa história. Ele diz
que tanto a grafia quanto a generosidade do ato são inconfundíveis:
“Tenho certeza que foi o padre que
comprou e escreveu o nome da
ACN naquele carnê”.

O Padre Luiz tem um coração sempre voltado para os que
sofrem, quando ele assistiu ao
programa da ACN, “A Igreja pelo
Mundo”, por meio da Rede Vida
e se compadeceu pela causa da
Igreja perseguida, se tornou benfeitor e motivou seus paroquianos
a também colaborarem.
O carro já foi vendido e com
o dinheiro resultante da venda a
ACN reverteu em ajuda para os
que mais sofrem. Muitas doações
que chegam à ACN têm por trás
uma grande história, certamente
são histórias suscitadas pelo Espírito Santo, que sopra onde quer.
Talvez o Espírito Santo também
esteja esperando a abertura do seu
coração para soprar. Veja o exemplo da paróquia São João Batista:
alguém poderia ter um carro novo,
que com o tempo se vai, mas preferiu doar esse veículo, ajudar a
muitos que precisam e construir
seu tesouro no céu, onde nada o
corrói.



Foto destaque

Caros
Amigos
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Eu nasci na Alemanha em 1945,
no fim da Segunda Guerra Mundial, em uma pobreza extrema.
Eu nunca tive dinheiro na infância. Mas, quando eu tinha 7 ou
8 anos um tio nos visitou e me
deu uma moeda de 20 centavos;
dava para comprar um sorvete.
Eu não queria gastar esse dinheiro, então eu segurava a moeda
comigo como um tesouro até o
dia de comprar um sorvete.

Mesmo na Síria,
crianças são crianças.
Projeto ACN: “Escola de Verão”
na Catedral Católica Armênia no
distrito de Al-Telal em Alepo, leva
muita diversão para as crianças.


 Necessidade, amor e gratidão

O amor explica tudo

O amor me explicou tudo. (São João
Paulo II) acredito que essa frase tem
tudo haver com essa instituição maravilhosa, é um trabalho de total
amor a todas as pessoas e que eu
tenho orgulho de estar ajudando.
Obrigada pela dedicação e o carinho de vocês. De uma benfeitora de
Três Pontas (MG)
 Donativo de gratidão

Junto à minha carta coloco um donativo para religiosas ou para onde
for preciso. Agradeço a Deus por ter



As cartas de vocês

finalmente encontrado um trabalho, podendo assim apoiar a minha
família de forma estável. Continuem com o vosso bom trabalho! O
Padre Werenfried teria orgulho do
que alcançaram. De uma benfeitora da Austrália
Caros cristãos no Oriente
Médio,

Eu lhes dou o valor do meu ingresso
do Teatro, a fim de viver com vocês
uma Quaresma digna. Estou unido em oração. 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

Nessa época o Pe. Werenfried ia
nas igrejas, falava do seu trabalho e pedia ajuda com seu
chapéu. Ele celebrou na igreja que eu estava e pediu ajuda.
Quando o Pe. Werenfried passou, eu segurei a moeda na mão
e não tive coragem de entregá-la.
Mas logo depois eu comecei a
pensar: “Por que eu não ajudo?
Tem outros que precisam, um
sorvete não é tão importante.”
Eu fui atrás dele e dei o dinheiro,
era tudo o que eu tinha.
Naquele momento experimentei
uma alegria tão grande que não
sei explicar. Eu achava que aquela moeda era meu tesouro, mas
descobri que o tesouro só é encontrado na alegria de doar aquilo
que nos prende. E você? O que lhe
prende? Faça sua doação, tenha
a liberdade, a alegria e o seu tesouro no céu.
Frei Hans
Stappel
Presidente
Nacional
EcodoAmor
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Relatório sobre a Liberdade Religiosa no mundo – 2018

Relatório sobre a
Liberdade Religiosa no
Mundo (2018)
A partir do dia 22 de novembro
no site da ACN Brasil, no
endereço: www.acn.org.br/
relatorio-liberdade-religiosa

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!

