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Mensagem do Presidente da ACN Brasil

Inacreditável, já se passaram 20 anos que a ACN inaugurou seu escritório no Brasil. Essa 

obra que o padre Werenfried fundou logo depois da Segunda Guerra se espalhou no 

mundo e 20 anos atrás chegou aqui no Brasil com seu escritório. O padre Werenfried 

pessoalmente me pediu para ajudá-lo a fazer com que essa obra criasse raízes e encon-

trasse amigos que entendessem esse espírito de doação que ele cultivava. 

Não pensei muito, disse sim. O que me encanta é essa ideia que esse homem teve de 

viver uma comunhão mundial em que aqueles que têm mais dão para aqueles que não 

têm. Esse é o espírito de Deus, Jesus veio a esse mundo e nos trouxe a sua Palavra. To-

das as palavras falam desse amor que a gente deve ter um pelo outro. Talvez uma frase 

mais radical, que demonstra e revela o espírito de Deus, seja: “quem tiver duas túnicas, 

dê uma a quem não tem” (Lc 3,11). 

Se os cristãos vivem esse espírito que o padre Werenfried pregava em todo o canto, 

então a miséria é menos pesada para alguns. A ajuda da comunhão faz com que todos 

tenham vida. Você compreendeu desde o primeiro momento essa vida e se tornou parte 

dos nossos benfeitores, que é bonito, que me encanta, me deixa muito feliz. Você foi fiel 

mês a mês, ano a ano, sempre dividindo o que tem com aqueles que não têm. 

Hoje, depois de 20 anos, quero agradecer a Deus por essa obra, que sem dúvida é obra 

d’Ele; quero agradecer pela vida do padre Werenfried que inspirou tanta gente a fazer 

o bem e peço que todos nós possamos ser fiéis, levar para frente essa obra enquanto 

nosso coração bate. O bem que fazemos para os outros é verdadeiramente o bem que 

fazemos para nós. Porque a caridade vivida entra no céu, todo o resto é passageiro. 

Muito obrigado por sua sensibilidade, abertura, coragem e por levar essa obra para a 

frente. Não vamos abandonar aqueles que tanto precisam desse pouco que podemos 

dar para diminuir esse grande, grande sofrimento de milhares e milhares de pessoas. 

Obrigado padre Werenfried. Obrigado a você. Permanecemos unidos e comprometidos 

com a necessidade do irmão. Paz e bem!

Frei Hans Stapel 

Presidente da ACN Brasil
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A ACN no Brasil teve início há bem mais de 20 anos. Em 1960 o padre Werenfried escreveu 

o livro “Me chamam de padre Toucinho”. Ele enviou uma cópia para todos os bispos que ha-

viam estudado em Roma na intenção de que esses bispos despertassem novos benfeitores 

em seus países. Após o envio o padre Werenfried recebeu muitas cartas e uma delas chamou 

a atenção, era do Arcebispo do Rio de Janeiro, o Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, que 

dizia o seguinte:

“Eu li o seu livro e admiro seu trabalho no serviço aos refugiados e à 

Igreja perseguida. Na América Latina nós ainda não somos uma Igreja 

perseguida, mas estamos a ponto de nos tornarmos. Se um dia formos 

perseguidos, você irá nos ajudar, porque esse é o seu trabalho. No en-

tanto se nos ajudar agora será mais barato”.



O argumento convincente do Cardeal do 

Rio de Janeiro chegou na mesma época 

em que o Papa João XXIII pediu que o 

padre Werenfried estendesse sua ajuda 

para a América Latina. Ele então voou da 

Europa para o Brasil, passando também 

pela Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Co-

lômbia, Venezuela e México. Ele visitou 

as grandes favelas, encontrou pessoas 

famintas e em condições subumanas.

© M
artien Coppens
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No Rio de Janeiro o padre Werenfried visitou o Cristo Redentor, 

não como turista, mas como um peregrino, incomodado com a po-

breza e a Igreja em perigo. Lá ele compôs a seguinte oração:



“Senhor Jesus Cristo, eu vim de bem longe para falar con-

tigo em nome dos pobres. Permita-me dizer-Te que aquilo 

que eu vi nesta parte do mundo é um escândalo. Aqui a Tua 

Igreja é mais vulnerável do que em qualquer outro lugar do 

mundo. O campo de batalha no qual se luta pelo futuro do 

teu Reino está no coração dos pobres, que estão nesta terra 

abandonados ao seu destino por tempo demais. 

Agora me encontro nesta cidade maravilhosa, na qual Tu 

estás de pé sobre esta montanha, à beira do oceano, de 

mãos bem estendidas. Teu olhar é sério e melancólico. Tu 

vês a beleza ebúrnea da Copacabana que se aconchega à 

curvatura levemente palpitante do mar. Uma bela cidade 

Senhor. Mas bem que Tu vês também as terríveis favelas, os 

quarteirões de miséria dos pobres que se esgueiram morro 

acima em todo o lugar onde a montanha não se adapta à 

moderna arquitetura.

Eu sei Senhor, que não posso te repreender. A repreensão 

atinge a nós. Aqui no Corcovado só está a Tua imagem, um 

Cristo de pedra que foi transportado para cá peça por peça. 

O Cristo vivo que devemos ser toma finalmente posse de 

nós Senhor. Dá-nos a força de irradiar a Tua bondade e o Teu 

amor para esses irmãos pobres. Faze-nos tomar consciên-

cia de que o maior perigo é a miséria. Dá-nos a nobreza de 

nos desapegarmos de todo o supérfluo, não por medo, mas 

por uma consciência cristã do dever. Obriga-nos finalmente 

à justiça e ao amor para com todos os que amaldiçoam o 

Teu nome por não encontrarem em nós a Tua bondade. E 

agora, da Tua alta montanha no Rio, abençoa a pequena 

Europa para que ela se torne grande no amor. Amém.”
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Padre Werenfried se tornou amigo do jovem bispo da Arquidiocese de Natal, Dom 

Eugênio de Araújo Sales. Muitos projetos revolucionários nasceram a partir dessa 

amizade. O próprio Dom Eugênio cita um: “Padre Werenfried foi um grande missio-

nário. Quando o Papa Paulo VI permitiu que pequenas comunidades de religiosas 

assumissem paróquias com a presença de sacerdotes apenas aos domingos, o padre 

Werenfried entendeu a importância daquela iniciativa que viria a ser uma grande e 

abençoada experiência da Igreja nos anos seguintes. Sua ajuda às comunidades re-

ligiosas concedeu muitos benefícios materiais e muito mais espirituais. E gostariam, 

sem dúvida, de unir-se a mim nestas palavras singelas de agradecimentos tantas pes-

soas que receberam estes benefícios.”

Este projeto ganhou repercussão no mundo inteiro. Pela primeira 

vez na história da Igreja irmãs religiosas assumiam uma paróquia. 

A revista “Visão”, em sua edição de 31 de julho de 1964, assim di-

vulgava a novidade: “Freiras tomam conta de tudo”. No agreste do 

Rio Grande do Norte, no município de Nísia Floresta, as Irmãs Mis-

sionárias de Jesus Crucificado preparavam os matrimônios, faziam 

pregações, batizados e tornavam-se conhecidas graças à visão pro-

fética de Dom Eugênio e do padre Werenfried.
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Dom Eugênio Sales, já como Arcebispo de Salvador (1965), 

Bahia, formou novamente parceria com o padre Werenfried e 

iniciaram o projeto GRIMPO (Grupo de Religiosas Inseridas no 

Meio Popular). Nessa época, a Igreja de Salvador carecia de 

irmãs que pudessem atender permanentemente as regiões 

mais pobres da cidade, sobretudo as grandes favelas. Mais 

de 100 irmãs se propunham a viver entre os mais pobres, no 

entanto, elas não podiam pedir ajuda a esses pobres que não 

tinham sequer o pão de cada dia. A ACN passou a ajudar finan-

ceiramente essas religiosas e o projeto GRIMPO existe até hoje, 

salvando vidas e convertendo corações.
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Em 1973 a ACN realizou no Brasil a 

sua maior iniciativa para fazer o Evan-

gelho chegar por meio de rodas: o 

projeto AMA. O padre Werenfried ad-

quiriu do exército suíço 320 caminhões 

por um preço muito menor.  Ele enviou 

os caminhões para a região amazônica. 

Graças a esse projeto os bispos, padres 

e religiosas puderam visitar e levar aju-

da a comunidades que antes estavam 

totalmente isoladas.

O projeto envolveu:

• 45 carregamentos de cami-

nhões para o porto de Belém do 

Pará; • Treinamento de mecâni-

ca para 300 pessoas da região; 

• Treinamento para motoristas 

em Belém, Manaus, Cuiabá e 

Boa Vista; • Distribuição dos ca-

minhões em 67 centros em 32 

dioceses.
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Em 1979, ano internacional da criança, a ACN 

publica o livro Deus Fala a Seus Filhos, a famosa 

Bíblia da Criança, como ficou conhecida. Desde 

então foram impressos mais de 51 milhões de 

exemplares em mais de 170 línguas para cerca 

de 130 países. O Brasil é o país que mais rece-

beu a publicação, despertando também muitas 

vocações em crianças que hoje se tornaram pa-

dres e religiosas. A mais recente publicação foi 

na língua Macuxi, falada por grande parte dos 

indígenas de Roraima.



© Evilázio Bezerra
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Depois de suas visitas e também ouvindo seus colabora-

dores, o padre Werenfried percebeu que o Brasil não era um 

país pobre, mas sim um país de desigualdades, em que tanto 

a pobreza quanto a riqueza existiam de forma desproporcional. 

Decidiu então, em 1997, abrir um escritório da ACN no país para 

que também os brasileiros pudessem sentir a alegria de ser uma 

ponte de amor entre os que precisam e os que podem ajudar.
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Para ter o escritório da ACN no Brasil foi fundamental a pre-

sença de um assistente eclesiástico, o padre Evaristo Debiasi. 

Um sacerdote que se aproxima de todos com um simples olhar 

e conquistou o coração dos benfeitores da ACN. Padre Evaristo 

sempre teve amor pelas missões, ajudar os mais pobres e derru-

bar as injustiças. Todo o seu sacerdócio se baseou nisso e na ACN 

ele encontrou um eco para o que seu coração sempre quis. Sua 

dedicação fez com que ele se tornasse a referência do que um 

assistente eclesiástico deve ser também nos outros escritórios da 

ACN pelo mundo.

O programa A Igreja pelo Mundo está no ar há 20 

anos em 8 emissoras de TV. Com mais de 1000 

programas produzidos foi por meio dele que 

muitos se tornaram benfeitores da ACN. Sempre 

exibindo matérias de lugares longínquos, como 

China, Vietnã e Sudão; mas também mostrando a 

Igreja que sofre aqui no Brasil, como nas grandes 

favelas, no sertão nordestino e na região amazô-

nica. Desde 2007 também está no ar o programa 

Onde Deus Chora, trazendo semanalmente uma 

entrevista com personalidades da Igreja persegui-

da e sofredora.
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O informativo da ACN é publicado no Brasil desde 1997. 

Primeiramente com 8 edições anuais e, desde 2005, com 

edições mensais. Seu formato mudou nos últimos anos, tra-

zendo de uma forma mais harmônica o mesmo conteúdo 

que informa e toca os corações dos benfeitores.

2000 2007 2017
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Quando criança, em uma manhã de domingo, o alemão Hans Stapel 

- que nasceu logo depois da Segunda Guerra – tinha em seu bolso uma 

moeda para comprar um doce, algo que ele faria logo após a Missa. Nes-

se dia quem celebrou a Missa foi o padre Werenfried (fundador da ACN) 

e estava pedindo doações. Relutante no início, o jovem Hans voltou atrás 

e doou sua pequena moeda. Naquele dia ele aprendeu a alegria de doar 

e nunca mais parou: doou sua vida e se tornou sacerdote franciscano.

Em missão no Brasil Frei Hans Stapel fundou a Fazenda da Esperança, 

um projeto que já restaurou a vida de milhares de jovens que se perde-

ram nas drogas. A Fazenda se tornou um projeto prioritário para a ACN, 

pois lá os jovens se aproximam de Deus, aprendem a perdoar e a pedir 

perdão refazendo suas vidas.



23



24



25

Em 1997, mesmo ano em que a ACN Brasil foi fundada, 

também foi criada a diocese de Juína, no Mato Grosso, já 

na região amazônica. Uma das cidades da diocese, Colni-

za, tinha o triste título de cidade mais violenta do Brasil.

Não tendo a quem recorrer, o primeiro bispo da diocese, 

Dom Franco Dalla Valle, pediu ajuda para a ACN. Assim 

teve início uma parceria que rende muitos frutos até hoje. 

Desde a formação para o clero, carros para enfrentar as 

estradas desafiadoras, até a construção do mosteiro das 

Clarissas e o seminário, a ACN esteve presente com deze-

nas de projetos, colaborando para uma grande mudança 

na região que, ainda sofre muito, mas sempre vislumbra 

a esperança que vem da fé.
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Distribuição de 1 milhão e meio de exemplares do You-

cat – o Catecismo jovem - pela ACN em todo o Brasil. A 

campanha teve início em 2012 e foi até 2013, período en-

tre os preparativos para a Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ) no Rio de Janeiro e durante a própria JMJ.

No prefácio, o próprio Papa Bento XVI escreveu sobre a 

esperança que ele depositou na juventude: “A juventude 

não é tão superficial como é acusada de ser; os jovens 

querem saber verdadeiramente no que consiste a vida”. 

E salienta: “Este subsídio ao catecismo não quer adular 

vocês; não oferece soluções fáceis; exige uma nova vida 

da sua parte”. 



BRASILRAS IL
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“Eu convido a todos, juntos com a ACN, a 
fazer em cada lugar do mundo uma obra 
concreta de misericórdia, uma estrutura 
para tantas necessidades que existem 
hoje no mundo”. Papa Francisco

Foram com estas palavras que o Papa Francisco 

incentivou uma onda de misericórdia por meio 

dos projetos da ACN. No Brasil se destacaram os 

projetos para a Prelazia de Tefé, que está no co-

ração geográfico do Amazonas e atende muitos 

dos municípios mais pobres do Brasil.

Um exemplo é o município de Itamarati, onde 

90% das crianças são pobres e uma viagem do 

bispo até lá levava mais de 100 horas de barco. 

Com um dos 4 barcos doados pela ACN essa via-

gem teve seu tempo reduzido pela metade, bem 

como o consumo de combustível.

Também a Rádio Rural de Tefé - único meio de 

comunicação e evangelização para muitas co-

munidades - seria fechada por falta de recursos. 

Com um projeto da ACN ela foi modernizada. 

“Sem a rádio, seria como se a evangelização 

voltasse 100 anos no tempo”, lembrou Dom Fer-

nando Barbosa, bispo de Tefé. 





31

A capela é o coração da ACN no Brasil. 

Diariamente os colaboradores da ACN e as 

Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito 

Santo rezam o Ângelus e, às quintas-fei-

ras, fazem Adoração. Todos os dias se reza 

pelos benfeitores e, na urna, as intenções 

daqueles que escrevem, telefonam ou 

enviam mensagens pela internet. As cele-

brações ocorrem sempre que o assistente 

eclesiástico está presente ou que outros 

sacerdotes amigos visitam a ACN.
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Informação – Por meio desse pilar, a ACN está em contato 

com bispos, padres, religiosas e leigos em mais de 140 paí-

ses onde realiza seus projetos. Com essa rede de contatos a 

ACN é capaz de dar voz à Igreja sofredora e perseguida, como 

quando traz convidados de outros países para dar seu teste-

munho no Brasil.

Oração – O pilar central da ACN. “É a oração que aumenta a 

informação para o anúncio e transforma a ação em uma obra 

de Deus”. Pe. Martin Barta - Assistente Eclesiástico interna-

cional da ACN.

Ação concreta – Aqueles que são informados sobre essa 

Igreja que sofre e é perseguida se colocam em oração por 

seus irmãos de fé. O resultado é a ajuda concreta daqueles 

que não conseguem ficar indiferentes ao sofrimento que 

existe no mundo. É com esse pilar que se concretizam os mi-

lhares de projetos que a ACN apoia pelo mundo.
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© Aid to the Church in Need / Andrzej Polec
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Graças à sua ajuda em todos esses anos, 5709 projetos foram apoia-
dos no Brasil desde 1997.

Não foram apenas construções, mas inícios de novas vida, como em Bom Jesus da 

Lapa – sertão da Bahia – quando a capela de Santa Eulália foi construída em uma 

comunidade que não tinha a menor infraestrutura. Após a construção, também 

água, luz e asfalto chegaram até lá.

Quando você contribuiu com a formação de missionários, a vida de cada pessoa 

que esse missionário encontrou foi mudada, como no caso dos missionários da 

Aliança de Misericórdia, em que moradores de rua das grandes cidades recupe-

raram sua dignidade de filhos de Deus e transformaram suas vidas radicalmente, 

como o jovem Marcos, que vivendo nas ruas de São Paulo e usando drogas, foi 

tocado pela comunidade. Hoje ele é padre e está em missão no Juazeiro do Norte.

Ao sustentar as irmãs com ajuda existencial, sua contribuição salvou vidas, como 

quando permitiu a presença das Filhas da Ressurreição em Utinga, Bahia, que um 

dia pela manhã encontraram um bebê recém-nascido abandonado na linha do 

trem. A menina foi acolhida pelas irmãs, que cuidaram dela como uma filha até 

encontrarem uma família que lhe desse amor e carinho.

Cada meio de transporte, cada veículo adquirido, significou que mais comunidades 

foram visitadas, que as irmãs puderam distribuir cestas básicas nos lugares mais 

longes; que um catequista chegou de bicicleta mesmo no sertão de Pernambuco; 

que sacerdotes despontaram com seu barco em algum lugar remoto do Amazo-

nas levando a Palavra de Deus e os sacramentos, mas também soro antiofídico, 

ensinando cuidados de saúde e alimentação.

Cada gota, cada sacrifício que você fez para realizar uma doação, se transformou 

em um oceano de caridade que mudou para melhor a vida de milhares de pessoas. 

Seja daquelas que não conheciam a Deus como Pai, seja daquelas que tinham fé 

e apenas esperavam sentir o amor de Deus em um gesto de caridade do próximo.
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Enquanto houver uma Igreja perseguida ou sofredo-

ra a ACN também existirá. E o que forma o corpo da ACN 

é justamente a fidelidade e a caridade de pessoas como 

você, que desde o início acreditou nessa Obra. Você, que 

conheceu o passado da ACN e que realiza o presente da 

ACN é convidado agora a contribuir com o futuro da ACN: 

continuar enxugando as lágrimas de Cristo nos que mais 

sofrem sem nunca deixar de sentir a alegria de quem doa 

e torna realidade o que antes era apenas a esperança 

dos que aguardam nossa ajuda.

Muito obrigado por abrir o coração, pela oração, pela contribuição de 
vocês. E não se esqueçam de uma palavra: frear. É proibido frear! A 
misericórdia não se freia. Obrigado!”

Mensagem do Papa Francisco aos benfeitores da ACN“
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“Incomodei a consciência tranquila dos bons cida-
dãos do Reino de Deus, que consideram a Igreja 
uma “cidadela de refúgio”, onde podem viver para 
salvar a própria alma sem se preocupar com o 
próximo. Desmascarei a falsa piedade deles, que 
restringe o amor exclusivamente a Deus e ne-
gligencia o próximo. Fiz da Ajuda à Igreja que 
Sofre uma escola do amor, no qual aprendemos 
juntos a ajudar os pobres e a nos tornarmos nós 
mesmos melhores, pessoas melhores que de-
monstram o amor a Deus por meio da assistência 
ao próximo, em quem Deus se esconde.”

Padre Werenfried van Straaten



F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

70 anos de fundação70 anos de fundação70 anos de fundação
20 anos de Brasil20 anos de Brasil20 anos de Brasil20 anos de Brasil

uma história com vocêuma história com vocêuma história com vocêuma história com você“Vai, e tu também, faze o 
mesmo”. Lucas 10, 37

Há 70 anos a obra iniciada 
pelo padre Werenfried 
busca seguir as palavras de 
Cristo na parábola do Bom 
Samaritano. A ACN – há 20 
anos no Brasil – somente 
consegue cumprir a sua 
missão de ajudar aos 
cristãos perseguidos e em 
extrema necessidade, 
porque você também é um 
bom samaritano.

The Good Samaritan - By artist Daniel Borup. Used with permission of the artist. www.danielborup.com

ACN


