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F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

“Deus escolhe aquele que Ele quer. Muitas vezes são pessoas que nem 
sequer estão à altura do chamado. Por isso, toda vocação sacerdotal é 

uma história maravilhosa, na qual já se prevê milagres futuros.”
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FUNDAÇÃO PONTIFÍCIA ACN



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.

Milhões de pessoas são beneficiadas 
direta e indiretamente todos os anos, 
através dos mais de 5 mil projetos 
apoiados pela ACN em mais de 140 
países, incluindo o Brasil. Tudo isso 
graças a centenas de milhares de 
benfeitores espalhados pelo mundo.

Eco do Amor é uma publicação 
mensal da ACN Brasil

   

Indique amigos e familiares para 
receberem gratuitamente o ‘Eco do Amor’: 
acesse acn.org.br; ligue para 0800 77 099 27 
ou pelo WhatsApp: (11) 94665-0917

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 · (11) 2344-3740

Rio de Janeiro: Rua São José, 90 · Sala 
2201-B · Centro · Rio de Janeiro · RJ · 
20010-020 · Brasil · (21) 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

F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A
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Fernando foi quem nos contou 
uma dessas muitas histórias, no se-
minário de Montevidéu, no Uruguai. 
País onde uma vocação religiosa 
representa um verdadeiro milagre. 
Fernando tem 21 anos e se prepa-
ra para a sua ordenação sacerdotal. 
Sua história teve início numa oca-
sião diferente. “Eu estava na escola 
quando chegou a notícia de que o 
pároco da nossa cidade havia sofri-
do um acidente fatal de automóvel. 
Ele era muito próximo à nossa 
família. Era difícil de acreditar. Mui-
tos já corriam até a igreja para se 
despedir do Padre William, cujo cor-
po foi velado ali. Eu fui até lá com 
minha mãe. Na igreja eu só via as 
pessoas consternadas, atordoadas 
e perplexas. A pergunta pairava no 
ar: por que ele, por que justamente 
esse padre de apenas 57 anos? Eu 
também estava confuso. E, ao mes-
mo tempo, me perguntava: e eu, o 
que posso fazer por essas pesso-
as? Olhei para o alto, onde havia um 
grande quadro do Sagrado Coração 
de Jesus, e me perguntei: Senhor, o 
que queres que eu faça? Então bai-
xei o olhar e vi o Padre William. Foi 

essa a resposta: seja padre. Claro 
que em seguida vieram as dúvidas. 
Eu já tinha os meus planos para o 
futuro. Porém a resposta queimava 
em mim como fogo. Nesse momento 
o meu ‘castelo do futuro’ desmo-
ronou e, no lugar dele se ergueu 
outro ‘castelo’ ao qual eu não tinha 
acrescentado um tijolo sequer. Mui-
tos outros sinais da misericórdia de 
Deus vieram, até que eu finalmente 
disse ‘sim’ ao chamado de Deus”.

Amigos, o Padre Werenfried cos-
tumava dizer nos seus sermões que 
seria capaz de renunciar a toda a co-
leta se houvesse na igreja um jovem 
disposto a colocar sua vida a serviço 
do Senhor. Hoje são muitos os que 
seguem o chamado de Deus. Desses, 
a maioria é pobre e não consegue 
seguir com a formação sem a aju-
da de vocês. Mais tarde, porém, eles 
distribuirão o que receberam do Se-
nhor e farão milagres em Seu nome.

   Palavra viva

Histórias
maravilhosas

Pe. Martin M. Barta
Assistente Eclesiástico 
Internacional

Um tema central do Sínodo dos Bispos sobre a Juventude foi a questão da vo-
cação: cada pessoa é chamada por Deus. De fato a nossa vocação é pertencer 
a Cristo pelo Batismo, confirmados pelo Espírito Santo na Crisma e unifica-

dos com Ele na Sagrada Eucaristia. Já o mistério da vocação sacerdotal é uma dádiva 
que transcende o ser humano. É uma eleição que se recebe sem mérito algum. Deus 
escolhe aquele que Ele quer. Muitas vezes são pessoas que nem sequer estão à al-
tura do seu chamado. Por isso, toda vocação sacerdotal é uma história maravilhosa, 
na qual já se prevê milagres futuros que Deus deseja realizar através do sacerdote.
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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.

Antigamente quando tínha-
mos trinta pessoas em 
uma celebração, era como 

se fosse uma multidão. Hoje é 
impossível celebrar para menos 
de oitenta pessoas, graças à vos-
sa ajuda”. Padre Roberto Tenório

suadoação
alicercecomo

Antes da capela, a missa era celebrada cada 
vez em um local.

Padre Roberto Tenório: 28 anos de 
dedicação ao povo de Floresta (PE).



A comunidade Nossa Senhora de Fátima perten-
ce à Paróquia São José, em Custódia, no sertão de 
Pernambuco. Eles estão comemorando com muita 
fé e devoção a nova capela que foi construída gra-
ças à ajuda dos benfeitores da ACN.

O Padre Roberto Tenório do Amaral, há 28 anos na 
diocese de Floresta (sertão do nordeste brasileiro), 
conta que antes da construção da capela as missas 
eram celebradas debaixo de árvores. “Graças à aju-
da dos benfeitores da ACN hoje estamos aqui nesta 
capela”. Na capela que foi construída acontece ca-
tequese, o Terço dos Homens, Encontro de Casais e 
outras atividades pastorais.

Eliane Gomes, participante ativa na comunida-
de, conta que depois da construção muita coisa 
boa vem acontecendo. Ela lembra que o surgimento 
do Terço dos Homens foi muito importante, pois os 

“
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melhorando. Investimos bastante na implantação 
de uma cultura de paz aqui, ajudando as pessoas a 
refletirem. Falamos também muito na importância 
do perdão para que possamos alcançar a paz. Mas 
ainda existem aqui muitas pessoas que gostam de 
viajar com a arma na cintura.”

A construção de uma capela sempre anima 
a vida de uma comunidade. Em uma terra onde 
a violência ainda impera, a fé ajuda as pessoas a 
buscarem a paz. Onde antes os fiéis se reuniam 
com dificuldades, agora têm um lugar de encontro 
para se aproximar ainda mais de Deus. O alicerce 
para tudo isso acontecer foi a sua doação, fruto da 
generosidade que Deus fez brotar em seu coração. 
Muitas outras comunidades esperam pela mesma 
ajuda que foi dada para os fiéis de Custódia. Que 
seu coração continue sempre ouvindo o chamado 
de Deus para ajudar os que mais precisam.

                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.

A comunidade Nossa Senhora de Fátima 
recebe o bispo em sua nova capela.

Dom Gabriel Marchesi feliz com a nova 
capela: “As coisas estão melhorando.”

homens passaram a frequentar a comunidade, algo 
que não acontecia anteriormente. “Hoje a capela 
tem mulheres, jovens, crianças e homens, todos 
juntos participando da celebração da vida de Deus”.

Moradora da comunidade vizinha, Ana Kalene 
passou a participar das missas após a construção 
da capela. “Antes as celebrações não tinham um lu-
gar fixo para serem feitas. Era cada vez na casa de 
um, ou debaixo de uma árvore. Agora, com a capela, 
o pessoal participa e eu venho com toda minha fa-
mília”, conta.

A diocese de Floresta está a cerca de 430 qui-
lômetros do Recife. De acordo com Dom Gabriel 
Marchesi, bispo de Floresta, “a região é bem violen-
ta. Aqui é uma terra de machistas, e as coisas se 
resolvem na ponta da faca. Depois existem também 
aqui as guerras entre famílias. Mas as coisas estão 
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As
pedras vivas

de Bangui
Vocês também, como 

pedras vivas, vão en-
trando na construção 

do templo espiritual, for-
mando um sacerdócio santo 
(cf. 1Pd 2,5).

Os carmelitas da Repú-
blica Centro-Africana levam 
essa passagem bíblica ao 
pé da letra. Além de se con-
siderarem pedras vivas da 
Igreja, eles mesmos fabricam 
pedras e tijolos para esco-
las, igrejas e hospitais. Mas, 
agora, trata-se também da 
reconstrução do país após 
décadas de lutas sangrentas. 
“Nossos tijolos serão mais 
fortes do que a guerra e o 
ódio”, diz o padre Federico se 
referindo aos tijolos de pedra 
e aos carmelitas. 

Bodelo, de vinte anos, que 
durante a guerra fugiu com 
sua família, encontrou refú-
gio junto aos carmelitas. “Mbi 
ye ti ga maçon – Eu quero ser 
pedreiro”, diz entusiasmado. 
Assim como o jovem Bodelo, 
muitos refugiados encontram 
trabalho com os carmelitas.

Os padres querem forne-
cer os tijolos ao centro para 
crianças subnutridas, que 

   Igreja pelo mundo

está sendo construído em 
Bangui, a pedido do Papa. “O 
Papa como primeiro cliente, 
nada mau para começar”, diz 
o Padre Federico com um sor-
riso. Mais importante para ele 
– e certamente também para 
o Santo Padre – é, no entanto, o 
fato de que está aumentando 
de novo o número de jovens 
que batem à porta do mostei-
ro. “Eles são as pedras com as 
quais construímos a Igreja de 
Cristo.” A diferença é que um 
tijolo precisa de uma sema-
na até ficar pronto para uso; 
um jovem carmelita desde 
o primeiro momento de sua 
vocação está apto a construir 
as paredes da Igreja viva. “E 
enquanto os tijolos são todos 
iguais, cada Irmão é diferen-
te. Todos têm a mesma meta 
e todos ardem de amor, mas 
cada um constrói novas mo-
radas no Reino de Deus.”

Faz dez anos que o Padre 
Federico é responsável pela 
formação das novas voca-
ções. Ele pede ajuda para os 
38 jovens irmãos carmelitas 
nos mosteiros e seminários 
de Bangui, Bouar e Yaoundé 
(Camarões). Por favor, aju-
de com o seu tijolinho essa 
grande construção de Deus.

“Todos têm a mesma meta 
e todos ardem de amor, mas 
cada um constrói novas 
moradas no Reino de Deus”
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Amigos
Há quase quinze anos, um dos 
nossos filhos nos comunicou que 
Deus o chamava ao sacerdócio 
e que, quando concluísse seus 
estudos de Arquitetura, segui-
ria esse chamado. A reação da 
família estava inicialmente em 
contradição com a alegria de que 
o Senhor estava chamando um 
novo operário para a sua vinha. 
O que nos preocupava era sobre-
tudo em como seria possível uma 
preparação sustentável para os 
múltiplos desafios espirituais, 
psicológicos e humanos que essa 
vocação exige.

Essas considerações me mostra-
ram a importância da formação e 
do acompanhamento espiritual 
dos seminaristas. É preciso fazer 
todo o possível para apoiar o seu 
desenvolvimento, para que se 
tornem maduros na fé e, depois, 
preparem os futuros sacerdotes 
para atuarem da melhor forma e 
com responsabilidade.

Graças às suas orações e gene-
rosas doações, a ACN consegue 
acompanhar 1 entre 9 seminaris-
ta no seu caminho nem sempre 
fácil rumo ao sacerdócio. Peço 
encarecidamente a vocês que que 
não desanimem nessa inestimá-
vel ajuda. Por isso também eu vos 
agradeço de todo o coração, 

�� Por meio das moedinhas
A ACN é um poderoso braço da Mi-
sericórdia Divina que nos permite 
salvar almas e vidas através das 
moedinhas que doamos com amor 
e fidelidade! De um benfeitor de Mi-
nas Gerais – Brasil

�� Saudação de Natal e oração
De coração enviamos nossos dese-
jos de Feliz Natal para todos vocês 
da ACN e agradecemos pelo traba-
lho que fazem. Esperamos que este 
novo nascimento de Jesus traga 
paz aos corações de todas as pes-
soas deste mundo, sobretudo lá 

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN: 
ACN » Caixa Postal 46059 - Cep: 04045-970 - São Paulo - SP 

por e-mail: atendimento@acn.org.br ou pelo Facebook

onde cristãos são perseguidos im-
piedosamente por causa de sua fé. 
Minha irmã e eu rezamos constan-
temente a Deus pelos missionários 
e por todas as pessoas que estão 
nesses lugares, para que Ele lhes 
dê a força de que precisam. De duas 
irmãs do Chile

�� Gratidão pela ACN
Agradeço por existir a Ajuda à Igre-
ja que Sofre e porque persistem 
assim as grandes realizações que 
começaram no tempo do Padre 
Werenfried. De uma benfeitora da 
Alemanha

Um ano não é muito. Mas Deus nos dá este ano para que 

   Padre Werenfried



   Necessidade, amor e gratidão 

Thomas Heine-Geldern
Presidente Executivo 
Internacional

as cartas de vocês

com Ele façamos alguma coisa que lhe dê alegria. Visto 

dessa forma, porém, um ano é muito. Usufruamo-lo para, 

no fim, agradar a Deus – então ele será valioso.

Padre Werenfried

Caros

Década de 1950 – Caminhões Capela pela Europa pós guerra



   Imagens do cristianismo


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

Participe você também desta Obra de Amor! 
Conheça o trabalho da Igreja pelo mundo, reze conosco para que os desafios sejam 
superados e partilhe um pouco do que possui com aqueles que mais precisam. Faça parte! 
 0800 77 099 27 |  atedimento@acn.org.br |  (11) 94665-0917 WhatsApp | ��

O Relatório de Liberdade Religiosa no 
Mundo é um importante documento da 
Igreja Católica sob a responsabilidade 
da ACN (Aid to the Church in Need).

O documento, publicado desde 1998 
e atualizado a cada dois anos, traz 
uma análise da liberdade religiosa 
em 196 países do mundo, abrangendo 
não apenas os cristãos, mas todos os 
grupos religiosos. Os dados de cada 
país foram pesquisados por jornalistas 
independentes, acadêmicos e autores 
que se encontram na região da sua 
especialidade, incluindo Ásia, África, 
Europa e Américas.

acn.org.br/relatorio-liberdade-religiosa


