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As religiosas não questionam a vontade de Deus, mas a cumprem.
Não pedem recompensa, mas a encontram nos olhos de seus protegidos, pois 

esses são para elas os olhos de Cristo. Elas irradiam alegria de viver e entregam 
suas vidas sem esperarem nada em troca.
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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 às 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
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tempo. Na história, a mulher foi mui-
tas vezes ferida na sua dignidade, 
desfigurada nos seus valores, mar-
ginalizada e até mesmo escraviza-
da. Regressar ao modelo de mulher 
totalmente dependente do homem 
está fora de cogitação. No entanto, em 
nome dessa “independência” do ho-
mem, a característica da mulher não 
pode se perder. Essa emancipação é 
frequentemente equiparada à elimi-
nação das diferenças entre os sexos e 
à libertação sexual. Mas desta forma 
se perde a riqueza da feminilidade; é 
como se a transmissão da vida fosse 
envenenada pela raiz e se desencade-
asse uma epidemia espiritual.

Caros amigos, se estamos apresen-
tando a vocês a vocação e o trabalho 
das religiosas, é porque queremos re-
cordar o “feminino”, sem o qual a Igreja, 
como mãe, não produz frutos duradou-
ros. Por meio da dedicação esponsal 
das religiosas a Jesus, sua feminili-
dade não é abolida, mas, ao contrário, 
torna-se especialmente fecunda. O 
múltiplo ministério delas envolve to-
das as pessoas com o amor de Cristo. 
Elas são as mães e irmãs universais. 
Agradecemos a Deus por essas mulhe-
res extraordinárias e a vocês, porque é 
com a sua ajuda que podemos susten-
tá-las em todo o mundo.

Com gratidão, desejo uma 
abençoada Páscoa.

   Palavra viva

Pe. Martin M. Barta
Assistente Eclesiástico 
Internacional
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A Páscoa é uma festa do novo 
nascimento, uma festa da nova 
vida. Por isso existe uma pro-

funda conexão entre o mistério pascal 
e a maternidade da mulher. A Igreja, 
que nasceu do sofrimento do Salvador, 
é chamada a ser mãe. Mas para isso 
ela precisa do carisma da mulher. Foi 
uma mulher, Maria, que ficou debaixo 
da cruz e se tornou a mãe de toda a 
humanidade. Foram as mulheres que 
primeiro chegaram ao sepulcro, que 
viram o Ressuscitado, tornando-se 
dessa forma apóstolas para os após-
tolos. A dimensão mariana da Igreja 
precede a dimensão petrina.

Faz parte da natureza da mulher 
transmitir a vida. Física ou espiritual. 
A mulher perscruta o mais íntimo da 
pessoa, pensa e sente de forma abran-
gente. Proteger, guardar, preservar, 
nutrir, promover o crescimento, com-
partilhar a vida, tudo isso são virtudes 
naturais  da mulher. O mártir Cardeal 
Mindszenty disse certa vez: “Sempre 
que vejo uma cruz adornada de flo-
res vejo nela um símbolo da mulher. A 
vida e vocação da mulher são ao mes-
mo tempo rosas e cruz. Ela vive para 
os outros buscando a felicidade deles, 
até mesmo ao preço de seu sangue.”

A discussão sobre a dignidade e o 
papel da mulher na sociedade e na 
Igreja é um tema constante. A eman-
cipação da mulher pertence ao nosso 
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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.



A ACN ajuda diretamente 
mais de 11.000 religio-
sas a cada ano no mundo 

todo. Isso sem levar em conta os 
projetos de construção e refor-
ma de conventos, além da ajuda 
com os meios de transporte.

Em países como o Brasil, a 
presença das religiosas é mais 
do que necessária, é vital. Já em 
1964 Dom Eugênio Sales - na 
época Arcebispo de Natal, Rio 
Grande do Norte – obteve autori-
zação do Papa Paulo VI para que, 
pela primeira vez na história, re-
ligiosas assumissem paróquias 
com a presença de um sacerdote 
aos domingos. A iniciativa só foi 
possível porque a ACN contribuiu 
com o sustento das irmãs.

AMAR
onde for

mais necessário
Um ano mais tarde, em 1965, 

Dom Eugênio e a ACN iniciaram 
em Salvador, Bahia, o projeto 
GRIMPO (Grupo de Religiosas In-
seridas no Meio Popular). O pro-
jeto, que existe até hoje, conta 
atualmente com 139 religiosas, 
de diferentes congregações, que 
vivem nos bairros mais carentes 
da capital baiana. Lá, essas reli-
giosas - que contam com a ajuda 
da ACN para seu sustento - são 
presenças fundamentais para 
levar o alimento espiritual e tam-
bém a ajuda material, como é o 
caso da Irmã Maria Lúcia Torres, 
do Instituto Nossa Senhora da 
Oferenda, e que está em Salvador 
há mais de 40 anos.

A Irmã Maria Lúcia - que conta 
com a ajuda de mais duas irmãs, 

além de funcionários e voluntá-
rios - cuida de jovens e adultos 
com deficiência, através do Insti-
tuto Nossa Senhora da Oferenda. 
A instituição é a primeira Resi-
dência Inclusiva de Salvador. Os 
deficientes que estão na casa 
foram abandonados - muitos so-
freram abusos - e não têm para 
onde ir, cresceram e continuam 
na casa por falta de opção.

O trabalho das irmãs, cujo ca-
risma é a Evangelização das pes-
soas doentes e com deficiência, 
se inicia com o acolhimento. Atu-
almente residem na casa dez de-
ficientes e também são atendidas 
pessoas da comunidade, porta-
dores de deficiência. Há atendi-
mento de fisioterapia, psicologia, 
terapia ocupacional e pedagogia. 
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“Talvez quem faça uma doa-
ção para o GRIMPO não tem ideia 
do bem que faz para a nossa 
missão. Quando eles nos ajudam, 
estão ajudando a toda uma co-
munidade. Com essa ajuda nós 
conseguimos fazer nosso tra-
balho de evangelização, de hu-
manização. A ajuda da ACN foi 
sempre recebida por nós com 
muito carinho”, completa a Irmã 
Maria Lúcia.

                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.

Este ano iniciaram uma sala de 
aula inclusiva domiciliar. “Nosso 
bairro é extremamente violento e 
não há mais condições de levar 
os adultos e jovens para a escola 
à noite, quando eles estudariam 
nas escolas normais. Nós esta-
mos na comunidade e a comuni-
dade está dentro dessa casa”. Os 
“meninos” como a Irmã os cha-
ma, estão inseridos e incluídos. 
Vão à Missa, fazem catequese, 
participam do Grupo de Jovens e 
se preparam para a Crisma.

Nesta Quaresma e Páscoa, 
a ACN quer ajudar ainda 
mais as religiosas no 
mundo todo. Cada irmã que 
recebe uma ajuda, significa 
que várias outras pessoas 
são auxiliadas espiritual 
e materialmente. E cada 
contribuição sua permite 
à ACN ajudar ainda muitas 
outras irmãs que anseiam 
fazer mais pelo seu povo. 
Faça sua doação hoje 
mesmo!

Irmã Maria Lúcia 
é uma das 139 
religiosas que 
recebem ajuda 
da ACN em 
Salvador, Bahia.
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A ninguém se aplicam tão bem 
estas palavras de Jesus como às 
religiosas neste mundo. Elas são 
chamadas de madres e são como 
mães para inúmeros órfãos e crian-
ças abandonadas, para doentes e 
enlutados. Elas são chamadas ir-
mãs e são irmãs para quem sofre; 
deficientes, solitários e idosos. Elas 
consolam, cuidam, ensinam, re-
zam. Não questionam a vontade de 
Deus, mas a cumprem. Não pedem 
recompensa, mas a encontram nos 
olhos de seus protegidos, pois esses 
são para elas os olhos de Cristo. Elas 
irradiam alegria de viver e entregam 
suas vidas sem esperarem nada 
e troca. Elas são sal, luz e fermen-
to entre as pessoas. Elas servem. 
Elas são Maria e Marta em todos os 
continentes. Ardem por Deus, como 
mensageiras do Seu amor. Elas são 
a silenciosa alegria de Deus. E pre-
cisam da nossa ajuda.

   Igreja pelo mundo

Quem faz a vontade de Deus, 
esse é meu irmão, minha 
irmã e minha mãe” (Mc 3,35).“
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 Thomas Heine-Geldern
Presidente Executivo 
Internacional

Amigos
Desde a minha infância, tenho 
muitas lembranças positivas 
de freiras cheias de fé, dedica-
das e que impunham respeito. 
Durante minha juventude, a 
maioria delas ainda era chama-
da de “madre” (mãe) e me dava 
a sensação de acolhimento e 
dedicação. Depois, ao longo da 
vida, conheci religiosas espe-
cialmente corajosas e de ini-
ciativa, que no período nazista 
escondiam judeus para salvá-
-los, ou ainda, em nossos dias, 
desenvolveram a ideia dos cui-
dados paliativos para doentes 
terminais como uma alternativa 
cristã à eutanásia.

No meu trabalho na ACN conhe-
ci religiosas que são verdadei-
ras heroínas. Elas surpreendem 
pela sua alegria de viver e pelo 
seu envolvimento, dando teste-
munho da caridade cristã e da 
graça presente de Deus. Assim 
elas mostram ao seu redor como 
o Senhor deseja que a nossa 
Igreja seja.

Vamos juntos agradecer a essas 
mulheres consagradas pelo seu 
ministério muitas vezes discre-
to, rezar por elas e apoiá-las lá 
onde precisam de nossa ajuda 
para viverem seu carisma em 
favor de todos nós.

 ̝ Uma contribuição sofrida
Fiquei arrepiada e com o coração 
apertado ao ler no Eco do Amor o que 
se passa com os nossos irmãos na 
Síria. Não calculo nem posso ima-
ginar o que eles têm passado, con-
tinuando a serem perseguidos por 
causa da fé em Jesus (…) Aqui vai a 
minha pobre contribuição para tão 
grande missão. É o que me é pos-
sível no momento, pois temos uma 
filha e seu marido que estão de-
sempregados há cinco anos. Esta-
mos os ajudando, e a nossa netinha 
de três anos. O Senhor pede-nos 
isso. De uma benfeitora da Portugal

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

 ̝ Empenho por um mundo de paz
Felicidade é o que desejo a essa 
equipe que, apesar de tudo o que 
ouvem e veem diariamente, conti-
nuam a encontrar coragem para se 
empenharem por um mundo de paz. 
Parabéns pela eficiência e perseve-
rança. De um benfeitor da Bélgica

 ̝ Perto de mim
Hoje foi um dia muito feliz, pois 
pude conhecer o escritório da ACN 
em São Paulo. Gratidão pela aco-
lhida, colaboradores muito aten-
ciosos. Sinto-me honrado! De um 
amigo de Salesópolis (SP)

Deus nunca desiludiu a minha confiança. Sempre me 

   Padre Werenfried



   Necessidade, amor e gratidão as cartas de vocês

ajudou a manter as minhas promessas por vezes arrojadas 

aos olhos do mundo, promessas que, por amor a Ele, fiz à 

Igreja que sofre.

Padre Werenfried van Straaten

Caros





   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  |    

Aracaju, Brasil. 
As irmãs de Maria 
Stella Matutina fizeram 
da favela que surgiu ao 
lado do mosteiro, um 
novo lugar de missão. 
Onde se pode amar e 
servir Jesus nos mais 
pequeninos.




