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A convite da ACN, o Cardeal Joseph Coutts, arcebispo de Karachi, no 
Paquistão, visitou o Brasil para dar o seu testemunho de fé. 

“Nós sabemos que não estamos sozinhos.”



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 os cristãos sofrem perseguição 
religiosa, guerras, revoluções ou 
miséria.

Milhões de pessoas são beneficiadas 
direta e indiretamente todos os anos, 
por meio 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

F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A
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   Palavra viva

Fr. Rogério Lima, O. Carm.
Assistente Eclesiástico 
Nacional

É sempre bom receber uma 
boa visita. Uma experiência 
deste tipo costuma reacender 
em nós a memória de fatos 
passados, revitaliza o nosso 
presente e nos lança mais 
confiantes para o futuro. 
Como diz uma bela canção: 
“Que prazer, que alegria o 
nosso encontro de irmãos... É 
como um banho perfumado, 
gostosa é nossa união... 
É vida que dura sempre...”. 

A história da nossa Salvação 
também se deu por meio de uma 
visita amorosa do Arcanjo Gabriel 
à Virgem Maria. Quantas bên-
çãos foram derramadas por meio 
dessa visita. E agora, meus caros 
amigos, gostaria de compartilhar 
convosco a alegria de não apenas 
“receber uma boa visita”, mas de 
“fazer uma boa visita” – uma visi-
ta que me fez bem e me fez cantar 
e exultar as maravilhas de Deus.

No final de março, eu e Val-
ter Callegari (Diretor da ACN Bra-
sil), tivemos a grande alegria de 
visitar o Padre Evaristo Debiasi 
em Florianópolis, Santa Catarina. 
Aquele momento foi para mim 
um canto de louvor, sobretudo 
pela ação misteriosa que Deus 
vem realizando na vida deste 
homem. Pensei: tenho a certeza 
de que o Padre Evatisto, mesmo 
nesse momento de enfermidade, 

ENCONTRO DE IRMÃOS

visitou vocês, benfeitores – e de 
muitas formas. Seja pelo valioso 
serviço doado à Igreja por meio 
da ACN ou pela contribuição na 
formação do clero e do povo de 
Deus, a missão do Padre Evaristo 
continua, sem nunca frear.  

Ao final da visita, saímos en-
grandecidos e agradecidos por 
tudo o que vivenciamos ali: a 
vontade e a alegria de viver esta-
vam no semblante do Padre Eva-
risto e nas muitas reações que 
verificamos do seu processo de 
reabilitação; o amor de seus fa-
miliares irradia vida a todos nós 
que o temos tão próximo; a dedi-
cação e o zelo dos cuidadores que 
não deixam que a vida dele se 
torne uma rotina dentro de uma 
clinica de saúde, mas um lar com 
uma dinâmica de afetos e cui-
dados necessários por meio das 
terapias; por fim, o ambiente de 
comunhão eclesial está presente 
no seu quarto – que também se 
transforma numa capela –, onde 

todos os domingos um sacerdote 
celebra com ele e com os demais 
a Eucaristia, que também é a me-
mória do “Encontro com Jesus”, 
isto é a visita de uma vida doada 
plenamente por nós.

Louvado seja Deus pelos dons 
derramados nessa visita e pela 
vida do Padre Evaristo, que con-
tinua sendo um Eco do Amor de 
Deus.

VISITAÇÃO

Padre Evaristo Debiasi
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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.



“EM CADA LUGAR QUE 
PASSEI VI SINAIS DE COMO 

A FÉ DE VOCÊS É FORTE.”Levar

mundoao
ESPERANÇA

a

O Paquistão é um país com quase 
200 milhões de habitantes, sendo 
95% muçulmanos. Os cristãos são 
apenas 2% da população. Nesta mi-
noria, encontra-se o Cardeal Joseph 
Coutts, Arcebispo de Karachi, que 
visitou o Brasil pela primeira vez a 
convite da ACN. O Cardeal Coutts 
participou da 57° Assembleia Geral 
da CNBB para falar sobre a realidade 
dos cristãos no Paquistão.

Em sua visita o Cardeal explicou que 
o maior problema enfrentado pelas mi-
norias é o mal-uso da chamada Lei da 
Blasfêmia, introduzida no Paquistão em 
1986. De acordo com a lei, aquele que falar 
contra o profeta Maomé, ou manchar seu 
nome por escrito ou de qualquer outra 
forma, será sentenciado à morte.

“Embora esta lei tenha a intenção de 
proteger a honra do Profeta Maomé e do 
Livro Sagrado, ela pode ser facilmente 
usada de maneira imprópria. É muito fá-
cil para um muçulmano acusar alguém 
de blasfêmia. Em muitos casos, trata-se 
de uma acusação infundada, mas o acu-
sador usa a Lei da Blasfêmia como meio 
de vingança por motivos pessoais”, diz o 
Cardeal Coutts.

Cardeal Joseph Coutts 
Arcebispo de Karachi – Paquistão.
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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.

Apesar de enfrentar muitas dificulda-
des, Dom Coutts é muito esperançoso e está 
em comunhão com os cristãos no mundo 
todo. “Nós sabemos que há cristãos so-
frendo em outros lugares do mundo. Aqui 
no Brasil mesmo existem muitos cristãos 
que passam por necessidades enfrentan-
do uma grande pobreza. Também sei que 
muitas pessoas com poucos recursos são 
muito generosas e ainda rezam por nós. 
Isso nos dá coragem para continuar. Nós 
sabemos que não estamos sozinhos”.

O Cardeal Joseph Coutts levou seu tes-
temunho em Aparecida; na Fazenda da 
Esperança de Guaratinguetá; na Comuni-
dade Canção Nova em Cachoeira Paulista; 
além de diversas outras atividades nas 
cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 
“Vir ao Brasil foi uma experiência muito 
agradável, é uma Igreja viva. Em cada lu-
gar que passei vi sinais de como a fé de 
vocês é forte.”

Já há muitos anos a ACN ajuda os cris-
tãos no Paquistão. “Sei que o que nós re-
cebemos como ajuda são frutos de oração 
e de sacrifício. Eu gostaria de aproveitar 
essa ocasião para agradecer a ACN e to-
dos os seus benfeitores, que nos encora-
jam a continuar sendo testemunhas da fé 
em um país não cristão como Paquistão. 
A ACN nos ajuda a construir novas igre-
jas, novos conventos e nos ajuda com a 
formação de novos padres. Também nos 
auxiliam com a publicação de livros reli-
giosos, a tradução da Bíblia para a nossa 
língua (Urdu), especialmente a Bíblia da 
Criança. Enfim, a ACN tem nos ajudado 
muito e sempre está muito perto de nós. 

As Missas que estou celebrando aqui, 
as ofereço para vocês, que são benfeitores, 
para os voluntários e colaboradores. Eu te-
nho visitado vários escritórios da ACN no 
mundo e posso dizer que vocês não são 
apenas uma entidade que coleta recur-
sos. Vocês rezam por aqueles que mais 
sofrem e levam esperança para o mundo. 
No Paquistão, nós somos uma Igreja pe-
quena que rezamos por vocês. Aqui, vocês 
são uma Igreja grande – nunca havia visto 
tantos bispos! – rezem por nós!

Dom Joseph Coutts no Seminário Arquidiocesano 
de São José, no Rio de Janeiro.

Dom Coutts dá seu testemunho aos bispos do Brasil.
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de 400 quilômetros por semana”. 
Não questionam; agem. Eles le-
vam Deus para o povo e o povo 
para Deus.

Dos quase três milhões de 
albaneses, 60% são muçulma-
nos. Os católicos respondem por 
cerca de 10%. Guardaram a fé 
ao longo das décadas de ditadu-
ra ateia. Muitos não conhecem o 
catecismo. Eles aguardam com 
alegria os padres Rolando, Dorian 
e Giuseppe em suas aldeias nas 
montanhas. Quando a chega-
da deles atrasa muito, o povo já 
sabe que o velho carro quebrou 
de novo, como tantas outras ve-
zes aconteceu.

O carro, na prática, é o que tor-
na a missão possível. Mas o tem-
po de uso deste veículo põe em 
risco o trabalho dos missionários. 
A ACN se comprometeu na com-
pra de um novo veículo. E para 
tanto, nós contamos com você!

   Igreja pelo mundo

Em suas anotações pessoais, 
a santa Madre Teresa conta: 
“Um dia conversei com um 
sacerdote sobre amizades 
que nos afastam de Deus. Ele 
me confidenciou: ‘Madre, para 
mim, Jesus é tudo. Para outros 
apegos não me sobra tempo 
e nem espaço’. Isso foi para 
mim a explicação pela qual 
aquele sacerdote conduzia 
tantas pessoas a Deus: estava 
sempre em união com Ele”.

É esse o segredo dos santos. 
Eles estão sempre em união com 
Deus. E é nesta relação que eles 
realizam obras de misericórdia. 
Dom Luigi Orione, fundador da 
“Pequena Obra da Divina Provi-
dência”, era, como dizia o Papa 
João Paulo I, “um estrategista 
da misericórdia”. Ele não falava 
muito; agia. Seu lema era: “Não 
pergunte quem é, o que é, ou se 
tem fé. Pergunte apenas pela sua 

Pergunte

pela sua
dor

apenas

dor”. Com esse espírito, ele fun-
dou orfanatos e escolas profis-
sionalizantes. Dizia que é dessa 
formação que depende o futuro 
dos jovens abandonados.

A congregação de Dom Orio-
ne mantém há mais de 20 anos 
vários postos missionários que 
atendem centenas de famílias 
católicas em Bardhaj, Albânia, na 
encosta das montanhas da dio-
cese de Shkodra. Essas famílias 
chegaram ao vale após o fim da 
ditadura comunista, descendo do 
alto das montanhas, onde se es-
condiam do regime ateu. Vieram 
muito debilitadas, sem qualquer 
escolaridade, mas com Deus no 
coração. Três missionários, Pe. 
Rolando, Pe. Dorian e Pe. Giuseppe 
dedicam-se a essas quatro mil 
pessoas, além de coordenarem 
mais quatro postos missionários 
na região alta da montanha, que 
é inacessível sem um veículo 
preparado. “Nós rodamos cerca 

Pensar no futuro: órfão desconhecido na 
oficina de formação de Dom Orione.

Luigi Orione, fundador da “Pequena Obra da 
Providência Divina”; canonizado há 15 anos.

Criar uma ligação 
com Deus: catecismo 
e oração com o Padre 
Rolando.
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Amigos
Infelizmente, caríssimos benfei-
tores, a humanidade é cheia de 
ódio. Mas, por outro lado, é tam-
bém cheia de amor. 

O que o ódio está fazendo ultima-
mente é muito ruim. A destruição 
na Síria, no Iraque; os ataques 
no Sri Lanka e em tantos outros 
lugares no mundo são grandes, 
muito grandes. Mas nós acredi-
tamos que o amor vence tudo, 
porque nós já vimos o amor ven-
cendo. Não devemos desanimar. 

É nossa missão reconstruir casas, 
reconstruir as igrejas para o povo 
que têm fé e acredita no amor. 
Eles precisam de um lugar para 
viver e contam conosco. Não de-
vemos desanimar de fazer o bem. 
O bem vai vencer. É o que sempre 
tenho visto, desde o final da Se-
gunda Guerra Mundial, quando o 
Padre Werenfried começou a ACN 
e reconciliou antigos inimigos. O 
amor restaura tudo, mas temos 
que viver esse amor. Jesus quer 
que você e eu vivamos no amor 
para vencer o ódio no mundo. E eu 
conto com você para isso.

Obrigado por todo o apoio que vo-
cês dão, principalmente para a 
Igreja perseguida.

Paz e Bem.

 ̝ Os santos de hoje
Já faz alguns anos que me preocu-
po com o assunto dos cristãos per-
seguidos e provados na fé, por isso 
fiquei feliz em saber que esta Obra 
é ativa também na Eslováquia e 
informa os cristãos em nosso país 
sobre esse assunto. Eu acho im-
portante que mais pessoas sejam 
informadas sobre quantos cristãos 
sofrem porque fizeram de Jesus 
algo mais importante para eles do 
que suas próprias vidas. Para mim, 
estes são heróis, santos de hoje. 
Quem sabe se seríamos capazes 
de testemunhar Cristo se fôssemos 

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

nós colocados sob ameaça? Deus 
os abençoe! De um benfeitor da 
Eslováquia

 ̝ Sopro do Espírito Santo
O trabalho da ACN é um grande so-
pro do Espírito Santo. Sinto-me fe-
liz por colaborar com uma gotinha 
nesse oceano de Deus. De uma ben-
feitora, via Facebook

 ̝ Incentivo da caridade
Amo essa instituição, ajudo todos 
os meses e todo bom católico de-
veria também fazer. De uma benfei-
tora, via Facebook

Somente uma grande dose de humildade poderá 

   Padre Werenfried



   Necessidade, amor e gratidão as cartas de vocês

preservar-nos da sede de domínio e do abuso de poder em 

que caiem, facilmente, aqueles que dispõem de dinheiro.

Padre Werenfried van Straaten

Caros


Frei Hans Stapel, ofm.
Presidente Nacional



   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  |    

Homs, Síria 
“Jesus é minha rocha” é 
um projeto emergencial 
da ACN na reconstrução 
de mais de 200 casas 
afetadas pela guerra, 
sobretudo para as 
famílias mais pobres.




