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“A Bíblia, o Catecismo, os escritos dos santos, a literatura espiritual e até mesmo
todo bom livro são importantes orientações em nossas vidas. Eles inspiram
nossas orações e ações e nos ensinam sobre Deus e o homem.”
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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 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

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



Indique um Amigo
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
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 Palavra viva

bons

livros

inspirações necessárias

Dom Bosco, o santo, disse certa vez: “Muitas almas
foram salvas por bons livros; muitas foram preservadas do erro; encorajadas para o bem! Quem dá um
bom livro, ainda que com isso consiga apenas acender um pensamento por Deus, já adquiriu junto a Ele
um mérito incomparável. E, no entanto, muito mais
se alcança!”
Sim, junto com o anúncio e com o testemunho vivo da
Igreja, bons livros espirituais são parte essencial da transmissão da fé. O primeiro lugar, é claro, pertence ao Livro dos
livros: a Sagrada Escritura; que brota da Revelação Divina e
por meio da qual o próprio Deus fala a nós. É por isso que
nossa Obra está particularmente comprometida com a difusão da Sagrada Escritura e da literatura religiosa. É certo
que um livro não substitui o anúncio pessoal de Jesus. No
entanto, ele pode ajudar a encontrar o caminho até Deus e,
assim, alicerçar a fé. Quantas pessoas já mudaram suas vidas ou até começaram uma vida totalmente nova por meio
de um livro religioso ou de uma biografia de santo! Basta
pensar em Santo Inácio de Loyola que, como soldado ferido,
em uma cama de hospital, leu as histórias dos santos e em
seguida disse: “Se eles conseguiram, eu também consigo”.

A Bíblia, o Catecismo, os escritos dos
santos, a literatura espiritual e até mesmo
todo bom livro são importantes orientações
em nossas vidas. Eles inspiram nossas
orações e ações e nos ensinam sobre Deus
e o homem. Um bom livro espiritual revigora a alma e nos torna capazes de entrar em
diálogo com qualquer pessoa que nos peça
a razão de nossa esperança (cf. 1Pd 3,15).
Desde a sua fundação, a ACN distribuiu
mais de 51 milhões de exemplares da Bíblia
da Criança em todo o mundo. Além disso,
a ACN apoia muitos projetos de tradução e
publicação da Bíblia e de outros escritos teológicos, catequéticos e espirituais. Essas
publicações servem à missão pastoral da
Igreja. Elas são necessárias inclusive para
a formação de sacerdotes e de religiosos.
Entre as principais preocupações da
ACN está também a formação religiosa e a
catequese de crianças e jovens. Para esse
propósito, a ACN instituiu a Youcat Foundation, com uma editora própria. Essa Fundação desenvolve, publica e divulga material
catequético que possibilita às crianças e
aos jovens descobrir de maneira atraente a
fé como alicerce para suas vidas.
Através de publicações semelhantes
ajudamos milhões de pessoas a conhecer Jesus e a encontrar Nele a vida. Caros
amigos, contribuam para salvar almas por
meio de bons livros.

Pe. Martin M. Barta
Assistente Eclesiástico
Internacional

3

 Projeto do mês

“Ser padre é arriscar a vida pelo Senhor”. Essa
é a definição do Papa Francisco para aqueles
que decidem largar tudo e seguir a vocação
sacerdotal. Seja atuando em regiões de conflito religioso, seja pastoreando comunidades
extremamente pobres, ou ainda em meio ao
indiferentismo religioso, muitos padres enfrentam grandes obstáculos para sustentar a
fé em realidades desafiadoras, mas são fortalecidos principalmente pela certeza que aponta o Sumo Pontífice: “é pelo Senhor!”

um novo
caminho
com DEUS

A ACN ajuda 1 em cada 10
seminaristas no mundo todo.
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Ajudar os sacerdotes e apoiar a formação de seminaristas é um compromisso da ACN desde o início da Obra. Em 1948, um ano depois de fundá-la,
Padre Werenfried ajudou padres expulsos de seus
países durante a Segunda Guerra Mundial. Ao passo que esses padres eram acolhidos, logo se colocavam a serviço da Igreja, pastoreando todo povo
flagelado por essa guerra tão cruel. A dedicação em
auxiliar os sacerdotes era tão intensa que inspirou
o primeiro nome da ACN: “Ostpriesterhilfe”, que significa “Ajuda aos Padres do Leste”.
Ainda hoje o compromisso de ajudar sacerdotes
está no coração da ACN: 1 em cada 10 seminaristas no mundo recebe apoio da ACN para concluir
sua formação e se tornar um sacerdote da Igreja. E,
dentre eles, está o Irmão Bernardo, de 29 anos, um
dos onze seminaristas da Comunidade Sementes
do Verbo, uma Comunidade fundada há 15 anos em
Palmas, Tocantins.
Enquanto se prepara para a ordenação sacerdotal, Irmão Bernardo acompanha jovens em conflitos que desejam viver uma nova vida com Deus. A
capacidade para lidar com essa realidade ele tira
da própria experiência de vida. Alguns anos atrás,
Irmão Bernardo tinha uma história parecida com a
de muitos de sua idade: uma vida regada a festas,
bebidas e relacionamentos vazios. Mas, depois de

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
Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,

Irmão Bernardo: “Minha ação de
graças é poder ajudar pessoas.”

fazer um retiro chamado “Segue-me”, ele tomou
a decisão de mudar. Abandonou a vida desregrada e começou um novo caminho com Deus.
Amadurecido, passou em um concurso público
como bancário, começou a namorar e já se preparava para constituir sua família.
Embora tudo em sua vida estivesse bem, ele
ainda sentia um inexplicável vazio. Foi quando
conheceu o carisma da Comunidade Sementes do Verbo e entendeu que aquele “segue-me”
ainda não havia chegado em seu pleno cumprimento. Então, pediu demissão de seu emprego,
terminou o namoro e fez o “sabático” – período
de um ano de experiência morando na casa da

comunidade. Depois desse tempo, muito mais
que confirmar a pertença àquele carisma, Irmão
Bernardo decidiu que seria padre.
“Minha ação de graças é poder ajudar pessoas”, partilha cheio de alegria Irmão Bernardo,
testemunhando que sua vocação não é uma escolha para si mesmo, mas um dom para a Igreja
e instrumento a serviço do Reino de Deus.
Acreditando que histórias como essas podem
se repetir mais e mais, a ACN continua espalhando suas sementes para colher e oferecer à
Igreja frutos de vocações maduras dispostas a
“arriscar a vida pelo Senhor”.

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

Até os
confins
da terra
Existem cerca de 7.350 línguas em todo o mundo. A
Bíblia completa está traduzida em 692 delas; o Novo
Testamento chega a 1.547
línguas. Até que a Boa Nova
alcance todos os povos – até
os confins da terra (cf. Mt
28,19) –, podemos dizer como
o Padre Werenfried: “Ainda há
muito a ser feito”.
A toda hora recebemos pedidos para ajudar pessoas desprovidas de recursos a terem acesso
à Sagrada Escritura. E não são
poucos os lugares onde é perigoso ter uma Bíblia em casa,
como por exemplo em ditaduras
islâmicas como a Arábia Saudita.
Mas também existem povos que,
durante muitas décadas, foram
educados de modo ateísta por ditaduras antirreligiosas, hostis à
Igreja – por exemplo, na China –,
de modo que ali a literatura religiosa é urgentemente necessária.
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Bíblia traduzida para o birmanês,
língua falada em Myanmar.

Também Cuba é comunista há
quase 60 anos. No entanto, depois das duas visitas papais, o
interesse pela fé despertou novamente. A Arquidiocese de Havana
quer ensinar aos fiéis o método
da leitura meditativa e orante da
Bíblia. Isso também poderá colocar a Boa Nova como uma resposta à falta de esperança de muitos
cubanos na situação política e
econômica, e daria novo ânimo
para a vida. Uma Bíblia custa
16,97 reais, e num container fretado cabem 15.120 Bíblias. Com
isso, poderíamos incluir também
as outras dez dioceses de Cuba
nessa Nova Evangelização. Nós
confirmamos a nossa ajuda.

novas línguas, mas também na
linguagem dos tempos de hoje.
Isso aconteceu com o YouCat
( Youth Catechism, Catecismo Jovem em português) e outros escritos dessa série. Enquanto isso,
a edição só do Youcat tem uma tiragem de mais de cinco milhões
de exemplares. No entanto os jovens também podem ser atingidos em todo o mundo por meio da
internet. Por isso, as publicações
do Youcat deverão ser digitalizadas, de modo que os jovens possam receber o Catecismo e outras
informações também no celular.
Este é um autêntico investimento
no futuro. Com isso, a Boa Nova
chegará até os confins da terra.

Em muitos casos, o Catecismo
e a Sagrada Escritura precisam
ser traduzidos não apenas em

Por enquanto, vale ainda o que
disse o Padre Werenfried: “... há
muito a ser feito.”

 Padre Werenfried



Caros
Amigos

Para nós, os mais idosos, é sem-

pre causa de alegria ver fotos

de jovens felizes e comprometidos, como por exemplo em uma

Jornada Mundial da Juventude.

Isso comprova que nossa tarefa

de conduzir a próxima geração a

Deus e a um relacionamento direto com Jesus Cristo é viável.

Para que essa condução tenha

maior sucesso em todo o mundo,

Não só o homem, mas também Deus é muito melhor
do que nós pensamos. Ao confiar na Sua Providência
dificilmente exageramos.

a ACN se compromete há anos em

apoiar a pastoral familiar e juve-

nil. Patrocinamos formações para

todas as idades em vários e vários

projetos. A nossa Bíblia da CrianPadre Werenfried van Straaten

ça, almejada em todos os continentes há quarenta anos, é vista

com particular simpatia nesse



Necessidade, amor e gratidão

as cartas de vocês


̝̝Fé e Esperança renovadas

A paz! Receber a publicação da ACN
todos os meses sustenta minha fé
e me enche de esperança na Igreja e na humanidade. Posso ver o
rosto mais belo da Igreja de Cristo em testemunhos comoventes.
Com alegria pude fazer uma doação especial este mês. Obrigado por
existirem. Deus os abençoe! De um

benfeitor do Brasil

̝̝Coração da nossa Fé

Minha mãe nos familiarizou desde
cedo com o sofrimento dos cristãos
perseguidos. Ela sempre enviou



doações para a ACN, mesmo que
às vezes fosse pouco. Desde a sua
morte em 2011, eu continuei com os
donativos. Gostaria de agradecer-lhes por tudo o que a sua ajuda
torna possível e, ao mesmo tempo,
agradecer pelo ‘Eco do Amor’, que
nos remete ao coração de nossa fé.
Quero citar duas frases que li no ‘Eco
do Amor’ e que me marcaram muito:
“No fim das contas, o que vale não
é a erradicação da miséria, mas o
amor ao extremo”; e “cada iluminação, cada força espiritual, cada motivo de esperança tem sua origem
na cruz.” De um benfeitor da Bélgica

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

processo formativo. Somem-se

a isso agora as obras da série

Youcat que estão se espalhando

rapidamente e com vigor. Elas es-

tão disponíveis não apenas para

nossos irmãos e irmãs da Igreja

que sofre, mas para todas as famílias engajadas na difusão do

Evangelho.

Com sua generosa ajuda, po-

demos dessa forma construir

pontes sustentáveis de conhecimento compartilhado em torno

da nossa fé e entusiasmar os jovens para Deus.

Thomas Heine-Geldern
Presidente Executivo
Internacional
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 Imagens do cristianismo

Líbano
Pe. Toufic Bou Hadir,
responsável pelo
Departamento Juvenil
do Patriarcado Maronita.


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 |   

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

