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Publicada inicialmente em 1979, a Bíblia da Criança tem 
mais de 51 milhões de exemplares distribuídos em 191 

línguas por todo o mundo.



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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Fr. Rogério Lima, O. Carm.
Assistente Eclesiástico 

Nacional

Não é tão fácil reconhecer que 
esse “mundo velho” deve desa-
parecer. Mundo que, aqui, não 
consiste, em primeiro lugar, na 
descrição da realidade, mas cor-
responde bem mais às nossas 
atitudes que definem o estilo e 
projeto de vida que vivemos e 
assumimos. Não podemos dis-
sociar estas duas dimensões: o 
falar e o atuar, ou como muitos 
afirmam, a necessária coerência 
entre as palavras e os exemplos. 

É incoerente desfrutar da tec-
nologia de comunicação e, por 
outro lado, estabelecer barreira 
de separações, mundos intrans-
poníveis de acesso ao outro, pro-
liferando a indiferença. O que nos 
une deve ser muito mais forte do 
que aquilo que nos separa. E o 
que verdadeiramente nos une é a 
vida nova trazida por Cristo. A no-
vidade que ele inaugura consiste 
em sua exemplar atitude de aco-
lher a todos, servir e ajudar. Não 
é suficiente falar ao mundo sobre 
o Cristo, mas se torna necessário 
viver a vida nova trazida por Ele.

Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho 
desapareceu. Tudo agora é novo (2Cor 5, 17). Esta é a convic-
ção que deve acompanhar a vida de todos aqueles que fazem 
uma experiência com Jesus Cristo. O que tem de inquietante 
nesta passagem bíblica é a atitude permanente que deve 
acompanhar o novo modo de agir dos que foram configurados 
em Cristo como novas criaturas.

Portanto, não nos deixemos 
infectar pela soberba e ignorân-
cia; ao contrário, na conclusão 
desta reflexão, sublinho este 
pensamento: “A comunidade ‘dos 
que nasceram para a vida nova’ 
se assemelha mais a uma famí-
lia que a uma fábrica. Não é uma 
fábrica para produzir e oferecer 
serviços; é, primeiramente um 
espaço de vida e de relação; um 
espaço de encontro pessoal e in-
terpessoal. A comunidade repre-
senta, antes de tudo, um lugar de 
busca do Deus vivo. O encontro 
requer comunicação e diálogo. E 
como diz um cardiologista: a co-
municação faz bem ao coração” 
(Bonifácio Fernandez).

Os obstáculos e os desafios es-
tarão sempre por perto, mas nun-
ca deixemos de acreditar na vida 
nova, um presente de Deus que vê 
em nossas dificuldades e limites 
o lugar de misericórdia, que tanto 
recebemos quanto devemos dar.

   Palavra viva
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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.

da40

ANOS

No Congo (foto) ou em qualquer 
outra região do mundo, a ACN 
leva a Palavra de Deus para as 
novas gerações por meio da 
Bíblia da Criança.

BÍBLIA
CRIANÇA

acesse a página da 
Bíblia da Criança
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Com a bênção
dos Papas

Em 1979, São João Paulo II es-
tava presente na Conferência 
Episcopal Latino-Americana 
de Puebla, no México, e se 
alegrou durante a primeira 
apresentação da Bíblia da 
Criança. O Papa Bento XVI, em 
visita ao Brasil, entregou nas 
mãos de uma criança o exem-
plar que representa o número 
de 10 milhões da Bíblia da 
Criança em português do 
Brasil. E o Papa Francisco já 
havia solicitado milhares de 
Bíblias da Criança, quando 
Arcebispo de Buenos Aires.

Agora, depois de quarenta 
anos, existem 51.188.209 exem-
plares em 191 línguas (dados de 
junho de 2019). E isso não é o fim. 
Todos os dias, novas encomen-
das e pedidos chegam do mun-
do inteiro, vindos de paróquias, 
dioceses e ordens religiosas po-
bres demais para pagar pelo seu 
próprio material catequético. Por 
exemplo, enviamos para as sete 
dioceses do Paquistão 80.000 
exemplares em língua urdu; para 
a Igreja greco-católica na Ucrânia 
enviamos 50.000 exemplares com 
ilustrações de ícones; também a 
diocese de Tarahumara, no norte 
do México, recebeu 10.000 exem-
plares. A Bíblia da Criança não 
evangeliza somente as crianças, 
mas também seus pais, que em 
muitas realidades acompanham 
seus filhos no estudo bíblico.

Além dos pedidos, recebemos 
todos os dias cartas de agradeci-
mento. Para muitas crianças de 
países pobres, por exemplo em 
Moçambique, país que recente-
mente foi tão flagelado por ca-
tástrofes naturais, esse é o único 
livro que elas têm. Não se pode 
imaginar, escreve o Padre Ottori-
no, qual é o efeito que um livri-
nho desses suscita no coração 
das pessoas. Dieudonné, de 13 
anos, do Togo, agradece com es-
tas palavras: “Todas as palavras 
de Jesus nos fazem pensar e nos 
dão um sentido para a vida”. Mui-
tos se emocionam: para o peque-
no Mikel da Albânia, “isso que 
fizeram com Jesus é muito tris-
te”. E de presidiários brasileiros 
recebemos essas linhas: “Estou 
preso na cadeia porque assassi-
nei uma pessoa. Tenho Aids. Só 
Deus sabe de mim. Eu não sei o 
que vai ser da minha vida, mas 
uma coisa é certa: esta pequena 
Bíblia vai me ajudar”.

Não se conhece todos os fru-
tos produzidos nem se pode pre-
ver os que ainda serão colhidos  
no futuro pelos 51 milhões de 
sementes sob a forma da Bíblia 
da Criança. Esse livro traz em 
si uma bênção especial, desde 
que o Padre Werenfried assina-
lou seu início, no Ano da Crian-
ça, em 1979, com estas palavras: 
“Crianças precisam de algo como 
uma Bíblia da Criança para que 
a imagem de Cristo se torne viva 
nelas”. A semente brotou nos co-
rações das crianças, e não para 
de florescer, graças à generosida-
de de vocês.

Nigéria

Egito

Papua-Nova Guiné

Brasil
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   Igreja pelo mundo

Há um laço indissolúvel que une as pessoas na 
sua diversidade de etnias, línguas e culturas, se-
gundo o Papa Francisco. Para reconhecer essa 
diversidade como uma riqueza, é necessária 
uma formação da mente e do coração.

A formação necessária para perceber essa ri-
queza e esse vínculo, para assim demolir precon-
ceitos, pode ser adquirida na forma de grupos de 
discussão, simpósios, cursos ou seminários. O Cen-
tro de Paz na Arquidiocese de Lahore, no Paquis-
tão, oferece toda uma variedade de formatos para 
o diálogo entre cristãos e muçulmanos. Dessa for-
ma “aprendemos a conhecer a religião dos outros e 
criamos uma cultura da tolerância, da aceitação e 
da coexistência pacífica”, afirma o diretor do centro, 

o padre dominicano James Channan. E para o Car-
deal Joseph Coutts, Arcebispo de Karachi, o diálogo 
sobre a convivência é importante em vista da situa-
ção atual no Paquistão. Ele complementa: “Procura-
mos valores que temos em comum e trabalhamos 
com eles. Dessa forma nós damos à sociedade uma 
mensagem que supera os preconceitos”. O Centro 
elaborou um projeto de três anos até 2021. Em um 
país islâmico, onde os cristãos representam 1,8%  
da população; mais de 40% não sabem escrever 
nem ler; onde a violência, a discriminação contra as 
minorias, bem como o fanatismo e o uso abusivo da 
lei da blasfêmia estão na ordem do dia; esse diálogo 
não é um acontecimento de conto de fadas, mas é 
uma questão de sobrevivência. Padre James  nos 
pediu ajuda para que essas formações não tenham 
que parar por falta de recursos financeiros.

Procurar 

No Paquistão 
é fundamental 

conhecer a religião 
dos outros para 

criar uma cultura 
de tolerância e 
de coexistência 

pacífica.
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Frei Hans Stapel, ofm.
Presidente Nacional



Amigos
Caríssimos benfeitores, como 
é bom poder ajudar os outros a 
fazer todo o esforço para formar 
homens novos, mulheres novas, 
ajudar os seminaristas e as ir-
mãs, que em tantos lugares doam 
as suas vidas.

Eu penso nos mosteiros contem-
plativos, como os das Clarissas e 
de tantas outras ordens que re-
zam todos os dias para a huma-
nidade viver em paz. Todas elas 
precisam do nosso apoio. Como 
é importante também formar se-
minaristas que no amanhã sejam 
padres verdadeiros, que doam 
suas vidas aos outros. Só no céu 
vamos entender o bem que um 
padre e uma freira podem fazer. 
Quando os auxiliamos, estamos 
sobretudo ajudando os peque-
ninos de Deus, aqueles que es-
peram para ouvir a Palavra, que 
desejam receber os sacramentos 
e anseiam crescer sempre mais 
na fé.

Obrigado pelo seu apoio de sem-
pre ajudar para podermos dizer 
a cada padre, a cada irmã que 
eles não estão sozinhos. Estamos 
juntos nessa luta onde você está 
dando sua vida pelos outros. 

Obrigado a cada um pela ajuda. 
Paz e bem.

 ̝ Ajuda na difusão da fé
Peço que o meu donativo seja usa-
do para ajudar padres e religiosos 
e o seu trabalho de difusão da fé. 
Acho que há suficientes organi-
zações humanitárias que ajudam 
pessoas com necessidades físicas. 
Mas quando as pessoas conhecem 
Deus e as Suas promessas, podem 
encontrar refúgio n’Ele e assim 
sentir-se ajudadas. E isso não se-
ria possível se ninguém lhes fa-
lasse de Deus. De um benfeitor da 
Austrália

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

 ̝ Informação que agrega
São várias as publicações que nos 
ajudam muito, esclarecem sobre 
assuntos que às vezes desconhe-
cemos ou temos dúvidas. Sou feliz 
por poder ajudar essa entidade, que 
tanto faz pelos mais necessitados 
no mundo inteiro. De uma benfeito-
ra de Porto Alegre, Brasil

 ̝ Local de encontro
Aqui você encontra o amor.
De uma amiga do Rio de Janeiro, 
Brasil

   Padre Werenfried



   Necessidade, amor e gratidão as cartas de vocês

Padre Werenfried van Straaten

Caros



Se na confusão espiritual de hoje - cujo fim ainda não está 

à vista - dermos aos fiéis clareza, certeza, consolação e 

coragem, os que procuram Deus auxiliar-nos-ão com incrível 

generosidade a prosseguir a obra confiada a nós pela Igreja.



   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  |    

Negombo, Sri Lanka 
Após quatro meses 
do ataque suicida que 
ceifou a vida de 100 
pessoas no Domingo 
de Páscoa, a imagem 
de Jesus permanece 
coberta com o 
sangue dos mártires 
daquele dia.




