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Mais de 40 anos de projetos 
da ACN na região.

M
ÊS

 M
IS

SI
ON

ÁR
IO

 E
XT

RA
OR

DI
NÁ

RI
O



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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Pe. Martin M. Barta
Assistente Eclesiástico 
Internacional

   Palavra viva

Para despertar uma nova 
consciência pela “missão” 
da Igreja, o Papa Francisco 
proclamou o mês de outu-
bro de 2019 como um “Mês 
Missionário Extraordinário”.
Por ocasião do centenário da 
Carta Apostólica “Maximum 
illud” sobre a missão, o Papa 
Francisco escreveu: “A ativi-
dade missionária ainda hoje 
representa o máximo desafio 
para a Igreja, e a causa mis-
sionária deve ser (...) a pri-
meira de todas as causas. (...) 
Constituamo-nos em ‘estado 
permanente de missão’, em 
todas as regiões da terra. 
(...) Que o Mês Missionário 
Extraordinário se torne uma 
ocasião de graça intensa e 
fecunda para promover inicia-
tivas e intensificar de modo 
particular a oração – alma de 
toda a missão.”

ela: ‘Sim, meu tesouro!’ Durante 
um bom tempo o diálogo entre 
os dois foi sempre o mesmo: ‘Ma-
mãe!’ – ‘Sim, meu tesouro!’ Outras 
palavras não eram necessárias. 
O Rosário... uma oração maçan-
te? Depende! Também pode ser 
uma oração cheia de alegria e de 
felicidade. Se você souber rezar 
bem o Rosário, ele pode resultar 
num olhar lançado sobre Maria 
e Jesus, tornando-se tanto mais 
íntimo quanto for recitado por 
mais tempo. É como um refrão 
que jorra do coração e que, sendo 
constantemente repetido, enleva 
a alma como numa canção. Ou 
vocês prefeririam, ao contrário, 
sutilezas teológicas de alto nível? 
Elas não seriam adequadas para 
os simples”.

Caros amigos, o propósito da 
missão é levar o Reino de Deus 
a todas as pessoas. E esse Reino 
pertence àqueles que, como Je-
sus nos diz, são como que crian-
ças (cf. Lc 18,16). Que, no mês 
missionário de outubro, a oração 
do Rosário nos inflame de uma 
renovada confiança em Deus e 
de amor missionário para com 
todas as pessoas. 

Sim, a “missão permanen-
te” só pode ser concretizada por 
meio da oração permanente. 
Quem também nos ensina isso é 
a “pequena santa” Teresinha do 
Menino Jesus que, embora nun-
ca tenha deixado o seu conven-
to, foi declarada padroeira das 
missões: “Oração e sacrifício são 
toda a minha força. São as armas 
invencíveis que Jesus me deu. 
Elas podem tocar as almas muito 
mais do que as palavras”, escre-
ve ela. Junto com muitos outros 
santos podemos dizer que ne-
nhuma outra oração nos leva a 
uma entrega tão profunda e filial 
a Deus e a Maria que o Rosário. 
Ele é propriamente a verdadeira 
arma dos santos. Portanto, certa-
mente não é por acaso que o mês 
missionário de outubro seja tam-
bém o Mês do Rosário.

O Papa do Sorriso, como João 
Paulo I foi chamado, disse em 
uma de suas catequeses: “Eu vi 
no trem uma mulher que colocou 
seu bebê para dormir na rede de 
bagagem. Quando o pequeno 
acordou, viu do alto da rede sua 
mãe, sentada à sua frente, o vi-
giando. ‘Mamãe’, ele chamou. E 
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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.

Certa vez um missionário disse 
que, quando ele está em seu barco 
navegando pelos rios da Amazônia, 
o segredo para não desperdiçar 
tempo e combustível durante a 
viagem é manter sempre o olhar 
na árvore mais alta e distante que 
se vê no horizonte. Isso o ajuda a 
navegar em linha reta ao invés de 
ficar “serpenteando” os imensos 
rios com dimensões quase 
oceânicas.

AMAZÔNIA
Mais de 40 anos de projetos 

da ACN na região.

Na evangelização da Amazônia também é 
assim: os missionários precisam manter o 
olhar fixo em Jesus Cristo para realizarem 
seu trabalho sem ficar “serpenteando” pelos 
diversos desafios próprios da região.

   Amazônia
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                     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.

Desde a década de 70 – até hoje!

A ACN auxilia projetos na 
Amazônia desde a década de 
70, quando 320 caminhões fo-
ram enviados para possibilitar 
que 32 dioceses tivessem meios 
para chegar a comunidades até 
então nunca visitadas pela Igre-
ja Católica. Foi um projeto que 
permitiu apresentar Jesus pela 
primeira vez a muitos povos.

Foi com o objetivo de apre-
sentar Jesus também às novas 
gerações que a ACN traduziu a 
Bíblia da Criança para línguas 
faladas pelos povos nativos da 
Amazônia, como o Tupi-Gua-
rani, Tukano, Macuxi e Ticuna. 
Para muitas crianças – e adul-
tos – foi a primeira vez que pu-
deram ler o Evangelho em sua 
própria língua.

Em várias comunidades ri-
beirinhas da Amazônia, a úni-
ca fonte de informação do que 
ocorre no resto do mundo só é 
possível via rádio. A manuten-
ção da fé dessas pessoas, em 
grande parte, também é via rá-
dio. Pensando nisso a ACN ajuda 
a manter em funcionamento as 
rádios católicas na região.

A visita pastoral de um sa-
cerdote, de uma religiosa ou 
mesmo de um catequista é uma 

verdadeira honra para as co-
munidades mais distantes. No 
entanto, em muitos lugares re-
motos da imensidão amazônica 
os sacerdotes só conseguem 
chegar duas vezes ao ano; seja 
por conta das distâncias, pela 
falta de recursos para o trans-
porte ou pela escassez de sacer-
dotes que vivem na região. Para 
superar isso, a ACN – graças 
aos benfeitores – possibilitou a 
compra de barcos mais prepa-
rados, mais econômicos e mais 
rápidos para os missionários.

São inúmeras as iniciativas 
que estão acontecendo na Ama-
zônia, graças a Deus e graças a 
você. Mas é verdade que ainda 
há muito o que fazer. As voca-
ções na Amazônia precisam de 
ajuda para seguirem com os 
estudos e muitos outros missio-
nários precisam de transporte 
adequado. Também religiosas 
que doam suas vidas precisam 
do básico para sobreviverem. 

Enquanto a missão desses 
heróis é viver suas vidas evan-
gelizando em meio às dificulda-
des, a nossa missão é ajudá-los 
a ter os recursos para realiza-
rem suas atividades. Continue 
ajudando a ACN. Você é parte in-
dispensável dessa missão!

© Ismael Martínez Sánchez / ACN
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   Terço das crianças

O Terço das Crianças é um movimento mundial de 
oração, desde a Austrália, Ásia, Europa, África e 
Américas. Há 13 anos as crianças rezam o Terço, 
sempre no dia 18 de outubro. E este ano também 
pelas missões.

Tudo começou na Venezuela. Algumas mães desco-
briram que um pequeno grupo de crianças – todas com 
menos de dez anos de idade – rezavam o Terço. Era o 
segredo daquelas crianças. Uma daquelas mães, em se-
guida, recordou a promessa feita por São Padre Pio, que 
havia dito: “Quando um milhão de crianças rezarem o 
Terço, então o mundo vai mudar.”

O segredo das crianças, agora revelado, já se espalhou 
por grupos de catequese, conventos, colégios e famílias 
de muitos outros países. Hoje, os grupos de crianças que 
rezam o Terço no dia 18 de outubro são incontáveis.

Este ano, a iniciativa “Um milhão de crianças rezam 
o Terço pela Paz” tem um objetivo adicional: rezar pelas 
missões. O Papa Francisco declarou outubro como um 
Mês Missionário Extraordinário mundial. É também para 
esse objetivo que as crianças oferecem suas orações – 
multiplicadas por um milhão.

Motive o seu grupo e participe! No site tem mais 
informações e o material – com cartaz e livrinho – para 

download.

UM MILHÃO
DE CRIANÇAS

REZAM O TERÇO 
PELA PAZ

Dia 18 deoutubro, ondevocê estiver.

parti
cipe

você
também

Motive o 
grupo de 
catequese, 
a família, 
amigos e 
todas as 
pessoas 
que você 
ama a 

rezarem 
o terço 
no dia 
18 de 

outubro.

Mais informações em 
acn.org.br/terco-das-criancas
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 Thomas Heine-Geldern
Presidente Executivo 
Internacional

Amigos
Estas linhas me dão sempre a 
oportunidade de lhes agradecer 
em nome de todos que são benefi-
ciados pelos nossos projetos, con-
tinuando assim a construir pontes 
de amor e de fé entre nossos ben-
feitores e a Igreja que sofre.

Hoje, porém, tomo a liberdade de 
me dirigir a vocês com um pedi-
do. Meu pedido visa a sua par-
ticipação na missão, de modo 
especial na missão que cada um 
de nós possui na própria vida. 
Independente se somos benfei-
tores, voluntários, colaboradores 
ou amigos da Obra, todos somos 
chamados a dar testemunho de 
Jesus e de sua Boa Nova em nos-
sa vida diária. Estou convencido 
de que só podemos ajudar nossos 
irmãos cristãos em necessidade 
se, por meio do nosso exemplo, 
nos esforçarmos em despertar 
nos outros a opção por Deus e 
pelo seu projeto de salvação.

Não se trata de impor nossa fé a 
quem quer que seja, mas de fazê-
-la brilhar de tal modo que as 
pessoas próximas a nós encon-
trem a coragem de dar a si mes-
mos uma chance para a fé.

Que por meio da nossa ação con-
junta possamos despertar o inte-
resse por Deus!

 ̝ Cuidando do jardim
Tenho um jardim bem grande e 
costumava pedir a um jardineiro 
para o limpar e arrumar. Há pouco 
tempo deixei de lhe pedir este ser-
viço e comecei a dedicar um pouco 
do meu tempo, que quase não te-
nho, para eu mesma cuidar do jar-
dim. Assim, estou economizando o 
dinheiro que era reservado ao jar-
dineiro para enviar à ACN. Me emo-
ciona muito o trabalho que fazem 
pelos mais necessitados. De uma 
benfeitora de 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

 ̝ Pacificar os corações
Gostaria de agradecer à ACN e, por 
meio da minha doação, encorajá-
-los na sua excepcional missão, 
com a qual pacificam os corações 
de tantos irmãos e irmãs perse-
guidos, enxugando suas lágrimas, 
fazendo chegar o calor de que pre-
cisam tão urgentemente nas tre-
vas dos tempos atuais, e com a 
qual transmitem a tocha da luz do 
Evangelho, Nosso Senhor Jesus, a 
Luz do mundo. De um benfeitor da 
França

   Padre Werenfried



   Necessidade, amor e gratidão as cartas de vocês

Padre Werenfried van Straaten

Caros



Quando tivermos passado pela porta escura da morte e nos 

encontrarmos diante da cadeira do Juiz – Teu Filho – faz, 

Maria, com que te encontremos aí com um sorriso nos 

olhos e possamos dizer tranquilamente: ‘Olá, Mãe’.”

UM MILHÃO
DE CRIANÇAS



   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  |    

Vaticano 
Thomas Heine-Geldern, 
presidente executivo 
da ACN, recebe do Papa 
Francisco um exemplar dos 
6 mil terços abençoados que 
serão enviados para a Síria, 
na campanha “Consola meu 
Povo”, promovida pela ACN.
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