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“A desigualdade gerou um grupo considerável de indigentes, cuja 
condição aparece ainda mais dramática quando comparada com a riqueza 

alcançada por poucos privilegiados.” Papa Francisco
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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

   

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

Atravessamos um ano mar-
cado pela crescente e acen-
tuada distância entre os 
“poucos privilegiados” que 
tudo possuem e os “muitos 
necessitados” que nada con-
seguem. Essa é uma realida-
de intrigante e inquietante, da 
qual não podemos disfarçar, 
mas, sim, procurar os meios 
necessários para transformá-
-la. Em sua mensagem divul-
gada para a celebração do 
‘III Dia Mundial dos Pobres’ 
deste ano, o Papa Francisco 
lamenta que “a desigualdade 
gerou um grupo considerável 
de indigentes, cuja condição 
aparece ainda mais dramáti-
ca quando comparada com a 
riqueza alcançada por poucos 
privilegiados.”

Somos interpelados pelo Papa 
quando ele revela que “o compro-
misso dos cristãos não consiste 
apenas em iniciativas de assistên-
cia que, embora louváveis e neces-
sárias, devem tender a aumentar 
em cada um aquela atenção plena, 
que é devida a toda a pessoa que 
se encontra em dificuldade. Não é 
fácil ser testemunha da esperança 
cristã no contexto cultural do con-
sumismo e do descarte, sempre 
propenso a aumentar um bem-es-
tar superficial e efêmero. Requer-
-se uma mudança de mentalidade 
para redescobrir o essencial, para 
encarnar e tornar incisivo o anún-
cio do Reino de Deus.”

   Palavra viva

Precisamos ser testemunhas 
de uma esperança que não es-
morece apesar dos sinais de in-
diferenças presentes no mundo, 
acompanhados dos muitos re-
latos tristes que nos chegam de 
todos os lados e acabam influen-
ciando os nossos ambientes, in-
clusive dentro da Igreja. Somos 
chamados a guardar a fé e manter 
a esperança, pois o que nos move 
é o próprio Cristo. Nele nos reves-
timos de uma outra linguagem, 
de um novo pensamento e, prin-
cipalmente, de um novo modo de 
agir, o que nos impele a abraçar 
a fé com compromisso junto aos 
que mais sofrem, uma condição 
inerente a nós, cristãos. Sem essa 
dimensão, seria como retirar a 
pulsação do coração do Deus.

Importante: o pobre não é ob-
jeto de nossos discursos e elabo-
rações conceituais. Deus se fez 
pobre para que, na sua pobreza, 
a nossa pobreza seja alcançada 
e redimida. É oportuno abraçar 
as inúmeras formas de pobreza, 
sem tornar invisível aquela que 
é visível aos nossos olhos, corri-
gindo nossa frieza que alimenta 
a indiferença.

Ao concluir a caminhada des-
te ano litúrgico rendamos graças 
ao Senhor e renovemos sempre 
mais a nossa esperança num 
mundo de mais amor e com 
uma justa distribuição dos bens 
da criação, entregues por Deus 
como bênção para todos.
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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.

AMOR QUE SEGUE ALÉM DA VIDA
Herança: uma forma de eternizar a caridade
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Não faz muito tempo que três 
irmãs de sangue decidiram doar 
seus dois imóveis como herança 
para a ACN: “Nós sempre acom-
panhamos a ACN pela televisão, 
ajudávamos como podíamos, 
mas nunca tínhamos pensado 
em fazer uma ajuda maior. Com 
o tempo, percebendo que gra-
ças a Deus ninguém em nossa 
família estava passando neces-
sidades, decidimos passar nos-
sos dois imóveis para o nome da 
ACN, como herança.” Essa foi a 
forma que as irmãs encontraram 
de perpetuar para a eternidade o 
bem que elas realizam agora.

A doação de herança é uma 
grande decisão, e como todo 
passo de fé, a alegria vem em 
seguida, como conta uma das ir-
mãs: “Quando terminamos todo o 
procedimento para a doação dos 
imóveis, sentimos uma tranqui-
lidade muito grande, porque ve-
mos em muitas famílias que os 
bens deixados, por vezes, geram 
brigas. A ACN fez todo o processo, 
deu todo o suporte, foi um sen-
timento de felicidade saber que 

essa herança irá ajudar tantas 
pessoas que estão sofrendo nes-
te mundo.”

As irmãs ainda deixam um 
bonito testemunho para aqueles 
que estão na dúvida sobre dar 
esse passo: “Nós acreditamos 
que o pouco que cada um fizer 
será muito bom para tantos que 
estão em uma situação tão difícil. 
Nós indicamos para as pessoas 
que estiverem em dúvida que, 
pela ACN, o bem realmente é feito. 
Essa Obra tem uma organização 
muito boa e oferece a segurança 
de que os donativos vão chegar 
no lugar certo, é uma Fundação 
ligada ao Papa Francisco; a sua 
equipe é entusiasta pela causa, 
eles têm uma entrega tão bonita 
para Deus, podem confiar. A ACN, 
ao realizar a sua missão, também 
está ajudando a salvar as nossas 
almas. No dia a dia somos bom-
bardeados com notícias de tantas 
coisas erradas e, ao ver o traba-
lho da ACN, nos convertemos. Que 
Deus abençoe e confirme o traba-
lho da ACN nessa linha de frente. 
Nós rezamos muito por vocês.”

Se você tem o desejo de doar parte da sua herança, deixan-
do um legado de fé para os que mais precisam, entre no 
site da ACN (acn.org.br/heranca) para mais informações, 
ou ligue 0800 77 099 27. Se preferir envie um e-mail para 
heranca@acn.org.br. Além de um gesto concreto de gene-
rosidade, sua partilha é um testemunho de fé, compaixão 
e compromisso que faz do trabalho da ACN um milagre 
diário na vida de muitos que gritam por socorro.

A ACN não existiria 
sem os benfeitores. 
São eles que, por 
meio da oração e da 
partilha, ajudam os 
cristãos que mais 
sofrem no mundo. 
Os benfeitores são, 
sem sombra de 
dúvidas, o maior 
tesouro dessa obra. 
A cada dia esses 
‘heróis sem capa’ 
realizam gestos de 
caridade que superam 
as expectativas, desde 
aqueles que fazem 
grandes doações 
até os que recolhem 
latinhas para vender 
e doar o valor à ACN. 
Todos esses donativos 
são como os cinco 
pães e dois peixes nas 
mãos de Jesus que, 
ainda hoje, multiplica 
a nossa caridade e 
realiza verdadeiros 
milagres.
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   Igreja pelo mundo

“A alma humana tem duas 
forças, uma ativa e outra con-
templativa. Por meio da pri-
meira se avança, e por meio da 
segunda se alcança a meta.” 
Esta frase de Santo Agostinho 
anima as religiosas da jovem 
comunidade ‘Maria Estrela da 
Manhã’, que são contemplati-
vas, mas não de clausura.

Elas cultivam a oração silen-
ciosa e a Adoração, especialmente 
com jovens. Fundada na Espanha 
em 2014, a comunidade já conta 
com 300 Irmãs em 13 países. Há 
três anos elas estão também em 
Burkina Faso, na Arquidiocese 
de Ouagadougou. Lá, elas vivem 
de acordo com as regras religio-
sas, que estabelecem a primeira 
oração às cinco horas da manhã. 
Durante o dia chegam os fiéis das 
comunidades, pedem conselhos 
e rezam com elas. Muitas vezes 
as Irmãs também vão às aldeias, 
para ajudar as mulheres nas ati-
vidades domésticas ou para falar 
de Deus às crianças. É missão, 
com oração e ação. A seara ger-
mina. E nas frequentes noites de 
Adoração, especialmente antes de 
grandes festas como Páscoa, Pen-
tecostes e Natal, são os jovens que 
vêm até as Irmãs. Aqui, na capela 
da comunidade, se vê concreta-
mente o que o Papa Francisco for-
mulou: “A juventude é a maior e 
mais preciosa riqueza da África”. 

para o aluguel, alimentação, 
transporte, remédios e necessi-
dades do dia a dia. Parte desses 
recursos elas conseguem pela 
venda de tecelagem, bordados 
e decoração de velas de Páscoa. 
Mas, concretamente, as Irmãs de-
pendem de doações, isso numa 
nação que está entre as mais po-
bres do mundo. Elas se confiam 
inteiramente na Providência de 
Deus. Hoje, essa Providência pode 
ser você, por meio da ACN. Nós 
prometemos ajudar as religiosas, 
resta-nos apenas saber quem se 
compromete conosco.

Elas precisam de uma sólida 
formação, do espírito e do cora-
ção, para levar as crianças e os 
jovens de hoje até Deus. Nesse 
sentido, as Irmãs se apoiam prin-
cipalmente na Sagrada Escritura 
e nos documentos do Magistério. 
Elas estudam e rezam em peque-
nos grupos. Mas é o exemplo das 
Irmãs e a sua alegria de viver que 
convencem toda essa gente de 
que vale a pena viver para Deus.

Nesses poucos anos, desde 
que as quatro Irmãs provenientes 
da França, de Taiwan e dos Cama-
rões vivem na Arquidiocese, no 
Santuário Mariano de Nossa Se-
nhora de Yagma, o número delas 
já aumentou para sete. E outras 
já estão aguardando, mesmo sa-
bendo que as Irmãs vivem na po-
breza. Elas precisam de recursos 

Dupla
Missã

Alegria de 
viver em 
tudo o que 
fazem: as 
Irmãs Marie 
e Alix.

“Se não vos 
tornardes 

como essas 
crianças...”: 

Adoração 
na capela 

das Irmãs.
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Frei Hans Stapel, ofm.
Presidente Nacional



Amigos
Queridos benfeitores. Chegando 
em uma certa idade, a gente per-
cebe que a vida passa muito rá-
pido e começa a pensar mais na 
vida depois da morte. Eu penso 
então no Padre Werenfried, que já 
está no Paraíso há muitos anos. 
Eu quero um dia encontrá-lo e 
agradecê-lo pela inspiração que o 
levou a fazer tanto bem pelos que 
precisam. 

Nós, que estamos aqui, temos que 
fazer essa obra maravilhosa, que é 
a ACN, crescer sempre mais. O Pa-
dre Werenfried teve a inspiração 
de ensinar que o amor reconcilia 
depois da guerra. Mesmo estando 
tudo destruído, ele acreditou no 
amor e animou tanta gente a fazer 
o bem, esse é o caminho. 

Foi assim também que ele se pre-
parou para agora estar no céu: fa-
zendo o bem e animando outros. 
O Amor abre as portas do Paraíso, 
vamos ser julgados um dia pelo 
amor que tivemos pelos neces-
sitados, pobres, doentes, presos, 
aqueles que têm fome e aqueles 
que estão nus. O julgamento é 
somente sobre o amor. Por isso, 
queridos benfeitores, não vamos 
desanimar do amor. O amor nos 
faz feliz e também ajuda mui-
ta gente. Muito, muito obrigado, 
Deus lhes pague por tanto amor. 
Paz e Bem,

 ̝ Simão Cireneu
Obrigada pela sua dedicação em fa-
vor de nossos irmãos e irmãs que 
sofrem por causa da própria fé. Os 
senhores estão do lado deles a fim 
de nos alertar para as dificuldades 
de suas vidas diárias. Essas pesso-
as são o ‘Simão Cireneu’ do nosso 
tempo. Jesus lhes dá a honra de 
ajudá-Lo a levar a Sua cruz, mesmo 
que não a tenham escolhido. Cabe 
também a nós compartilhar essa 
honra, ajudando-os através de nos-
sa oração e de nossa generosidade. 
De uma benfeitora da França

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

 ̝ Meu presente de 90 anos
Não foi por coincidência que che-
gou à minha casa o pedido de do-
ação urgente para a Mauritânia, na 
África. Eu havia feito uma intenção 
a Deus de que quando eu comple-
tasse os meus 90 anos (que ocor-
reu em agosto deste ano), eu não 
queria ganhar nenhum presente, 
por menor que fosse. Mas que o 
meu presente [valor] fosse coloca-
do num envelope. Arrecadamos R$ 
1.550,00 e enviamos à ACN. Orem 
por mim. Que Deus os abençoe! De 
uma benfeitora do Paraná, Brasil

   Padre Werenfried



   Necessidade, amor e gratidão as cartas de vocês

Padre Werenfried van Straaten

Caros



Após minha aposentadoria e apesar da saúde frágil, eu 

continuarei sendo um mendigo, e continuarei lembrando 

a vocês os milhões de irmãos que se confiam aos nossos 

cuidados e que carregam a amarga glória do Crucificado.



   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  |    

O ícone foi enviado 
para peregrinar 
nas dioceses e 
paróquias da 
Síria como um 
alvorecer de 
esperança, para 
trazer paz e 
consolo. A bênção 
do ícone lançou 
uma campanha 
ecumênica 
de oração: 
“Consola meu 
Povo”, apoiada 
pela Fundação 
Pontifícia ACN, 
para alcançar 
as famílias das 
vítimas de guerra.

Síria 
Nossa Senhora 

das Dores, 
consoladora dos 
sírios. O ícone foi 
feito por Spiridon 

Kabbash, padre 
greco-ortodoxo de 

Homs (Síria) em 
agosto de 2019, e 

abençoado pelo 
Papa Francisco no 

dia 15 de setembro 
de 2019.




