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Neste Natal, veja como sua doação pode realizar um verdadeiro milagre na vida 
dos que mais precisam. Milagres como o da comunidade Missão Belém, que 

evangeliza e restitui a dignidade de pessoas em situação de rua.
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O carinho 
pelos mais 
necessitados – 
Padre Gianpietro 
acolhe um 
“irmão de rua”.
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Na recitação do Credo durante a Missa, a liturgia prevê que os fiéis inclinem a cabeça 
durante as palavras “que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem 
Maria”. E no Natal, diante dessas palavras, que até nos ajoelhemos. O mistério do 
Natal está no centro de nossa fé. Sem a encarnação de Deus, sem o nascimento de 
Cristo, os fiéis seriam de fato “obscurantistas” – como os cristãos eram ridiculariza-
dos pelo Iluminismo – e a fé seria um obscurantismo sombrio, feito para manter as 
pessoas na ignorância e para impedir seu livre pensar.

ocentrodaNOSSAfé
Mas essa pretensão da verdade total não se 

tornaria esmagadora? Ela não estaria roubando 
a liberdade? Não. Basta olhar para o mistério do 
Natal, a vida, morte e ressurreição de Jesus. A 
fé revelada em Jesus não prevalece por meio da 
violência, mas se doa no serviço ao outro e assim 
toca a razão, a consciência e o coração. A pessoa 
de verdadeira fé não é arrogante, mas humilde. 
Ela sabe que não é ela que possui o amor, mas, é 
o amor que a envolve e a possui.

Caros amigos, o Natal nos convida a renovar a 
alegria da fé e atualizar um testemunho generoso 
ao mundo. Desejo a vocês um Natal abençoado.

A verdade é exatamente o oposto: a fé é a ver-
dadeira luz. Ela não é um salto cego no vazio, con-
tra a razão, mas é capaz de ver, ouvir e tocar. A luz 
da fé não é um sentimento subjetivo, capaz, quem 
sabe, de aquecer o coração por algum tempo ou 
de promover um conforto pessoal. Ter fé é teste-
munhar em favor de uma pessoa concreta, Jesus 
Cristo; significa acreditar em seus atos e em suas 
palavras como Filho de Deus que se fez homem. 
No encontro com Ele, Deus nos doa o seu amor 
transbordante e nos comunica as palavras da 
Verdade, que iluminam não apenas determinados 
momentos de nossa vida, mas a nossa existência 
inteira. Ele fez de tudo para nos dar a garantia de 
que o seu amor é digno de confiança e de que tudo 
o que é bom tem origem nele. Portanto, a fé é um 
conhecimento que confere a toda a realidade uma 
nova lógica. A fé é a verdade que esclarece tudo.

Pe. Martin M. Barta
Assistente Eclesiástico Internacional

©
 Ilona Budzbon/ACN

   Palavra viva
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Neste Natal, veja como sua doação é um verdadeiro 
presente de fé que recupera a vida do mais pobre a 
partir do Evangelho.

                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.



   Projetos / Missão Belém

Quando aconteceu a história do Natal de Jesus Cris-
to, Deus mostrou o seu modo de escrever a história: ao 
invés de escolher o centro do Judaísmo, Jerusalém, Ele 
se manifestou a uma simples jovem de Nazaré, Ma-
ria; no lugar dos doutores da lei, os pastores de Belém 
foram os primeiros a serem convidados pelos anjos a 
visitarem o Menino na manjedoura; em troca de uma 
hospedagem confortável, estava ali uma estrebaria. 
Deus não estava excluindo ninguém, mas mostrou 
que, aqueles que o quisessem acolher, precisariam ter 
o coração humilde e desapegado.

Ser família
para quem não tem

MISSÃO BELÉM

Padre Gianpietro 
celebra na 
“Cracolândia” – 
as drogas são 
fortes, mas Deus 
é muito mais.
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Mais de dois mil anos depois, Deus não mudou 
sua forma de se manifestar. Quem desejar vê-lo 
nascendo, tem que estar com o coração humilde 
para o acolher. Essa humildade é encontrada no 
seu coração de benfeitor, permitindo que acon-
teçam projetos como o que apresentamos agora, 
um verdadeiro milagre de Natal:

A cidade de São Paulo tem mais de 25 mil pes-
soas em situação de rua, ou, “irmãos da rua”, 
como são chamados pelos missionários da Mis-
são Belém – fundada em 2005 pelo Padre Gian-
pietro Carraro e a Irmã Cacilda da Silva Leste. Os 
fundadores definem o carisma da comunidade 
de justamente viver o que aconteceu na noite de 
Natal: “se encarnar no meio dos pobres para que 
Deus possa alcançá-los de forma mais profunda”. 
Os missionários da Missão Belém vivem concre-
tamente com os irmãos de rua. “O único modo 
para entrar na vida desses irmãos era partilhar 
tudo. Dormir com eles nas ruas por meses, comer 
o que eles comem”, diz o Padre Gianpietro.

A Missão Belém começou seu trabalho vivendo 
com os irmãos de rua. Mas, pouco tempo depois, 
eles perceberam que deveriam oferecer moradia 
para esses irmãos, e assim começou um traba-
lho de acolhimento, tirando homens e mulheres, 
crianças e idosos da vida das ruas – o que tam-
bém implica na maioria dos casos de tirá-los da 
vida das drogas, da violência e dos abusos. “Se o 
crack é tão forte, o que pode competir com ele? 
É a oração, o anúncio de Deus, a Bíblia Sagrada. 
Nós vamos na Cracolândia (região de São Pau-
lo em que centenas de pessoas se drogam) com 
um grande amor e uma grande vontade de nos 
unirmos a esses irmãos. A primeira coisa é um 
abraço, não dá para fazer um grande discurso se 
tudo se expressa com um abraço. Muitas vezes 
o milagre acontece e as pessoas jogam fora as 
pedras de crack e vêm para as nossas casas. É 
a experiência da oração que muda a vida das 
pessoas.”

                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.

“Quem não dá Deus, dá muito pouco.” Essa 
frase do Papa emérito Bento XVI é muito falada 
entre os missionários da Missão Belém. Padre 
Gianpietro diz que ele sente como uma ferida no 
coração quando ouve alguém dizendo que eles 
são uma obra de assistencialismo. “Sem dúvidas, 
fazemos de tudo para ajudar o irmão, mas somos 
uma obra de evangelização. Jesus curava, prega-
va, abençoava e permanecia com o povo, assim 
é a Missão Belém. Quando alguém vem para as 
nossas casas, ela já foi tocada por Deus, porque 
é muito difícil alguém deixar as ruas e as drogas 
por outro motivo. Nesses 14 anos, 1.500 pessoas 
que ainda não eram batizadas escolheram por 
serem batizadas.”

Para esse trabalho de evangelização dos ir-
mãos de rua, o Padre Gianpietro e a Irmã Cacil-
da tinham muitas dificuldades. Graças a Deus 
eles encontram muitas pessoas que os ajudam 
com alimentos, doação de colchões, material 

Irmã Cacilda e Padre Gianpietro, 
fundadores da Missão Belém.
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   Projetos / Missão Belém

                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.



de construção para as casas, mas tinham pou-
ca ajuda para materiais de evangelização. E foi 
aqui que a ACN também entrou na história da 
Missão Belém. 

Toda pessoa que é acolhida, passa por um 
retiro e recebe também o Diário Espiritual: um 
livreto mensal com o Evangelho do dia, uma me-
ditação da Palavra e um espaço para escrever 
sobre como está vivendo o Evangelho. É também 
por meio desse Diário que muitos acolhidos são 
alfabetizados. Esse material corria o risco de não 
ter continuidade sem a contribuição da ACN, que 
também ajudou com a doação do YouCat – o ca-
tecismo jovem – que cada acolhido recebe após o 
período de 6 meses.

Você, benfeitor da ACN, saiba que toda essa 
ajuda, esse milagre de Natal, só é possível graças 
à sua doação, como lembra o Padre Gianpietro: “É 
maravilhoso sentir que na Igreja somos um só. 
Nós estamos na rua e, ao mesmo tempo, existe 
uma pessoa, muitas vezes simples, que está lá 
longe, que talvez não pode nem sair de casa e 
que dá a sua contribuição. É maravilhoso porque 
esse benfeitor se torna um instrumento real de 
evangelização. Se não tivéssemos Bíblias e mate-
rial para catequese, como iríamos fazer?”

Nestes 14 anos de Missão Belém foram reali-
zados 120.000 acolhimentos de pessoas que es-
tavam nas ruas. Atualmente 2.200 pessoas estão 
nas 180 casas da Missão Belém, que já está pre-
sente em 70 cidades brasileiras, além de possuir 
uma casa de acolhida no Haiti.

Enquanto os irmãos de rua são hospedados 
em camas, os missionários dormem no chão - 
tanto o Padre Gianpietro quanto a Irmã Cacilda 
optaram por uma vida extremamente simples, 
dormindo em barracos feitos de papelão e suca-
ta. Quando um irmão de rua chega descalço, o 
reflexo dos missionários é abrir mão do próprio 

A Missão acolhe 
o pedido do Papa 
Francisco: uma 
Igreja em saída.
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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.

eu tive muitas chances e desperdicei. Eu tinha a 
convicção de que eu ‘já era’. Achei que Deus já ti-
nha tirado a mão de mim e que eu iria morrer lar-
gado na rua”. Hoje Rafael é ministro da Eucaristia 
e está de casamento marcado. “Me sinto humano 
de novo”.

A ACN está ajudando a Missão Belém com 
material de evangelização para 4 anos. Uma 
promessa feita tendo o seu amor de benfeitor 
como “garantia”. No Natal, todos queremos uma 
oportunidade de ajudar os que mais precisam, 
queremos muitas vezes mudar radicalmente 
a vida daquele que está na rua. Aqui está sua 
oportunidade! Uma ajuda que recupera a dig-
nidade daqueles que, como a Sagrada Família, 
encontram muitas portas fechadas e agora têm 
uma chance de sentir o Menino Deus nascendo 
em seus corações.

chinelo e entregá-lo imediata-
mente, quase como um instinto 
de ajudar o próximo. São gestos 
que evangelizam por si só. A 
Irmã Cacilda conta que “uma vez 
estava no Viaduto do Chá (cen-
tro de São Paulo), nos primeiros 
anos de missão, brincando com 
as crianças de rua. Quando foi 
por volta da meia-noite, fiquei 
um pouco longe observando 
a cena e me veio a imagem da 
gruta de Belém. Eu senti como 
se Deus nos pedisse essa encar-
nação no meio deles. Deus mer-
gulha através deste sofrimento 
e toca o coração. Deus se fez po-
bre e se fez pequeno para nos 
salvar”.

Um dos que foram salvos foi 
Rafael de Jesus. Os sofrimentos 
já na infância desencadearam 
uma vida de violência, drogas, 
roubos e prisões. Ele foi parar 
no centro da cidade de São Pau-
lo porque não queria mais viver. 
Estava há seis anos em situ-
ação de rua, viciado em crack, 
comendo lixo. Sua única oração 
era para que Deus levasse sua 
vida embora, que dormisse e não 
acordasse mais. “Quando che-
guei na Missão Belém, ninguém 
perguntou o que eu fiz de errado, 
mas me abraçaram, me deram 
um sorriso e me ofereceram co-
mida, banho e uma roupa nova – 
eu estava com a mesma roupa e 
sem um banho já há pelo menos 
dois meses. Eu sabia que Deus 
era misericórdia, mas não sa-
bia que era tanta assim! Porque 

Rafael de Jesus: 
hoje, depois de 6 
anos em situação de 
rua, ele é ministro 
da Eucaristia e 
está de casamento 
marcado.
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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.



Quando você realiza uma doação para a 
ACN, você está respondendo à necessidade 
de um cristão em algum lugar do mundo. 
Veja o exemplo do Padre Henry Magbity. 

O Padre está em Serra Leoa, um dos países com 
o menor IDH (Índice de Desenvolvimento Huma-
no) do mundo. Na época da epidemia do Ebola, ele 
pediu um carro à ACN para visitar suas 45 comu-
nidades, pois, por conta da epidemia, “ninguém 
visitava ninguém”, apenas a Igreja continuava a ir 
ao encontro das pessoas. Em seu pedido de ajuda 
ele escreveu: “‘Eu estava doente e você cuidou de 
mim’, o veículo solicitado apoiará o crescimen-
to de nossas comunidades, especialmente neste 
momento de crise e medo de morte prematura. 
O veículo nos ajudará a olhar para nossas vidas 
com confiança e esperança no Senhor. Estamos 
comprometidos em visitar nossas diferentes 

Presentes de Fé
Sua generosidade realiza milagres

comunidades e trazer-lhes palavras de encoraja-
mento, alívio e oração.”

A ACN aprovou o projeto e o Padre Henry nos 
escreveu dizendo que o veículo é chamado por 
todos de “carro milagroso”, pois ele também já 
salvou vidas. Graças ao carro novo, o Padre Henry 
pôde salvar vidas de mulheres gestantes e crian-
ças, levando-as ao hospital mais próximo, que 
fica a 28 km de distância. “Este carro nos trou-
xe muita felicidade e muitas bênçãos, especial-
mente para as famílias mais pobres. Muitos deles 
acreditam que Deus enviou o carro especialmen-
te através dos benfeitores, para que possamos 
aprender, com o exemplo de sua generosidade, 
que devemos ser generosos com os outros.” E as-
sim o Padre agradece, duas vezes, em nome de 
todos os fiéis da paróquia: uma vez pelo carro e 
pelo serviço que presta, e também porque é um 
lembrete constante de generosidade.

   Campanha / Presentes de Fé
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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 
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                                                                                             Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,     o excedente será destinado a projetos semelhantes.

Diariamente pedidos de ajuda assim chegam à ACN. E muitos deles são como o do Pa-
dre Henry, que não se pode negar pela urgência e pelo bem que pode fazer. Por isso, nesta 
época de Natal, a ACN aprovou muitos projetos urgentes no mundo todo e conta com você 
para mais uma vez o milagre acontecer. Existem projetos de diferentes valores e temos fé 
que, com sua doação, iremos garantir ajuda a todos eles!

Existem ainda muitos outros projetos que foram aprovados e trans-
formarão a vida de muita gente se você os apoiar. Por meio da sua oração 
e generosidade, você continua ajudando a Igreja a acompanhar os mais 
necessitados, os pobres, os doentes, as viúvas, os órfãos e todos os que 
sofrem. Doe para a ACN, o seu presente de fé para os cristãos que sofrem.

Na Síria, prometemos ajudar, 
já para 2020, mais de três mil 
crianças que precisam de leite. 
Com R$ 40, você pode garantir o 
leite para uma criança por dois 
meses.

Ainda na Síria, com R$ 61 você pode 
fazer a alegria de uma criança, pois 
com esse valor é possível dar a ela 
um presente de Natal – provavelmen-
te o único que ela ganhará, pois elas 
vivem em uma grande pobreza – um 
pacote com roupas e uma lembrança. 
Prometemos isso para 17.806 crianças. 
Assim elas saberão que não foram 
esquecidas.

No Líbano, com R$ 278 você 
pode prover a alimentação de um 
refugiado cristão por um mês. 
Prometemos alimentar 1.150 refu-
giados no país.

Em muitos países da África a bici-
cleta é o meio pelo qual o Evangelho 
chega aos lugares mais distantes. 
Com R$ 330 é possível fornecer uma 
bicicleta a um catequista, religiosa 
ou padre que, muitas vezes, ainda 
depende de uma carroça, que é len-
ta e custosa para a realidade deles.

LE
IT

E

acesse o site desta campanha 
pelo Qrcode acima
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Será que uma capela é necessária? Não se pode rezar 
também na natureza, ainda mais na África? Sim, mas 
“a Eucaristia é Deus, como presença que responde”, 
diz o Papa emérito Bento XVI. Essa presença precisa 
de um espaço.

É o que sentem também as pessoas nas regiões rurais 
da África, onde quase não existem igrejas e capelas. Na al-
deia de Shebo, região de Gambella, na Etiópia, os cupins cor-
roeram completamente a madeira da capela, construída 15 
anos atrás, com barro e troncos de árvores. O vento varreu o 
telhado de palha. Lá não é mais possível fazer qualquer ato 
litúrgico. Os 700 habitantes do povoado querem uma capela 
nova: que possa servir para a Eucaristia, mas também como 
local para a catequese das crianças e a instrução religiosa 
dos jovens. Estes últimos precisam igualmente de uma só-
lida formação sobre a “teologia do corpo”, devido aos altos 
índices de AIDS na região. O número de cristãos cresce e eles 
querem rezar e nutrir a presença de Deus no coração.

A ACN quer tornar possível esse espaço para a presença 
Eucarística e encontro da comunidade. Prometemos a cons-
trução de uma capela de alvenaria, que deverá ter 14 metros 
de comprimento e 8 metros de largura. Os cálculos foram 
feitos e o metro quadrado custará R$ 1.200. Um custo neces-
sário, pois a capela será o centro do povoado, assim como 
acontece com muitas outras capelas que doamos em todos 
os continentes, graças à ajuda de vocês.

   Igreja pelo mundo

UM ESPAÇO PARA A
presença de Deus

Missa 
dominical 
em 
Gambella, 
Etiópia.
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Amigos
O Natal está chegando, e isso nos 
enche de alegria. Foi com o nas-
cimento do Senhor que Maria e 
José se tornaram uma família. In-
dependente do caminho de cada 
um, procuremos viver a família, 
ansiando por ela ou guardando-a 
com gratidão; mesmo que a men-
talidade de hoje queira nos con-
vencer do contrário.

Quando nos reunimos em torno 
do presépio para comemorar o 
milagre da Encarnação, celebra-
mos uma festa de família que até 
mesmo a maioria dos cristãos 
considera a maior do ano. Por que 
não a Páscoa? Provavelmente por-
que para nós, pessoas humanas, 
o mistério da natividade e da fa-
mília parece mais compreensível 
do que o da Paixão e da Ressur-
reição. Ambas as festas são fun-
damentos da nossa fé, e somente 
juntas elas nos trazem salvação.

Vamos partilhar essa consciên-
cia com nossos entes queridos 
por meio de um “presente de fé”, 
permitindo assim que também 
nossos irmãos e irmãs oprimidos 
possam vivenciar o Natal como a 
festa da alegria, da paz e da luz.

Com os meus melhores votos de 
um Natal abençoado, junto um 
agradecimento sincero pela sua 
generosa ajuda!

Será que até o próprio Jesus faltará neste tempo escuro 

   Padre Werenfried



e consumista? Mentirão os presépios ao mostrarem o 

Menino às crianças? Nascerá Cristo realmente nesta 

miséria? Isto depende de nós!

Padre Werenfried van Straaten

Caros


 ̝ Contribuição e oração

Aqui vai uma pequena contribui-
ção para nossos padres e seu re-
banho. Rezo pedindo esperança, 
força e amor para todos os que 
sofrem na Nigéria. Rezo também 
por aqueles que causam esse so-
frimento. Que o Espírito Santo ilu-
mine suas mentes e encha seus 
corações de amor. Deus abençoe 
os senhores. De uma religiosa da 
Austrália

 ̝ Testemunho palpável
Estou impressionado e admirado 
pela assertividade com que a ACN 

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

transmite às pessoas o amor de 
Deus, por meio de mãos que aju-
dam. Os senhores demonstram 
dessa maneira que o nosso Deus 
é Amor e que através de muitas 
pessoas esse amor recebe um 
rosto. Dom Alois Schwarz, bispo de 
Sankt Pölten, Áustria

 ̝ Uma causa nobre
Lutar pelos pobres e pela Igreja, 
amor e caridade, por acaso há 
maior manifestação de nosso Se-
nhor do que esta? Obrigada por 
existir ACN. De uma jovem de Simo-
nésia (MG), Brasil

   Necessidade, amor e gratidão as cartas de vocês


Thomas Heine-Geldern
Presidente Executivo 
Internacional
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   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  |    

Ivano-Frankivsk, Ucrânia 
Apoio para a formação de 
religiosas.




