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O

DEUS
aqui!

Se o nosso Deus é o
Deus do impossível,
sua doação também
realizou o que parecia
ser impossível:
milhares de projetos
que ajudaram
milhões de pessoas
no mundo todo!

FUNDAÇÃO
PONTIFÍCIA

© Mazur/catholicnews.org.uk

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
(11) 96451-0050  WhatsApp
Endereço: Rua Carlos Vitor Cocozza, 149
Vila Mariana · São Paulo · SP · 04017-090
Brasil · (11) 2344-3740
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) 96451-0050

FUNDAÇÃO
PONTIFÍCIA
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 Palavra viva

Amor

Pe. Martin M. Barta
Assistente Eclesiástico
Internacional

puro e verdadeiro

Diante de nós está mais um
ano novo. Mas quais são os
estímulos que impulsionam
a humanidade hoje? Música,
cinema e arte são dominados pelo tema do amor. O
amor romântico, físico e livre
é enaltecido e ilustrado de
muitas formas como a força
motriz mais potente.
Por outro lado, o cristianismo,
de acordo com Friedrich Nietzsche, deu a “Eros” veneno para
beber. É verdade, diz ele, que Eros
não morreu por isso, mas transformou-se em vício. Esse é também o sentimento difundido na
sociedade atual: que a Igreja seria hostil ao corpo e ao sexo. Diz-se que o celibato leva à neurose,
que o celibato é perverso e hipócrita e deveria ser abolido.
A compreensão cristã sobre o
amor e a moral sexual da Igreja
representam para o mundo uma
provocação. No entanto, entre os
primeiros cristãos, os aspectos
que impressionaram os pagãos
e os motivaram à conversão foram sobretudo o amor fraterno
e a pureza moral. Esse modo de
vida dos cristãos (celibato e virgindade) representava algo de

“extraordinário e inacreditável”
para eles, coisa que antes consideravam impossível.
A “lógica” do celibato está voltada para Deus, que é Amor e se
revela como verdadeiro Amor. É
um amor que se entrega de modo
definitivo e total, sempre presente. Quem não acredita nesse
amor tem dificuldades para entender o celibato e também o casamento. Karl Rahner já afirmava
em 1968: “A atual crise do celibato
tem grande número de razões. (...)
Mas se não quisermos nos iludir
a nós mesmos, temos de admitir
que a razão mais profunda dessa
crise está na carência de fé. Nós
vivemos num tempo em que só a
muito custo o homem consegue
compreender a realidade de Deus
e a vida eterna. Vivemos em uma

época que é caracterizada por
chavões como desmistificação e
dessacralização, bem como pela
tendência de reduzir todo o cristianismo a uma mera condição de
relacionamentos interpessoais”.
A Igreja também é sinônimo
de serviço da caridade, mas esta
é sempre acompanhada pelo
testemunho dos mártires, bem
como pelo “martírio branco” do
celibato. O celibato é um sinal de
que o sacerdote não é chamado
simplesmente para uma tarefa,
uma função, mas antes de tudo
para um seguimento pessoal, especial de Cristo. Sua doação pessoal, o “sacrifício” de si mesmo
para Deus, o verdadeiro amor que
move e aperfeiçoa tudo – é isso
que o celibato significa.
Caros amigos, que a nossa
primeira e mais profunda motivação esteja sempre no amor,
puro e verdadeiro amor.
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O
 Projeto do mês

Lar para idosos
e crianças
pobres,
administrado
pela Igreja da
Venezuela e
apoiado por
você, através
da ACN

DEUS
aqui!

Queremos agradecer e lembrar tudo o
que você, benfeitor da ACN, possibilitou
realizar no ano de 2019. Se o nosso Deus
é o Deus do impossível, sua doação também realizou o que parecia ser impossível: milhares de projetos que ajudaram
milhões de pessoas no mundo todo!
No Evangelho de São Lucas (17,20), Jesus
é perguntado sobre quando viria o Reino de
Deus. A primeira parte da resposta intrigou
aqueles que esperavam algo grande: “O Reino de Deus não vem ostensivamente, nem se
poderá dizer: ‘Está aqui’ ou: ‘Está ali’”. Já a segunda parte transformou e transforma ainda
hoje a vida de quem colocou essa resposta
em prática: “O Reino de Deus está no meio
de vós”. Ou seja, o Reino de Deus já estava
acontecendo por conta da vinda de Jesus, e
esse mesmo Reino ainda está presente onde
a ação de Jesus é continuada. Esse Reino
acontece também com a sua ação de benfeitor da ACN, que em 2019 realizou verdadeiros
milagres por meio da sua doação e oração.
O último ano trouxe muitos desafios, muitos projetos urgentes que chegaram até a
ACN pedindo ajuda. Mais uma vez, parecia
quase impossível que teríamos recursos
para todos os projetos aprovados, pois muitos países estão passando por crises financeiras e até mesmo crise 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
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,

Já na Quaresma de 2019, a ACN lançou a
campanha ‘Mulheres Extraordinárias’, com
a intenção de continuar ajudando mais de
11.000 religiosas no mundo todo, entre elas a
Irmã Maria Lúcia, em Salvador, que acolhe e
evangeliza jovens e adultos com deficiência.
A ACN pediu e você ajudou!
Em agosto foram as crianças da ‘Mauritânia’, na África, que precisavam de sua ajuda.
Lá, 27 religiosas doam suas vidas no último
país do mundo a abolir a escravidão. Graças
ao seu bom coração a ACN pôde continuar apoiando as irmãs em seu trabalho com
crianças subnutridas, mulheres grávidas,
deficientes e idosos.

Mulheres extraordinárias: ajuda
para religiosas no mundo inteiro.

Ajuda emergencial para a
Mauritânia, na África.

Em dezembro, a ACN se colocou um grande desafio com a campanha ‘Presentes de
Fé’: a Fundação Pontifícia convidou todos
seus benfeitores a partilharem a caridade ao
invés de somente trocarem presentes materiais na época do Natal. A ACN aprovou muitos projetos contando que você entenderia a
importância de ajudar tanto os que precisam
aqui no Brasil como as crianças e refugiados
no Oriente Médio e África.
Esses são alguns exemplos de toda a ajuda que você possibilitou com sua doação. Sabemos que essa ajuda muitas vezes envolve
um grande sacrifício, mas também temos a
certeza de que esses sacrifícios são como “investimentos” que se multiplicam para a eternidade, pois cada doação permitiu que muitos
vivessem já aqui na terra o Reino de Deus.

Presentes de Fé: a
sua generosidade
se torna presente
de natal para
projetos no
mundo todo.

Por fim, a ACN também sabe que cada doação realizada teve antes um chamado de
Deus, que você ouviu e atendeu. Por atender
esse chamado, queremos, em nome de todos
aqueles que tiveram suas vidas transformadas graças à sua caridade, dizer o nosso
muito, muito obrigado!

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

Padre

para
vocês”

“Vocês me mostraram a beleza da universalidade da Igreja”, diz
o Padre Habtelel Ghebray, da Eritreia. E o Padre Hagos Danne, da
Etiópia, agradece com estas palavras: “Com todos esses padres de
todo o mundo, me senti em uma grande família. A Igreja Católica é
uma grande família.”
Os dois padres participaram em Roma de um curso de formação continuada para formadores de seminários. A cada ano o curso reúne mais de cem
professores, reitores e instrutores de todo o mundo. Durante um mês, eles
atualizam seus conhecimentos teóricos no Instituto “Regina Apostolorum”:
são informados sobre as mais recentes pesquisas em questões de formação, e também experimentam na oração e nas visitas a lugares sagrados de
Roma a “fraternidade sacramental”, da qual a Congregação para o Clero fala
em suas orientações para a formação sacerdotal. A consciência dessa fraternidade e do ministério sacerdotal exige um aprofundamento permanente.
O patrono dos sacerdotes, o Santo Cura d’Ars, diz assim: “Oh, quão grande
é o sacerdote! Ele entenderá a si mesmo somente no Paraíso. Ele tem a chave
dos tesouros celestiais. O padre não é padre para si mesmo; ele não dá a si
mesmo a absolvição, não administra a si mesmo os sacramentos. Ele não é
padre para si mesmo, ele é padre para vocês”. É essa a consciência que os
formadores devem transmitir aos seminaristas. O encontro fraterno os fortalece nessa tarefa. A maioria vem da África e da América Latina, de países
onde a Igreja é rica em vocações, mas pobre em recursos, para suportar os
custos do curso.
Todos os anos a ACN ajuda com grande parte destes custos, possibilitando
que mais sacerdotes possam estar prontos para, depois, preparar os futuros
padres em suas dioceses. Sua ajuda possibilita isso: acolher as vocações e
prepará-las com maior zelo.
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 Padre Werenfried



Caros
Amigos

“Não são os padres que são poucos, os fiéis é que são poucos demais!”, alertou-me um arcebispo

europeu num debate sobre a situação atual em sua província eclesiástica. Sim, no final das contas,

o terreno fértil para a vocação ao

sacerdócio e a outras formas de

vida consagrada é uma comunidade paroquial viva, e especialmente uma família em que Jesus

Desde a noite em que o anjo despertou José e o mandou
fugir para o Egito com o menino e sua mãe, o mundo está
repleto de banidos, perseguidos e refugiados, nos quais
Cristo suplica amor e apoio.

Cristo ocupa um lugar decisivo.

Todos nós somos responsáveis

para que se comece a desenvolver em nossas famílias uma cultura de diálogo comunitário sobre

Padre Werenfried van Straaten

temas relativos à fé, de modo que

o interesse da próxima geração e

da geração seguinte por Deus seja



Necessidade, amor e gratidão

as cartas de vocês


̝̝Orgulho de fazer parte

Orgulho de vocês, orgulho da minha Igreja. Deus abençoe toda a
ACN. Agradeço a Deus de poder
contribuir de maneira muito humilde e fazer parte do trabalho de
vocês. De uma benfeitora do Brasil,

via Instagram

̝̝Uma das melhores que li

Caro Padre Martin, sua matéria no
Eco do Amor de agosto (2019) sobre
“bons livros” foi uma das melhores
que já li. É tão importante divulgar
a mensagem de que a Palavra de



Deus salva e de que os escritos espirituais têm um valor inestimável
quando se trata do cumprimento
da mensagem do Reino de Deus.
Todos devem ter a possibilidade
de conhecer a Deus! Fiz dez cópias
dessa página para distribuí-la no
meu grupo de oração. Obrigado.
Deus seja louvado e abençoe a ACN.

De um benfeitor dos Estados Unidos
̝̝Conhecer para Amar

(A ACN) nos ajuda a conhecer e
amar mais a Igreja Católica. De uma

benfeitora do Brasil, via Facebook

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

construído passo a passo. Pois

estamos falando sobre pessoas

que estão se decidindo agora por

colocar sua vida completamente

à disposição de Deus e como elas

realizarão isso. Dessa manei-

ra impedimos que a indiferença

para com Jesus e seu ensinamento continue ganhando espaço.

Graças à generosidade de vocês,

a ACN pode amparar de maneira sustentável nossos irmãos e

irmãs mais necessitados; deixemo-nos contagiar pela sua fé e co-

ragem, e contribuamos para que

também entre nós a voz do cha-

mado de Deus seja mais escutada.

Thomas Heine-Geldern
Presidente Executivo
Internacional
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 Imagens do cristianismo

São Paulo, Brasil

Na última quinta-feira de novembro de 2019
aconteceu a já tradicional Missa em ação de
graças pelos benfeitores da ACN no Mosteiro
de São Bento. Já no final, toda a assembleia
acenou para uma foto que foi enviada ao
Padre Evaristo Debiasi.


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) 96451-0050 WhatsApp |   

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

