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“Jesus podia ter se libertado da cruz, mas permaneceu lá. Sua imagem será sempre a do Crucificado.
E, como Crucificado, pronuncia as mais sublimes e solenes palavras de clemência. Perante os chefes 

do povo, que zombavam dEle, Ele perdoa um ladrão e lhe doa a Vida Eterna. Um ato de um Rei!”
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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) 96451-0050

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
(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
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   Palavra viva

No relato da Paixão do Senhor o 
evangelista Lucas também fala 
dos dois malfeitores que são cru-
cificados, um à direita e o outro à 
esquerda de Jesus. Um zomba do 
Senhor e o insulta, mas o outro o 
repreende e diz: “Nem sequer te-
mes a Deus? (...) Para nós, é justo 
sofrermos, pois estamos receben-
do o que merecemos; mas este 
não fez nada de mal”. Em seguida, 
depois de uma breve pausa, esse 
segundo malfeitor vira a cabeça 
para Jesus e lhe pede: “Jesus, lem-
bra-te de mim quando entrares no 
teu reino!” (cf. Lc 23,39-43).

São poucas as palavras pronun-
ciadas por esse homem, mas elas são 
significativas e comoventes. Uma luz 
iluminou sua alma, porque ele enten-
deu quem era o Crucificado. Mas, de 
onde lhe veio essa luz repentina? Tal-
vez aquele criminoso tenha sido uma 
boa pessoa antes. Pelo menos ele deve 
ter realizado uma ou outra boa ação. É 
provável que isso o tenha salvado. Por-
que Deus não esquece. E Ele quer que 
nós cheguemos ao céu. Essa ternura 
e bondade do Pai Celestial devem nos 
servir de encorajamento para realizar 
ainda mais boas obras de misericórdia.

Não existe outra explicação para 
compreender a diversidade das histó-
rias dos dois ladrões. A luz da graça, 
que fez com que um deles se con-
vertesse à fé, também fez brotar nele 
a fonte do amor e, dela, o arrependi-
mento e a compaixão. A partir dessa 
iluminação do coração, ele diz: “Jesus, 

lembra-te de mim quando entrares 
no teu reino!” É admirável ver quan-
tos impulsos maravilhosos ocorreram 
na alma do ladrão arrependido nesse 
breve episódio. Sobretudo o fato de ele 
poder pedir os frutos da Redenção ain-
da antes que o sagrado sacrifício da 
Redenção fosse completado.

“Em verdade te digo: hoje estarás 
comigo no paraíso” – a resposta de 
Jesus é uma proclamação majestosa 
que ecoa até os dias de hoje. Jesus 
poderia ter libertado as mãos e os pés 
do madeiro da cruz, mas Ele perma-
neceu lá. Sua imagem será sempre a 
do Crucificado. Como Crucificado ele 
pronuncia as mais sublimes e sole-
nes palavras de clemência. Perante os 
olhos dos principais chefes do povo, 
que zombavam dEle, Ele perdoa um 
ladrão e lhe doa a Vida Eterna. Um ato 
de um Rei! Um ato que nos obriga tam-
bém a cairmos de joelhos.

É verdade que durante a Quares-
ma que vem chegando – e não só du-
rante esse tempo – meditamos sobre 
a Paixão de Jesus: as feridas, os cra-
vos, o sangue, a coroa de espinhos, a 
lança. Mas então deveríamos pensar 
também na dignidade régia do Cruci-
ficado. Sua natureza humana estava 
repleta de conhecimento divino, ele 
sabia de tudo e penetrava o coração 
das pessoas. Vamos nos curvar dian-
te dessa majestade, pois também nós 
precisamos do Seu perdão e de Sua 
misericórdia para chegar ao Seu reino. 
Vamos nos abrir para o dom do amor 
divino, para que possamos também 
doá-lo aos outros!
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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.

   Projeto do mês

“A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da 
palavra de Cristo” Rm 10, 17. Mas, 
quando os ouvidos não conse-
guem escutar, o coração traduz em 
gestos silenciosos o significado da 
fé. E essa linguagem, todo mundo 
entende.

Sempalavras

Alice, em libras, está dizendo: 
“Eu te amo Deus.”
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Alice Costa, que nasceu surda, aprendeu bem rá-
pido essa lição. Antes de assumir a coordenação da 
Pastoral dos Surdos no Regional Norte I (que abran-
ge o estado de Roraima e grande parte do Ama-
zonas), ela rezou questionando a Deus se estava 
mesmo pronta para essa missão. Ela havia acabado 
de retornar para a Igreja depois de nove anos afas-
tada, justamente pela dificuldade na comunicação. 
Mas, quando Deus fala, é impossível não ouvir; é 
irresistível atender. Confiando nessa voz que se es-
cuta com o coração, ela disse um “sim” sem pala-
vras que mudou sua vida e a realidade à sua volta. 

Desde 2017, quando foi eleita coordenadora, Alice 
forma os líderes da Pastoral e viaja para visitar e mo-
tivar os grupos fundados na região, superando to-
das as dificuldades para fazer crescer cada vez mais 
esse trabalho. A inspiração veio da história de um 
sacerdote surdo que chegou ao Amazonas em 1972 
e promoveu missas e catequeses para essa parcela 
da Igreja tão pouco assistida. A missão do padre foi 
continuada pela Irmã Célia, uma religiosa da Con-
gregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora 
Aparecida que, com ajuda da ACN, aceitou o desafio 
de continuar esse legado. Alice foi chamada pesso-
almente para ajudar. Depois daquele diálogo com 
Deus, que confirmou seu chamado, começou as ati-
vidades de catequese e formação com intérpretes. 

Muitos começaram a buscar as atividades da 
Pastoral para se “abrir” a Deus e à sua Igreja. “Nos-
sa missão é desenvolver uma fé consciente e uma 
catequese profunda, que alcance o coração e a cul-
tura deles”, explica Alice, que vê no crescimento da 

Pastoral a solução para sustentar a fé católica na 
comunidade surda. “Trabalhamos para despertar o 
orgulho de ser católico, para que permaneçam na 
fé. E, para isso, precisamos de ajuda”.

A ACN apoiou a formação de mais de 60 líderes 
para fortalecer e espalhar grupos da Pastoral por 
muitos lugares. Hoje já existem 8 polos no inte-
rior do Amazonas. Recentemente, o trabalho tam-
bém chegou a Roraima, com o grupo de Boa Vista. 
Além disso, a doação possibilitou a compra de um 
data show que ajuda muito no trabalho da pastoral, 
como detalha a Alice: “Quando a gente fala da pes-
soa surda isso logo nos remete à visualidade, LI-
BRAS é uma língua que envolve o visual. Com o data 
show podemos associar a mensagem com imagens 
e o surdo consegue entender muito mais claro o 
que estamos comunicando”.

A ACN quer fazer mais pelos cristãos em neces-
sidade no Brasil e no mundo. Faça sua doação e 
seja você também esse “Eco do Amor” que rever-
bera para todas as realidades e dispensa qualquer 
tradução, porque expressa a linguagem universal 
dos filhos de Deus: o amor ao próximo.

ACN apoia formação de mais de 60 líderes na Pastoral dos Surdos. Alice: “Trabalhamos para despertar o orgulho de ser católico.”
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   Igreja pelo mundo

Elas vivem apenas de doa-
ções, fiéis à palavra de Cristo: 
“De graça recebestes, de 
graça dai!” (Mt 10,8). 

A passagem bíblica acima é de 
quando Cristo envia os discípu-
los para curar doentes e expulsar 
demônios. Para as “Dominica-
nas Enfermeiras do Imaculado 
Coração de Maria”, faz parte da 
vocação cuidar dos doentes e ne-
cessitados. A Providência cuida 
do resto. Foi dessa maneira que 
elas viveram em Thies, no Sene-
gal, durante 36 anos. Depois, em 

Confiando
emMaria

1992, elas tiveram que voltar para 
a sede da congregação na Fran-
ça. Mas o povo de Thies não se 
esqueceu delas e esperou pelo 
dia do retorno das Irmãs: manti-
veram estreito contato com elas 
e disponibilizaram um terreno 
para a congregação.

As irmãs, enfim, voltaram de-
pois de 25 anos, primeiramente 
por algumas semanas, depois 
meses, e agora querem perma-
necer em definitivo: será constru-
ído um convento perto do Centro 
Ambulatorial de Saint Domini-
que, no terreno disponibilizado 

pela paróquia de Saint Pierre. Nas 
dependências do convento as Ir-
mãs também irão dedicar-se aos 
outros aspectos de seu carisma: 
oração, vida comunitária e evan-
gelização. Sobretudo crianças 
e jovens poderão realizar ali os 
seus retiros e encontros.

A construção do convento é 
um ato corajoso, uma vez que a 
única fonte de renda das Irmãs 
vem de doações. Elas pedem 
ajuda à ACN para construção e 
confiam seu pedido ao Imacula-
do Coração de Maria. Este nunca 
deixou de atendê-las.
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Amigos
Como cristãos católicos roma-
nos, diferente de algumas Igrejas 
Orientais, só conhecemos dois 
tempos de jejum e apenas dois 
dias de jejum rigoroso por ano!

É uma pena que a consciência 
de renunciar a algo para se pre-
parar para uma festa ou mesmo 
para uma decisão importante te-
nha sido amplamente perdida. A 
abstenção de certos alimentos e 
bebidas ou de divertimentos du-
rante a Quaresma, mas também 
durante o Advento, é uma possi-
bilidade de comunhão das famí-
lias para dedicar-se à preparação 
diante das grandes festividades 
da Igreja. Geralmente, a obser-
vância do jejum leva a discussões 
sobre seu propósito e significado. 
Existe uma maneira melhor de 
começar a explicar aos próprios 
filhos por que pode ser tão valioso 
jejuar por alguma coisa?

E mais, essa renúncia voluntária 
não apenas nos prepara espiri-
tualmente para a Páscoa, mas 
também nos leva a enxergar o 
próximo, a partilhar com ele.

Sua disposição em fazer isso e a 
sua generosidade que nos permi-
te ajudar nossos irmãos cristãos 
que sofrem mostram que vocês já 
tiveram esses pensamentos mui-
to antes que eu os escrevesse.

 ̝ Voto de pobreza
Aqui vai uma doação que lhes faço 
porque, considerando a minha pro-
fissão solene na Ordem Beneditina, 
renuncio a todos os bens terrenos. 
Eu me alegro muito em poder aju-
dar dessa maneira os meus irmãos 
e irmãs cristãos. Obrigado pelo tra-
balho. De um beneditino da França

 ̝ Transparência
É bom ver o que vocês fazem e, so-
bretudo, como fazem. Alguém me 
deu o seu “Eco do Amor” e fiquei 
impressionado de que sempre in-
formam exatamente onde ajudam e 

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

como ajudam. Essa transparência é 
muito importante para mim. Vocês 
tocaram o meu coração para ajudá-
-los com a minha doação e oração. 
De um seminarista da Eslováquia

 ̝ Renúncia de Amor
Este donativo é possível porque 
minhas vizinhas, duas irmãs, de 
13 e 6 anos, renunciaram aos pre-
sentes que eu lhes daria e colabo-
raram comigo na oportunidade de 
partilhar o espírito de Natal com 
crianças carentes que sofrem os 
efeitos da guerra em seu país. De 
uma benfeitora de Portugal

   Padre Werenfried



   Necessidade, amor e gratidão as cartas de vocês

Padre Werenfried van Straaten

Caros



A nossa humildade e gratidão devem, antes de mais nada, 

serem visíveis na responsabilidade que devemos manifestar 

diante das ofertas que nos são confiadas e num espírito de 

economia nas despesas.



   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) 96451-0050 WhatsApp  |    

Ghouta, Síria 
Em sinal de esperança, o 
ícone de Nossa Senhora 
das Dores – consoladora 
dos sírios – abençoado 
pelo Papa Francisco, 
percorre dioceses, 
paróquias e locais 
destruídos.




