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“O exemplo do Bom Samaritano nos provoca porque une o ver, o sentir e o 
cuidar. A Boa Nova do Senhor deve entrar em nossa mente, mudar o nosso 

coração e mover as nossas mãos. Essa é a espiritualidade samaritana.”
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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

F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

FUNDAÇÃO PONTIFÍCIA

©
 M

azur/catholicnew
s.org.uk



3

Fr. Rogério Lima, O. Carm.
Assistente Eclesiástico 

Nacional

   Palavra viva

O Evangelho nos oferece uma dinâmica exigente e inquietante, que 
nos provoca a sair de nós mesmos e abraçarmos o movimento da ca-
ridade, que se nutre da espiritualidade samaritana: “Viu, sentiu com-
paixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34). Esse é o lema da Campanha da 
Fraternidade deste ano, cujo tema é: Fraternidade e Vida, dom e compro-
misso. Uma vez mais a Igreja Católica propõe a seus fiéis um caminho 
quaresmal marcado pelas atitudes fundamentais de todo cristão: a ora-
ção, a penitência e a esmola, nutridas pela espiritualidade samaritana. 

O exemplo do Bom Samaritano nos provoca porque une o ver, o sen-
tir e o cuidar. Três atitudes de grande coragem presentes no Evangelho, 
mas que precisamos avivá-las em nós: a Boa Nova do Senhor deve en-
trar em nossa mente, mudar o nosso coração e mover as nossas mãos. 
O que significa dizer que Mente, Coração e Mão são as raízes de toda 
atitude e boa ação que fazemos no mundo. Essa é a espiritualidade sa-
maritana, que somente acontece quando somos banhados pela com-
paixão divina.

A Quaresma nos pede uma revisão por dentro e também nos ajuda 
a ver a vida com os olhos de Deus, a sentir compaixão pelos muitos 
caídos que se apresentam diante de nós e a cuidar deles de um modo 
apaixonado. Gostaria que no decorrer de todo este ano, eu e você, que 
formamos a Fundação Pontifícia ACN, permanecêssemos fiéis à men-
sagem do Evangelho, acolhendo nossa missão de cuidar daqueles que 
não são cuidados, bem como cuidar dos que oferecem cuidados. O 
mundo precisa de mais atitudes fraternas movidas de compaixão. 

Portanto, diante de Deus, nos coloquemos de joelhos e em oração; 
diante dos homens e mulheres, necessitados e sofredores do nosso 
tempo, nos coloquemos de pé, numa atitude apaixonada de serviço. Se 
invertemos esta relação, perderemos a incrível beleza da nossa missão 
e vocação humano divina.

samaritanaespiritualidade
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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

em terra 
árida

a fé
Viver
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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.

No sertão da Bahia, em Bom Jesus da Lapa, a 
escassez de água prejudica a vida e o desen-
volvimento das famílias. Animais morrem e a 
agricultura não se desenvolve. Em meio a isso 
tudo, o povo sertanejo se apega à fé como as 
raízes de uma árvore buscando água. 

É para fortalecer a fé desse povo que as Irmãs 
Franciscanas Alcantarinas Ana Geralda, Maria Ma-
chry e Vanda Pereira vivem seu carisma de “teste-
munhar e proclamar com alegria a ressurreição de 
Jesus Cristo”. Para isso elas recebem ajuda existen-
cial da ACN e assim realizam um grande trabalho de 
evangelização em uma área muito carente e sofrida.

A Irmã Ana conta que as comunidades são de 
difícil acesso por causa da precariedade das estra-
das. Com o crescimento da vida urbana também 
cresceu o número de comunidades para serem 
acompanhadas e mantidas na fé e no compromisso 
do Reino de Deus. Outro grande desafio é o assédio 
das seitas que fazem muitos católicos abandona-
rem a sua religião.

Não bastassem as dificuldades pastorais, um 
outro grande desafio é a falta de emprego: não há 
empresas e nem indústrias onde o povo possa tra-
balhar. Os jovens buscam oportunidades em outras 
cidades. A saúde é precária por falta de médicos e 
medicamentos para atender os doentes. O hospital 
local atende pequenas emergências e os doentes 
são transferidos para outros hospitais distantes.

“Temos muitos desafios. É preciso recomeçar 
sempre, pois os jovens preparados para assumi-
rem nossas pastorais e movimentos, geralmente 
vão buscar melhores condições de vida em outras 
regiões. Permanecem apenas os adolescentes e as 
crianças, que ajudam os mais velhos nos compro-
missos e na missão das comunidades locais”, con-
ta a Irmã Ana.

“A ajuda oferecida pela ACN nos auxilia em nos-
sas despesas e sobrevivência no dia a dia. Usamos 
a verba recebida para pagamentos de despesas fi-
xas, formação contínua para as Irmãs e locomoção 
para irmos às comunidades mais distantes. Essa 
ajuda possibilita auxiliar as tantas pessoas caren-
tes que nos procuram e que necessitam de nós e a 
continuarmos próximos a elas”, explica.

As Irmãs Alcantarinas são gratas aos benfeitores 
da ACN e a eles dedicam suas orações e a seguinte 
mensagem: “Pedimos as bênçãos e a proteção de 
Deus para todos benfeitores que não medem esfor-
ços para ajudar na evangelização. Saibam que fa-
zem muito bem a muitas pessoas que necessitam. 
Que nunca lhes falte a fé, o pão, a alegria e o dom da 
saúde em suas vidas.”

O gesto de caridade dos benfeitores é o combus-
tivel que impusiona a ACN a continuar e a acreditar 
que o bem vencerá sempre. É tempo de Quares-
ma, é tempo de oração, jejum e caridade. Continue 
ajudando aqueles que contam apenas com a sua 
generosidade.

O Evangelho 
indo mais 
longe – as 
irmãs vão às 
comunidades 
mais 
distantes.
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Iúri tem 69 anos. Sua história 
é uma história de calamidades: 
divórcio, abalos psicológicos, ál-
cool. Este último lhe afetou as 
pernas. No hospital, lhe ampu-
taram a perna direita e o pé es-
querdo. Assim que as feridas 
cicatrizaram, ele recebeu alta. Era 
inverno, ele não tinha onde mo-
rar, nem sequer o dinheiro para 

Ninguém

comprar muletas. Deixou o hos-
pital de joelhos, arrastou-se para 
um banco do parque e chorou. 
Um homem e sua filha o notaram 
e o levaram aos albertinianos. 
Estes o acolheram, conseguiram 
uma cadeira de rodas, dentadu-
ra, uma cama. Eles se tornaram 
“irmãos” para ele. Agora ele tra-
balha como entregador na casa e, 

no tempo livre, cuida da horta no 
quintal. Os irmãos dão “signifi-
cado e cor à minha vida”. Em Iúri 
renasceu a esperança.

Também Igor, sem teto e do-
ente, estava sentado num banco. 
Uma mulher desconhecida o le-
vou para a casa dos albertinia-
nos. “Lá eu recebi uma cama, da 
qual eu sentia tanta falta, comi-
da quente, roupas.” Igor já estava 
tão enfraquecido que precisou 
receber alimentação parenteral 
no hospital. Hoje é ele que co-
zinha para os irmãos e outros 
acolhidos. O Irmão Wiesław, que 
à primeira vista lhe tinha dado 
“só mais duas semanas”, diz: “Ele 
coloca o coração neste trabalho, 
e as refeições são deliciosas”.

Os albertinianos dão esperan-
ça e pão. Eles mantêm abrigos 
para os desabrigados, uma co-
zinha de sopa para os pobres e 
uma padaria. “Ninguém vai para 
o Céu sozinho”, costumava dizer 
o fundador de sua Ordem, Adam 
Chmiełowski. Por fim, o projeto de 
ajuda aos irmãos já foi aprovado. 
Resta agora angariar os fundos 
necessários para lhes cumprir a 
promessa que fizemos. Para isso 
também contamos com você.

Eles estão em duas linhas de frente: na frente da guerra e na frente da 
misericórdia. Os Irmãos Albertinianos se dedicam aos sem-teto, deficientes 
e alcoólatras na Ucrânia.

   Igreja pelo mundo

Iúri: mais 
uma vida com 
significado e 
dignidade – os 
albertinianos 
não excluem 
ninguém.

“ ”
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Diácono Bruno
Colaborador ACN



Amigos
Olá! Antes de mais nada é uma 
alegria ter esse diálogo com você. 
Sou Diácono (Permanente) Bruno 
e colaboro com a ACN no Brasil há 
18 anos. Uma grande honra.

Assim como maio está para Ma-
ria, podemos dizer que março está 
para José, isso por conta da sua 
festa litúrgica no dia 19. São José 
sempre me despertou interesse. A 
saber, gosto de conhecer a huma-
nidade dos santos e certificar que, 
de fato, eram pessoas comuns, 
como eu e você. E São José não foi 
diferente. Não deve ter sido fácil 
para esse homem, possivelmente 
organizado e preparado para um 
futuro matrimonial, se desfazer de 
todos os seus planos para seguir o 
conselho (em sonho) do anjo.

Imagine você, apaixonado pela 
pessoa amada, sendo correspon-
dido nesse amor, com data mar-
cada para o casamento, convites 
enviados, passagem para a lua de 
mel comprada e, de repente, tudo 
muda. Claro que no plano divi-
no José fez o que devia ter feito, 
mas no plano humano, a renún-
cia deste santo é de se admirar; e 
nos leva a refletir: até que ponto 
eu vou pelo Senhor? Pela minha 
vocação? Pelo meu chamado? 
Só pela graça alcançamos o sim 
como resposta a Deus. Vamos 
juntos. Deus nos abençoe!

 ̝ Fraternidade aqui
O escritório da ACN, é muito bem 
situado e administrado. Ambiente 
fraterno, acolhedor, alegre e de pro-
funda seriedade e organização nos 
trabalhos realizados no amparo 
aos irmãos que estão nos diversos 
lugares “Onde Deus Chora”! De um 
voluntário do Brasil

 ̝ Presentes de Fé
Com a sua campanha “Presentes 
de Fé”, os senhores me deram a 
oportunidade de sugerir que cada 
um dos meus dez netos escolhes-
se para si um Presente de Fé, pelo 

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

qual nós (eu também, é claro) arca-
mos com uma contribuição. Todos 
nós achamos que essa é uma ex-
celente ideia, pois assim as crian-
ças aprendem desde cedo que há 
irmãos, irmãs e famílias que es-
tão em extrema necessidade e a 
quem podemos ajudar. De um avô 
da Austrália

 ̝ Testemunha do Evangelho
Uma Instituição séria, compro-
metida com a verdade, que teste-
munha com obras o Evangelho de 
Nosso Senhor Jesus Cristo! De uma 
religiosa carmelita, via Facebook

   Padre Werenfried



   Necessidade, amor e gratidão as cartas de vocês

Padre Werenfried van Straaten

Caros



Então, como minha missão sacerdotal, eu senti a 

necessidade de pregar a reconciliação e a restauração do 

amor na Igreja e no mundo. 

Caixa Postal 46059 - Cep: 04045-970 - São Paulo - SP 

  0800 77 099 27  |    atedimento@acn.org.br  |    (11) 96451-0050 WhatsApp  |    



   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  |    

Awassa, Etiópia 
Enquanto a nova 
capela, apoiada 
pela ACN, não fica 
pronta, a Missa 
ainda é celebrada 
ao ar livre.




