
MÁRTIRES

F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

“Homens, mulheres e até 
crianças, a quem nós veneramos 
como mártires, de forma alguma 
buscavam a morte. Pelo contrário, 
amavam a vida até o fim. Mas, 
com a certeza de que o amor de 
Deus é mais forte do que a morte, 
eles não se amedrontaram diante 
de um poder que lhes queria 
roubar Deus.”
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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

   

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

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
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Até poucos anos atrás era raro alguém usar 
a palavra “mártir”. Infelizmente, hoje em dia, 
esse termo se tornou comum devido à onda 
de atentados suicidas no mundo inteiro. Pior 
ainda: o radicalismo islâmico associou a esse 
mesmo termo um significado distorcido e 
assustador. Enquanto que, para os cristãos, 
o “martírio” aponta para uma mensagem 
completamente diferente.

Homens, mulheres e até crianças, a quem nós ve-
neramos como mártires, de forma alguma buscavam 
a morte. Pelo contrário, amavam a vida até o fim. Mas 
deram provas da imensa liberdade interior que gera 
a fé em Cristo. Com a certeza de que o amor de Deus é 
mais forte do que a morte, eles não se amedrontaram 
diante de um poder do mundo que lhes queria roubar 
Deus. Aceitaram a morte na convicção de que a en-
trega de sua vida pela Verdade serviria para a salva-
ção do mundo. A Igreja foi, é e sempre será uma Igreja 
de mártires – também no século XXI. Justamente no 
nosso tempo precisamos de pessoas corajosas, he-
roicas, que se oponham ao ódio e à vingança.

Mas de onde é que vem a coragem dos mártires? 
Ela é conquistada na vida cotidiana, por meio da 
aceitação de muitas pequenas “alfinetadas”. Com 
cada pequeno sacrifício, com toda superação de si 
mesmo, com toda decisão por Cristo, cresce em nós 

Pe. Martin M. Barta
Assistente Eclesiástico 

Internacional

a coragem e a força para amar a Deus, bem além de 
nossos próprios interesses. Dessa forma comparti-
lhamos a cruz de Jesus, o maior sacrifício do amor, e 
aprendemos a amar como Ele nos amou. Esse amor, 
que se dispõe até ao martírio de sangue, renova e re-
vigora a Igreja. Um exemplo comovente desse amor 
heroico é o de Shahbaz Bhatti, ministro paquistanês 
das minorias, assassinado em 2 de março de 2011 
por causa de seu trabalho em favor dos cristãos per-
seguidos. Pressentindo a morte, ele escreveu em seu 
testamento espiritual: “Foram-me oferecidas altas 
honrarias e cargos no governo para que eu desistis-
se de minha luta. Minha resposta sempre foi a mes-
ma: Não! Quero servir a Jesus como qualquer outra 
pessoa. Essa entrega me faz feliz. Não quero popula-
ridade nem posições de poder. Eu só quero um lugar 
aos pés de Jesus. Quero que minha vida, meu caráter, 
minhas ações mostrem que sou um discípulo de Je-
sus Cristo. Esse desejo em mim é tão grande que eu 
consideraria uma honra se Jesus aceitasse o sacri-
fício da minha vida em defesa dos que sofrem, dos 
pobres e dos cristãos perseguidos no Paquistão.”

Caros amigos, é a heróis da fé como este que de-
dicamos a nossa campanha de Quaresma deste ano. 
A maioria deles vive completamente oculta, como 
testemunhas silenciosas da grande causa de Deus. 
Mas a nós eles dão coragem e bênçãos. Mostremos 
também a eles o nosso amor, para que não se sintam 
abandonados em sua luta.

   Palavra viva

MÁRTIRES
de hoje
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   Projeto do mês

                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.

Evangelizados
graças ao seu amor

O barco da Paróquia é velho, lento e perigoso. A 
aquisição de um novo barco, de alumínio, melhora-
ria muito o serviço de evangelização na região, pois 
possibilitaria o acesso mais rápido e seguro às co-
munidades ribeirinhas. O Bispo de Coari, Dom Mar-
cos Piatek, fez o pedido de um barco à ACN: “sem 
os barcos, nossa evangelização seria paralisada! 
O próprio Jesus, no Evangelho de São Lucas, disse 
que ‘para Deus nada é impossível’. Portanto, com 
grande humildade e fé, pedimos à ACN que nos aju-
de com um barco de alumínio para a Paróquia de 
Nossa Senhora de Nazaré em Beruri.”

A Paróquia Nossa Senhora de Nazaré 
no município de Beruri, Amazonas, está 
a um pouco mais de 200 quilômetros 
de Manaus – serpenteando os rios 
Amazonas e Purus. A Paróquia 
pertence à Diocese de Coari, e possui 
52 comunidades, das quais 43 
dependem de um barco para o serviço 
de evangelização. Nelas vivem povos 
ribeirinhos e indígenas.

Para uma melhor evangelização a Pa-
róquia está organizada em cinco setores, 
sendo que três só podem ser visitados de 
barco. A visita de um único setor leva um 
mês de viagem. Nesse período o barco se 
torna uma casa onde a equipe de pastoral 
se prepara, reza e celebra a Missa.

O novo barco está quase 
pronto graças aos 
benfeitores da ACN.
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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.

A ACN, contando com a caridade de seus ben-
feitores, atendeu ao apelo de Dom Marcos. O novo 
barco está quase pronto e, nas palavras do Padre 
Delaci Araújo, da Paróquia Nossa Senhora de Naza-
ré, já é possível sentir a alegria que ele trará:

“Este ano a Paróquia completa 40 anos de evan-
gelização, e este barco que a ACN está nos ajudando 
a adquirir é um grande presente para nosso povo. 
Os desafios que enfrentamos para evangelizar as 
comunidades são as distâncias e os poucos recur-
sos. Nossa gratidão é imensa a todos os benfeitores 
da ACN que estão nos ajudando a realizar este so-
nho. Deus lhes cubra de muitas bênçãos. Saibam 
que aqui no coração da Amazônia existem homens 
e mulheres que, graças ao amor de vocês, terão a 
possibilidade de se encontrarem com Deus; que 
tem uma equipe formada por padres, religiosas e 
leigos que poderão chegar até as mais longínquas 
comunidades, levando o amor misericordioso de 
Deus, e isso tudo graças ao amor partilhado de 

vocês. Queridos e amados benfeitores, saibam que 
todos os dias estarão presentes em nossas orações. 
Mesmo sem conhecê-los pessoalmente, saibam 
que nós os amamos pela generosidade. Deus lhes 
abençoe sempre”, agradece o Padre Delaci.

Esta é uma história de sucesso que aconteceu 
graças à sua doação. Muitas outras histórias estão 
esperando para serem escritas, muitas comunida-
des aguardam a ajuda da ACN. Para isso, continu-
amos contando com sua ajuda. Faça sempre sua 
doação e ajude o Evangelho a chegar aos lugares 
mais distantes!

É no barco 
que a equipe 
pastoral se 
prepara, 
reza e 
celebra a 
Missa.

Dom Marcos 
Marian Piatek: 
“Sem os 
barcos nossa 
evangelização 
seria 
paralisada.”
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A probabilidade de os cristãos no Paquistão perderem a 
própria vida por causa da fé, ou de serem vitimados, não é 
pequena. A toda hora os extremistas muçulmanos realizam 
ataques contra igrejas ou cristãos são jogados na prisão com 
base na lei da blasfêmia. Ainda assim os jovens são felizes 
por servirem à Igreja. O número de vocações ao sacerdócio 
e à vida consagrada é proporcionalmente grande: só na Dio-
cese de Islamabad-Rawalpindi são mais de 30 seminaristas.

A Igreja no Paquistão é jovem, com grande expressivida-
de nas comunidades. Exatamente por isso que a Igreja no 
Paquistão declarou 2020 o Ano da Juventude, com o grande 
desafio de trazer uma sólida formação aos jovens. A Diocese 
de Faisalabad lançou um programa que irá ajudar a juven-
tude a encontrar respostas para as questões sociais e reli-
giosas, dando o suporte necessário para o aprofundamento 
na fé cristã e o conhecimento da fé muçulmana, valorizando 
a coexistência pacífica.

A ACN apoia a juventude do Paquistão. Akash Bashir deu 
a vida para que muitos pudessem ter um futuro. Com a sua 
doação você participa do legado de amor que brotou do mar-
tírio dele, ajudando a dar vida e dignidade a tantos jovens, 
no Paquistão e no mundo.

“Com Jesus, o mal, o sofrimento e 
a morte não têm a última palavra, 
porque Ele nos dá a esperança e a 
vida: transformou a Cruz, deixando 
de ser um instrumento de ódio, de 
derrota e de morte, para ser um sinal 
de amor, de vitória e de vida.” Papa 
Francisco

É exatamente isso que fazem os márti-
res. O jovem Akash Bashir, de Lahore, no Pa-
quistão, sabia que o terrorista à sua frente, 
com um colete de explosivos, queria aden-
trar na igreja de São João e que apenas a 
sua vida estava entre o suicida e as 2 mil 
pessoas em oração, na Missa de domingo. 
Ele conseguiu segurá-lo: “Por aqui você 
não passa, nem que eu tenha de morrer.” 
Foram suas últimas palavras; o assassino 
detonou a bomba. Isso aconteceu há cinco 
anos, durante a Quaresma. Para os jovens 
da Diocese de Lahore, Akash Bashir é ines-
quecível, um modelo exemplar. 

Amorte

última
palavra
NÃOtem

a

O jovem Akash Bashir – exemplo de amor extraordinário.

Acesse o QR 
Code para 
assistir ao 
vídeo com a 
heroica história 
de Aksh Bashir.

A alegria de servir à Igreja e à fé: o exemplo de Akash Bashir contagia e entusiasma a juventude cristã do Paquistão.
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Presidente Executivo 
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Amigos
Sabemos que os mártires consti-
tuem a base fundamental sobre a 
qual a Igreja de Cristo está cons-
truída. Também estamos cientes 
de que a Igreja nos ensina que o 
martírio não deve ser procurado, 
mas que devemos estar pron-
tos para sofrê-lo se isso nos for 
exigido. É evidente e chocante 
constatar que, devido à crescente 
perseguição de cristãos em todo 
o mundo, o número de pessoas 
mortas por causa de sua fé está 
aumentando praticamente todos 
os dias.

Nossa resposta diante dessa es-
calada é rezar por nossos irmãos 
e irmãs perseguidos e fazer che-
gar a eles o nosso apoio material. 
Por isso quero lhes agradecer 
pela sua generosidade em apoiar 
tão fielmente a ACN. Mas acredito 
que também a nós é pedido assu-
mir pequenos martírios. Ou seja, 
testemunharmos Jesus e sua 
Igreja mesmo quando isso não 
parecer oportuno em nosso am-
biente tão secularizado ou mes-
mo que isso possa resultar em 
prejuízo para nós.

Vamos rezar uns pelos outros 
para que não deixemos de apro-
veitar essas oportunidades de 
nos configurarmos a Cristo. Va-
mos começar hoje; é o que lhes 
peço calorosamente!

 ̝ Tesouro no Céu
Cuidar dos meus três filhos me 
custa muito tempo e dinheiro. Para 
mim foi e é importante cuidar de-
les pessoalmente e não deixar isso 
para outras pessoas. Com o tempo, 
porém, tornei-me avarenta; concen-
trei-me muito no aspecto material 
e pouco me importei com a minha 
vida espiritual. Percebi que nunca 
tinha me preocupado com tesouros 
no Céu. Sempre trabalhei duro para 
criar meus filhos, mas não os pre-
parei para a vida eterna. Enquanto 
refletia sobre isso, pensei imedia-
tamente em fazer uma doação para 

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

a ACN. Quero agradecer por me da-
rem a possibilidade de expressar 
meu amor a Deus e ao próximo. De 
uma mãe da Coreia do Sul

 ̝ Resgatar sorrisos
Dou graças a Deus por poder ajudar-
-vos a ajudar os nossos irmãos que, 
como Cristo, são torturados e sacri-
ficados. O donativo que envio será 
para resgatar sorrisos nos lindos 
rostos das crianças que tanto me-
recem a nossa ajuda em Alepo. Peço 
sempre a Deus por elas e peço-vos 
que rezeis por mim nas vossas ora-
ções. De um benfeitor de Portugal

   Padre Werenfried



   Necessidade, amor e gratidão as cartas de vocês

Padre Werenfried van Straaten

Caros



Nunca devemos nos esquecer que somos simples canais 

pelos quais são transmitidas, a outros, as ofertas de 

pessoas generosas.

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  |    

Santa Clara, Cuba 
Padre Pedro sai 
de moto da casa 
paroquial de 
Santo Atanásio 
para visitar 
comunidades rurais 
da Paróquia.




