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Mestre,
não te importa que

?” pereçamos

A crise, como 
a guerra, abre 
abismos, e somos 
nós os desafiados 
a construir pontes. 
Essa tem sido 
nossa missão 
desde a fundação 
da ACN.

Como uma tempestade, o vírus 
abalou todas as seguranças. 
É como a situação de quando 
Jesus perguntou aos discípulos, 
no barco: “Por que tendes medo? 
Ainda não tendes fé?”



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
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dossantos

Fr. Rogério Lima, O. Carm.
Assistente Eclesiástico 

Nacional

   Palavra viva

No enfrentamento do coronavírus, tivemos todos que entrar 
em uma séria disciplina, a qual não estávamos acostumados. E, 
como este mês é um mês especial de tantos santos e inúmeras 
celebrações, resolvi partilhar com vocês o testemunho dos 
santos frente aos momentos exigentes e de fortes provações em 
suas vidas.

Não podemos deixar de reconhecer que experimentamos uma mistu-
ra de tristeza, medo e desamparo, mas dos santos aprendemos a agregar 
um importante componente: acreditar na compaixão divina. Talvez pai-
rou em nossas mentes e não faltou quem multiplicasse a ideia de que 
“este mundo está amaldiçoado”. Não foi olhando por esta janela que os 
homens e mulheres acreditados por Deus nos ensinaram. 

Nos perguntamos: “Em que tudo isso vai nos levar?” Assim como os 
santos, não precisamos compreender e dar explicação a tudo, mas, an-
tes, precisamos acreditar. Este é o grande valor de tudo que estamos vi-
venciando: aprender a acreditar mais. Deus não é pra ser compreendido, 
mas para ser amado, acreditado. Nisto os santos são grandes mestres 
para todos nós. Precisamos amar mais e acreditar sem reservas no Deus 
que cria, caminha e salva. O vírus que precisamos combater permanen-
temente é o de uma fé fraca e doentia, incapaz de se surpreender e se 
abrir ao mistério que é Deus... o Eterno apaixonado pela humanidade!

Olhando para três dos grandes santos juninos: Antônio, João e Pedro, 
nos perguntamos: como viver a santidade tendo eles como exemplo? 
Lembrando que cada ser humano é único diante Dele. Temos de fazer o 
que se deve e estar inteiro no que se faz, com amor e por amor. A santi-
dade é o efeito da ação divina unida à resposta humana.

Os santos e santas descobriram a beleza da amizade íntima com 
Deus. Caminhemos também nós na santidade, sendo amigos de Deus, 
amando-o e confiando nEle...

aexemplo
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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. 0108-2 Cc. 338660-0 // 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

“Omnes cum Petro, ad Iesum per Mariam” 
(Todos com Pedro, a Jesus por Maria). Essa 
sempre foi, durante a história, a via dos cristãos 
para Deus. E continua sendo nos tempos de 
coronavírus.

O vírus abala o mundo. Como uma tempestade, 
ele abalou todas as seguranças. É como a situação 
de quando Jesus perguntou aos discípulos, no bar-
co: “Por que tendes medo? Ainda não tendes fé?” (Mc 
4,40). As obras de amor de todos aqueles a quem te-
mos ajudado são como respostas vivas. Por exemplo, 
as Irmãs de São Carlos Borromeu, nas Filipinas, que 
agora estão levando cestas de alimentos para famí-
lias pobres que vivem em quarentena atrás de muros. 
Ou as “Pequenas Comunidades Cristãs” na índia, que 
atualmente distribuem água, máscaras de proteção 
e desinfetantes pelas ruas, juntamente com bispos 
e diáconos. Também a Irmã Magdalena, em Kiev, que 
visita pessoas idosas, doentes, dá uma resposta com 
seu serviço de amor. Da mesma forma o bispo Dési-
nord Jean, no Haiti, que convoca os fiéis com o sino 
para a oração contra a pandemia.

Quantos exemplos de amor ao próximo! No Haiti, o 
povo mesmo não tem nada. Metade da população vive 
abaixo da linha de pobreza. Quatro de cada cinco hai-
tianos estão desempregados. A vida pública está pa-
rada. Um surto da epidemia mergulharia o país mais 
pobre do hemisfério ocidental em um profundo abis-
mo. A situação não é muito diferente com os pobres 

Mestre,
não te importa que

?” pereçamos

Dom Désinord Jean, bispo de Hinche, no Haiti, 
toca o sino que está pendurado em uma árvore, 
convocando o povo para a oração contra a pandemia.
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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.

na Índia. A Irmã Christin Joseph, diretora das 
“Pequenas Comunidades Cristãs”, organiza as 
atividades neste tempo de pandemia: “Intro-
duzimos a oração em família. Todos os dias, 
às 19 horas, a família se reúne e reza o terço 
por todos os doentes de coronavírus em todo 
o mundo.” Ela sabe que a maioria dos que 
rezam são trabalhadores informais, sem ga-
rantias sociais. A paralisação ainda lhes tira 
o pouco que eles têm. Muitos olham preocu-
pados para o futuro. Mas a sua fé permanece 
viva. Também os muitos padres do mundo 
inteiro que prestaram seu serviço sacerdotal 
aos pacientes de coronavírus até à morte de-
ram essa resposta. Eles acreditaram.

“Mestre, não te importa que pereçamos?”, 
gritaram os discípulos daquela vez, cheios de 
medo no barco. Tinham pouca fé. Mas depois 
da Páscoa eles se fortaleciam mutuamente. 
Pedro e Maria eram os pilares visíveis da jo-
vem Igreja. Continuam sendo também hoje. 
E as testemunhas da fé, nesta crise, são os 
pilares invisíveis, nossos irmãos e irmãs. Por 
favor, continue os apoiando!

Dom Anand Jojo, bispo de 
Hazaribag, na Índia, coordena 

de perto a assistência às 
famílias pobres.

Irmã Justiniana 
na casa dos 
idosos “Maria, 
Mãe da 
Misericórdia” – 
a presença da 
religiosa é sinal 
de que Deus 
está ali.

Ação chamada 
“cozinha sobre 
rodas”, da 
Ordem dos 
Oblatos junto 
à Cáritas, leva 
alimentos para 
a população 
de rua.
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Neste tempo de combate à Covid-19, a 
palavra isolamento tornou-se sinônimo 
de cuidado no mundo todo. Cada família 
precisou refugiar-se em seu lar para 
conter a contaminação. Mas existem 
aqueles que não têm lar, ou tendo, não 
possuem o necessário para sobreviver 
sem sair dele. E é aí que tantos deram 
provas de que o pensamento de Padre 
Werenfried, fundador da ACN, não só é 
autêntico como atual: “As pessoas são 
melhores do que pensamos”.

Gestos de solidariedade e carinho surgiram 
no mundo todo provando que o amor é sempre 
mais contagiante. Os benfeitores da ACN são a 
prova disso. Diante de uma economia instá-
vel, eles perseveraram com suas doações. E, 
junto com elas, muitas histórias revelam que 
as ofertas enviadas não são o que sobra, mas 
um sinal de compromisso com os que sofrem.

Dona Georgette, de Aracaju, nos contou que 
precisou cancelar alguns gastos e negociar 
contas para ajudar o filho que ficou desem-
pregado, mas aumentou o valor da sua doação 
para a ACN. “Percebi que é agora que as pes-
soas mais precisam e, enquanto eu tiver um, 
posso doar meio”. Dona Gilda, de Belo Horizon-
te, também não abriu mão de fazer sua doa-
ção, como já tem feito há 20 anos. Sem poder 
ir à casa lotérica para doar pelo boleto, ela mo-
bilizou toda a família para ajudar a enviar sua 
oferta pela internet. Seu neto contou que, no 
final da mensagem de aplicativo que Dona Gil-
da enviou para todos, ela acrescentava: “Você 
não pode colocar mais R$ 10 para ajudar?”. 

Como Dona Georgette e Dona Gilda, muitos 
benfeitores estão fazendo verdadeiros sacri-
fícios para continuarem a missão de “enxu-
gar as lágrimas de Cristo onde quer que Ele 
chore”. Esta reação solidária é uma resposta 
ao pedido do Papa Francisco, que clamou a 
todos: “Não pensemos só nos nossos inte-
resses. Aproveitemos esta prova como uma 
oportunidade para preparar o amanhã de 
todos, sem descartar ninguém”. A força des-
ses gestos contrariou a previsão de um efei-
to colateral, já esperado pelo distanciamento 
social, que era a autopreservação acima de 
tudo. Assim como as máscaras são incapazes 
de ocultar um sorriso, a pandemia não pôde 
mudar o caráter cristão, apresentado pelo 
próprio Jesus: “Nisto todos reconhecerão que 
sois meus discípulos, se vos amardes uns 
aos outros” (Jo 13,35).

A ACN agradece a você, benfeitor, que con-
tinuou colaborando mesmo quando tudo ficou 
mais difícil. A crise, como a guerra, abre abis-
mos, e somos nós os desafiados a construir 
pontes. Essa tem sido nossa missão desde a 
fundação da ACN. E você é parte indispensá-
vel dessa construção que, além de tudo, ofe-
rece um testemunho de coragem e confiança 
na providência de Deus, sentimentos tão ne-
cessários no tempo em que vivemos. 

Os pedidos de socorro ainda chegam 
de todos os lugares do globo, por isso, 
continue colaborando com confiança. 
Deus recompensa com bens eternos 
aqueles que não negam as ofertas de 
cada dia, afinal... “Deus também é muito 
melhor do que pensamos”. 



Agrad
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“As pessoas são

melhores
do que pensamos”
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Amigos
“E nós sabemos que Deus coope-
ra em tudo para o bem daqueles 
que o amam.” Essa é uma afirma-
ção que o Apóstolo Paulo faz em 
sua Carta aos Romanos (8,28). E 
eis aí o desafio que atinge a todos: 
enxergar o bem que se pode ob-
ter quando nos encontramos em 
meio ao caos.

Podemos encontrar algum bem 
diante da pandemia do corona-
vírus? Será que tudo é tragédia? 
Essas perguntas têm respostas 
muito particulares. Para alguns, 
fica uma marca de profunda escu-
ridão, enquanto, para outros, este 
tempo de “silêncio” proporcionou 
um redescobrimento de si mesmo.

Não sei o impacto que este tempo 
trouxe para você, mas eu teste-
munho que Deus não se esque-
ceu de nós. Nunca se viu tamanha 
solidariedade no mundo por uma 
mesma causa como agora. Havia 
a preocupação com o fechamento 
das igrejas, no entanto núcleos de 
fé e religiosidade se abriram em 
cada casa. O isolamento social 
trouxe solidão, mas também ser-
viu para reorientar as prioridades 
da vida e nos fez voltar à família.

A todos a nossa solidariedade e 
oração. E obrigado por não se es-
quecerem daqueles que já preci-
savam antes e, agora, muito mais.

 ̝ Não me sinto inútil
Sou grata pelo fato de existir a Aju-
da à Igreja que Sofre, porque essa 
Obra nos permite colaborar e per-
ceber que podemos ajudar e parti-
cipar. Pessoalmente, não me sinto 
inútil quando assisto a tudo o que 
acontece no mundo – os senho-
res me ajudam a fazer algo. Espero 
que Deus me permita apoiar com 
frequência ainda maior essa gran-
de obra que é feita para ajudar os 
cristãos perseguidos, para zelar por 
eles e acompanhá-los. De uma ben-
feitora do México

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

 ̝ ... que sabem amar
É um trabalho realizado por pesso-
as que sabem amar. De um jovem do 
Brasil, via facebook

 ̝ O amor explica tudo
“O amor me explicou tudo” (São 
João Paulo II). Acredito que essa 
frase tem tudo a ver com essa insti-
tuição maravilhosa, é um trabalho 
de total amor a todas as pessoas, e 
que eu tenho orgulho de estar aju-
dando. Obrigada pela dedicação e o 
carinho de vocês. De uma benfeito-
ra do Brasil

   Padre Werenfried



   Necessidade, amor e gratidão as cartas de vocês

Caros


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

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

Padre Werenfried van Straaten

Não pode ser vontade de Deus que nos deixemos intimidar 

pelos desafios que nos esperam, porque, assim, duvidamos 

que Deus inspirará os corações dos nossos benfeitores a um 

espírito de sacrifício ainda maior. Deus não nos desapontará.

Diácono Bruno
Colaborador ACN



   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  |    

Oruro, Bolívia 
As Irmãs Teresianas, 
congregação 
auxiliada pela 
ACN, ampliaram e 
inovaram o trabalho 
pastoral em época 
de coronavírus, 
arrecadando 
e distribuindo 
alimentos aos mais 
necessitados.




