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Em meio à pandemia 
da Covid-19 a ACN ajuda 

os padres, religiosas e 
missionários a continuarem 

seu trabalho incessante 
de socorrer os que mais 

precisam.

Nova 
ajuda de 

emergência 
para o Brasil



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 
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Internacional

Desde o surto da pandemia do coronavírus, estamos presen-
ciando uma crise existencial no mundo inteiro. Ainda não existe 
vacina e vamos continuar sofrendo as consequências econômi-
cas e sociais desta crise ainda por muito tempo. Mas a humanida-
de tem uma capacidade espantosa de lidar com situações difíceis 
– se for sustentada pela fé de que há uma razão em tudo isso. Por-
que se, em última instância, tudo isso não fizer sentido, a quem 
poderia importar o fato de que pessoas morram miseravelmente 
de um vírus em um lugar qualquer de um pequeno planeta? Que 
sentido podemos nós contrapor ao vírus e à morte em massa? 

Já se vislumbra um sentido diante da grande solidariedade e 
adesão com que as pessoas cumprem as medidas de proteção, 
se preocupam com os mais fracos, apoiam os profissionais da 
saúde e cultivam um intenso contato com a família e os amigos. 
No entanto, quanto mais tempo durar a situação de emergência e 
sentirmos os seus efeitos, tanto mais profundamente teremos de 
chegar à razão desse sentido. É em tempos de crise que se revela 
a verdadeira face da humanidade, que é o amor ao próximo. O ho-
mem pode tanto ser um santo como um mau-caráter. 

Também a ACN surgiu em uma situação de necessidade mun-
dial. Após a Segunda Guerra Mundial, cujo preço foi de mais de 50 
milhões de vítimas e que arruinou completamente a economia de 
muitos países, o Padre Werenfried teve a coragem de conclamar 
as pessoas ao amor heroico pelo próximo e pelo inimigo. Ele teve 
a coragem de pedir das pessoas grandes sacrifícios, na convicção 
de que “o homem é melhor do que a gente pensa”. Ele falou do 
“sofrimento de Cristo”, que tomou sobre si as nossas dores e agora 
continua sofrendo a sua paixão redentora nos necessitados, nos 
sofredores e nos perseguidos. 

No seu famoso artigo de jornal “Sem lugar na hospedaria”, que 
é considerado o nascimento da nossa Obra, ele alertava para o 
endurecimento do coração. “Vocês ainda se lembram (...) como, 
durante a guerra, o amável empregado de escritório e o pequeno 
burguês, se transformavam em bestas? Como já não havia mais 
decência e se lutava impiedosamente apenas pelo próprio eu? Era: 
cada um por si! (...) Muitos de nós têm agora um certo conforto; es-
tamos passando bem (...) e, apesar da escassez devida ao período 
do pós-guerra, não nos falta realmente muita coisa. Mas recorde-
mos que lá fora Cristo chora em todos aqueles a quem Ele chamou 
de ‘o menor dos seus’, e em cuja miséria ele esconde o seu rosto 
divino-humano.”

Caros amigos, com a mesma fé que marcou 
o início da nossa Obra e apesar de todas as di-
ficuldades, ousamos continuar pedindo ajuda 
para todos aqueles que já sofriam, mesmo antes 
do coronavírus.

Aproveitemos 
esta prova 
como uma 
oportunidade 
para preparar 
o amanhã de 
todos, sem 
descartar 
ninguém. 
De todos. 
Porque, sem 
uma visão 
de conjunto, 
não haverá 
futuro para 
ninguém.

Papa Francisco, 
Domingo da 
Misericórdia, 19 
de abril de 2020

“   Palavra viva
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                                                                                             Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,     o excedente será destinado a projetos semelhantes.

Frente ao desafio provocado pela pandemia 
do coronavírus que se alastrou pelo Brasil, a 
ACN enviou mais uma ajuda de emergência 
para socorrer os mais necessitados.

Muitas pessoas que passam por dificuldades 
contam quase que exclusivamente com a Igreja 
Católica. E a ACN está trabalhando para que a sua 
caridade chegue de forma efetiva aos que espe-
ram por socorro. Desde o início da pandemia a ACN 
aprovou muitos projetos, sobretudo para que aque-
les que estão na linha de frente tenham condições 
de continuar ajudando os que mais precisam. Ape-
nas no último mês, a ACN enviou ajuda para mais 
de 300 padres, religiosas, missionários e semina-
ristas aqui no Brasil.

Um dos exemplos é o estado do Ceará, muito afe-
tado pela Covid-19. Na Diocese de Itapipoca, região 
norte do estado, a Igreja luta para manter o espírito 
solidário e ajudar os cristãos que dependem dela. 
E a ACN, graças aos seus benfeitores, consegue es-
tender a mão ao povo também de Itapipoca.

De acordo com o Padre Francisco Danísio Silva, 
ecônomo local, a Diocese é carente e está passan-
do por um momento muito delicado: “Nós sofremos 

Nova 
ajuda de 
emergência 
para o Brasil

muitas dificuldades. Vou citar duas delas. A primeira 
é o contato com o povo. Nosso povo precisa muito 
da gente, da nossa oração, da nossa companhia, dos 
nossos conselhos. Por conta da pandemia, este con-
tato físico está prejudicado. Outro ponto é a questão 
financeira, que diminuiu bastante. Houve uma re-
dução de cerca de 60% do dízimo. Não temos mais 
as ofertas, porque as missas presenciais não estão 
acontecendo. Então a situação está bem complicada. 
Os recursos que tínhamos estão esgotados”, explica.

Na Diocese de Itapipoca, Ceará, as duas princiapis dificuldades 
são a impossibilidade de se fazer presente com os mais 
necessitados e a queda brusca dos recursos financeiros que 
asseguram o básico da missão eclesial. 

   Projeto do mês
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O Padre Danízio conta com a caridade do povo. 
“Neste momento que estamos vivendo, é muito im-
portante a ajuda de cada um. Com o pouco que te-
mos, conseguimos ajudar muitas pessoas. Nossa 
igreja é pobre, carente, mas rica da graça de Deus e 
de pessoas boas e generosas. Quem pode, que aju-
de neste momento para que nossos irmãos e irmãs 
não passem tanta necessidade”.

Ele também envia um recado para todos os ben-
feitores da ACN. “Vocês, que são os benfeitores da 
ACN, nos ajudam muito. Neste período, a ajuda de 
vocês está diretamente ligada à ajuda que presta-
mos a estes irmãos e irmãs que tanto necessitam 
de nós, de nosso olhar, de nossa atenção e também 
da nossa caridade. Peço a Deus, por intermédio de 
sua Mãe, Maria Santíssima, que abençoe cada um 
de vocês. Que a sua generosidade sirva para a vos-
sa salvação. Ajudar o próximo nos assemelha ao 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso muito obrigado a 
todos vocês que nos ajudam na evangelização por 
meio da caridade em todo nosso mundo”.

A ACN quer – e precisa – ajudar ainda mais pa-
dres, religiosas e missionários a continuarem suas 
atividades de socorrer o próximo. Mais projetos já 
foram aprovados. Contamos agora, mais uma vez, 
com a sua caridade.

Quanto à ajuda ao povo, em algumas paróquias 
os padres conseguiram arrecadar alimentos para 
fazer cestas básicas logo no princípio da pandemia. 
Elas foram distribuídas para as pessoas mais caren-
tes. “Ainda temos tentado arrecadar alimentos, mas 
agora está muito difícil pois o povo está ficando sem 
condições”, explica o Padre. Algumas paróquias, por 
meio da Pastoral Familiar, estão distribuindo um 
sopão toda noite a quem mais precisa. No entanto 
estes recursos também estão chegando ao fim.

“Vocês, que são os benfeitores 
da ACN, nos ajudam muito. 

Neste período, a ajuda de 
vocês está diretamente ligada 
à ajuda que prestamos a estes 

irmãos e irmãs que tanto 
necessitam de nós”

Com o apoio da ACN, as Irmãs de São Camilo - em Feira de Santana, 
Bahia - podem se preocupar com o próximo, como na organização 
de cestas básicas em época de coronavírus.
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A prelazia de Humahuaca, na Argentina, é uma 
dessas áreas muito pobres. Ali, dez religiosas de 
quatro comunidades lutam em muitas frentes pas-
torais e humanitárias. A ajuda existencial, doada 
pelos benfeitores da ACN, se torna visível no tra-
balho em asilos para idosos, mulheres e órfãos; no 
interior e nas cidades; no internato para meninas e 
na Pastoral Juvenil. As Irmãs Claretianas atuam em 
todo lugar. A ajuda de vocês as encoraja. E a con-
fiança em Deus que irradiam é o que contagia.

A ajuda existencial alimenta as chamas do amor. 
Para a catequista Nancy elas são as “Irmãs do Sor-
riso”. Porque é a perseverança e a alegria das Ir-
mãs que as anima a continuar sempre procurando 
soluções, apesar das circunstâncias. Com a sua 
renúncia, as Irmãs dão às pessoas coragem para 
enfrentar a vida – e a nós dão um exemplo de amor.

Na diocese de Tacna, no Peru, são 36 religiosas 
de 11 comunidades; na Venezuela, 48 só da diocese 
de La Guaira; e milhares em outros países, especial-
mente na África, que, graças à ajuda de subsistên-
cia dos benfeitores da ACN, trabalham em silêncio e 
sem queixa, alegres e com o coração cheio de amor. 
Elas veem Cristo nos pobres, e os pobres veem nos 
sorrisos das irmãs o próprio rosto de Deus.

A pandemia do coronavírus mergulhou 
milhões de pessoas na fome e no desespero. 
Em todo lugar a Igreja é desafiada até o 
limite, sobretudo nos países mais pobres. 
Seu serviço de amor contribui para a 
sobrevivência de muitos, como na ajuda 
existencial para religiosas.

O amor percorre muitos 
caminhos: visita da Irmã 
Graciana nos Andes do Peru.

O amor dá 
sustento. A 
Irmã Cláudia 
recebe o abraço 
dos seus 
protegidos na 
Argentina.

   Igreja
pelo mundo
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Thomas Heine-Geldern
Presidente Executivo 
Internacional



Amigos
Este ano de 2020, por conta da 
pandemia, será lembrado pelo 
resto de nossas vidas. Vamos 
nos perguntar se, durante esse 
período de provação, nossa fé e 
confiança na bondade de Deus re-
sistiram ao teste e a que conclu-
sões devemos chegar. Muitos de 
nós perceberam que o acompa-
nhamento espiritual é algo tão re-
levante em nosso sistema social 
quanto os cuidados médicos e as 
necessidades básicas da vida.

Em muitos países onde chega a 
nossa ajuda constatou-se que a 
infraestrutura estatal não está 
suficientemente preparada para 
os desafios da pandemia. Lá, mui-
tas pessoas recorrem em suas 
necessidades às paróquias e às 
casas de ordens religiosas. No en-
tanto, precisamente agora, neste 
momento de colapso econômico 
catastrófico, essas irmãs, irmãos 
e padres religiosos encontram-se 
sem os meios mais básicos para 
se sustentar. A ACN vê que, ago-
ra, a sua missão mais urgente é 
socorrer esses filhos e filhas, fiéis 
da nossa Igreja, com ajuda exis-
tencial, de tal forma que possam 
cumprir a sua missão.

Me permitam, apesar das suas 
próprias preocupações, continu-
ar contando com a sua generosa 
ajuda!

 ̝ Vocação de longo alcance
Graças a Deus, o próprio Senhor 
nos facilitou o caminho cristão. Por 
exemplo, Ele nos deu o Padre We-
renfried van Straaten como guia. 
Ao apoiá-lo, muitas pessoas – como 
meu pai – descobriram e concreti-
zaram sua vocação cristã de lon-
go alcance. Dessa maneira, elas 
podem se sentir e vivenciar ainda 
mais profundamente como mem-
bros da única Igreja, até os confins 
da Terra. De um bispo da Suíça

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

 ̝ Atuação heroica no Iraque
Estou mandando em anexo uma 
doação. Eu sei que os senhores 
fazem chegar as doações àqueles 
cuja necessidade é maior. Se pos-
sível, eu gostaria de apoiar dessa 
forma o trabalho das irmãs domi-
nicanas no Iraque, porque estou 
profundamente comovida com a 
atuação heroica dessas Irmãs pelo 
povo de lá... Que Deus abençoe to-
dos aqueles que trabalham e rezam 
por aqueles que sofrem nessas si-
tuações tão terríveis e injustas. De 
uma benfeitora do Canadá

   Padre Werenfried



   Necessidade, amor e gratidão as cartas de vocês

Caros


Caixa Postal 46059 - Cep: 04045-970 - São Paulo - SP 
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Padre Werenfried van Straaten

Por mais que possamos nos comover quando descobrimos, 

nos olhos de uma criança, um vestígio do paraíso perdido, 

não é nada em comparação com o que o Senhor sente 

quando vê a pureza do próprio ser refletida nos olhos delas.



   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  |    

Homs, Síria 
Graças ao apoio da ACN à Igreja 
na Síria, a solidariedade tem 
chegado a muitos necessitados 
nesse tempo de pandemia.




