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Com toda razão, precisamos ver 2019 
como um ano de mártires. Os atentados 
a bomba no Sri Lanka em três igrejas e 
vários hotéis no domingo de Páscoa, que 
custaram mais de 250 vidas humanas, 
foram o triste ápice de uma via crucis 
sangrenta que cristãos em muitas partes 
do mundo precisaram enfrentar. 

Ficamos preocupados principalmente 
com a situação em muitos países 
africanos, no qual o aumento do 
jihadismo está se tornando uma ameaça 
crescente para os cristãos. Principalmente 
a situação dramática em Burkina Faso 
nos deixou preocupados esse ano. Mas 
também o Oriente Médio, berço do 
Cristianismo, continua em perigo. 

No entanto, essas notícias não devem 
nos fazer desistir. Pelo contrário! 
Nossa fé, esperança e amor são mais 
necessários do que nunca. Mais do que 
nunca, os cristãos em todo o mundo 
precisam de nossa solidariedade e 
nossas preces. Gostaríamos de alcançar 
as comunidades em sofrimento e cada 
indivíduo em todo o mundo com nosso 
amor e nosso atendimento fraternal.

Graças à sua generosidade, caras 
benfeitoras e benfeitores, conseguimos 
trazer consolo a cerca de 140 países do 
mundo também esse ano, com mais de 
5.000 projetos. No Iraque, graças à sua 
ajuda, está começando uma nova fase da 
reconstrução de igrejas, que pretendem 
dar também um lar espiritual às famílias 

Caros amigos e benfeitores, 

Cardeal Mauro Piacenza
Presidente da Fundação Pontifícia 
Aid to the Church in Need

que voltam para suas vilas e cidades. 
Milhares de homens jovens em todo 
o mundo conseguiram continuar seu 
caminho ao sacerdócio novamente esse 
ano – e isso é um motivo de esperança 
para a evangelização. Inúmeros 
religiosos nas regiões em guerra, nas 
favelas das metrópoles e nas áreas de 
difícil acesso – em regiões montanhosas 
ou florestas – puderam prosseguir com 
seu serviço heroico para os pobres sem 
se preocupar com a própria vida. Na 
Rússia, a colaboração de confiança entre 
a Igreja Católica e a Ortodoxa Russa 
promovida pela ACN trouxe novos frutos. 

Agradeço a Deus em nome de todos que, 
graças ao seu apoio, foram encorajados, 
consolados e tiveram a oportunidade de 
se tornar símbolos de esperança para 
outras pessoas. Rezamos de todo coração 
para que a Divina Providência esteja 
sempre ao nosso lado por meio de sua 
generosidade para podermos continuar 
ajudando os cristãos em sofrimento. 

Pela intercessão de Maria, dou-lhes 
minha bênção
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Caros amigos, o Senhor faça com que dê cada 
vez mais fruto a vossa oração e vosso compro-
misso pela missão da Igreja em todo o mundo, 
sobretudo onde ela sofre de forma espiritual e 
material ou é discriminada e perseguida.

Do coração, dou-vos a todos a minha bênção.

Papa Francisco  
aos membros e benfeitores da 
ACN, na audiência geral de 2 de 
outubro de 2013, em Roma

» Do coração, dou-vos a  
todos a minha bênção.«

A Aid to the Church in Need é 
uma fundação pontifícia que 
está incumbida de atuar em 
nome da Igreja.



4 | ACN Relatório de atividades 2019

Sobre nós
Conheça a ACN nas páginas seguintes. As nossas origens e a história 
do nosso sucesso. A nossa missão e as nossas prioridades de apoio 
no ano de 2019.

| Sobre nós
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» A ACN ajuda cristãos perse-
guidos e oprimidos pelo terror 
no mundo inteiro. « 

É desde sempre que a Igreja se preocu-
pa com as pessoas necessitadas e em 
sofrimento. Além da sua missão pasto-
ral, a Igreja empenha-se no mundo como 
patrocinadora de instituições sociais 
e apoia em muitas regiões de crise as 
pessoas que sofrem privações.

Mas o que muita gente não sabe: a 
própria Igreja também necessita muitas 
vezes de ajuda urgente, especialmente 
nos países em desenvolvimento e nos paí-
ses atingidos pela expulsão, perseguição 
ou catástrofes. E os números falam por si: 
hoje em dia, em todo o mundo há cerca 
de 200 milhões de pessoas que não po-
dem exercer livremente a sua fé. Em mais 
de 80 países no mundo não é garantido o 
direito básico da liberdade religiosa.

Em mais de 40 países, os cristãos são 
atualmente perseguidos, discriminados 
ou oprimidos. Nesses países, dificilmen-
te é possível, ou mesmo impossível, 
manter a infraestrutura eclesiástica e 
garantir uma existência dignamente hu-
mana dos fiéis por seus próprios meios. 
Em muitos destes países, os donativos 
em dinheiro são a única fonte de receita 
para a Igreja.
 

Diferente da maioria das organizações 
de auxílio, que aliviam o sofrimento 
social das pessoas, a ACN concentra-
-se no apoio a Igrejas locais, para que 
possa perpetuar-se o amor cristão ao 
próximo.

Nascida em 1947 como Obra de auxílio 
para refugiados de guerra e reconhe-
cida desde 2011 como Fundação Pon-
tifícia, a ACN   apoia em todo o mundo 
os cristãos sempre e onde estes sejam 
perseguidos ou oprimidos, ou sofram 
de necessidade material. Tudo isto 
provém exclusivamente de donativos 
privados, pois a nossa fundação não 
recebe qualquer apoio oficial.

Sob o lema “informar, orar e ajudar”, 
prestamos apoio a cristãos de todo o 
mundo, juntamente com centenas de 
milhares de benfeitores e parceiros de 
projeto. Além disso, empenhamo-nos 
de forma interconfessional na liberda-
de religiosa e na reconciliação. A nossa 
crença na força do amor ao próximo e a 
nossa experiência de décadas encora-
jam-nos a continuar a percorrer este ca-
minho e a motivar as pessoas em todo 
o mundo para ajudar a nossa Obra.

Irmã Annie Demerjian, 
parceira de projeto, Síria

Thomas Heine-Geldern, 
Presidente Executivo

»   Estou muito agrade-
cida por tudo o que 
fizeram pelos nossos 
necessitados. Deus 
vos proteja a vós e aos 
vossos irmãos cris-
tãos. «

| Sobre nós
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Desde a fundação há 73 anos, a ACN – 
também conhecida como Aid to the Chur-
ch in Need (Ajuda à Igreja que Sofre, em 
português) – evoluiu para uma Obra de 
auxílio com uma ampla área de missão. 
Hoje podemos afirmar: o nosso nome é a 
nossa missão.

Atualmente, apoiamos anualmente cerca 
de 5.230 projetos pastorais em quase 
140 países – muitos dos quais de longo 
prazo. Estamos também muitas vezes 
no terreno, em regiões de crise há muito 
abandonadas por outras organizações de 
auxílio.

Para tal, precisamos, naturalmente, não 
apenas de meios pessoais e organizacio-
nais, mas também dos necessários meios 
financeiros. Somente com os donativos 
de mais de 330.000 benfeitores de 23 
países nos é possível satisfazer e impul-
sionar esses projetos com êxito.

As áreas de atividade do nosso 
programa de ajuda estão em cres-
cimento contínuo:

Estipêndios de Missa (→ pág. 19)

Formação de sacerdotes e  
religiosos (→ pág. 20)

Ajuda de subsistência para  
religiosas (→ pág. 22)

Formação na fé de leigos  
(→ pág. 23)

Construção e reconstrução de 
edifícios da Igreja (→ pág. 24)

Meios de transporte para a assis-
tência espiritual (→ pág. 25)

Ajuda de emergência em guerra, 
expulsão, violência e catástrofes 
naturais (→ pág. 27)

Distribuição de Bíblias, livros reli-
giosos e meios audiovisuais  
(→ pág. 29)

Apoio jurídico (→ pág. 31)

Apoio de meios de comunicação 
para a propagação da fé  
(→ pág. 40)

Sobre nós | 

Igreja que Sofre - o nome é um programa.
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As origens da ACN ao tempo após a 
Segunda Guerra Mundial. Nessa época, a 
Europa estava arruinada e havia milhões 
de pessoas expatriadas, em fuga, a maio-
ria sem abrigo e atormentadas pela fome 
– contavam-se entre elas sobretudo os 
expatriados da Alemanha do Leste.

Para o sacerdote holandês, o Padre We-
renfried van Straaten, este foi o momento 
em que nasceu a Obra da sua vida. Em 
1947 fundou a Ajuda aos Sacerdotes do 
Leste, da qual nasceu pouco depois a 
Obra de auxílio ACN.
 

A sua Obra de auxílio organizou a dis-
tribuição de alimentos e vestuário para 
milhões de refugiados da Alemanha do 
Leste e manteve-se a seu lado nesse 
tempo difícil, prestando-lhes assistência 
espiritual. Uma tarefa quase impossível, 
sobretudo se pensarmos que, na Bélgica 
e na Holanda, o Padre Werenfried pedia 
donativos entre as vítimas da ocupação 
alemã.

Em apelos apaixonados, pregava o amor 
ao próximo e a reconciliação, acabando 
por conseguir desencadear uma onda de 
disponibilidade para ajudar. A maioria 
não tinha dinheiro, pelo que doavam ali-
mentos, entre eles toucinho. A partir daí, 
o Padre Werenfried passou a ser conheci-
do pelo nome de “padre toucinho!”.

» Pensem nos jovens que dedicam 
a vida a Deus para O servir e aos 
mais pequeninos.«

| Origens e dedicação

Padre Werenfried van Straaten, fun-
dador da Aid to the Church in Need
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» O espírito de equipe entre colabora-
dores e voluntários é simplesmente 
maravilhoso e torna o nosso trabalho 
ainda mais valioso. « 

Sob a direção do Padre Werenfried, a 
ACN conseguia organizar cada vez mais 
projetos de ajuda originais. Por exemplo, 
foram enviados padres de mochila em 
motos e em fuscas para províncias remo-
tas e caminhões-capela que serviam de 
igrejas móveis para os deslocados.

Quando, na década de 50, se instalou a 
guerra fria, esta Obra de auxílio iniciou 
o seu compromisso incomparável com 
a Igreja Católica, perseguida nos países 
detrás da cortina de ferro. Na década 
de 60, os programas de auxílio também 
foram estendidos para a África, Ásia e 
América Latina.

Graças a centenas de milhares de 
benfeitores, que fazem donativos para a 
ACN, temos atualmente a nível mundial 
um valor anual de donativos superior a 
106 milhões de euros. Uma história de 
sucesso que, mais uma vez, prova como 
o amor prático ao próximo cresce da fé 
vivida. Mervyn Maciel, Reino Unido, 

colaboradora honorária

Amor ao próximo como fé vivida concretamente.

Origens e dedicação | 
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Existem numerosas Obras de auxílio 
que se dedicam a apoiar aqueles que 
sofrem. O que distingue a ACN dessas 
organizações? Somos a única organi-
zação católica internacional que se 
concentra no apoio pastoral e espiritual 
de cristãos perseguidos e sofredores.
 

Seguindo a nossa inclusão sob a 
égide do Vaticano, o nosso secreta-
riado-geral na Alemanha e os nos-
sos 23 departamentos nacionais, 
conseguimos construir uma rede 
única entre os benfeitores e a Igreja 
que sofre.

Amor ao próximo com eficiência 
e transparência.«

| Organização
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Graças à sua organização global, a ACN 
consegue identificar rapidamente as neces-
sidades e reagir de imediato a projetos de 
auxílio. Isto é possível devido a um enqua-
dramento eficiente que reduz a um mínimo 
a burocracia para o exame minucioso e 
a aprovação de projetos destinados aos 
nossos parceiros de projeto.

O nosso secretariado-geral central apoia a 
angariação de fundos dos departamentos 
nacionais e examina anualmente cerca 
de 7.100 pedidos de ajuda provenientes 
de todo o mundo, que são verificados e 
aprovados ou também recusados pelos ór-
gãos de decisão. Através da nossa central, 
mantemo-nos em contato com parceiros 
de projetos em 139 países e cuidamos da 
aplicação adequada dos donativos.

Através dos nossos departamentos nacio-
nais, mantemo-nos em estreito contato 
com os nossos benfeitores. Os nossos 
secretariados, graças ao seu trabalho de 
relações públicas, garantem uma elevada 
transparência quanto ao destino dos do-
nativos e a utilização dos fundos no local, 
além de servirem de ponte entre parceiros 
de projetos e benfeitores.
 

Além disso, submetemo-nos ao exame 
anual das nossas receitas e gastos através 
de auditores, pois a confiança dos nossos 
benfeitores é a base do nosso êxito.

Irmã Hanan Youssef, parceira de projetos, Líbano

Analisamos anualmente mais de 7.100 pedidos 
de auxílio para projetos em 139 países.

» Estou sempre a agradecer ao Senhor 
pela ajuda. Sem a ACN, seria difícil 
continuarmos o nosso trabalho. «

Organização | 
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Também em 2019, as heranças represen-
taram uma parte significativa do seu apoio 
à Igreja (20,1 milhões de euros, ou 18,9% 
das receitas em 2019). Com nossos irmãos 
e irmãs recordamos com gratidão também 
nossos benfeitores falecidos.

Em 2019, recebemos 7.154 pedidos de ajuda 
de todo o mundo. Graças à generosidade dos 
nossos benfeitores, recebemos 106,3 milhões 
de euros em doações e, com 4,9 milhões 
de euros em doações de anos anteriores, 
conseguimos ajudar projetos no valor de 
111,2 milhões de euros.*  A maior parte desse 
montante – 80,4% das doações – foi destina-
da a gastos com missões, ou seja: trabalhos 
em projetos concretos, apoio midiático e 
atividades de oração.

Mantemos a parcela de gastos necessários 
para a administração e a publicidade para 
obter doações o mais baixa possível, com 
8,1% e 11,5%, respectivamente, para que a 
maior parte possível de recursos chegasse 
aos cristãos em cada local. Assim, em 2019, 
conseguimos apoiar um total de 5.230 proje-
tos em 139 países com cerca de 75,9 milhões 
de euros. Com mais 13,5 milhões de euros, 
defendemos os cristãos desfavorecidos e 
perseguidos em todo o mundo, fornecendo 
informações, proclamando a nossa fé e de-
fendendo a nossa causa.

*Outras atividades, não 
financiadas por doações, 
como a venda de livros 
religiosos e outros artigos, 
geraram renda de 3,5 
milhões de euros (→ p. 30 
e seguintes).

» Com o lema ›Informação – 
oração – ação‹, pudemos ajudar mais de 
5.200 projetos mundialmente em 2019. «
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Todos os dados financeiros apresentados foram auditados 
pela empresa auditora independente KPMG.

Números**

Escritórios em

Mais de

23
330.000

106.309.350

139
4,9

5.230
80,4%

países

doadores por ano mundialmente

das doações são destinadas a gastos 
com missões

** Situação em 2019

projetos ajudados mundialmente

Parceiros de projetos em

Uso de

países

milhões de euros do superávit de anos anteriores

euros em doações e heranças

Gastos com missões (2019)

89,4 mi. €

84,9%
75,9 mi. €

15,1%
13,5 mi. € Informação, evangelização e ajuda para 

cristãos necessitados e perseguidos  
(→ p. 30 e seguintes)

Trabalho em projetos (→ p. 16 e seguintes)
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Ajuda aprovada por tipo (2019)

Construção e reconstrução (→ p. 24)

Formação da fé para leigos (→ p. 23)

Meios de transporte para o acompanhamento pastoral (→ p. 25)

Distribuição de bíblias, livros e mídia religiosa (→ p. 29)

Ajuda de subsistência para religiosas (→ p. 22)

75,9 mi. €

» Reconstrução, formação da fé e ajuda de 
emergência para regiões em guerra foram 
os focos dos nossos projetos em 2019. «

Uma parte considerável de nosso apoio 
financeiro – quase um sexto dos recursos 
– foi usada para ajuda de emergência, 
por exemplo para as várias vítimas das 
crises no Oriente Médio.

Outra constante importante é nossa 
distribuição de subvenções para missas: 
em 2019, repassamos intenções de mis-
sas no valor de 12,1 milhões de euros a 
padres em todo o mundo. 

Os projetos que ajudamos são primaria-
mente de natureza pastoral. Em 2019, cer-
ca de um quarto dos gastos foi usado para 
a construção de instalações para seminá-
rios e para a construção e reconstrução de 
igrejas e instalações eclesiásticas. 

Mais de um quarto do nosso orçamento 
para projetos foi usado para a formação de 
padres e freiras, assim como para a forma-
ção continuada de padres e a formação de 
fé em leigos. 

24,0%

16,8%

16,0%

15,9%

11,0%

5,0%
5,5%

5,8%
Ajuda de emergência (→ p. 27) 

Formação de padres e religiosos (→ p. 20)

Subsídios para missas (→ p. 19)
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Europa Ocidental/Leste  
Europeu (→ p. 82 e seguintes)

Números e fatos | 

75,9 mi. €

Também no ano passado, a África (29,6%) e 
o Oriente Médio (22,1%) foram as gran-
des regiões para as quais se canalizou a 
maior parte dos recursos. Aliás, a ajuda no 
Oriente Médio deslocou-se do Iraque (5,6 
milhões de euros) para a Síria (7,6 milhões 
de euros). Após a reconstrução das casas 
para os cristãos que regressam, seguiu-se 
então a reconstrução das infraestruturas da 
Igreja. Igrejas e mosteiros foram recons-
truídos, como por exemplo a Catedral 
de Al-Tahira em Qaraqosh, a maior igreja 
cristã do Iraque. Na Síria, devido à guerra 
que persistiu também em 2019, a principal 
preocupação continua sendo a ajuda para 
sobrevivência dos cristãos.

Novas tendências se delineiam na África. 
Na Nigéria já estamos lidando hoje com 
uma Igreja de mártires. Na região do Sahel 
em geral, muitos missionários e catequis-
tas pagam sua dedicação por Cristo com a 
própria vida. Apesar da perseguição e da 
opressão, sobretudo por parte do terror 
islâmico, a Igreja na África cresce mais 
rapidamente do que em qualquer outro 
lugar. É uma Igreja jovem. Só na Nigéria, 
Camarões e Burkina Faso, foram ajudados 
muitos pequenos projetos com um total de 
três milhões de euros. Também a República 
Democrática do Congo é um país relevante 
para a nossa ajuda na África, com 3,3 mi-
lhões de euros.

A Venezuela está evoluindo para ser um pon-
to focal de ajuda. Diferentemente do Brasil, 
onde sobretudo as seitas dificultam a vida 
para a Igreja, aquele país potencialmente 
rico sofre pelas suas condições políticas e 
pela falta de estrutura sanitária. Para mui-
tos, a Igreja é o único ponto de apoio. A situ-
ação é semelhante no Paquistão e na Índia, 
onde o fanatismo religioso de muçulmanos 
e de hindus ameaça os cristãos.

29,6%

22,1%16,9%

15,9%

13,1%

2,4%
Ajuda aprovada por região 
(2019)

Outros

Oriente Médio 
(→ p. 72 e seguintes)

África (→ p. 56 e seguintes)

Ásia/Oceania 
(→ p. 90 e seguintes)

América Latina 
(→ p. 44 e seguintes)

» Nossas medidas de ajuda 
começam com o diálogo intenso 
com as igrejas locais. «



As nossas áreas de atuação
Quer sejam ajudas de subsistência para sacerdotes e religiosos, sub-
sídios para Missa, formação de seminaristas, ajuda de emergência em 
guerra e catástrofes naturais ou relações públicas para a propagação 
da fé – as áreas de atuação da ACN são tão multifacetadas quanto ur-
gentes. Efetivamente, ajudamos e incentivamos onde os cristãos são 
perseguidos e a Igreja sofre privações.
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Missa com o bispo Vieira 
em Samaï, Benin

| Estipêndios de Missa 

A ajuda para cristãos perseguidos e necessitados ocupa o primeiro lugar na 
ACN. Quer seja através de estipêndios de Missa, incentivo à formação de sacer-
dotes, ajuda de subsistência para religiosos ou formação na fé de leigos – todos 
os anos ajudamos milhares de religiosos e religiosas, para que possam, por sua 
vez, apoiar os fiéis.

» Levar as necessidades das 
pessoas até Deus faz parte 
da nossa missão. « Padre Martin Barta, Assistente 

Espiritual da Fundação

A ACN também apoia padres 
em Madagascar.
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Subsídios para Missa
Em muitas regiões, os fiéis são tão 
pobres que não podem dar susten-

to aos seus sacerdotes. Mesmo os bispos 
muitas vezes não dispõem de meios 
financeiros que lhes permitam dar sub-
sistência regular aos seus padres. Aqui 
os estipêndios de Missa são frequente-
mente a única ajuda de subsistência. Os 
estipêndios de Missa são donativos em 
numerário relacionados com o pedido 
de celebração de Missa para os falecidos, 
doentes ou outras causas.

Em 2019, foram celebradas 1.378.635 
missas, no total, a pedido dos nossos 
benfeitores. Com isso, conseguimos 
apoiar um total de 40.096 padres – em 
média, um em cada dez padres em todo 
o mundo. 

A distribuição dos estipêndios de Missa 
também reflete a situação da pobreza 
nos vários continentes. Assim, no ano em 
causa, 38% dos estipêndios de Missa fo-
ram para África, 28% para a Ásia e Orien-
te Médio, 16% para a América Latina e 
18% para a Europa Central e Oriental.

Apoiamos o sustento de 
padres em todo o mundo 

com subsídios para missas, 
como aqui na missão Moita 

Bwawani, na Tanzânia.

Ao rezar-se na Missa por familiares fale-
cidos ou doentes, por pessoas em crise 
nas suas vidas ou por causas específicas 
do doador, este participa, de um modo 
especial, na celebração da Eucaristia. 
Muitos dos nossos benfeitores reconhe-
cem, nesta forma de doação, o profundo 
significado espiritual que advém da 
união da sua ação de beneficência com 
a oração da Igreja. Em média, é realiza-
da uma Missa a cada 23 segundos, em 
algum lugar do mundo, a pedido dos 
benfeitores da ACN. 

A maioria dos sacerdotes utiliza os 
estipêndios de Missa não só para o seu 
próprio sustento, como também para ate-
nuar os custos do seu trabalho pastoral. 
Os estipêndios de Missa destinam-se as-
sim a garantir a subsistência imediata dos 
sacerdotes e das suas paróquias. Os esti-
pêndios de Missa são sempre totalmente 
encaminhados para os destinatários.

» Para alguns padres, os subsídios para Missa 
são a única fonte de rendimento. «
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Formação de sacerdotes 
e religiosos

Graças à generosidade dos nossos 
benfeitores, conseguimos ajudar um 
total de 16.206 seminaristas em 2019. 
Mas também a formação complementar 
dos servidores de Deus é muito impor-
tante para nós. Assim, no ano em causa, 
apoiamos a formação complementar 
de 452 sacerdotes que, por sua vez, 
formarão seminaristas, perpetuando, 
desse modo, a longo prazo a qualidade 
do nível de educação dos sacerdotes nos 
seus países de origem. 

Além disso, em 2019, conseguimos dar 
245 bolsas para padres que, por exem-
plo, estavam cursando um doutorado ou 
realizando um curso universitário adi-
cional. Oriundos de vários continentes, 
29,4% dos nossos bolsistas vieram da 
Ásia, 45,3% da África, 19,2% da América 
Latina e 6,1% da Europa Oriental. 

» Os subsídios são as sementes das quais esperamos 
que deem frutos maduros para a Igreja. «

| Formação de sacerdotes e religiosos

A educação e a qualificação teoló-
gica dos seminaristas sempre foi 

uma das principais prioridades do nosso 
auxílio. Afinal, espera-se que os futuros 
sacerdotes sejam um alicerce espiritual 
e garantam a vida sacramental. A nossa 
assistência em matéria de formação para 
seminaristas é, sobretudo, canalizada para 
países onde a formação adequada e con-
tínua de futuros padres se encontra amea-
çada ou insuficientemente assegurada, 
devido à pobreza, guerra ou perseguição. 

Bolseiros das “Irmãs 
da Sagrada Família” de 

Cape Palmas, Libéria.
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Formação de sacerdotes e religiosos | 

Irmã Cécire com alunos 
escolares no centro de 

saúde em Kigali.

A biblioteca para os 
120 estudantes do seminário 
São Cipriano, Gana. 

Crianças desenhando 
no acampamento de 
refugiados Bidi Bidi, 
Uganda. 

Proteção
ACN ajuda a Igreja nos seus esforços de 
prevenção de abusos. A ACN apoia, por 
exemplo, cursos de proteção em todo 
o mundo, onde padres e religiosos são 
treinados para reconhecer e prevenir 
o abuso sexual e outros abusos de 
menores e de pessoas que dependem 
de proteção.

Nos cursos de proteção, a ACN trabalha 
em estreita colaboração com o Centre 
for Child Protection (CCP) da Universi-
dade Gregoriana em Roma, líder nesse 
tema, entre outras instituições. Um dos 
principais focos dos cursos é a detec-
ção de abusos, a fim de identificá-los o 
mais cedo possível. Como pré-requisito 
para um atendimento competente, são 
ensinadas as consequências devastado-
ras do abuso para as vítimas. O objetivo 
é aprender medidas eficazes tanto na 
prevenção de casos como no tratamen-
to de suspeitas, por exemplo para evitar 
o encobrimento de abusos. 

Nossos parceiros de projeto só podem 
receber ajuda da ACN com um com-
promisso por escrito de garantia de 
proteção. A ajuda é retirada se casos 
potenciais ou reais de abuso não forem 
devidamente investigados. 

As exigências de proteção aplicam-se 
igualmente para os próprios funcioná-
rios da ACN, que são obrigados a cum-
prir as diretrizes de proteção da ACN e 
recebem formação continuada regular 
sobre elas.

A Política de Proteção completa pode 
ser visualizada em www.acninternatio-
nal.org/safeguarding.

» Nós nos 
empenhamos em 
todo o mundo 
por uma proteção 
melhor de menores 
e outras pessoas 
que dependem de 
proteção. « Regina Lynch, 

diretora de 
projeto
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Especialmente em áreas onde é 
grande a carência de padres, as irmãs 

cuidam literalmente de todos em nome de 
Deus: crianças e adultos, órfãos, doentes 
e moribundos, pessoas que fracassaram e 
pessoas que buscam algo, ou pessoas trau-
matizadas. Estas irmãs trabalham frequen-
temente em condições bastante difíceis. 
Em contrapartida, as irmãs contemplativas 
ajudam a pessoa que sofre através das suas 
orações.

Só em 2019, apoiamos o trabalho valioso de 
13.862 irmãs da África, Ásia, Europa Oriental 
e América Latina.

Ajuda de subsistência para religiosas

» Constatamos que um projeto de ajuda tem 
sucesso quando as pessoas podem de novo 
viver a sua fé livremente. « Regina Lynch, Diretora de Projetos

| Ajuda de subsistência para religiosas

A ACN apoia as freiras 
no convento Santa 

Maria Rainha dos 
Anjos em Valencia, 

Venezuela.
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Formação na fé de leigos
Em muitos dos países mais pobres do 
mundo faltam padres. Aqui a forma-

ção de leigos para o serviço catequético é 
um elemento essencial para a preservação 
da fé na vida. Através de uma formação 
teológica básica, mulheres e homens devem 
ser capacitados para espalhar a fé e prepa-
rar os fiéis para a receber sacramentos.

Em 2019, ajudamos quase 24.428 leigos na 
sua formação na fé.

» É nosso dever apoiar os nossos 
irmãos e irmãs na fé. «

Formação na fé de leigos | 

Dolores Soroa Suárez de Tangil, 
benfeitora, Espanha

Formação de Fé para a 
 Juventude na Arquidiocese  

de Hyderabad, Índia.
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Apoiar a Igreja local na assistência espiritual dos fiéis é a principal missão da 
ACN. Tal inclui apoiar a construção, reconstrução ou manutenção de edifícios 
da Igreja, para que esta possa executar as suas tarefas. Também apoiamos o 
financiamento de veículos, para que padres, irmãs e catequistas possam chegar 
aos fiéis em áreas que são frequentemente muito grandes. Oferecemos ajuda de 
emergência para aliviar o pior sofrimento de todos os fiéis, vítimas de expulsão, 
violência e perseguição.

Especialmente em regiões de crise, 
igrejas e instituições da Igreja são 

frequentemente destruídas pela violên-
cia. Apoiamos a reconstrução nessas 
regiões, porque a Igreja é o centro da 
vida de fé e um sinal de esperança. 

Nos lugares onde a Igreja cresce, como 
por exemplo na África, na Ásia e na 
América Latina, é frequentemente 
necessária ajuda para construção de 
novas infraestruturas. Assim, a ACN 

» A fé e uma boa organização 
podem juntas mover mon-
tanhas. « Philipp Ozores, Secretário-Geral

Construção e reconstrução 
de instituições da Igreja

ajuda a construir ou reconstruir igrejas, 
mosteiros, centros pastorais e estações 
missionárias, para garantir e promover 
a missão espiritual da Igreja Católica 
em todo o mundo. Com 70 anos de 
experiência, sabemos que nos bairros 
degradados, até a menor das capelas dá 
às pessoas um lar espiritual.

Só em 2019, 1.315 desses edifícios pude-
ram ser construídos ou reparados com a 
nossa ajuda.

| Construção e reconstrução24 | ACN Relatório de atividades 2019



Já no início da década de 1950, 
o Padre Werenfried van Straaten 

enviava “caminhões-capela” que serviam 
de igrejas móveis para as populações 
expatriadas. Ainda hoje é uma grande 
preocupação para a ACN enviar auxílio e 
assistência espiritual. 

As solicitações de fundos para compra de 
veículos provêm de todos os continen-
tes. Quer se trate de caminhões, carros, 
motos, bicicletas, barcos ou mulas para 
regiões montanhosas de difícil acesso. Só 
em 2019, financiamos 266 veículos, 119 
motos, 266 bicicletas e 12 barcos. 

Meios de transporte para a assistência espiritual
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» A maior catástrofe imaginável para nós, seria não 
nos ser possível agir. « Philipp Ozores, Secretário-Geral

| Ajuda de emergência26 | ACN Relatório de atividades 2019



Ajuda de emergência em caso de guerra, 
expulsão, violência e desastres naturais

A ajuda de emergência para refugia-
dos está profundamente enraizada 

na história da nossa obra humanitária. Já 
no início da década de 1950, o fundador 
da ACN, o Padre Werenfried van Straa-
ten, foi pioneiro no apoio às populações 
expatriadas. 

A triste verdade é que: em todo o mun-
do existem hoje mais refugiados do que 
nunca. Atualmente, 70,8 milhões de 
pessoas estão em fuga em todo o mundo, 
das quais cerca de 16 milhões apenas no 
Oriente Médio.

O nosso grande compromisso financeiro 
para com os refugiados e as pessoas des-
locadas no Oriente Médio não é apenas 
uma resposta às suas necessidades mais 
prementes, como também um contributo 
que visa pôr fim à onda de emigração de 
cristãos e, dessa forma, garantir a conti-
nuidade do Cristianismo na região (para 
mais informações, consulte o capítulo 
Oriente Médio, a partir da página 72).

Ajuda de emergência | 

Mas também em muitas outras partes do 
mundo apoiamos cristãos que foram perse-
guidos e expulsos por causa da sua fé: seja 
em Mindanao, nas Filipinas, ou no norte da 
Nigéria, onde grupos terroristas islâmicos 
atacam a minoria cristã. Nós defendemos 
todos aqueles que, para além da sua pró-
pria pele, não puderam salvar mais nada.
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» Às vezes, a Bíblia é o único livro ilustrado a que as 
crianças carentes têm acesso. « 

Padre Martin Barta, Assistente Espiritual da Fundação

| Distribuição de Bíblias, livros religiosos e meios audiovisuais

Durante a 34ª Jornada 
Mundial da Juventude, 

no Panamá.

28 | ACN Relatório de atividades 2019



Distribuição de Bíblias, livros  
religiosos e meios audiovisuais

“Ide pelo mundo inteiro e procla-
mai o Evangelho a toda a criatu-

ra”, ordenou Jesus. A ACN entende esta 
ordem literalmente. Assim, desde 1979, 
a nossa organização edita e fornece 
mundialmente a Bíblia para Crianças, 
traduzida para 191 línguas e distribuída 
já mais de 51 milhões de vezes. A Bíblia 
para Crianças é, nos países pobres, mui-
tas vezes o primeiro livro que as crianças 
leem na sua própria língua e, muitas 
vezes, o único livro ilustrado que estas 
crianças recebem em toda a sua vida. 

Só em 2019, foram produzidos e dis-
tribuídos com a ajuda da ACN mais de 
1,7 milhões de livros religiosos.

Além disso, a ACN também promove o 
YOUCAT, o catecismo juvenil ilustrado 
da Igreja Católica, agora disponível em 
72 idiomas. Desde 2016 que também 

está disponível o DOCAT, uma tradução 
moderna da doutrina social da Igreja 
Católica. Para mais informações sobre o 
YOUCAT e o DOCAT, consulte as páginas 
38 e 39.

Distribuição de Bíblias, livros religiosos e meios audiovisuais | 

Distribuição do 
YOUCAT para 
prisioneiros na 
Venezuela.
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De acordo com o princípio do nosso fundador, “informar, orar e ajudar”, damos 
voz a quem não tem voz, com o nosso trabalho em matéria de comunicação. 
Tratamos das questões urgentes da Igreja no terreno e defendemos os cristãos 
perseguidos perante outros órgãos, elaboramos o relatório sobre liberdade de 
religiosa e contribuímos com o trabalho de imprensa para a imprensa escrita, 
produtos audiovisuais e redes sociais. 

» Damos voz aos cristãos 
perseguidos. « 

| Defesa de causas

Este material é disponibilizado aos 
Escritórios Nacionais, para transmis-
são nos meios de comunicação locais, 
incluindo estações de rádio e televisão. 
Através de campanhas informativas, 
publicações, eventos e conferências, 
as os 23 Escritórios Nacionais traba-
lham para o bem da Igreja no mundo 
inteiro. Além disso, também ajudamos 
na criação de estações de rádio e no 
acompanhamento da formação de 
profissionais na área da comunicação 
social a serviço da evangelização.

Enquanto “advogados de defesa dos 
cristãos”, em muitos casos urgentes 

levantamos a voz pelos cristãos desfa-
vorecidos e perseguidos. Com o nosso 
apelo para mais humanidade e caridade, 
já conseguimos alertar algumas entida-
des decisórias. Grande parte da nossa 
atividade de defesa de causas é possível 
porque mantemos os contatos que esta-
belecemos durante as visitas das delega-
ções dos parceiros de projeto, bem como 
devido ao fornecimento de informações 
de qualidade. Consequentemente, ao 
longo dos últimos anos, adquirimos 
grande confiança e boa reputação entre 
os políticos da UE e outros, o que nos 
ajuda a tornar mais fácil a realização dos 
projetos e a conquistar mais apoiantes.

Mark von Riedemann, Diretor  
de Relações Públicas e Liberdade 
Religiosa
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Advocacia | 

Advogada de cristãos necessitados
Com um volume de doações de 
110 milhões de euros, é possí-

vel aliviar muitos problemas, mas é 
preciso mais para consertar o mundo. 
Um elemento para isso é a informação 
e motivação de instituições estatais e 
multinacionais para apoiar esses gran-
des projetos de ajuda. Assim, a ACN 
funciona como advogada do amor ao 
próximo e dos cristãos em sofrimento 
em todo o mundo. Com sucesso: em 
maio de 2019, nossa fundação recebeu 
o “Path to Peace Award” pelas mãos 
do observador permanente da Santa 
Sé na ONU, em Nova York, por seu 
engajamento. 

Para nós, o prêmio é um grande incen-
tivo para continuar a lutar por efeitos 
de sinergia e para encontrar multi-
plicadores que informem o mundo 
dos líderes de opinião na mídia e em 
eventos sobre a situação dos cristãos, 

mobilizando-os assim para o diálogo 
e a ação. O Arcebispo Bernardito Auza, 
Observador Permanente da Santa Sé 
nas Nações Unidas, elogiou a ACN como 
“a organização líder no mundo que fala 
pelos cristãos que sofrem perseguição 
em certos lugares”. O prêmio “Path to Pe-
ace” foi aceito pelo presidente executivo 
da ACN, Thomas Heine-Geldern. No seu 
discurso de aceitação, ele sublinhou que 
a honra “pertence aos cristãos que são 
perseguidos, oprimidos, discriminados 
ou silenciados devido à sua fé. Quando 
eu lhes empresto minha voz esta noite, 
espero que seu martírio esteja um pouco 
menos silencioso”.

Mas nada motiva mais nosso trabalho 
que as experiências pessoais das vítimas. 
Por isso, seguindo o princípio “Faça o 
bem e fale sobre isso”, em 2019 a equipe 
de Relações Humanas da ACN participou 
novamente de congressos, simpósios e 

conferências nas quais a situação dos 
cristãos foi apresentada, geralmente com 
testemunhos pessoais concretos. Dessa 
forma pudemos, por exemplo, ajudar 
a estabelecer uma estreita cooperação 
entre a delegação da UE no Paquistão e a 
Igreja local, que abordará o problema da 
discriminação contra as minorias religio-
sas nos manuais escolares.
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| Advocacia

Fevereiro
A convite da “World Jurist Association”, 
representantes da ACN foram a Madri 
para discutir a situação global da liber-
dade religiosa.

Março
Em Roma, a ACN informou os represen-
tantes da UE na Santa Sé sobre o estado 
atual de conflitos de longa duração 
como os da Nigéria e da Síria e sobre as 
suas graves consequências.

Abril
A ACN organizou uma conferência no 
Parlamento Europeu intitulada “Syria, 
the day after”. O tema foi a deterioração 
da situação dos refugiados sírios no 
Líbano. O Bispo John Darwish, de Zahlé, 
forneceu informações em primeira mão 
sobre esta questão, que depois foram 
usadas para decidir medidas de ajuda 
concretas.

Maio
Junto com o Patriarca Luis Raphael 
Sako, do Iraque, a ACN participou de 
uma série de reuniões com embaixado-
res da UE e altos funcionários de ajuda 
humanitária no Serviço Europeu de Ação 
Externa. Durante esses encontros, foi 
discutida a situação precária dos cris-
tãos iraquianos.

Agosto
As Nações Unidas estabeleceram o 
primeiro “Dia Internacional em Memória 
das Vítimas de Atos de Violência basea-
dos em Religião ou Crença”. A iniciativa 
foi lançada por meio de reuniões entre 
representantes da ONU e da ACN numa 
conferência organizada pela ACN no 
Iraque em 2017. 

Setembro
A ACN foi a Roma para falar na embaixada 
da UE junto à Santa Sé sobre a situação 
dos cristãos na Síria e as consequências 
devastadoras do embargo da UE. Para 
essa finalidade, a ACN tinha preparado 
uma documentação que foi distribuída 
através da Embaixada a todos os países 
membros da UE, bem como a ONGs que 
trabalham na Síria. 

Outubro
Representantes da ACN apresentaram o 
relatório “Perseguidos e esquecidos?” 
no Parlamento Europeu em Estrasburgo, 
assim como em Praga e Budapeste. A 
pedido da organização de assistência 
Hungary Helps do governo húngaro, a 
ACN organizou em Königstein uma reu-
nião entre os gestores de projeto da ACN 
e os representantes húngaros para ajudar 
a organização na expansão geográfica 
planejada de suas campanhas de ajuda. 

D. T. Grysa (representante da Santa Sé), Arcebispo 
Ignatius Kaigama, Nigéria, e Dr. Thomas Farr, do 
Instituto para a Liberdade Religiosa, em março, 
nas Nações Unidas, em Nova York.

“Mais perseguidos do que nunca!” Apresentação 
sobre a perseguição dos cristãos em outubro na 
basílica de São Bartolomeu, em Roma.

Apresentação de “Perseguidos e esquecidos?” por 
John Pontifex (ACN Reino Unido) no Ministério de Rela-
ções Exteriores britânico em novembro, em Londres.

M. Szymanski (ACN Internacional) numa 
conferência sobre liberdade religiosa na 
Europa em novembro, em Praga. 
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Relatório sobre Liberdade Religiosa | 

O relatório “Perseguidos e esquecidos?” 
é feito pelo Escritório Nacional da ACN no 
Reino Unido. Ele documenta os aconteci-
mentos mais marcantes em 12 países chave 
onde os cristãos sofrem perseguição e 
discriminação, incluindo o norte da Nigéria, 
a Síria e o Paquistão. 

A nova edição chega à triste conclusão de 
que a perseguição aos cristãos atingiu um 
novo pico durante o período do relatório. O 
relatório também deixa claro que princi-
palmente mulheres cristãs são vítimas de 
discriminação e perseguição. Elas sofrem 
sequestros, conversões forçadas e violência 
sexual. 

O Arcebispo Bernardito Auza reconheceu 
os dois relatórios da ACN “Perseguidos e 
esquecidos?” e “Liberdade religiosa no 
mundo” na cerimônia de entrega dos “Path 
to Peace Award” em Nova York: “Esses são 
os melhores relatórios disponíveis para 
descrever a devastação do anticristianismo 

Perseguidos e esquecidos?
e a situação da liberdade religiosa em 196 
países”, elogiou o Arcebispo. 

O relatório está disponível em inglês em 
persecutedchristians.acninternational.org 
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| Trabalho de relações públicas

Seja trabalho midiático, encontros mundiais, eventos, conferências ou 
campanhas: as ações e o trabalho de relações públicas da ACN foram 
diversos também em 2019. Apresentaremos aqui alguns dos eventos or-
ganizados pela Sede da ACN ou por alguns dos 23 Escritórios Nacionais.

Trabalho de relações públicas

Bênção do Papa 
para a iniciativa 
da ACN
No dia 15 de agosto, durante a 
oração do Angelus na Praça de São 
Pedro, o Papa Francisco abençoou 
6.000 rosários como um presente 
para os fiéis na Síria. “Os rosários, 
feitos por iniciativa da ACN, têm a 
finalidade de demonstrar minha 
proximidade com nossos irmãos e 
irmãs na Síria”, disse o Papa. Antes, 
ele recebeu uma delegação da ACN 
e elogiou o trabalho da nossa cari-
dade: “Agradeço à ACN por tudo que 
vocês fazem. Quando rezamos com 
as pessoas na Síria, nos aproxima-
mos delas”. No dia 15 de setembro 
o Papa abençoou também um ícone 
com a imagem de “Nossa Senhora 
das Dores, Consoladora da Síria”. 
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Trabalho de relações públicas | 

Em 2019, a ACN lançou uma 
campanha intitulada “Conso-
la meu povo” para dar apoio 
espiritual às famílias em luto 
por vítimas de guerra, assassi-
nato e sequestro. O projeto foi 
organizado e implementado 
em conjunto com as Igrejas 
Católica e Ortodoxa locais, com 
a finalidade de demonstrar 
fraternidade entre as diferentes 
denominações cristãs. Os fami-
liares das vítimas receberam um 

Consolo para pessoas em luto na Síria
rosário abençoado pelo Papa, 
uma Bíblia ou uma cruz como 
um presente. Além disso, o ícone 
de “Nossa Senhora das Dores, 
Consoladora da Síria”, também 
abençoado pelo Papa, foi levado 
às comunidades católicas e 
ortodoxas para dar um consolo 
aos fiéis. A ACN convocou os 
cristãos de todo o mundo para 
estarem perto das pessoas em 
luto na Síria por meio de oração 
e solidariedade.

Crianças sírias 
rezando pela paz.

Impressões da “Noite de 
testemunhas” na França. 
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| Trabalho de relações públicas

“Noite das Testemunhas”
Pela décima primeira vez, em 2019, 
o Escritório Nacional francês da ACN 
organizou a “Noite das Testemu-
nhas” (“La Nuit des Témoins”). 
Esses eventos noturnos têm a 
intenção de lembrar as vítimas de 
perseguição religiosa por meio de 
orações e testemunhos pessoais 
das pessoas afetadas. O evento 
principal, que se repetiu em outras 

cidades francesas ao longo do ano, 
foi realizado em março de 2019 na 
catedral parisiense Notre Dame, 
provavelmente pela última vez, 
já que a catedral foi severamente 
danificada em um incêndio apenas 
poucos dias depois. Os convidados 
de honra em 2019 foram o Arcebis-
po Fridolin Ambongo, da República 
Democrática do Congo, um país do-

minado pela violência há décadas, 
o Bispo Theodor Mascarenhas, da 
Índia, onde os fanáticos extremistas 
hindus estão atacando cada vez 
mais outras comunidades religiosas, 
e a Irmã Mona Aldhem, da Síria. A 
“Noite das Testemunhas” agora está 
sendo realizada em outros países 
onde a ACN está presente, incluindo 
a Alemanha, a Espanha e a Itália.
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Trabalho de relações públicas |

“Quarta-feira Vermelha”
Como nos anos anteriores, em 
2019, igrejas, catedrais e constru-
ções públicas simbólicas foram 
novamente iluminadas em ver-
melho para lembrar as vítimas de 
perseguição religiosa em todo o 
mundo. Desta vez, a iniciativa lan-
çada pela ACN ocorreu em quinze 
países de quatro continentes. O 

recorde foi estabelecido nas Fili-
pinas onde, além da catedral de 
Manila, foram iluminadas 2.050 
igrejas paroquiais em 68 dioceses. 
No Reino Unido, 120 construções 
foram iluminadas em vermelho. A 
“Quarta-feira Vermelha” também 
foi celebrada em Washington, 
Praga, Lisboa, Londres, Frankfurt, 

O Dia Mundial da Juventude na 
Cidade do Panamá, em janeiro de 
2019, foi o maior evento do ano 
para mais de 122.000 jovens de 
155 países. Destaque do evento: 
o encontro dos fiéis com o Papa 
Francisco em várias missas. A 
ACN possibilitou a participação 
de jovens da Terra Santa, Haiti, 
Malawi, Bangladesh, Egito e Albâ-
nia no Dia Mundial da Juventude. 
Além disso, pudemos apoiar 
com 100.000 euros a produção 
de rosários que foram feitos por 

Dia Mundial da Juventude no Panamá
cristãos em Belém e distribuídos 
aos participantes do Dia Mundial 
da Juventude a pedido do Papa. 
Os rosários são muito mais do 
que uma simples ajuda para a 
oração pessoal dos peregrinos, 
pois a grande encomenda ga-
rantiu o sustento de 200 famílias 
cristãs na Terra Santa por um 
ano. Prisioneiros, refugiados e 
desempregados também esti-
veram envolvidos na produção 
dos rosários e puderam assim se 
beneficiar da ação.

Berlim, Roma, Viena, Amsterdã, 
em vários lugares do Canadá e 
da Austrália e pela primeira vez 
em Budapeste. Os monumentos e 
catedrais foram imersos numa luz 
vermelha profunda, transforman-
do-se num símbolo de solidarie-
dade pelos cristãos perseguidos 
em todo o mundo.
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| YOUCAT e DOCAT

YOUCAT Foundation 2019
Como editores, estamos satisfeitos por 
termos conseguido continuar a história 
de sucesso do YOUCAT em 2019. O 
catecismo juvenil da Igreja Católica foi 
publicado ou está planejado em 72 lín-
guas, e a edição infantil YOUCAT for 
KIDS, em 28 línguas. A partir dos guias 
de estudo do YOUCAT, foi desenvolvido 
o “Curso de Fé” que foi publicado pela 

primeira vez no final de 2019. O apli-
cativo gratuito YOUCAT Daily também 
se tornou um sucesso entre os jovens. 
Ele traz um tema do catecismo para o 
smartphone a cada dia, em cinco lín-
guas. Além disso, também está sendo 
preparado o YOUNG MISSIO, um curso 
para jovens catequistas que querem 
transmitir sua fé para outros jovens. 

O novo Curso de Fé do 
YOUCAT complementa o 

YOUCAT e estimula reflexões 
e conversas sobre a fé.
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YOUCAT e DOCAT |

» Confio a vocês o YOUCAT for KIDS. 
Não se cansem de fazer perguntas e 
contar sobre sua fé. « Papa Francisco

Para ajudar no trabalho pastoral, a 
ACN possibilitou uma edição especial 
do YOUCAT para a África e do DOCAT 
para a América Latina. O Dia Mundial 
da Juventude no Panamá, em janeiro 
de 2019, foi o lançamento proemi-
nente de uma iniciativa de apren-
dizagem sobre o ensino social na 
América Central.

O novo Curso de Fé do 
YOUCAT complementa o 

YOUCAT e estimula reflexões 
e conversas sobre a fé.
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| Apoio midiático para a propagação da fé

de entrevistas, como “Where God 
Weeps” e “Donde Dios Llora”, conse-
guimos produzir um número consi-
derável de curtas-metragens para 
campanhas especiais de angariação 
de fundos da ACN. 

A importância da difusão do Evangelho 
através da rádio e da televisão desem-
penha um papel importante, especial-
mente em áreas não cristãs. O melhor 
exemplo disso é o Oriente Médio, onde 
existem mais de 600 canais de televi-
são muçulmanos e apenas dois canais 
cristãos. A ACN supervisiona a criação 
de estações católicas de rádio e televi-
são e apoia a formação necessária de 
colaboradores, garantindo desse modo 
as suas qualificações profissionais.

» Em 2019, realizamos 452 emissões 
televisivas e radiofônicas para di-
fundir a fé. « Mark von Riedemann, Diretor de Relações 

Públicas e Liberdade Religiosa

Nos bastidores da Rede Católica de 
Rádio e Televisão (Catholic Radio & 
Television Network, CRTN) existe um 
estúdio de produção de última gera-
ção, especializado em reportagens e 
documentários sobre a Igreja Católi-
ca em áreas remotas. Os programas 
servem principalmente para apoiar a 
evangelização e a solidariedade com 
a Igreja necessitada, além de divulgar 
o trabalho da ACN. Através da nossa 
rede, disponibilizamos as nossas pro-
duções a estações de rádio e televisão 
de todo o mundo. Em 2019, o estúdio 
produziu 452 programas de televisão 
e rádio em todas as línguas, que foram 
transmitidos em 133 estações televisi-
vas e 475 estações radiofônicas. Para 
além de documentários e programas 
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CRTN |

A CRTN é um serviço mundial de 
produção e comunicação so-
cial, exclusivo da Igreja

crtn.org, que permite que produtores e 
emissoras católicos apresentem, parti-
lhem e distribuam programas católicos 
em todo o mundo. 

Para isso, compilamos um catálogo na 
web que contém 376 produções. Em 
2019, 296 produtores e 171 canais tele-
visivos utilizaram este serviço exclusivo 
da Igreja. A newsletter da CRTN, a página 
da CRTN no Facebook com mais de 
2.215 seguidores e o canal da CRTN no 
YouTube completam o nosso serviço de 
comunicação social.

O canal da CRTN no 
YouTube com atual-

mente 2,16 milhão de 
visualizações.

Só com documentários, a CRTN 
alcançou uma distribuição recor-

de em 2019: os programas chegaram a 
133 canais de televisão em todo o mun-
do, incluindo sete canais de televisão 
na América do Norte, dez na Europa, 82 
na América Latina via SIPCATV, 27 na 
Rússia via Blagovest Media, quatro na 
Ásia e três em África. 

Todos os dias, os programas chegam a 
dezenas de milhões de pessoas em todo 
o mundo. Além da produção e distribui-
ção, a CRTN também oferece apoio a 
uma série de iniciativas de distribuição 
televisiva em todo o mundo, através de 
consultoria e programação. Além disso, 
há 20 anos, a CRTN fundou a rede cató-
lica global de recursos televisivos  
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Pág. 90 Ásia/
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Pág. 82 Europa  
Ocidental/ 
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As nossas prioridades 
regionais em 2019
A ACN recebe anualmente cerca de 7.100 pedidos para projetos de ajuda prove-
nientes de quase 140 países. Nas páginas seguintes apresentamos uma pano-
râmica sobre as nossas prioridades regionais no ano de 2019. O nosso especial 
empenho incidiu sobretudo no Oriente Médio e África, onde o sofrimento dos 
cristãos é especialmente profundo, devido à violência do Islã fundamentalista 
ou devido à pobreza.

As nossas prioridades regionais em 2019 |
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América Latina
A América Latina passou por muitos tumultos em 2019. No Brasil, Chile, 
Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Argentina e Nicarágua, as pes-
soas se manifestaram contra a violência, a corrupção, a má gestão e a 
exploração. Elas exigiam igualdade social e a observância dos direitos 
humanos básicos. Nesta situação de crescente agitação e instabilidade 
em governos e instituições, a Igreja é o único apoio para muitas pessoas. 
Afinal, com quase 500 milhões de católicos e apesar da crescente difusão 
das seitas, a América Latina ainda é o continente com mais cristãos. A 
ACN está ajudando a Igreja a aliviar a situação de emergência local e a 
levar esperança aos fiéis.

A maioria dos problemas da América 
Latina foram criados internamente. 
Em geral, apenas a elite, as empre-
sas e os investidores estrangeiros se 
beneficiam da riqueza dos principais 
recursos naturais, como o petróleo 
ou o lítio. A pobreza está crescendo 
rapidamente, com mais de 30% dos 
latino-americanos vivendo abaixo da 
linha da pobreza – principalmente a 
população rural sente-se abandona-
da. A Igreja também sofre com essas 
condições catastróficas. No ano do 
relatório, recebemos 1.307 pedidos 
de ajuda da América Latina, a maioria 
deles da Venezuela e do Brasil. 

ajuda não pode resolver os proble-
mas políticos e sociais do continente. 
Mas ela pode aliviar as necessidades 
da Igreja e dar nova esperança aos 

» 13,1% do nosso orçamento total 
em 2019 foi para a América Latina. «

Em 2019, nosso volume de ajuda 
para a América Latina totalizou 9,94 
milhões de euros. É claro que essa 

Formação de freiras  
de Santa Terezinha  
do Menino Jesus,  
Porto-da-Paz, Haiti.

fiéis. Seja através do nosso apoio à 
formação de sacerdotes e religiosos, 
da ajuda para construção e subsis-
tência, da literatura religiosa ou de 
novos veículos: com cada projeto de 
ajuda, as igrejas locais fortalecem a 
fé em suas congregações e, assim, a 
motivação de vida dos fiéis.
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Nicarágua
As pessoas na 
“terra dos mil 
vulcões” sempre 
viveram com o 
perigo de que a 
terra pudesse se 

abrir ou explodir a qualquer momen-
to. Isso também se aplica à situação 
política e social na Nicarágua em 
sentido figurativo. As conseqüências 
dos cortes de pensão anunciados em 
2018 continuaram a se fazer sentir 
em 2019: milhares se reuniram em 
protestos. Houve também surtos de 
violência nos quais militares mata-
ram várias centenas de pessoas nos 
últimos dois anos. A ACN não inter-

fere na política, mas nossa fundação 
apoia a Igreja da Nicarágua na media-
ção entre as partes em conflito.

A Nicarágua é o segundo país mais po-
bre da América Latina, depois do Haiti. 
Muitas vezes é apenas a Igreja que 
defende os mais pobres. Seu corajoso 
compromisso com os pobres e fracos 
dá a muitas pessoas novas esperanças 
de uma melhoria de suas condições de 
vida. 

Além disso, a Igreja ofereceu abrigo 
contra a violência a milhares de jovens 
durante a dramática crise de abril a 
julho de 2018. A ACN entende o papel 

Missas frequentemente 
são realizadas em 

 condições muito simples.

À direita:
O bispo de Matagalpa, 

Rolando José Álvarez 
Lagos, abençoa  

uma criança.

| América Latina – Nicarágua

Tipo dos projetos
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Projetos 
solicitados

Construção/
reconstrução

Ajuda de 
emergência

Formação 
de padres

Projetos 
financiados

Meios de 
transporte

Assistência 
midiática

Ajuda de 
subsistência

Subvenções 
para missas

Bíblias e 
livros

Formação 
da fé

44

13 5 6

0

6

0

1

3

3

37

46 | ACN Relatório de atividades 2019



social que a Igreja desempenha na Ni-
carágua além da sua missão pastoral e 
continuará a ajudá-la, por exemplo, na 
formação dos sacerdotes. Embora não 
faltem novos membros aos seminários 
atualmente, os jovens candidatos ao 
sacerdócio não estão recebendo o 
suficiente para alimentos e materiais 
didáticos mais necessários. A ACN os 
ajuda.

Além de ajudar nos seminários, tam-
bém apoiamos as atividades pastorais 
da Igreja local. Apoiamos, por exem-
plo, a construção de casas paroquiais 
e a aquisição de novos veículos. No 
total, cerca de 40 pedidos de ajuda 

com um volume de quase meio milhão 
de euros foram aprovados para a Igreja 
na Nicarágua. 

O padre Francisco Tigerino, Reitor do 
Seminário Nacional Interdiocesano de 
Nossa Senhora de Fátima, agradece a 
solidariedade dos benfeitores da ACN: 
“O que mais me impressiona é que 
temos o apoio de pessoas do outro lado 
do mundo, pessoas que certamente 
nunca conheceremos. Eles o fazem 
porque somos Igreja e por amor ao Rei-
no de Deus. Com a sua ajuda e com a 
ajuda de Deus, continuaremos a formar 
pessoas e, assim, a avançar o trabalho 
da Igreja”.

» Sabemos do papel 
 social da Igreja na
 Nicarágua. «

América Latina – Nicarágua |

Bispo Rolando José Alvarez 
Lagos nas ruínas da Cáritas 

incendiada em Sébaco.

Uma criança imita a 
violência vivida. 
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Venezuela
A hiperinflação e a 
corrupção pioraram 
ainda mais o abis-
mo econômico da 
Venezuela em 2019. 
Milhões já deixaram 

o país. Os protestos nacionais em grande 
parte da população enfraqueceram a po-
sição do governante Nicolas Maduro. No 
entanto, isso não mudou o fato de que 
ele ainda está no poder. Nessa situação 
desastrosa, a Igreja muitas vezes é a úni-
ca instituição em que as pessoas ainda 
confiam. Mas ela simplesmente não tem 

recursos financeiros suficientes para 
cumprir suas tarefas. Portanto, nossa 
ajuda para a Igreja na Venezuela é 
principalmente uma ajuda de sobrevi-
vência.

As dificuldades econômicas são sentidas 
em toda parte na Venezuela. As prate-
leiras das lojas estão vazias. As poucas 
mercadorias existentes só estão dispo-
níveis em troca de dólares. A inflação é 
astronômica e a criminalidade não tem 
limites. Idosos, crianças e doentes estão 
morrendo porque faltam medicamentos, 

As carmelitas em Chirgua 
já estão construindo seu 

convento sem qualquer tipo 
de apoio há sete anos. Agora, 

a ACN está apoiando a fase 
final da construção.

| América Latina – Venezuela
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» Nas maiores crises, a 
Igreja é a espinha dorsal 
do povo. «

Assistência espiritual 
num lar de idosos 

venezuelano.

A ACN também apoia a 
alimentação dos pobres na 
Venezuela, por exemplo com 
aparelhos de cozinha.

e a eletricidade falha – inclusive nos 
hospitais. Enquanto isso, Maduro per-
mitiu que seus generais explorassem a 
economia. Assim, apenas uma pequena 
elite continua a lucrar com a riqueza do 
país, que possui as maiores reservas de 
petróleo do mundo, enquanto a grande 
maioria vive em uma situação de emer-
gência e miséria.

Mais do que nunca, a Igreja da Vene-
zuela é a espinha dorsal do povo. Ela é 
a instituição que, não importa quantos 
confrontos estão ocorrendo, sempre 
nos lembra de buscar soluções pacífi-
cas e proclama a mensagem de amor e 
esperança. Ao mesmo tempo, ela está 
dependendo de ajuda urgente do exte-
rior. A ACN é um dos seus parceiros mais 
importantes. 

Em 2019, recebemos 200 pedidos de 
apoio da Venezuela. Entre eles havia 
30 pedidos de ajuda de emergência, por 
exemplo para gerar eletricidade com 
sistemas solares ou para construir po-

América Latina – Venezuela |

ços para a obtenção de água. Disponibi-
lizamos meio milhão de euros na forma 
de subsídios para missas para ajudar 
os padres a se sustentar. Pela primeira 
vez, as freiras também receberam pura 
ajuda de sobrevivência. 

Infelizmente, à medida que as dificul-
dades econômicas e sociais crescem, 
crescem também as dúvidas do povo 
venezuelano sobre sua fé. Por isso, 
pouco mais de um terço dos cerca de 
1 milhão de euros com os quais ajuda-
mos na Venezuela em 2019 foi destina-
do a projetos pastorais para fortalecer a 
fé do povo.
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Brasil
O Brasil é o maior 
país da América 
do Sul e a nona 
maior econo-
mia do mundo. 
O país também 

tem o maior número de católicos do 
mundo. No entanto, sua proporção 
está diminuindo: enquanto há 40 anos 
90% dos brasileiros ainda eram 
católicos, de acordo com pesquisas, 
hoje apenas entre 50 e 64% dos cerca 
de 210 milhões de habitantes são 
católicos. Uma das principais causas 
disso é a falta de jovens sacerdotes e 
uma assistência espiritual insuficien-

te para os fiéis, principalmente nas 
áreas remotas da bacia amazônica. 
É justamente aqui que entra a nossa 
ajuda para a Igreja no Brasil.

A Igreja Católica está consciente da 
difícil posição da Igreja local na região 
amazônica. De 6 a 27 de outubro de 
2019, realizou-se em Roma o Sínodo da 
Amazônia. Os representantes da Igreja 
discutiram problemas como o crescente 
desmatamento das florestas tropicais, a 
exploração das reservas de matéria-pri-
ma, a situação da população indígena e, 
principalmente, a assistência espiritual 
nessas áreas. 

| América Latina – Brasil

Como muitas povoações  
na Amazônia, a cidade  

de Tefé é acessível  
principalmente pela água.
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Em São Paulo, cerca de 
25.000 pessoas moram nas 
ruas. Desde 2005, os mis-
sionários leigos da Missão 
Belém cuidam dos sem-teto 
da cidade, para tirá-los do 
pântano do vício das drogas, 
da violência e da falta de 
esperança. Entre eles há 
também crianças e idosos. 

Uma refeição quente, um 
banho e roupas fazem parte 
dos primeiros socorros que 
eles recebem lá. Mas muitos 
também procuram alimento 
espiritual. A ACN apoia essa 
instituição há vários anos 
com materiais de evangeliza-
ção, incluindo a distribuição 
do YOUCAT.

Ajuda para os sem-teto 
de São Paulo

» Apesar de enfrentarmos 
uma realidade dura, a 
esperança nos ajuda. «

Como a capela no rio Solimões na 
área do Amazonas está inundada, os 
fiéis pegam o desvio pela extensão 
na margem.

O antigo barco de madeira para o trabalho 
pastoral, o Esperança, será substituído pelo 
novo barco a motor, o Pe. Werenfried, o que 
reduzirá em dois terços o tempo de viagem 

para as pequenas comunidades ribeirinhas.

América Latina – Brasil |

O cuidado adequado dos fiéis ainda é 
um grande desafio devido ao terreno 
acidentado, ao clima quente e úmido e 
às imensas distâncias. Muitas povoações 
são acessíveis apenas pela água. Dessa 
forma, não é raro que os fiéis tenham 
que esperar meses ou mesmo anos para 
receber os sacramentos. Por isso, a ACN 
promove a formação de sacerdotes e 
apoia os seus formadores com subsídios 
para missas e ajuda para o sustento. 
Também fornecemos recorrentemente 
barcos para a assistência espiritual das 
comunidades da floresta tropical ao 
longo dos rios.

A Igreja no Brasil também está preocu-
pada com a crescente propagação das 
seitas. Eles prometem aos seus membros 
prosperidade, sucesso e saúde e são par-
ticularmente populares entre os pobres. 
Por isso, uma maior proximidade com os 
fiéis e um fortalecimento da catequese 
são indispensáveis se a Igreja não quiser 
perder ainda mais fiéis. Também nesse 
caso, nosso fomento da próxima geração 
de sacerdotes é benéfica para a Igreja.

Conferência Episcopal 
Brasileira
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Peru
O Peru é o ter-
ceiro maior país 
da América do 
Sul em termos de 
área. A maioria 
dos 32 milhões 

de peruanos fazem parte de povos 
indígenas. A população está cres-
cendo muito rapidamente. 76% são 
membros da Igreja Católica. Embora 
uma prosperidade modesta esteja se 
desenvolvendo nas cidades, as áreas 
rurais e montanhosas frequentemen-
te sofrem com uma grande pobreza, o 
que causa uma migração para as áre-
as urbanas. O crescente êxodo rural 
muitas vezes resulta em famílias de-
sestruturadas e toxicodependência. A 
Igreja local não tem pessoas suficien-
tes para atender às necessidades dos 
fiéis. Por isso, a ACN aumentou seus 
esforços para fomentar a formação de 
sacerdotes no Peru.

O grande crescimento populacional e a 
crescente pobreza no país criam grandes 
desafios para a Igreja do Peru. Simples-
mente não há vocações suficientes. Se 
o número de sacerdotes fica estagnado, 
não é possível atender os fiéis suficien-
temente. A oferta de assistência pastoral 
é crítica principalmente nas paróquias 
de difícil acesso e imensas das regiões 
montanhosas como também da região 
amazônica. Mas também faltam padres 
nas cidades em rápido crescimento. 

| América Latina – Peru
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Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Marco Mencaglia

A ACN ajudou o Seminário Diocesano 
Nuestra Señora del Carmen em Huaura 
a comprar 50 livros de orações.
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» Nós ajudamos 
20 seminários no Peru. «

A ACN ajuda as congregações  
de Piura com 3.700 exemplares  
da Bíblia da América Latina.

A ACN ajuda na subsistência  
de 31 religiosas da congregação 
das Siervas del Plan de Dios  
que estão em formação.

Por isso, a ACN fomenta a formação 
de sacerdotes em cerca de 20 semi-
nários no país. Afinal, só uma nova 
geração de sacerdotes pode assegurar 
o futuro espiritual, pastoral e de assis-
tência da Igreja local. 

Mas os catequistas também desem-
penham um papel importante na 
proclamação da fé. Sua educação 
também é apoiada pela ACN. A fim 
de aprofundar a fé, fornecemos às 
congregações material de catequese 
adicional. Também apoiamos religio-
sas que ajudam os pobres e fracos 
em condições precárias e frequen-
temente são a única esperança da 
população.

América Latina – Peru |

A Congregação das Servas do 
Plano de Deus foi fundada em 
Lima em 1998. As religiosas – na 
maioria médicas, pedagogas e 
enfermeiras – atuam principal-
mente na proclamação da fé, 
mas também atendem idosos 
e necessitados. Elas também 
fundaram escolas para crianças 
com deficiência, para as quais 
normalmente não há ajuda 
do Estado na América Latina. 

Dessa forma, as religiosas dão 
uma importante contribuição 
para que as crianças possam 
desenvolver seus talentos indi-
viduais, para quebrar precon-
ceitos sociais e para promover 
a inclusão de pessoas com 
deficiência no Peru. A congre-
gação tem muitas vocações e 
é regularmente apoiada pela 
ACN com ajuda para formação 
e subsistência. 

Ajuda para as religiosas
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Haiti
O Haiti é conside-
rado o país mais 
pobre do hemis-
fério ocidental. 
Desastres naturais 
como o devastador 

terremoto de 2010 ou o furacão Mat-
thew em 2016 frequentemente causam 
uma grande destruição. O país ainda so-
fre com corrupção e má gestão. Em vista 
da grave crise econômica e de violentos 
protestos, a Igreja Católica dirigiu uma 
carta aberta ao governo em exercício 
em setembro de 2019, pedindo que ele 
cumprisse sua responsabilidade com a 
população em sofrimento.

55% dos cerca de 10 milhões de habi-
tantes são católicos. Apesar das cir-
cunstâncias muito adversas, o número 
de católicos no país está crescendo. 
Novas paróquias estão sendo abertas 
nas dez dioceses. No entanto, a maioria 
delas não tem nenhuma igreja; os cultos 
precisam ser realizados ao ar livre. A 
ACN presta assistência na construção e 
reforma nesses locais. 

Além disso, apoiamos principalmente a 
formação de sacerdotes e catequistas. 
Além do trabalho pastoral, os sacerdo-
tes também cuidam das necessidades 
sociais e materiais da população. Espe-
cialmente nas zonas rurais e na periferia 
das cidades, eles frequentemente são o 
único ponto de contato para os necessi-
tados. A maioria deles próprios vive na 
pobreza; muitas vezes, eles nem sequer 
têm eletricidade em suas casas. A ACN 
apoia os clérigos carentes com subsídios 
para missas.

A Igreja local também está muito preocu-
pada com o culto vudu, que foi oficial-
mente reconhecido como religião em 2003 
e está muito difundido também entre a 
população cristã do Haiti. Por isso, a Igreja 
está se esforçando para fortalecer sua atu-
ação com uma sólida proclamação da fé.

» Gostaria de agradecer à 
ACN e a todos os benfei-
tores pelo seu apoio de 
longa data no Haiti. «

Celebração 
eucarística na 

paróquia de 
Nossa Senhora 

das Dores.

Désinord Jean, 
bispo de Hinche

| América Latina – Haiti
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Marco Mencaglia
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Chile
No Chile, a Igreja 
Católica sofreu 
uma grande per-
da de confiança 
após numerosos 
escândalos com 

abusos nos últimos anos. Embora, 
segundo dados oficiais, dois terços 
dos 17,9 milhões de chilenos ain-
da sejam católicos, de acordo com 
pesquisas, a proporção de católicos 
é de apenas 45%. Apesar da crise de 
confiança, muitos fiéis ainda estão 
muito engajados na vida eclesiástica. 
A ACN apoia a construção de capelas 
e a formação geral e continuada de 

sacerdotes no Chile, além de lhes 
dar subsídios para missas. Também 
são disponibilizados materiais de 
catecismo e edições do YOUCAT e do 
DOCAT.

No final de 2019, após um aumento 
no preço do transporte público local, 
surgiram no Chile protestos contra 
a desigualdade social no país, que 
acabaram tendo violência excessiva. 
A Igreja Católica também foi alvo do 
ressentimento e do ódio de alguns 
grupos de manifestantes. Assim, entre 
meados de outubro e o final de 2019, 
cerca de 40 locais de culto foram víti-
mas de vandalismo e incêndios. 

A ACN também foi afetada por um 
grave ataque à Igreja da Assunção, 
na capital Santiago, em 8 de novem-
bro. Afinal, o pároco, Pedro Narbona, 
também é o assistente eclesiástico 
do escritório nacional chileno da 
nossa fundação. A igreja foi atacada 
por pessoas mascaradas; bancos e 
imagens de santos foram jogados na 
rua, destruídos e incendiados, e as 
paredes foram manchadas com grafite 
ofensivo. A Igreja Católica no Chile fez 
um apelo público pela paz e reconci-
liação no país.

» Estamos muito 
preocupados com a 
violência atual que 
também é dirigida 
contra a Igreja. «

A capela de São Miguel Arcanjo,  
nas montanhas perto de Jacmel,  
é um exemplo do estado de muitas 
igrejas no Haiti.

Maria Covarrubias,  
presidente da ACN 
Chile

América Latina – Chile |

Insurgentes invadiram a igreja da 
Assunção durante os tumultos em 
Santiago e destruíram os objetos. 
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Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Ulrich Kny
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África

África | 

Em 2019, a África estabeleceu um triste recorde pelo segundo ano consecu-
tivo: trata-se do continente com o maior número de sacerdotes, religiosos 
e funcionários da Igreja assassinados. O número crescente de sequestros e 
a crescente propagação do terrorismo islâmico também são preocupantes. 
O aumento da violência foi particularmente dramático em Burkina Faso. 
Cristãos estão sendo pressionados em muitos lugares da África. Nos locais 
onde eles são uma minoria, eles são discriminados, perseguidos e deslocados. 
Por isso, o continente negro foi também uma região prioritária para a ACN em 
2019.
Apesar da situação muitas vezes 
catastrófica, a África continua sendo 
um continente de esperança para a 
Igreja Católica. Com um total de 234 
milhões de católicos, mais de um 
sexto de todos os católicos do mundo 
vivem lá. Um a cada nove sacerdotes 
e a cada quatro seminaristas do mun-
do é africano. Em tempos de fome, 
violência e instabilidade política, é 
sempre a Igreja que está ao lado do 
povo – ela ajuda onde os Estados 
falham. É por isso que, na perspectiva 
da nossa fundação, nossa tarefa não 
é só ajudar a Igreja na África em sua 
missão pastoral, mas também no seu 
engajamento social e humanitário.

O principal foco da ACN na África é a 
educação e formação de sacerdotes, 
religiosos e leigos. Outra das nos-

sas maiores prioridades é o apoio a 
iniciativas para fortalecer e proteger 
famílias em situações de crise e con-
flito. Também ajudamos as congrega-
ções a comprar veículos off-road para 
que os pastores possam alcançar 
também pessoas em áreas remotas, 
passando por estradas em condições 
dificílimas. Outros recursos vão para 
a construção de igrejas e capelas, que 
são uma fonte de identidade prin-
cipalmente em áreas com minoria 
católica.

» Com 234 milhões de católicos, a  
África continua sendo um continente de 
esperança para a Igreja. «

Seminaristas  
na diocese Ilorin, 
Nigéria.
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| África – Mauritânia

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Rafael dʼAqui

Projetos 
solicitados

Construção/
reconstrução

Ajuda de 
emergência

Formação 
de padres

Projetos 
financiados

Meios de 
transporte

Assistência 
midiática

Ajuda de 
subsistência

Subvenções 
para missas

Bíblias e 
livros

Formação 
da fé

1

2

1 0

0

0

0

1

0

0

3*

» Os padres e as religiosas 
aqui vivem no limite da 
sobrevivência. «

Mauritânia
A República Islâ-
mica da Mauritâ-
nia, no noroeste 
da África, tem uma 
população de cer-
ca de 4,3 milhões 

de habitantes e é um dos países mais 
pobres do mundo. Desde os anos 1970, 
o país se torna cada vez mais desérti-
co. Muitos criadores de gado perderam 
seus rebanhos com isso e migraram 
com suas famílias para as favelas das 
cidades. Devido às alterações climáti-
cas, a subida do nível do mar também 
está causando problemas às pessoas, e 
algumas zonas costeiras já são inabitá-
veis. A situação também é difícil para a 
minoria cristã no país. A ajuda da ACN 
no país vai principalmente para sacer-
dotes e religiosas que vivem no limite 
da sobrevivência.Primeira comunhão em uma 

paróquia em Nouakchott.

Quase 100% da população pertence ao 
Islã. Os únicos 4.000 cristãos católicos 
são exclusivamente estrangeiros. O bis-
po, os sacerdotes e as religiosas da única 
diocese do país vêm de 20 países euro-
peus, asiáticos e africanos diferentes. 
No entanto, o trabalho da Igreja Católica 
é apreciado por muitos muçulmanos. 
Na Mauritânia, 27 religiosas cuidam de 
mulheres grávidas, doentes, migrantes, 
prisioneiras e pessoas com deficiência – 
quase todas são muçulmanas. 

As irmãs são também ativas em escolas e 
instituições educacionais. Nesses lugares, 
elas dão aulas a mulheres que não pude-
ram ir à escola e ensinam-lhes habilidades 
práticas como a costura, além de leitura e 
escrita. Elas também cuidam de crianças 
subnutridas, das quais há cerca de 40.000 
só na capital Nouakchott. Em 2019, a ACN 
apoiou as 27 religiosas com um subsídio de 
subsistência e os dez sacerdotes da diocese 
com subsídios para missas.

*inclui candida-
turas a projetos 
do ano anterior.
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África – Burkina Faso | 

Refugiados podem contar 
com a ajuda de Irmãs.

Irmã Hilda, missionária da Ordem 
dos Franciscanos, em uma clínica 
com um recém-nascido.

Enterro do padre Simeon Yampa e  
de cinco fiéis após o ataque terrorista 
na igreja de Dablo.

Burkina Faso
Cerca de um quarto 
da população de 
Burkina Faso é cris-
tã; pouco mais de 
60% dos 20 milhões 
de habitantes são 

muçulmanos. Esse país da África ociden-
tal por muito tempo foi considerado um 
modelo de coexistência pacífica entre as 
religiões. Enquanto nos anos anteriores 
só houve ataques isolados, em 2019 
ocorreu uma explosão de violência com 
graves ataques jihadistas às comuni-
dades cristãs. Centenas de milhares de 
pessoas estão em fuga, as escolas foram 
fechadas e a vida na igreja está severa-
mente restringida. Três padres já foram 
assassinados. A ACN está apoiando a 
Igreja local nessa crise.

A ameaça e a violência dos jihadistas 
afeta principalmente o norte, o leste e a 
região do Sahel. O bispo de Dori, Lau-
rent Birfuoré Dabiré, teme até mesmo o 
extermínio dos cristãos em Burkina Faso. 
Representantes da Igreja local recla-
mam que os terroristas estão recebendo 
armas do exterior e relatam à ACN que 
alguns jovens muçulmanos se juntaram 
aos guerreiros sagrados principalmente 
devido à falta de perspectivas de vida, 
enquanto para outros trata-se de uma 
expressão da sua fé. 

Em alguns casos, a assistência espiritual 
parou completamente devido aos ataques 
violentos. Os sacerdotes e as religiosas 
não podem mais circular livremente para 
cuidar dos fiéis nas aldeias; algumas 
paróquias foram fechadas por razões de 
segurança. A ACN gostaria de encorajar 
principalmente sacerdotes e religiosos e 
os apoia com subsídios para missa e ajuda 
de subsistência. Além disso, em 2019, tam-
bém continuamos a apoiar os aspirantes a 
sacerdotes e as famílias dos seminaristas, 
que são particularmente afetadas pela 
atual situação de insegurança no país.

» Os cristãos em Burkina Faso correm 
perigo de serem dizimados. « Bispo Laurent Birfuoré 

Dabiré de Dori

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Rafael dʼAqui
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Gana
Gana, país da Áfri-
ca ocidental, tem 
quase 29 milhões 
de habitantes. 
A grande maio-
ria deles, cerca 

de 70%, são cristãos. A maior parte 
destes pertence a comunidades pro-
testantes; apenas cerca de 15% são 
católicos. Especialmente no norte do 
país, a Igreja sofre com a falta de in-
fraestrutura, a disseminação de seitas 
e a falta de novos padres. Por isso, a 
ACN está aumentando seu compromis-
so com a formação de padres e ajuda 
com subsídios para missas, a fim de 
apoiar a Igreja Católica em Gana no 
seu caminho para um futuro melhor.

| África – Gana

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Kinga von Poschinger
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O norte e o sul de Gana são caracteri-
zados por grandes diferenças. O norte 
está mais próximo do Saara e, portan-
to, é caracterizado pela seca e pela 
pobreza. Muitas pessoas em idade ativa 
migram para o sul, deixando para trás 
crianças e pessoas idosas. Em contraste 
com o resto do país, que é predomi-
nantemente cristão, no norte a maioria 
é muçulmana ou faz parte de religiões 
tribais. Os cristãos formam apenas uma 
minoria muito pequena nessa região. 
No entanto, a coexistência entre as 
comunidades religiosas permaneceu 
pacífica até agora.

A ACN recebe muitos pedidos de ajuda, 
especialmente do norte mais pobre do 

Visita do bispo a Banbolenwuro, 
pequena vila na diocese Damongo.
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» Para muitos aqui, a fé cristã é uma 
libertação do seu medo de bruxaria 
e fantasmas. «

África – Gana |

Kinga von Poschinger, 
Responsável pelo projeto

As irmãs da MASEL cuidam de 
crianças deficientes que se diz 
estarem possuídas por bruxas  
ou demônios.

Padre Martin na  
catequese na  

congregação de Tinga.

país. Afinal, a Igreja local sofre com 
inúmeros desafios. As condições das 
estradas são extremamente más e há 
muito poucos padres para cuidar dos 
crentes dispersos. Como em muitos 
países africanos, a Igreja frequen-
temente assume tarefas nas quais 
o Estado falha, como na saúde e na 
educação. No entanto, a Igreja está 
consciente de que sua tarefa principal 
é proclamar a fé. E essa é uma tarefa 
à qual ela se dedica com sucesso. 
Especialmente entre os seguidores das 
religiões tradicionais africanas, muitos 
estão interessados no cristianismo. 

Mas em locais onde a igreja não mos-
tra presença, muitas vezes espalham-
-se seitas, a maioria com financiamen-
to do exterior. Por isso, para assegurar 
o futuro da Igreja, a ACN está apoiando 
principalmente a formação dos padres 
que são tão necessários. Além disso, 
ajudamos os sacerdotes que já estão 
ativos com subsídios para missas e os 
capacitamos a participar de retiros 
espirituais para que eles possam 
recarregar suas baterias. Afinal, eles 
desempenham suas funções com 
grande empenho e sob as condições 
mais difíceis.
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Nigéria
Com mais de 
190 milhões de 
habitantes, a 
Nigéria é o país 
mais populoso da 
África. A popu-

lação é dividida quase igualmente 
entre cristãos e muçulmanos. No norte 
predominantemente muçulmano, o 
notório grupo terrorista islâmico Boko 
Haram continua realizando ataques e 
agressões contra a minoria cristã. Em 

2019, vários padres foram sequestra-
dos pelos terroristas. Mas a violência 
sofrida só une ainda mais os fiéis. A 
ACN sabe o quanto a Igreja na Nigéria 
precisa desesperadamente de ajuda 
nestes tempos difíceis. É por isso que 
estamos ativos lá com inúmeros pro-
jetos de ajuda.

Não só no norte, mas também na 
faixa central do país, ataques violentos 
ocorrem repetidamente. Lá, há pastores 

| África – Nigéria

Celebração eucarística 
na arquidiocese Ibadan.

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Kinga von Poschinger
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Um curso de verão para formadores
Moses Daniel leciona há 
dez anos no seminário da 
diocese de Yola, no leste 
da Nigéria. Graças à ajuda 
da ACN, ele pôde partici-
par do Curso Internacional 
para Formadores de quatro 

semanas em Roma no meio 
de 2019. Ele escreve: “Ao 
participar desse curso, 
percebi que tinha de fazer 
mais do que estava fazendo 
antes. Esse programa abriu 
meus olhos.”

Fulani muçulmanos fortemente armados 
que às vezes são ainda mais brutais do 
que o Boko Haram. Outro problema é o 
número crescente de sequestros. Só no 
estado de Enugu, nove sacerdotes foram 
sequestrados em 2019. Representantes 
da Igreja local temem que a intenção por 
trás dos atos de violência possa ser a de 
desencadear um conflito nacional entre 
as comunidades religiosas.

No entanto, eles são tranquilizados pelo 
fato de muçulmanos e cristãos estarem até 
mesmo intensificando seus esforços para 
um diálogo interreligioso frutífero devido 
à violência. Bispos nigerianos relataram à 
ACN que os fiéis estão ainda mais unidos 
na sua fé devido à violência sofrida e que 
o número de católicos está aumentando. 
Como resultado, em 2019, mais paróquias 
foram fundadas e missas adicionais foram 
oferecidas. Ao mesmo tempo, o número de 
vocações sacerdotais e religiosas também 
está aumentando. 

No entanto, a Igreja local depende de 
ajuda do exterior para cumprir suas tarefas 
pastorais, reconstruir as infraestruturas 
destruídas e ajudar as pessoas em luto e 
traumatizadas. Por isso, a ACN ajuda prin-
cipalmente na formação de sacerdotes, 
fornece ajuda para construção e apoia sa-
cerdotes necessitados com subsídios para 
missas. Além disso, também foram patro-
cinados retiros espirituais para sacerdotes, 
a fim de fortalecer sua vocação diante dos 
difíceis desafios e dar-lhes a oportunidade 
de se recarregarem espiritual e emocio-
nalmente.

África - Nigéria |

A Igreja Católica de Santa Rita 
e a casa catequista em Kaduna 

depois de um ataque suicida do 
Boko Haram.» A violência sofrida só fortalece 

ainda mais a fé dos cristãos. «
Arcebispo Matthew Man-Oso 
Ndagoso de Kaduna
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| África – Camarões

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Rafael dʼAqui
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Camarões
Assim como a 
Nigéria, o país vi-
zinho Camarões 
também sofre 
com um número 
crescente de 

surtos de violência. Em 2019, os con-
flitos entre os separatistas das partes 
anglofônicas do país e o governo cen-
tral francofônico aumentaram ainda 
mais. Até agora, 2.000 pessoas foram 
mortas e 400.000 estão em fuga. A 
Igreja Católica sofre principalmente 
com sequestros de padres e de pro-
fissionais da Igreja. Não é à toa que 
Camarões é um dos países que a ACN 
mais apoia na África. 

» Durante os surtos de violência, nossos 
padres provaram ser verdadeiros pastores 
guiando o povo. «

Durante muito tempo, Camarões, país 
de 24 milhões de habitantes no centro 
da África, foi considerado relativamente 
estável comparado aos países vizinhos 
em crise. No entanto, o que começou 
em 2016 com manifestações contra a 
marginalização da população anglo-
fônica transformou-se num conflito 
armado contínuo que está bloqueando 
cada vez mais a vida social e econô-
mica. Além disso, a violência do grupo 
terrorista Boko Haram espalhou-se da 
Nigéria para Camarões na fronteira do 
norte.

A Igreja Católica, da qual 38% dos 
camaroneses fazem parte, levantou 
novamente sua voz em 2019 contra a 
violência e as violações dos direitos 
humanos no país, que são cometidas 
tanto pelas forças de segurança do 
Estado quanto pelos separatistas. 
Com isso, a Igreja fica presa entre as 
frentes nos seus esforços pela paz e 
reconciliação e está sob ataque de 
ambos os lados. A ACN não vai deixar 
a Igreja local sozinha nesta situação. A 
prioridade da nossa ajuda é a formação 
de futuros sacerdotes. Felizmente, há 
muitas vocações, mas a igreja local não 
tem os recursos necessários para pagar 
sua formação por conta própria.

Bispo Andrew Nkea Fuanya de Bamenda

Vítimas de um ataque do 
Boko Haram em Gagalari, 
no norte de Camarões.

Bispo auxiliar M. Bibi  
no caminho para a nova 

paróquia em Ilung.
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Zâmbia
A Zâmbia, país 
sem litoral no 
sul da África, é 
um dos países 
mais estáveis do 
continente. No 

entanto, ele tem muitos problemas, 
como a grande pobreza, a falta de 
infraestrutura e a propagação da 
AIDS e da malária. Dos 17 milhões de 
habitantes do país, 90% são cristãos, 
a maioria deles protestantes. Apenas 
um quinto da população é católica. 
A Igreja local está muito preocupada 
com a falta de jovens sacerdotes e 
com a difusão das seitas. Por isso, a 
ACN apoia os seminários, a subsistên-
cia do clero, o desenvolvimento da 
infraestrutura das igrejas e a pas-
toral da juventude da melhor forma 
possível. 

A Igreja na Zâmbia precisa urgente-
mente de mais padres, principalmente 
para assegurar a assistência espiritual 
das paróquias nas enormes áreas 
e para impedir a propagação das 
seitas, que tentam conquistar os fiéis 
principalmente em áreas onde existem 
apenas poucos sacerdotes católicos. 
Por isso, as prioridades da ACN são a 
formação de sacerdotes e o desenvol-

vimento da infraestrutura das igrejas. 
Por exemplo, com a ajuda da nossa 
fundação, foi possível reformar o 
seminário Santo Agostinho de Kabwe 
em 2019. 

Além disso, os formadores de sacer-
dotes nos seminários e padres dioce-
sanos necessitados foram apoiados 
com subsídios para missas. Essa ajuda 
é particularmente importante para 
os formadores, porque eles precisam 
ficar totalmente disponíveis para 
seus seminaristas e não ter fontes de 
rendimento adicionais, por exemplo 
do trabalho numa paróquia. 

Também é importante para nós 
promover o trabalho pastoral juvenil. 
Afinal, em um país com alta taxa de 
AIDS, muitas gravidezes adolescentes 
e famílias desestruturadas, é impor-
tante dar orientação aos jovens e 
transmitir valores cristãos. É por isso 
que a ACN continuou a apoiar o for-
necimento de livros para a catequese 
infantil e juvenil em 2019.

» A Igreja precisa de verdadeiras testemunhas  
do Evangelho. «

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Toni Zender

113

17 8 10

0

30

1

1

12

11

90

Graças à ajuda da ACN, 
a irmã P.B. Luba pôde 
fazer um curso de idioma 
para iniciar seu trabalho 
missionário. 

Pater J. Mulenga, responsável por seminários de 
padres na Conferência de Bispos de Zâmbia
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Etiópia
O país no chi-
fre da África é 
caracterizado por 
contrastes: forte 
crescimento eco-
nômico por um 

lado e grande pobreza por outro. A 
Etiópia tem quase 109 milhões de ha-
bitantes e cerca de 80 grupos étnicos 
com culturas e línguas muito dife-
rentes. 58% são cristãos ortodoxos e 
apenas 2% pertencem à fé católica. 
No entanto, a parcela de muçulmanos 
está crescendo, com 34% atualmen-
te. O Islã está se radicalizando em 
algumas regiões; já houve repetidos 
ataques contra instituições cristãs. A 
ACN apoia a Igreja de muitas formas » O islamismo 

tradicional na Etiópia 
está sendo cada vez 
mais substituído 
por correntes 
fundamentalistas 
radicais. «

| África – Etiópia

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Padre Dr. Andrzej Halemba

106

21 3 6
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74

para fortalecer a sua presença e pre-
pará-la para enfrentar os crescentes 
desafios.

Em 2019, também houve boas notícias 
da Etiópia. O presidente Abiy Ahmed 
recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 
dezembro. Ele foi reconhecido acima 
de tudo por sua atuação no acordo 
de paz com o país vizinho Eritreia – 
uma mudança sensacional na relação 
entre os países que eram inimigos 
há décadas. No entanto, em outubro 
houve novos grandes tumultos, alguns 
deles dirigidos contra o presidente. De 

Padre Kenneth com 
casais recém-casados 
em roupas locais.

Padre Petros Berga
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acordo com relatórios policiais, pelo 
menos 67 pessoas foram mortas. A 
causa foram conflitos étnicos laten-
tes na região de Oromia, em torno da 
capital Adis Abeba. A Igreja também 
sofreu com a violência. Instituições da 
Igreja já foram atacadas várias vezes 
em ataques de islamistas radicais. 

Mas apesar das crescentes ameaças, as 
comunidades católicas estão crescen-
do. Isso ocorre especialmente porque a 
Igreja local administra muitas esco-
las, jardins de infância e instituições 
sociais. Especialmente em áreas da 
primeira evangelização, onde as pesso-
as ainda pertencem a religiões tribais 
tradicionais, há muitos batismos. Essa 

é uma evolução positiva fomentada em 
grande parte pela ajuda da ACN. Ajuda-
mos com subsídios para a construção 
de igrejas e capelas e também com a 
aquisição de veículos para a assistência 
espiritual nas áreas extensas.

Mas o foco da nossa ajuda são pessoas 
que proclamam a fé. Em 2019, por exem-
plo, apoiamos novamente muitos projetos 
de formação geral e continuada de padres, 
religiosos e leigos, assim como a realiza-
ção de programas pastorais. A assistência 
espiritual para os jovens também é um 
assunto de importância especial para nós. 
Afinal, ela dá esperança a muitos jovens e 
os incentiva a contribuir para o futuro do 
seu país em vez de emigrar. 
 
 

Missa na paróquia 
católica Dhadim.

Em frente à nova capela da vila na 
paróquia Oromate, que facilita a 

primeira evangelização na região.

Freiras e padres a caminho  
da pastoral da juventude na 
paróquia Dawhan.
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República Democrática do Congo
A República Demo-
crática do Congo 
tem uma área 
correspondente 
a quatro vezes o 
tamanho da França 

e possui ricos recursos minerais como 
ouro, diamantes, minérios e petróleo. 
Apesar da riqueza de recursos, grande 
parte dos 85 milhões de habitantes vive 
em profunda pobreza, porque a política 
e a economia são marcadas pela ganân-
cia e pela corrupção.

Além disso, há conflitos armados de 
grupos rebeldes em constante mudan-
ça. Em lugares onde o Estado falha com 
problemas sociais, políticos e de desen-
volvimento, a Igreja muitas vezes tem 
que intervir. Para poder cumprir suas 
tarefas, ela contou novamente com o 
apoio da ACN em 2019.

» Nenhuma outra organização 
faz aquilo que a ACN oferece. «

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Christine du Coudray

388

19 12 95

0
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A mudança de governo foi o evento cen-
tral na República Democrática do Congo 
em 2019. No período que antecedeu as 
eleições, a Igreja tinha participado dos 
protestos contra Joseph Kabila, que foi 
presidente durante muitos anos. E os pro-
testos foram bem sucedidos. O presidente 
desistiu da sua candidatura; esse foi um 
marco importante na luta contra a corrup-
ção e a arbitrariedade no sistema político. 
Desde então, há muita esperança no novo 
presidente, Félix Tshisekedi. 

No final de novembro de 2019, os bispos 
das dioceses de Butembo Beni e Uvira 
dirigiram uma carta aberta ao presidente 
para chamar a atenção para a contínua 
violência e insegurança no leste do país 
e para exigir que o governo finalmente 
tome medidas eficazes contra esses pro-
blemas. A Igreja é uma voz alta no Congo 
quando se trata de apontar ressentimen-
tos e promover mudanças sociais. Isso 
seria impensável sem um trabalho pas-
toral e espiritual de base de sacerdotes 
e religiosos, que muitas vezes precisam 
realizar seu serviço nas condições mais di-
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fíceis. A ACN não só os ajuda a reformar 
suas casas paroquiais, que muitas vezes 
estão em más condições, como também 
lhes fornece veículos para a realização 
da assistência espiritual. Além disso, 
fornecemos recursos para a formação de 
futuros padres, religiosos e catequistas.

Como não há água corrente, 
ela precisa ser tirada do poço.

Em fevereiro de 2017, o se-
minário de padres Cristo-Rei 
em Malole, na arquidiocese 
de Kananga, sul do Congo, 
foi saqueado, devastado e 
parcialmente incendiado pelos 
rebeldes. Com ajuda da ACN, 
foi possível reconstruir o semi-

nário. Hoje, 97 seminaristas 
estão estudando lá – mais do 
que nunca! Em 2019, apoia-
mos sua formação com 8.000 
euros. Outros 7.200 euros 
foram para os professores 
do seminário na forma de 
subsídios para missas.

Apoio a 97 seminaristas

Uma irmã das filhas de A 
ressurreição aos cuidados 

de uma criança subnutrida 
em Bukavu-Mirhi.
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Um jovem religioso de 
Madagáscar está realizando 

sua formação em Camarões. 

Madagáscar
Madagáscar, que 
fica na costa sul da 
África no oceano 
Índico, é o segundo 
maior país insular 
do mundo, depois 

da Indonésia. Mais de três quartos dos 
25,6 milhões de habitantes vivem em 
pobreza; com isso, o país é um dos mais 
pobres do mundo. Metade da população 
pertence a religiões tradicionais afri-
canas. Os cristãos constituem cerca de 
40%, dos quais aproximadamente 8 mi-
lhões são católicos. O islamismo está em 
forte ascensão, com excessos radicais em 
alguns casos, que às vezes resultam em 

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Christine du Coudray
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1

87*

ataques às instituições cristãs. Por isso, 
Madagáscar foi uma das maiores priorida-
des da ACN em 2019.

Há dez anos, apenas 1% da população era 
muçulmana; hoje, esse número chegou a 
aproximadamente 7%, e a tendência é de au-
mento. A Igreja local queixa-se que dinheiro 
dos países do Golfo está sendo usado para 
promover a propagação do islamismo radical 
e que a violência tem aumentado desde en-
tão. Assim, em 2019, houve um aumento dos 
ataques a cristãos e a instituições da igreja. 
Recentemente, muitas mesquitas estão sen-
do construídas até mesmo em lugares onde 
nenhum muçulmano vive no momento. 

*inclui candidaturas a  
projetos do ano anterior.
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Além disso, em muitos lugares, não-muçul-
manos são encorajados a se converterem 
ao islamismo com incentivos financeiros, 
e mulheres são pagas para usarem o véu 
completo. Os políticos estão reforçando este 
desenvolvimento, uma vez que a imigração 
de países muçulmanos, especialmente da 
Turquia, é muito promovida pelo Estado. Um 
fato encorajador para a Igreja e seus fiéis em 
Madagáscar foi a visita do Papa Francisco em 
setembro de 2019. Foi um importante sinal 
de esperança para muitos cristãos da ilha, 
que frequentemente se sentem isolados do 
resto do mundo. O trabalho de evangelização 
para o aprofundamento da fé é especialmen-
te importante para enfrentar os desafios do 
presente.

A ACN apoia os padres do país com subsídios 
para missas, promove a educação de padres 
e religiosos e fornece apoio de subsistência 
a religiosas contemplativas. A ACN também 
ajudou 69 aspirantes a padres no seminário 
de Antsiranana a receberem vacinas contra 
sarampo durante o ano do relatório, devido à 
falta de cuidados de saúde e ao surto de uma 
epidemia de sarampo. 

Formação de 74 irmãs na 
Congregação das Irmãs do 
Imaculado Coração de Maria.

Recepção do Papa 
Francisco no Convento 
das Carmelitas.

» Agradecemos a nossos benfeitores 
pelo seu amor aos nossos padres. «

Bispo Raharilamboniaina  
de Morondava

Um barco para a assistência espiritual
No centro-oeste de Madagás-
car, a ACN conseguiu fornecer 
21.000 euros à diocese de 
Maintirano para a compra 
de um barco a motor a ser 
utilizado para a assistên-
cia espiritual ao longo da 
costa e dos rios. A diocese 
mede aproximadamente 450 

quilômetros do norte ao sul. 
De carro, o bispo e os padres 
levariam três dias, o que seria 
bem mais caro. Além disso, 
alguns lugares têm difícil 
acesso por terra. Graças ao 
barco, foi possível intensificar 
muito a assistência espiritual 
aos fiéis. 
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Oriente Médio
Pode haver paz no Oriente Médio? Muitas pessoas já não acreditam mais 
nisso e estão à procura de um novo lar. Mas há motivos para esperança. 
Momentos de cessar fogo, reconstrução e ajuda externa. Estamos em uma 
época na qual as feridas cicatrizam e a esperança germina, inclusive para 
os cristãos da região. Desde o início da guerra, a ACN está ativa para a Igre-
ja local com projetos de ajuda. 13,2 milhões de euros foram dados à Igreja 
na Síria e no Iraque só em 2019. Foi destinado um total de 16,8 milhões de 
euros para o Oriente Médio. 

Quando as armas se silenciam e o 
olhar se levanta, torna-se visível 
a extensão total da destruição no 
Oriente Médio. A vista passa por 
paisagens de ruínas, montanhas 
de escombros, partes de concreto 
e crateras de terra rachada. Muitas 
vezes, a alma das pessoas está num 
estado semelhante. Elas estão trau-
matizadas e em sua maioria sofrem 
dificuldades incríveis, especialmente 
nos meses de inverno.

de refugiados e pessoas deslocadas 
continuam em campos nos países 
vizinhos. Entre eles há muitos cris-
tãos. Eles também querem regressar 
à sua terra natal e viver a sua fé. E 
para isso, eles precisam de igrejas. 
Por isso, além da ajuda de emer-
gência, a ACN foca cada vez mais no 
apoio sustentável à reconstrução das 
infraestruturas destruídas da Igreja. 
Afinal, igrejas criam identidade e 
fortalecem a fé no futuro.

» A reconstrução de igrejas restaura 
também as almas dos fiéis. «

Nos primeiros anos da guerra, quan-
do os cristãos lutavam por sua mera 
sobrevivência, a ACN salvou dezenas 
de milhares de cristãos com proje-
tos de ajuda de emergência. Essa 
solidariedade e misericórdia deu a 
muitos deles coragem para regressar 
e reconstruir sua pátria. Mas milhões 

Padre sírio-católico  
G. Jahola nas ruínas  
da igreja Mar Benham 
em Baghdeda.
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Síria
Em nove anos 
de guerra civil, 
522.000 pessoas 
morreram na Síria 
até agora. Quase 
12 milhões de 

pessoas foram deslocadas, dois terços 
da população total do país. 6,7 mi-
lhões delas são refugiados internos, e 
5,3 milhões estão alojadas em acam-
pamentos nos países vizinhos ou já se 
dirigiram para a Europa. Especialmen-
te trágico: cerca de 1 milhão de crian-
ças ficaram órfãs como resultado da 

guerra – incluindo muitas de fé cristã. 
Por isso, entre vários outros projetos 
de ajuda, a ACN está particularmente 
empenhada em relação às crianças e 
adolescentes cristãos na Síria. 

Os cristãos sírios foram os mais atingi-
dos pela guerra civil. Dos 1,5 milhões 
que viviam no país antes da guerra, 
resta apenas um terço. O Patriarca emé-
rito da Igreja Greco-Católica Melquita, 
Gregório III, resume a situação assim: 
“Nós somos mártires porque somos 
testemunhas de Cristo”. Apesar de todas 

Cidade histórica de 
Homs destruída.

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Padre Dr. Andrzej Halemba

Projetos 
solicitados

Construção/
reconstrução

Ajuda de 
emergência

Formação 
de padres

Projetos 
financiados

Meios de 
transporte

Assistência 
midiática

Ajuda de 
subsistência

Subvenções 
para missas

Bíblias e 
livros

Formação 
da fé

194

20 2 6

44

3

0

7

0

50

132
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» Apenas poucas famílias 
conseguem pagar por 
alimentos básicos como 
leite. «

as dificuldades, os 500.000 cristãos res-
tantes querem ficar na sua terra natal. 
A ACN os ajuda. 7,6 milhões de euros 
foram para os cristãos na Síria no ano 
passado. Destes, 3,5 milhões de euros 
foram diretamente para ajuda de cari-
dade, por exemplo na forma de cestas 
de alimentos. Um projeto especial é a 
campanha de ajuda “Uma gota de leite”. 
Afinal, na Síria, apenas poucas famílias 
conseguem pagar a alimentação básica. 
A ACN apoia há quatro anos essa cam-
panha para famílias cristãs na cidade de 
Aleppo, que foi particularmente devas-

A caminho do centro 
de ajuda São Pedro 
em Marmarita. 

Na entrega 
da campanha de ajuda 

“Uma gota de leite”.

tada pela guerra. Em 2019, fornecemos 
uma ajuda de 240.000 euros só para 
esse projeto. 

Outro foco da nossa ajuda à Síria são 
as medidas de construção e reconstru-
ção. O custo das ajudas de construção 
subiu rapidamente durante a guerra. No 
entanto, casas e apartamentos habitáveis 
são sustentáveis e prometem um futuro. 
No total, 500 casas e apartamentos já 
foram reformados com ajuda da ACN. 
Nossa fundação disponibilizou 1 milhão 
de euros para isso em 2019 e o projeto 
continuará em 2020.

Restauração da  
catedral maronita  
Santo Elias em Aleppo.
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porque cristãos que frequentam a 
universidade não são alistados para o 
exército. Mas a educação custa dinheiro. 
Juntamente com dez igrejas cristãs, a 
ACN lançou um ambicioso programa 
em Aleppo no ano passado. Sob o lema 
“Orar e estudar”, 7.340 estudantes 
receberam 20 euros por mês durante 
oito meses (um ano letivo). Além do 
dinheiro, o programa também prevê um 
acompanhamento didático e espiritual 
dos estudantes.

» A educação é o  
melhor terreno 
para a compreensão 
e a paz. «

A educação também é um sinônimo 
de esperança e futuro. Além disso, no 
conflito do Oriente Médio, ela também é 
a chave para uma coexistência pacífica 
de convicções opostas e, portanto, a 
base para uma convivência pacífica. 
Os cristãos do Oriente Médio valorizam 
uma boa educação, não só porque ela 
lhes oferece melhores oportunidades 
no mercado de trabalho, mas também 

A ACN apoiou 
10.885 crianças do 

ensino primário 
com materiais.
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A ACN forneceu subsídios  
de aluguel para G. Mansour 
e sua família.

Apoio às crianças 
em Aleppo

Violência. Fome. Traumas. 
O sofrimento e a miséria é 
enorme para as crianças na 
guerra síria, especialmente 
na cidade de Aleppo, que foi 
completamente bombarde-
ada. A ACN apoia a iniciativa 
“Deixem-me viver a minha 
infância”, entre outras, na ci-
dade. O objetivo da iniciativa 
é ajudar crianças entre 3 e 15 
anos de idade a desenvolver 
suas capacidades e a redes-

cobrir suas necessidades 
num espírito de unidade e de 
ajuda mútua. Já apoiamos o 
projeto em 2018 e pudemos 
ajudar 400 crianças novamen-
te no ano passado. Com um 
orçamento de 13.000 euros, 
cobrimos os custos de trans-
porte, alimentação, blusas de 
frio, atendimento hospitalar 
e entradas para atividades de 
lazer, como idas à piscina e 
ao cinema.

Graças à ACN, crianças  
refugiadas da Síria e do 

Iraque podem frequentar a 
escola Santa Rita no Líbano.
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pelo grupo Estado Islâmico durante 
os anos de ocupação. A corrupção no 
governo e na administração também 
está tornando a reconstrução mais 
difícil. Dois em cada três iraquianos 
estão desempregados. 6 milhões de 
pessoas estão dependentes de ajuda 
do exterior. A ACN presta assistência 

diretamente no local. Ao todo, apro-
vamos orçamentos de ajuda de 5,6 mi-
lhões de euros para o Iraque em 2019. 
Graças a essa ajuda, muitos cristãos 
podem voltar para sua antiga pátria. 

O principal foco da ACN no Iraque é 
a reconstrução de igrejas, mosteiros, 
escolas, jardins de infância e centros pa-
roquiais. Em 2019, nosso orçamento para 
ajuda à construção no Iraque totalizou 
5,6 milhões de euros. É uma ajuda dura-
doura que quase ninguém mais assume. 
Ela cria estabilidade e perspectivas, e 

Tipo dos projetos

Número de projetos

» Ficamos felizes com 
cada cristão que volta 
para o Iraque. «

Responsável pelo projeto
Padre Dr. Andrzej Halemba

| Oriente Médio – Iraque

O Iraque está 
devastado. O 
país tem muita 
dificuldade para 
se reerguer das 
ruínas deixadas 

Iraque
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Cemitério destruído 
por rebeldes do EI em 
Karemlash.

não menos importante: as medidas de 
construção e renovação também criam 
empregos. Mas nada dá mais confiança 
aos cristãos no Iraque do que a recons-
trução de suas igrejas destruídas pelo EI. 
Isso inclui nossa ajuda para a renova-
ção da igreja Al-Tahira em Baghdeda, a 
maior igreja do Iraque. Mas não foram 
só as igrejas: escolas também retoma-
ram suas atividades. O Padre Georges 
Jahola descreve a situação atual desta 
forma: “É claro que nem tudo está bem 
ainda. Os problemas no nosso país são 
enormes. Uma coisa é certa: se cristãos 

de todo o mundo não tivessem ajudado 
nosso povo tão generosamente, não 
haveria mais ninguém aqui”.

Mas não só a reconstrução de igre-
jas, como também a reconstrução de 
habitações destruídas é uma preocu-
pação central da ACN no Iraque. Por 
isso, como coiniciadores do “Comitê de 
Reconstrução de Nínive”, ajudamos na 
a restauração de 2.086 casas na planície 
de Nínive com 6,43 milhões de euros nos 
últimos anos, o que representa mais de 
um terço de todas as casas reconstruídas 
na região. 

Nas ruas de 
Karemlash.

Padre Georges Jahola

» Se não fosse pela 
ajuda de cristãos 
de todo o mundo, 
não haveria mais 
ninguém aqui. «
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| Oriente Médio – Iraque

» Milhares de cristãos 
já puderam voltar 
para suas casas. «

Isso faz do projeto de Nínive o maior 
programa de reconstrução que já 
ocorreu no Iraque. Especialmente 
em Baghdeda, a maior cidade cristã 
do país, a ACN possibilitou assim o 
regresso de milhares de famílias que 
retomaram entusiasticamente a vida 
eclesial com aulas de catecismo, gru-
pos de mulheres, trabalho com jovens 
e emissões de rádio.

Parte da nossa ajuda de construção foi 

para a renovação de salões comunitá-
rios 
onde se celebram casamentos e 
outras festas. Muitas famílias não 
conseguem pagar tais celebrações 
de outra forma. Projetos como esses 
também servem para recuperar a 
coesão social nas comunidades e 
encorajar as pessoas a retornarem 
à sua terra natal. Afinal, muitos 
refugiados encontraram abrigo com 
parentes e amigos, alguns deles 
cristãos. Eles vêm de Bartella, Tesqo-

Nova construção 
em Baghdeda.

80 | ACN Relatório de atividades 2019



Oriente Médio – Iraque |

Para muitos cristãos, a des-
truição da igreja Al-Tahira em 
Baghdeda pelos rebeldes do EI 
foi o ponto mais doloroso do 
período de ocupação. Antes 
de sua fuga, os terroristas 
juntaram e atearam fogo em 
bancos, confessionários e 
todos os móveis. Tudo o que 
restou foram paredes vazias 
e carbonizadas. Muitos fiéis 
se reuniam diariamente para 
realizar a missa no que restou 
da igreja, que era o orgulho 

da cidade como a maior igreja 
cristã. A ACN disponibilizou um 
orçamento de 510.000 euros 
para a renovação do interior 
da igreja em 2019. O Arcebispo 
sírio católico de Mossul, Petros 
Mouche, disse à ACN: “A Igreja 
Al-Tahira foi construída em 
1932 pelos habitantes de Ba-
ghdeda. Queremos que a igreja 
permaneça um símbolo cristão 
e encorajamos os habitantes da 
cidade com seu novo esplendor 
a permanecerem aqui”.

Igreja Al-Tahira brilha 
em novo esplendor

pa, Karemlash, Bashiqa e Bahzani e 
estão esperando ansiosamente pela 
oportunidade certa para regressar à 
sua terra natal. Se nos dermos conta 
de que, após o fim da guerra civil e 
do regime de terror do EI, apenas 
10% dos 1,5 milhões de cristãos que 
viviam no Iraque ainda estão no 
país, teremos uma primeira ideia de 
como a Igreja cristã no Iraque está 
esvaziada hoje. No entanto, novas 
esperanças germinam entre os fiéis. 
O Bispo Warda resume: “Somos uma 
Igreja de mártires, mas após todo 
martírio vem uma ressurreição”.

Noite em 
Karemlash.

Na reconstrução do 
centro São José.
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Europa Ocidental/
Leste Europeu

Há décadas, a ACN apoia a Igreja que sofre nos países do leste europeu. 
Afinal, a Igreja nesses lugares continua enfrentando grandes desafios. Seja 
com a má situação econômica, os esforços para recuperar edifícios expro-
priados ou a crise de pessoal da Igreja, o comunismo ateu deixou um enorme 
vazio na sociedade, e as pessoas estão à procura de orientação. Assim, há 
uma enorme necessidade de assistência, conselho e orientação espiritual. O 
mesmo vale para os refugiados na Europa ocidental. Por isso, a promoção da 
formação geral e continuada de padres, religiosos e leigos fica em primeiro 
lugar para a ACN.

Mesmo que muitos não pudessem 
acreditar, o fundador da ACN, o padre 
Werenfried van Straaten, já estava 
convencido da aproximação do fim 
do comunismo e se planejava ener-
geticamente para esse dia. Por isso, o 
30º aniversário da queda do Muro de 
Berlim em 2019 foi um motivo de gran-
de alegria também para a ACN. Afinal, 
a mudança política no antigo bloco 
do leste significava a recuperação da 
liberdade religiosa – como o padre 
Werenfried tinha desejado. Muitas 
coisas já puderam ser construídas e re-
alizadas nas igrejas locais nas últimas 
décadas, inclusive com ajuda da nossa 
fundação. Desde a queda do Muro, a 
ACN ajudou a Igreja do leste europeu 
com cerca de 500 milhões de euros. 

Especialmente nos países do leste 
europeu, onde a Igreja Católica está 
em minoria, as Igrejas locais continu-
am a depender de ajuda do exterior. A 

» Desde a queda do Muro, ajudamos  
a Igreja do leste europeu com meio 
bilhão de euros. «

ACN não só promove a formação geral 
e continuada de sacerdotes como 
também apoia trabalhos urgentes 
de reforma e construção de edifícios 
religiosos que foram expropriadas 
pelos comunistas. Desta forma, damos 
uma importante contribuição para 
a restauração de uma infraestrutura 
funcional das igrejas locais.

 
Além disso, ajudamos padres e freiras 
que têm grandes áreas para cuidar por 
meio do fornecimento de veículos. Mas 
também continuamos a ser ativos na Eu-
ropa ocidental. Nessa região, a ACN está 
empenhada principalmente na assis-
tência espiritual aos refugiados e apoia 
iniciativas para a construção da fé. 
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Refugiados na Europa ocidental
Mesmo que o fluxo 
de refugiados para 
a Europa ocidental 
tenha diminuído, 
não se pode falar 
que a situação está 

tranquila. Por isso, a ACN aumentou 
seu engajamento em relação aos refu-
giados cristãos nos últimos anos. Mui-
tos estão traumatizados por persegui-
ção, discriminação e guerra. Eles não 
precisam só de abrigo e comida, mas 
também de alimento e um lar para suas 
almas. As pessoas afetadas desejam um 
acompanhamento espiritual e anseiam 
por uma participação ativa na vida 
eclesial, já que a fé é parte essencial da 
sua identidade.

» Nosso empenho 
pelos refugiados 
cristãos na Europa 
não diminuirá. «

“O padre Domenico nos deu coragem para 
definirmos nosso destino atual.” M. J. Khalil 
e H. Othman, refugiados iraquianos.

Jovens refugiados iraquianos com bíblia 
infantil na comunidade católica caldeia 
“Apóstolos Mar Addai e Mar Mari” em 
Essen, Alemanha.

Responsável pelo projeto
Peter Humeniuk

Os refugiados que encontraram abrigo 
na Europa ocidental são inicialmen-
te confrontados com uma barreira 
linguística, o que frequentemente 
os leva a sentir-se isolados na socie-
dade e estrangeiros nas paróquias. 
Para quebrar estas barreiras, a ACN 
intensificou seus serviços de assis-
tência espiritual aos refugiados. Além 
disso, nossa fundação fornece bíblias 
e literatura espiritual na língua nativa 
dos refugiados. 

Além do nosso empenho no trabalho 
com refugiados, também apoiamos 
a Igreja no Ocidente, especialmente 
em iniciativas para a nova evangeliza-
ção. Afinal, perturbações estruturais 
como o declínio do número de fiéis, o 
envelhecimento da sociedade, a dimi-
nuição das vocações e a diminuição 
do conhecimento da fé estão preju-
dicando muito a Igreja. A ACN apoia 
o trabalho midiático católico, assim 
como congressos e eventos que focam 
nos valores cristãos e fortalecem a 
fé. Também são fomentados mostei-
ros contemplativos, a formação de 
sacerdotes e iniciativas que atraem os 
jovens e trazem assim novos impulsos 
para as paróquias. Não é raro surgirem 
vocações espirituais a partir desses 
projetos.
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Lituânia, Estônia e Letônia

No estúdio da 
rádio católica 

“Mazoji Studija”.

A ACN apoia as atividades 
pastorais das Irmãs 
Dominicanas em Liepaja, 
Letônia.

Europa Ocidental/Europa Oriental – Lituânia, Estônia e Letônia |
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Responsável pelo projeto
Peter Humeniuk

Projetos 
solicitados

Construção/
reconstrução

Ajuda de 
emergência

Formação 
de padres

Projetos 
financiados

Meios de 
transporte

Assistência 
midiática

Ajuda de 
subsistência

Subvenções 
para missas

Bíblias e 
livros

Formação 
da fé

Após o colapso da 
União Soviética, 
a Lituânia, a Es-
tônia e a Letônia 
tornaram-se 
independentes 

em 1991 e são membros da União Eu-
ropeia desde 2004. A Lituânia, o país 
báltico maior e mais ao sul entre os 
três, com seus 2,8 milhões de habi-
tantes, é o único país da antiga União 
Soviética com uma maioria católica, 
com 80%, enquanto os católicos são 
minoria na Estônia e na Letônia. A 
ACN atua nos países bálticos prin-
cipalmente no trabalho midiático 
católico, na formação de sacerdotes e 
no trabalho com crianças e jovens nas 
paróquias.

Nos tempos soviéticos, várias gerações 
cresceram sem qualquer instrução reli-
giosa. Hoje muitas pessoas ainda estão 
em busca de orientação espiritual. As 
iniciativas de fácil acesso são importan-
tes para responder às perguntas dessas 
pessoas. A mídia, por exemplo, pode ser 
usada para este fim. Por exemplo, des-
de 1993, a ACN apoia a estação de rádio 
católica “Mazoji Studija” (“Pequeno 
Estúdio”) em Vilnius, na Lituânia, que 
faz uma importante contribuição para a 
evangelização. 

» Muitas pessoas 
aqui estão bus-
cando 
orientação 
espiritual. «

Na Letônia, os católicos representam 
um quarto dos aproximadamente 1,9 
milhão de habitantes. A maior deno-
minação são os luteranos, com 34%. 
Durante o período do relatório, a ACN 
apoiou a formação de freiras no país, 
ajudou com reformas e fomentou a 
produção de um documentário sobre o 
bispo Sloskans, que foi preso pela sua fé 
durante a era soviética e teve de realizar 
trabalhos forçados em condições durís-
simas. Essa pessoa que viria a se tornar 
um amigo e companheiro da ACN é um 
modelo para muitos com a sua história 
de vida. 

Na Estônia, os católicos são uma 
minoria muito pequena, inferior a 
2%. A maior denominação cristã são 
os cristãos ortodoxos, com 16% – a 
maioria de etnia russa – seguidos por 
luteranos, com quase 10%. Nesse país, a 
ACN apoiou principalmente projetos de 
construção e deu subsídios para padres 
realizarem missas. A ACN também está 
empenhada em ajudar crianças e ado-
lescentes nos países bálticos: fomen-
tamos regularmente campos de férias 
cristãos, por exemplo.
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» Sem ajuda do 
exterior, não 
conseguiríamos 
cumprir nossa 
tarefa. «

Reforma da igreja “Coborarea 
Sfantului Duh” em Adjudeni.

| Europa Ocidental/Leste Europeu – Romênia

a ACN na Romênia. E com sucesso. 
Por exemplo, o número de voca-
ções no seminário católico grego de 
Oradea, que a ACN apoia desde 1993, 
é satisfatoriamente alto. 54 jovens 
nesse seminário estão realizando sua 
formação atualmente, cofinanciada 
pela ACN com 32.400 euros em 2019. 
O aumento das vocações deve-se em 
grande parte ao maior empenho das 
dioceses na pastoral familiar. Afinal, 
famílias estáveis firmemente enrai-
zadas na fé são um terreno fértil para 
vocações. Essas iniciativas também 
são apoiadas pela ACN.

A visita do Papa Francisco, que visitou 
o país de 31 de maio a 2 de junho de 
2019, também deu aos católicos ro-
menos nova coragem e confiança. Ele 
se encontrou com o Patriarca Daniel 
de Bucareste e outros altos dignatá-
rios da Igreja Ortodoxa.
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Número de projetos

0

Embora a Romê-
nia seja membro 
da UE desde 
2007, o país ain-
da é marcado por 
uma economia 

fraca, desemprego e corrupção. A 
consequência: muitos dos 19,5 mi-
lhões de habitantes do país, princi-
palmente os jovens, estão deixando 
o país devido à falta de perspectiva 
em sua terra natal. A situação difícil 
não passa despercebida pela Igreja 
Católica da Romênia, que é minoria 
entre as comunidades religiosas do 
país com 6% . A ACN ajuda a Igreja 
romena principalmente na constru-
ção e reforma, assistência espiritu-
al, fomento de jovens sacerdotes e 
pastoral familiar.

86% dos romenos pertencem à Igreja 
Ortodoxa. Na época do comunismo, 
todas as Igrejas foram muito persegui-
das. A pequena Igreja Católica local 
não tinha os recursos para investir na 
infraestrutura muitas vezes decadente 
ou para comprar novos veículos. 

Outra preocupação importante é o 
fomento às vocações sacerdotais. 
Por isso, além da disponibilização de 
orçamentos para obras de construção 
e reforma, o fomento à formação de 
sacerdotes e religiosos é uma das 
medidas de ajuda mais urgentes para 

Romênia

Padre Anton Cioba, Reitor  
do Seminário de Oradea

Primeiro batismo na 
casa paroquial pronta 
em Curtuiuseni.
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70 anos de comu-
nismo deixaram 
sua marca na socie-
dade ucraniana. A 
corrupção, a falta 
de perspectiva, a 

crise econômica e a guerra no leste do 
país estão fazendo com que pessoas 
deixem o país, principalmente pessoas 
jovens e bem instruídas. A Igreja Ca-
tólica é uma minoria na Ucrânia e tem 
dificuldade em sobreviver sem ajuda 
do exterior. A ACN apoia a Igreja local 
na assistência espiritual, em iniciativas 
de fé, no trabalho midiático e na forma-
ção de padres.

Dos 44 milhões de ucranianos, apenas 
pouco menos de 10% são católicos. Ao 
mesmo tempo, a Igreja Católica está 
representada com duas igrejas sui iuris 
no país. A maioria dos católicos ucrania-
nos pertence à Igreja Católica Grega, que 
celebra no rito bizantino. 1,5 milhões são 
católicos romanos. 

Uma preocupação central da Igreja é 
apoiar as famílias. Afinal, a falta ge-
ral de perspectiva muitas vezes leva à 
ruptura de casamentos e famílias. Como 
resultado, o abuso de álcool e drogas 
e a emigração da geração mais jovem 
continuam a aumentar. Hoje, mais de 
dois terços das crianças crescem sem 
pai. Além disso, cerca de 300 crianças em 
gestação são abortadas todos os dias. 

Estas condições exigem um fortaleci-
mento urgente da pastoral familiar. É 
por isso que a ACN também fomentou o 
Congresso da Família Católica em 2019, 
que tem dado impulsos importantes 
para a pastoral familiar. Além disso, os 
meios de comunicação católicos RADIO 
VOSKRESSINNYA, Zhyve.TV, EWTN e 
Radio Maria foram novamente apoiados 
financeiramente no ano do relatório. As 
estações espalham a Palavra de Deus e 
oferecem orientação espiritual a muitos 
que estão em sua busca.

O número de vocações sacerdotais e religio-
sas na Ucrânia permanece satisfatoriamen-
te alto. Em 2019, a ACN voltou a fomentar a 
formação em vários seminários e mostei-
ros. Estes últimos também são apoiados 
pela nossa fundação com subsídios para as 
despesas de subsistência. Principalmente 
as freiras dão uma contribuição indispen-
sável, cuidando de quem procura conselho, 
dos idosos, dos doentes, dos deficientes e 
de crianças negligenciadas.

» Falta esperança na 
sociedade e amor 
nas famílias. «

213 seminaristas do seminário 
interdiocesano “Sv. Yosafat” 
em Ivano-Frankivsk receberam 
apoio da ACN.

Europa Ocidental/Leste Europeu – Ucrânia |
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Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Magda Kaczmarek

Seminaristas 
auxiliam 
crianças na 
catequese.

Ucrânia

Arcebispo Claudio Gugerotti, 
Núncio Apostólico na Ucrânia

ACN Relatório de atividades 2019 | 87



Rússia
A Igreja Católica 
é uma minoria 
na Rússia. Isso 
torna ainda 
mais gratifi-
cante o fato de 

sua voz estar recebendo cada vez 
mais atenção na sociedade. Isso se 
deve em grande parte ao encontro 
histórico entre o Papa Francisco e o 
Patriarca Kirill em 2016, que deu um 
novo impulso ao intercâmbio entre 
católicos e ortodoxos na Rússia. 

2019 foi novamente um bom ano 
para o diálogo católico-ortodoxo. A 
ACN empenha-se para esse diálogo 
há quase 30 anos. 

Nossa fundação é a iniciadora de um 
grupo de trabalho ecumênico que reto-
ma os temas importantes da declara-
ção conjunta dos chefes das Igrejas e 
os traduz em projetos concretos. Um 
dos objetivos do grupo de trabalho 
ecumênico no qual a ACN também 
está representada é aumentar a ajuda 
aos cristãos no Oriente Médio. Outros 
projetos do grupo são dedicados a 
melhorar a assistência espiritual aos 
doentes mentais, ajudar mães em  

» Não somos só parceiros; 
somos também amigos! «

| Europa Ocidental/Leste Europeu – Rússia
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Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Peter Humeniuk

Procissão devido 
à conclusão do  
centro pastoral 

em Tomsk.

Hieromonachos Stefan Igumnov, Secretário 
do Departamento de Relações Exteriores do 
Patriarcado de Moscou

*inclui candidaturas a  
projetos do ano anterior.
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A ACN fomentou 
o ensino a distância 
de uma estudante 
das “Irmãs da Sagra-
da Família de Nazaré”.

Para a manutenção da assistência 
espiritual a paróquias distantes em 

Surgut e Noyabrsk, a ACN ajudou na 
compra de um veículo.

Europa Ocidental/Leste Europeu – Rússia |

situações de crise e promover ajuda 
aos dependentes químicos. A expan-
são do diálogo também inclui projetos 
de mídia ecumênica que servem para 
fornecer informações objetivas sobre 
as duas comunidades religiosas. 

Apesar da evolução positiva no diálo-
go interconfessional, a Igreja Católica 
na Rússia continua a depender de aju-
da estrangeira devido à sua situação 
minoritária. Afinal, existem apenas 
cerca de 200 paróquias católicas no 
país, e os fiéis estão espalhados por 
grandes áreas. Só a diocese de São 
José, com sede em Irkutsk, é maior 
do que os EUA, com uma área de 10 
milhões de quilômetros quadrados. 
A fim de manter a mobilidade dos 
padres e religiosos nas vastas áreas, a 
ACN ajuda na compra de veículos. Ou-
tras prioridades incluem assistência 
na construção e reforma, formação 
para sacerdotes, religiosos e leigos, 
assistência de subsistência e subsí-
dios para missas.

Uma forte aliança para cristãos 
necessitados no Oriente Médio

A cooperação frutífera entre as 
Igrejas Católica e Ortodoxa Russa 
reflete-se atualmente na ajuda 
conjunta ao Oriente Médio. Em 
julho de 2019, uma delegação do 
Patriarcado de Moscou visitou 
a sede internacional da ACN em 
Königstein, na Alemanha, para  

discutir projetos conjuntos de 
ajuda aos cristãos na Síria e no 
Iraque. O objetivo do projeto é 
dar melhores perspectivas para 
o futuro a jovens de todas as 
denominações no Oriente Médio. A 
cooperação deve ser intensificada 
também nos próximos anos. 

ACN Relatório de atividades 2019 | 89



90 | ACN Relatório de atividades 2019



Ásia/Oceania |

Ásia/Oceania
A região da Ásia e Oceania abrange uma vasta área que se caracteriza por uma 
grande variedade de povos, religiões, condições climáticas e desafios sociais. 
Principalmente a mudança climática está custando caro para muitos lugares 
da região, como é evidenciado pelo maior número de desastres naturais e 
perdas de colheitas, além de um aumento adicional da pobreza e do êxodo 
rural. A Igreja cristã sofre em grandes partes da região, principalmente pelo 
seu papel minoritário. A ACN ajuda as Igrejas locais a desempenharem suas 
diversas funções e as apoia na construção e manutenção de suas infraestrutu-
ras, assim como na formação dos seus sacerdotes e funcionários. 

Os muçulmanos, hindus e budistas 
formam as principais comunidades 
religiosas na Ásia. Os cristãos sempre 
foram minoria na região e muitas 
vezes sofrem discriminação e des-
vantagens. Veja a Índia, por exemplo: 
lá, são principalmente grupos hindus 
nacionalistas que dificultam a vida 
para os cristãos. Mesmo ataques vio-
lentos contra comunidades cristãs ou 
fiéis não são incomuns. Nas antigas 
repúblicas soviéticas da Ásia Central, 
por outro lado, até hoje a Igreja tem 
dificuldades para conseguir recons-
truir as estruturas eclesiásticas após 
o colapso do comunismo. 

estão criando dificuldades para a 
Igreja na Ásia e na Oceania. Por isso, 
muitas Igrejas locais estão cada vez 
mais concentradas na pastoral das 
famílias e dos jovens. A ACN as apoia 
tanto nessa área quanto em iniciati-
vas que promovem o diálogo entre 
as religiões. Também apoiamos a 
construção e renovação de igrejas, a 
formação de sacerdotes, religiosos e 
leigos, o fornecimento de materiais 
de catequese e a compra de veículos 
para a assistência espiritual.

» A fé mantém as famílias  
unidas e dá estabilidade às  
pessoas desenraizadas. « 

Além disso, a crescente desintegração 
das famílias e o desenraizamento e 
desorientação da juventude também 

Entre outras ações, a ACN apoia 
padres no nordeste da Índia 
com subsídios para missas. 

ACN Relatório de atividades 2019 | 91



Quirguistão
O Quirguistão 
foi uma repú-
blica soviética 
até 1991. Após 
o colapso da 
União Soviética 

o país tornou-se independente. Numa 
área de quase 200.000 quilômetros 
quadrados, vivem apenas cerca de 6,3 
milhões de pessoas pertencentes a 
diferentes grupos étnicos. 75% deles 
são muçulmanos e 20% são ortodoxos. A 
maioria dos poucos católicos do país são 
de descendência polonesa, ucraniana 
ou alemã. A fim de reforçar a presença 
das pequenas comunidades católicas, a 
ACN as apoia com veículos, ajuda para 
sustento, subsídios para missas e ajuda 
para construção. 

 
Uma grande parte do Quirguistão é 
montanhosa e alguns lugares são difíceis 
de alcançar. Existem três paróquias 
católicas regulares no país, que atendem 
um total de 20 pequenas comunidades. 
Apenas seis padres, um irmão religioso e 
cinco irmãs religiosas estão empregados 
na Administração Apostólica do Quir-
guistão. Além do trabalho pastoral nas 
paróquias, a Igreja Católica do Quirguis-
tão também administra instalações para 
crianças deficientes, órfãos e alcoólatras.

Para os padres, o principal perigo são os 
longos e duros invernos com avalanches e 
tempestades de neve. No entanto, eles enca-
ram todas as viagens, mesmo que apenas uma 
família católica viva numa aldeia ou que os 
fiéis vivam isolados em fazendas totalmente 
remotas. Veículos confiáveis e adequados para 
os terrenos são indispensáveis para isso. Por 
isso, a ACN os ajudou com veículos adequados 
durante o período do relatório. Além disso, as 
religiosas foram apoiadas com ajudas para 
sustento e, os padres, com subsídios para 
missas. Outros recursos foram canalizados 
para a manutenção e o desenvolvimento da 
infraestrutura da Igreja.

» Para os padres, nenhum 
caminho é longo demais 
para alcançar os fiéis. «

| Ásia/Oceania – Quirguistão

Responsável pelo projeto
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Santa Missa para a Festa 
de Cristo Rei na afastada 

diocese de Simdega.

A ACN promove a 
formação de noviças e 

juniores em Vellore.

Ásia/Oceania – Índia |

Índia
Com mais de 
1,3 bilhão de 
habitantes, 
a Índia tem a 
segunda maior 
população do 

mundo. 80% dos indianos são hindus 
e 14,2% são muçulmanos. A porcen-
tagem de cristãos é de somente 2,3%, 
mas 21 milhões de fiéis pertencem à 
Igreja Católica na Índia. No entanto, 
um crescente hinduísmo radical torna 
difícil para as minorias religiosas e 
étnicas se afirmarem no país. A Igreja 
local enfrenta discriminação e ata-
ques. Nossa fundação apoia a Igreja 
especialmente no norte e nordeste 
pobres do país.

Após a reeleição do partido hindu 
nacionalista sob o primeiro-ministro 
Modi, a situação das minorias religio-
sas e étnicas na Índia deteriorou-se 
ainda mais em 2019. Por exemplo, no 
estado de Jharkhand, no leste da Índia, 
um colégio jesuíta foi devastado por 
hindus radicais. A Igreja local vive com 
medo. Leis como a lei anticonversão, 
que proíbe a conversão dos hindus a 
outras comunidades religiosas, agravam 
ainda mais o problema da minoria. A 
lei já está em vigor em 8 dos 29 estados 
indianos.

Contudo, a crescente ameaça não impede 
a maioria dos cristãos de participar ativa-
mente na vida eclesiástica. O alto número 
de vocações sacerdotais e religiosas tam-
bém é um motivo de alegria. Mas, apesar 
do enorme crescimento econômico, a 
pobreza e o subdesenvolvimento continu-
am altos em muitas partes da Índia. 

Em muitos lugares, a infraestrutura da 
Igreja ainda está em construção. Nesses lo-
cais, ajudamos a Igreja local com veículos 
para a assistência espiritual, prestamos as-
sistência na formação de padres, religiosos 
e leigos, promovemos programas de apro-
fundamento da fé e apoiamos a criação e 
manutenção de construções da Igreja. 

» Hindus radicais 
ameaçam a vida cristã 
na Índia. «
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Paquistão
Quase 97% 
dos cerca de 
207 milhões de 
paquistaneses 
são muçulma-
nos. Os cristãos 

constituem apenas cerca de 2% da 
população do país. Embora a corrup-
ção e o extremismo tenham diminuído 
um pouco recentemente, minorias 
religiosas continuam a ser excluídas 
socialmente, discriminadas e às vezes 
mesmo vítimas de ataques violentos. 
A ACN vem acompanhando a Igreja 
do Paquistão por muitos anos na sua 

jornada rumo a um futuro melhor. Em 
2019, muitos pedidos foram novamen-
te aprovados e convertidos em ajuda 
ativa a projetos.

Após a eleição de Arif-ur-Rehman Alvi 
como novo presidente em 2018, os 
conflitos sociais no Paquistão diminuí-
ram um pouco. Mas, infelizmente não se 
pode dizer o mesmo sobre a situação das 
minorias religiosas no país. Os cristãos 
são frequentemente desfavorecidos 
socialmente e tratados como cidadãos 
de segunda classe. O retrato negativo dos 
não-muçulmanos nos livros didáticos 

A ACN apoia a formação dos 
catequistas no centro de 

formação de Khushpur. 

| Ásia/Oceania – Paquistão

Responsável pelo projeto
Reinhard Backes
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Santa Missa na igreja de 
St. John em Youhanabad. 

Proteção de igreja 
pela polícia local.

Bispo Samson Shukardin de Hyderabad

Cristãos na vila de 
Belém, próxima a 
Mirpur Khas.

» A comunidade cristã no Paquistão 
está profundamente enraizada na 
sua fé. «

contribui para a exacerbação do proble-
ma. Muçulmanos já são programados 
desde a infância para excluir pessoas 
de fé diferente. Um dos maiores proble-
mas é a “Lei Anti-Blasfêmia”, que prevê 
penas severas, incluindo a pena de 
morte, por um suposto insulto ao Islã. 
Principalmente os cristãos muitas ve-
zes são acusados indiscriminadamente 
de blasfêmia pelos muçulmanos.

Mas também há motivos para esperan-
ça. Em 2019, por exemplo, o veredito 
contra a cristã Asia Bibi, acusada de 
blasfêmia, foi anulado em última 
instância após ela passar dez anos no 
corredor da morte – Bibi foi autorizada 
a deixar o país. No entanto, outras ví-
timas da lei continuam presas. A Igreja 
local também se queixa que meninas 
jovens são forçadas a se casar e se 
converter ao islamismo por meio de 
sequestros. 

A fé dos cristãos no Paquistão sempre 
foi e continua sendo inabalável. As 
igrejas estão cheias e as comunidades 

Ásia/Oceania – Paquistão |

cristãs estão se desenvolvendo de 
forma dinâmica. Leigos que atuam 
como catequistas desempenham um 
papel cada vez maior. A ACN apoia sua 
formação e promove vários progra-
mas pastorais para fortalecer sua fé, 
por exemplo na pastoral juvenil. Em 
novembro de 2019 começou o “Ano da 
Juventude” proclamado pela Igreja 
no Paquistão. Além disso, apoiamos a 
Igreja local em projetos de construção 
e compra de veículos, além de ajudar 
os padres com subsídios para missas.
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Filipinas
Mais de 80% 
dos 100 
milhões de 
habitantes das 
Filipinas são 
católicos. Isso 

torna o reino insular no Oceano Pací-
fico o único país predominantemente 
cristão na Ásia. A desigualdade social, 
as violações dos direitos humanos 
e o terror islâmico no arquipélago 
de Mindanao geram repetidamente 
grandes desafios para a sociedade. A 
Igreja muitas vezes é a única autorida-
de que ousa levantar sua voz contra a 

liderança política. A ACN apoia a Igreja 
local nesse esforço, porque ela não 
só dá aos fiéis um lar espiritual, mas 
também coragem e esperança de um 
futuro melhor.

A Igreja nas Filipinas entra em conflito 
com o governo frequentemente. Ela 
exige, por exemplo, que os direitos 
humanos e a dignidade humana sejam 
respeitados, inclusive para prisioneiros, 
toxicodependentes e traficantes de dro-
gas. Estes últimos são frequentemente 
executados sem julgamento por ordem 
do presidente Rodrigo Duterte.

Mons. Romeo Saniel, 
administrador do Vicariato 
Apostólico de Jolo

» No sul das Filipinas, 
muitos cristãos 
são perseguidos e 
discriminados. «

| Ásia/Oceania – Filipinas
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Os padres e bispos estão de acordo: 
para superar a desigualdade social e o 
materialismo crescente, e para enfrentar 
adequadamente os desafios do mundo 
moderno, é necessária uma nova bús-
sola interior de valores e um aprofunda-
mento da fé. Para isso, a Igreja aposta 
também na juventude. Um exemplo é 
o Congresso YOUCAT que ocorreu na 
cidade de Iloílo em novembro de 2019 e 
recebeu ajuda da ACN. Com isso, possi-
bilitamos a participação de 300 jovens 
de paróquias pobres no congresso. 

Um foco de crise nas Filipinas é o arqui-
pélago do sul de Mindanao, onde vivem 
muitos muçulmanos e onde grupos 
terroristas islâmicos querem estabelecer 
um estado islâmico. Ataques ocorrem 
frequentemente, inclusive contra insti-
tuições cristãs. Em janeiro de 2019, hou-
ve um atentado a bomba na catedral da 
cidade de Jolo durante a missa domini-
cal, no qual 20 pessoas morreram e mais 
de 100 fiéis foram feridos. A ACN apoiou 
a restauração do telhado da catedral 

com 35.000 euros. Além disso, também 
apoiamos a iniciativa inter-religiosa 
“Youth for Peace”, na qual estudantes 
cristãos e muçulmanos ajudam juntos 
refugiados que fugiram da cidade de 
Marawi em 2017 após os graves ataques 
islâmicos.

Reitor P. J. Nacua na catedral de 
Nossa Senhora do Carmo, em 

Jolo, destruída por bombas.

Estudantes da cidade de Makati 
participam da campanha “1 milhão 
de crianças rezam o terço”, iniciada 
pela ACN.

Estudantes em Tibungco, cidade 
de Davao, rezando o terço.
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Sri Lanka
Cerca de 70% 
dos 21 milhões 
de habitantes 
do Sri Lanka 
são budistas. 
Quase 13% 

são hindus, 10% muçulmanos e 7,4% 
cristãos, a maioria deles católicos. Até 
2009, uma guerra civil assolou o país 
insular, o que deixou feridas profundas 
na sociedade. Em 2019, a Igreja local 
sofreu sobretudo com os ataques terro-
ristas de islâmicos radicais. Apesar da 
violência, a Igreja local está trabalhan-
do ativamente para a reconciliação das 
comunidades religiosas no país. A ACN 
a apoia com ajuda concreta a projetos. 

Uma série de atentados suicidas em 
2019 deixou uma marca sombria nas 
comunidades católicas do Sri Lanka. 
Os ataques ocorreram no domingo de 
Páscoa em duas igrejas católicas e uma 
protestante, e em três hotéis. O resul-
tado terrível: mais de 250 mortos e 500 
feridos. No momento dos ataques, a 

maioria das vítimas encontrava-se nas 
igrejas bem cheias onde se celebravam 
missas de Páscoa. Um grupo islâmico 
reivindicou a responsabilidade pelos 
ataques. O medo de novos ataques é 
grande e abalou profundamente as 
comunidades cristãs.

A Arquidiocese Católica de Colombo 
reagiu imediatamente após os ataques 
terroristas, com medidas de ajuda de 
emergência para os feridos e familiares 
dos mortos. No entanto, os sobreviven-
tes traumatizados e em luto precisam 
de cuidados de longo prazo. Por isso, 
a Igreja gostaria de acompanhar as 
pessoas afetadas com terapia para 
trauma e aconselhamento pelo tempo 
que necessitarem. Principalmente as 
crianças que sobreviveram aos ataques 
precisam de ajuda para recuperar a 
confiança na vida. No ano do relatório, 
a ACN apoiou a Igreja com 82.000 euros 
para a formação de 300 conselheiros ca-
pazes de ajudar, de forma competente, 
as famílias afetadas.

Imagem manchada com o sangue das 
vítimas na igreja São Sebastião em 
Katuwapitiya.

» As pessoas admiram o fato de os católicos 
atingidos pelo terror terem permanecido 
pacíficos. « Padre Claude Nonis

| Ásia/Oceania – Sri Lanka
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Cerimônia fúnebre para as vítimas do 
atentado suicida em Katuwapitiya.

A comunidade Santa Tereza se 
alegra com a renovação do barco 

a motor Virgem Maria Negra.

Ásia/Oceania – Papua-Nova Guiné |

Missa na comunidade de 
Santa Tereza em Vokeo.

Papua-Nova Guiné
A Papua-Nova 
Guiné tem 
cerca de 8 
milhões de 
habitantes. A 
Igreja Católica 

está representada no país há apenas 
algumas gerações e hoje, com mais 
de 2 milhões de fiéis, representa um 
quarto da população. O país está se 
transformando. Por um lado, muitas 
regiões ainda estão subdesenvolvi-
das; por outro, a digitalização e a glo-
balização chegaram também à Papua-
-Nova Guiné. A Igreja dá orientação 
às pessoas e as acompanha em todas 
as suas necessidades. A ACN a ajuda 
em vários quesitos, desde o apoio à 
pastoral juvenil até os subsídios de 
formação para a próxima geração de 
padres.

Os desafios para o trabalho pastoral 
da Igreja local são grandes: no maior 
e mais populoso estado da Oceania, 
fala-se um grande número de línguas 
diferentes. Muitas comunidades são re-
motas e a infraestrutura é muitas vezes 
primitiva. Além disso, muitas pessoas 
sentem que não estão se beneficiando 
do progresso. Padres, religiosos e leigos 
com boa formação são indispensáveis 
para lidar com a transformação.

Principalmente a juventude da Papua-No-
va Guiné procura uma orientação entre 
tradição e modernidade. A Igreja quer 
ajudar os jovens a articular suas perguntas 
e preocupações de maneira apropriada. 
Para isso, em 2019 foi lançado o promissor 
projeto “Ano dos Leigos”, que pretende 
atrair também os jovens com numerosas 

» Muitas pessoas aqui 
sentem que não estão 
se beneficiando do 
progresso. «
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ofertas. Como parte desse projeto, a ACN 
apoiou entre outras coisas o Congresso 
Eucarístico que ocorreu em outubro de 
2019 na diocese de Alotau-Sideia. Os 
objetivos eram o aprofundamento da 
fé e a formação de líderes de grupos de 
jovens e outros leigos ativos na pasto-
ral juvenil. Também pudemos ajudar 
novamente programas de formação 
continuada e aprofundamento espiritual 
para padres no ano passado. Além disso, 
a ACN deu subsídios para a formação de 
seminaristas e ajudou na aquisição de 
veículos urgentemente necessários para 
a assistência espiritual nas paróquias, na 
sua maioria muito grandes.

Responsável pelo projeto  
Irene Eschmann
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| A nossa missão, visão, valores

As nossas diretrizes
1. Somos fiéis ao Santo Padre. Como 

fundação pontifícia, participamos 
na missão universal da Igreja.

2. Servimos a evangelização. Reagimos 
corajosamente segundo a doutrina 
da Igreja aos desafios do nosso tem-
po.

3. Sentimo-nos comprometidos com a 
Igreja perseguida. Ao transmitirmos 
testemunhos de fé, construímos 
uma ponte de amor ao próximo 
entre os nossos benfeitores e os 
beneficiários.

4. Somos fiéis depositários da gene-
rosidade dos nossos benfeitores. 
Operamos uma organização e gestão 
moderna, transparente e eficaz de 
donativos.

» Porque o amor de Cristo 
nos impulsiona. « 2 Coríntios 5,14

A nossa missão
Como Obra católica, apoiamos os fiéis 
através de informação, oração e ação em 
todo o lugar onde a Igreja é perseguida, 
oprimida ou passa privações.

A nossa visão
Um mundo onde a Cristandade possa 
florescer em toda a parte.
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A nossa missão, visão, valores |

Os nossos valores
Fé e amor cristão
A base de todas as nossas ativida-
des são a fé cristã e o amor cris-
tão. Isto inclui a nossa fidelidade 
ao Santo Padre e o seguimento da 
doutrina e instituições da Igreja 
Católica.

Oração
A oração pessoal e comunitária 
regular anima o nosso trabalho 
diário e fortalece o nosso espírito 
missionário. Leva-nos a ajudar 
os que sofrem porque são fiéis a 
Cristo e à Sua Igreja – e também 
porque precisamos das suas 
orações.

Empenho pastoral
Preocupamo-nos em propagar o 
Evangelho, “em tempo propício e 
fora dele” (2 Tim 4,2), enquanto 
respondemos corajosamente aos 
desafios do nosso tempo. Isto só 
é possível graças aos nossos ben-
feitores que apoiam os inúmeros 
projetos pastorais com os seus 
donativos.

Unidade
Desde o início, a ACN vê-se como 
“ponte do amor” que serve a uni-
dade e a reconciliação. Fazemos 
comunhão com os nossos benfei-
tores e entre os nossos benfeitores 
e beneficiários através da oração, 
da divulgação de informação e da 
gratidão. 

Serviço
Cumprimos a nossa missão com 
serviço misericordioso e humilde, 
prestando atenção às necessida-
des dos nossos parceiros. Esforça-
mo-nos por ser uma fonte pessoal 
de consolo e força para os nossos 
beneficiários  
e benfeitores.

Abertura
Através do nosso apoio à Igreja 
universal, promovemos o diálogo 
respeitoso com muitas culturas 
em todo o mundo. Vivemos esta 
abertura, inclusive nos múltiplos 
encontros dentro e fora da Igreja 
Católica.

Contas transparentes 
Cuidamos dos fundos que rece-
bemos com o máximo esmero, 
procuramos eficiência e medi-
mos a eficácia tanto nas nossas 
atividades de apoio como dentro 
da nossa organização interna. 
Trabalhamos com transparência e 
indicamos as fontes, a utilização e 
os resultados dos fundos recebi-
dos.

Confiança
A nossa inabalável confiança na 
Providência divina leva-nos para o 
futuro. Isso dá-nos confiança nas 
outras pessoas e faz com que elas 
por sua vez também confiem em 
nós. A nossa Obra está consagra-
da a Nossa Senhora de Fátima. 
Isso enche-nos de esperança e 
confiança.
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| Ciclo de doações

É assim que as doações se 
tornam ajuda concreta para 
cristãos passando dificuldades.

Há mais de 70 anos, a ACN ajuda a 
Igreja que sofre e cristãos discrimi-
nados e perseguidos em todo o 
mundo. Desde o início, somos guiados 
por valores como profissionalismo, 
transparência, eficácia e eficiência. 
Defendemos esses valores sem 
ressalvas, no passado e hoje, para que 
as doações dos nossos benfeitores 
tenham o melhor impacto onde são 
mais necessitadas: no local da Igreja 
necessitada.

Estruturas organizacionais claras 
entre nossa central, nossos escritórios 
nacionais em todo o mundo e nossos 
parceiros de projetos garantem que 
o processo do pedido de um projeto, 
incluindo a avaliação de necessidades, 
a aprovação e a disponibilização de 
recursos de ajuda, possa ser feito de 
forma consciente e eficiente. Assim, 
geralmente se passam somente três 
meses entre a chegada de um pedido 
de ajuda e nossa decisão sobre sua 
aprovação ou recusa.

Nesse processo, temos a obrigação 
moral de canalizar as doações que 
recebemos com o maior cuidado. 
Afinal, temos a missão de promover a 
comunidade eclesiástica e espiritual 
entre as pessoas que sofrem por sua 
fé em Jesus Cristo e aquelas que 
têm um coração cheio de compaixão 
e generosidade. E continuaremos 
seguindo esse credo no futuro. Nosso 
infográfico dá uma visão geral sobre 
como o ciclo de doações funciona na 
ACN.

» Temos o dever 
moral de ser 
responsáveis 
com as doações. «
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1. A necessidade por uma ajuda de 
projeto surge em um local onde a Igreja 
sofre com pobreza ou perseguição. A 
diocese ou comunidade repassa o projeto 
à Sede Administrativa da ACN (Aid to 
the Church in Need) em Königstein, 
Alemanha com recomendação do bispo 
local ou do superior.

2. O responsável por projetos da região 
analisa o projeto. Se necessário, ele 
pede mais informações. Em no máximo 
três meses, a Central da ACN confirma se 
o projeto foi aprovado ou não. 

No prazo de um a seis meses após a 
aprovação do projeto, a ACN assume 
os custos pelo projeto aprovado. Em 
casos de emergência, a Central da ACN 
disponibiliza os recursos imediatamente.

3. A Central da ACN informa os escri-
tórios nacionais sobre projetos para 
aquisição de doações e financiamento 
por meio de benfeitores no local.

4. Os escritórios organizam medidas de 
informação e esclarecimento para que 
os doadores apoiem os projetos. 

5. Os benfeitores se sentem tocados a 
colaborar e fazem doações.

6. Os escritórios nacionais da ACN 
transferem os valores doados à Sede 
administrativa da ACN.

7. A ACN toma decisões sobre projetos e 
seu financiamento e acompanha e monito-
ra sua realização.

Ciclo de doações

toma decisões 
e financia projetos

pede 
apoio

informa sobre
projetos

organizam medidas 
de informação

contribuem
com doações 

transferem
doações

Igreja local com 
dificuldades

Sede
Adminis-

trativa
DoadoresEscritórios 

nacionais

1.

7. 6. 5.

2.

3. 4.
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Padre Werenfried van Straaten, fundador da ACN

| A nossa história

Uma viagem pela nossa história revela 
a influência duradoura que o nosso 
fundador, o Padre Werenfried van 
Straaten, ainda tem nos dias de hoje. 

1947 O Padre Werenfried van Straaten 
pede à população belga e holande-
sa que ajude os alemães expatria-
dos, incluindo 3.000 padres (daí o 
nome original “Ajuda aos Sacer-
dotes do Leste”). Esta ajuda aos 
antigos inimigos foi um ato sem 
igual em prol da reconciliação.

1950 Início da “campanha dos cami-
nhões-capela” (“Kapellenwagena-
ktion”), em que 35 caminhões são 
convertidos em “capelas itineran-
tes” para ajudar as populações 
expatriadas

1952 Início da ajuda à Igreja perseguida 
por trás da “cortina de ferro”

1953 Fundação da Ordem dos Constru-
tores, a fim de construir casas e 
igrejas para pessoas pobres

1956 Ajuda à Igreja local, após a insur-
reição húngara 

1961 Início da ajuda asiática e primeira 
reunião do Padre Werenfried com 
a Madre Teresa na “Casa dos mori-
bundos” em Calcutá

1962 Participação do Padre Werenfried 
no II Concílio do Vaticano, início da 
ajuda na América Latina

1965 Início da ajuda na África

1966 Fundação da comunidade de irmãs 
locais “Filhas da Ressurreição” e 
nascimento das primeiras insti-

tuições educativas para jovens 
africanas no Congo

1975 Transferência da sede internacio-
nal da ACN de Roma para König- 
stein, Taunus

1979 Início do projeto “Bíblia para 
Crianças”, traduzida para 191 
línguas e, até aos dias de hoje, 
impressa e distribuída mais de 51 
milhões de vezes 

1984 Reconhecimento pela Santa Sé 
da ACN como uma associação 
eclesiástica universal de direito 
pontifício

1989 Mudança política no leste euro-
peu, ajuda para a reconstrução e a 
nova evangelização nos países do 
antigo bloco soviético

1992 Início do projeto de conciliação 
com a Igreja Russo-Ortodoxa

1997 50.º aniversário da ACN

2003 O Padre Werenfried no dia 31 de 
janeiro, com a idade de 90 anos, 
no seu lugar de residência em Bad 
Soden, Taunus

2007 O Papa Bento XVI pede para a ACN 
fortalecer as ações no Oriente 
Médio

2011 A ACN torna-se Fundação de Di-
reito Pontifício por ação do Papa 
Bento XVI.

Seguindo os seus passos, atuamos em 
todo o mundo em prol dos cristãos per-
seguidos e necessitados. Queremos que 
assim continue no futuro. 

» O Senhor sempre me ajudou e 
me deu o que eu Lhe pedi para 
os cristãos necessitados. «
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O Conselho Superior sob a presidência 
do Presidente da Fundação é responsá-
vel pelos conteúdos básicos e diretrizes 
desta Obra de ajuda.

O Conselho Administrativo ocupa-se, 
em nome do Conselho da Fundação e 
sob a presidência do Presidente Execu-
tivo, da gestão da fundação em confor-
midade com os estatutos.

No Conselho Geral, os presidentes dos 
23 departamentos nacionais aconselham 
a fundação e votam em todas as deci-
sões essenciais do Conselho Superior.

Em colaboração com os assistentes espi-
rituais dos departamentos nacionais, o 
Assistente Espiritual ocupa-se da vida 
espiritual da Fundação.

O Secretariado-Geral em Königstein ad-
ministra, a nível central, toda a atividade 
de apoio, bem como as questões finan-
ceiras, técnicas e comerciais da funda-
ção. Apoia os departamentos nacionais 
com material de comunicação social 
e produz conteúdos para a imprensa e 
comunicação social, assim como produ-
ções audiovisuais.

Os 23 Escritórios Nacionais informam 
os benfeitores e o público sobre a 
situação e as necessidades dos cristãos 
que sofrem. Dão início a campanhas de 
oração, aquisição de novos benfeitores 
e são responsáveis pela relação entre a 
Fundação e os seus benfeitores.

Padre
Martin Barta
Assistente 
Espiritual

Regina Lynch
Diretora de Projetos

Mark von 
Riedemann
Diretor de Assuntos 
Públicos e Liberdade 
Religiosa

Cardeal Mauro 
Piacenza

Presidente

Thomas
Heine-Geldern

Presidente  
Executivo

Philipp Ozores
Secretário-Geral

A Aid to the Church in Need e 
sua estrutura organizacional
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Alemanha
info@acn-deutschland.org 
www.acn-deutschland.org

Austrália
info@acn-australia.org 
www.acn-australia.org

Áustria
info@acn-oesterreich.org 
www.acn-oesterreich.org 

Bélgica
info@acn-belgie.org 
www.acn-belgie.org

Brasil
info@acn-brasil.org 
www.acn-brasil.org

Canadá
info@acn-canada.org 
www.acn-canada.org

Chile
info@acn-chile.org 
www.acn-chile.org

Colômbia
info@acn-colombia.org 
www.acn-colombia.org

ACN International 
Aid to the Church in Need
Bischof-Kindermann-Str. 23
61462 Königstein/Ts.
ALEMANHA

Tel. +49 (0)6174 291-0
Fax +49 (0)6174 291-195

info@acninternational.org
www.acninternational.org

No Brasil
Rua Carlos Vitor Cocozza 149 
Vila Mariana - SP / SP
04017-090

Tel. +55(11)2344-3740

atendimento@acn.org.br
www.acn.org.br

Ajude-nos!

ACN no mundo
Coreia
info@acn-korea.org 
www.acn-korea.org

Eslováquia
info@acn-slovensko.org 
www.acn-slovensko.org

Espanha
info@acn-espana.org
www.acn-espana.org

Estados Unidos
info@acn-us.org
www.acn-us.org

Filipinas
info@acn-philippines.org 
www.acn-philippines.org

França 
info@aed-france.org 
www.aed-france.org

Holanda
info@acn-nederland.org 
www.acn-nederland.org

Irlanda
info@acn-ireland.org 
www.acn-ireland.org

Itália
info@acn-italia.org 
www.acn-italia.org
 
Luxemburgo
info@acn-luxemburg.org 
www.acn-luxemburg.org

Malta
info@acn-malta.org 
www.acn-malta.org

México
info@acn-mexico.org 
www.acn-mexico.org

Polônia
info@acn-polska.org
www.acn-polska.org

Portugal
info@acn-portugal.org 
www.acn-portugal.org

Reino Unido
info@acn-uk.org
www.acn-uk.org

Suíça
info@acn-schweiz.org
www.acn-schweiz.org


