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Fundada em 1947 pelo Padre 
Werenfried van Straaten, a ACN (Aid to 
the Church in Need) é uma Fundação 
Pontifícia que tem por missão apoiar 
projetos de cunho pastoral em países 
onde os cristãos sofrem perseguição 
religiosa, guerras, revoluções ou 
miséria.

Milhões de pessoas são beneficiadas 
direta e indiretamente todos os anos, 
por meio dos mais de 5 mil projetos 
apoiados pela ACN em mais de 140 
países, incluindo o Brasil. Tudo isso 
graças às centenas de milhares de 
benfeitores espalhados pelo mundo.

Eco do Amor é uma publicação 
mensal da ACN Brasil

   

Serviço de Atendimento ao Benfeitor 
(Como se tornar benfeitor, mudança 
de endereço, pedidos de orações, 
sugestões e dúvidas):

0800 77 099 27 (ligação gratuita) 
de segunda a sexta das 8h às 18h

acn.org.br
atendimento@acn.org.br
(11) 96451-0050  WhatsApp

Endereço: Rua Carlos Vitor Cocozza, 149 
Vila Mariana · São Paulo · SP · 04017-090 
Brasil · (11) 2344-3740

Assista aos nossos programas de 
televisão “A Igreja pelo Mundo” e
“Onde Deus Chora” nas emissoras: 
Canção Nova, Horizonte, Milícia Sat, 
Nazaré, Rede Evangelizar, Rede Vida, 
Século 21 e TV Tubá
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 Indique amigos e familiares para receberem gratuitamente o ‘Eco do Amor’: 
acesse acn.org.br; ligue para 0800 77 099 27 ou pelo WhatsApp: (11) 96451-0050

Indique um Amigo



ligados uns aos outros como jamais havia aconteci-
do antes. No entanto, as pessoas sofrem como nunca 
a falta de relações interpessoais genuínas. O consu-
mo excessivo das redes sociais altera a percepção 
de realidade, nos faz narcisistas, corrói a empatia e o 
pensamento independente, cria dependências, tolhe 
a força de vontade, destrói a perspectiva da eterni-
dade... Tantas coisas que dependem de como utilizar 
com moderação e critério os meios de comunicação 
e, sobretudo, de cultivar relações pessoais!

Caros amigos, na medida do possível, aproveite-
mos este tempo de crise como uma oportunidade 
para cultivarmos as nossas relações. Aprendamos 
de novo a ouvir a Deus, a nos ouvir uns aos outros e 
especialmente a dedicar atenção às crianças. Tire-
mos tempo para rezar, refletir, ler. Vamos criar laços 
de afeto com as crianças, brincando com elas, lendo 
para elas. Dessa forma, a nossa vida estará em har-
monia com a realidade do amor divino e sentiremos 
uma verdadeira empatia por todos aqueles que pre-
cisam da nossa ajuda.

Pe. Martin M. Barta
Assistente Eclesiástico 
Internacional

Deus é amor e o amor vive em relação. A 
Santíssima Trindade é uma “relação pura” 
entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como 
imagem de Deus, também nós fomos criados 
para nos relacionar, tendo na família a 
primeira experiência de uma relação de amor. 
Nenhuma outra instituição é tão decisiva para 
o relacionamento, os vínculos afetivos e a 
formação da personalidade como a família.

Essa base das relações na família foi colocada à 
prova pela crise do coronavírus. De repente, as fa-
mílias tiveram de passar muito tempo entre si, em 
casa. O que foi ao mesmo tempo uma oportunidade 
e um desafio para transformar a convivência pro-
longada num tempo precioso. Este tempo também 
tem sido uma grande prova para as nossas rela-
ções sociais que, por um lado, suscitou uma gran-
de solidariedade nas pessoas, mas igualmente nos 
distanciou uns dos outros: o medo do contágio nos 
leva a enxergar o nosso próximo não como imagem 
de Deus, mas como um perigo, como um portador 
potencial do vírus. Providencialmente as enormes 
possibilidades dos meios de comunicação nos têm 
ajudado durante a crise a manter contato com os 
nossos familiares, amigos e até mesmo com a Igre-
ja. Entretanto, o mundo virtual nos leva ao risco de 
fazer com que nossas relações se tornem mais im-
pessoais e, por vezes, superficiais. Mesmo a fé, nos-
sa relação com Deus, não pode ser vivida on-line;  
ela precisa de presença real e de comunidade.

Quem aprende a estar numa verdadeira relação 
de amor com Deus, com o próximo e com o mundo 
se torna santo. Pergunte a si mesmo: como estamos 
diante de Deus, que nunca rompe a sua relação co-
nosco, embora muitas vezes vivamos como se Ele 
não existisse? Como vai a nossa relação com os se-
melhantes, com a nossa família, com o mundo e co-
nosco mesmos? Pela tecnologia moderna estamos 

Relações
de verdade

“O inimigo dir-nos-á: 
‘Fecha-te em ti, porque 
ninguém te entende 
nem te ouve, não 
confies!’. Ao contrário, 
o bem convida-nos a 
abrir-nos, a ser claros 
e a confiar em Deus 
e nos outros.” Papa 
Francisco, Regina Caeli, 
3 de maio de 2020
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                Ajude-nos! Conheça os projetos da ACN e seja um missionário a partir da sua casa. Faça uma doação a qualquer    momento por meio de nossas contas bancárias: Banco do Brasil: Ag. 4328-1 Cc. 56091-X // Banco Itaú: Ag. 0300 Cc. 08444-9 
                          Bradesco: Ag. 0108-2 Cc. 338660-0 // Santander: Ag. 3793 Cc. 13-000507-8 // Caixa Econômica Federal: Ag.     0245 Cc. 003 00001637-0 » Em nome de (favorecido): Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04 
 
                                                                                             Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,     o excedente será destinado a projetos semelhantes.

“Ame no agora,
 a vida é passageira”

“Não somos donos de 
ninguém, nem de quem mais 
amamos; ame no agora, a 
vida é passageira; não adie 
para amanhã o bem que você 
pode fazer hoje, para que no 
último momento de sua vida 
possa dizer: eu busquei amar, 
eu busquei ser amor. Enfim, 
faça o bem e você viverá 
bem”.

Padre Evaristo Debiasi

Acesse o artigo 
completo pelo 
QR Code acima 
ou pelo site 
www.acn.org.br/padre-
evaristo-debiasi-nota-
de-falecimento/
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   Padre Evaristo Debiasi

“Nada levamos dessa vida a não ser a 
vida que levamos”. Uma das frases mais 
faladas pelo Padre Evaristo Debiasi, que 
voltou para a Casa do Pai no dia 11 de 
julho, aos 80 anos. Os seus pensamentos 
e sua sabedoria nos farão muita falta, 
mas não mais do que a sua presença, seu 
afeto e seu amor que nos permitia sentir 
em cada atitude que Deus é amor.

O querido Padre Evaristo estava hospitali-
zado desde 2016, após uma complicação em 
uma cirurgia eletiva que o deixou em estado 
de consciência mínima. Ele foi cuidado com 
todo amor e carinho por seus familiares e 
amigos que, nestes mais de 4 anos de hospital 
e clínica, estiveram presentes todos os dias.

Para os que o conheceram, a sua compa-
nhia alegre e brincalhona, o seu abraço aper-
tado (muito apertado), o olhar penetrante e 
amoroso e a forma como escutava cada um 
fará uma falta irreparável. Um dos seus gran-
des carismas era o aconselhamento. As pes-
soas que tiveram a oportunidade de conversar 
com ele ao menos uma vez, não saíam da con-
versa apenas aliviadas por encontrarem solu-
ções para seus dilemas pessoais e espirituais, 
saíam com a vida transformada. Mas também 
para aqueles que assistiam aos seus progra-
mas pela televisão ou recebiam suas cartas 
por meio da ACN sentiam como ele falava dire-
tamente ao coração de cada um.

Foi também por ter um coração missioná-
rio que Deus o colocou no caminho da ACN. 
O Padre Evaristo Debiasi foi o primeiro assis-
tente eclesiástico da Fundação Pontifícia no 
Brasil. Embora a ajuda da ACN já chegasse ao 

país desde a década de 60, foi em 1997 que a 
ACN passou a ter um escritório em solo bra-
sileiro. O Padre Debiasi despertou os primei-
ros benfeitores e foi por intermédio dele que 
a grande maioria conheceu a ACN. No Brasil, 
ele tornou-se um porta-voz dos cristãos per-
seguidos ou que não podiam viver sua fé por 
conta da miséria.

Foi profundamente preocupado em de-
fender as mulheres, algo que brotava do seu 
amor por Maria e também do amor por seus 
pais (Sílvio e Dorvalina Debiasi), que ele dizia 
serem o exemplo para sua vida de oração. 

Uma vida entregue ao próximo. Um amor 
de misericórdia em cada gesto. Fica a saudade 
até a eternidade, mas também o consolo que, 
agora, ele encontra-se com quem ele buscou 
amar a vida inteira. A ACN Brasil está compro-
metida em manter o legado do Padre Evaristo 
Debiasi, seja por meio dos seus artigos, escri-
tos ou vídeos gravados por ele.

As palavras que ele tanto usava para con-
solar as pessoas agora utilizamos para nos 
consolar: “não somos donos de ninguém, nem 
de quem mais amamos; ame no agora, a vida 
é passageira; não adie para amanhã o bem 
que você pode fazer hoje, para que no último 
momento de sua vida possa dizer: eu busquei 
amar, eu busquei ser amor. Enfim, faça o bem 
e você viverá bem”.

Nós, da ACN Brasil, agradecemos a Deus 
por todo o amor manifestado na vida deste sa-
cerdote maravilhoso que nos inspirou e conti-
nuará inspirando com seu legado.

Obrigado Padre Evaristo Debiasi
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A cidade de Chaves está localizada na Ilha do 
Marajó, no extremo norte do Pará. Para chegar até 
Chaves só é possível de monomotor ou em embar-
cações de madeira vindas de Macapá, uma viagem 
de 8 horas. É nesta cidade que a ACN está ajudando 
os missionários da comunidade Shalom a manter 
um trabalho muito importante de evangelização e 
ajuda durante a pandemia de Covid-19.

Em Chaves, a comunidade Shalom é formada por 
8 missionários. Dilma dos Santos, responsável pela 
missão, nos conta que “muitas famílias se mantêm 
apenas da pesca ou do cultivo do açaí. Outras op-
ções são o trabalho informal e o serviço braçal. A 
escolaridade é outra questão preocupante. A maio-
ria dos jovens faz apenas o ensino médio, e o índice 
de analfabetismo ainda é alto.”

A Ilha do Marajó foi muito afetada pela Covid-19. 
Em Chaves, as pessoas infectadas estão sendo tra-
tadas em casa, já que não há hospital na cidade, que 
permanece em quarentena. Quando os missionários 
precisam sair para alguma urgência, como atender 
uma comunidade em necessidade, eles vão bem 
protegidos, com máscaras e os demais cuidados.

O Shalom se adaptou a essa nova forma de evan-
gelizar e, mesmo de casa, não deixaram de dar a 
devida assistência às famílias mais carentes. “Nós 

montamos um plantão de aconselhamento pelo te-
lefone para ajudar as pessoas que neste momento 
se sentem isoladas”. Os missionários também pro-
movem pela internet os grupos de oração, o terço da 
misericórdia, a vigília e muitas outras iniciativas.

A ajuda que o Shalom está recebendo da ACN é 
muito importante para que a evangelização não 
pare. Por isso mesmo, a comunidade é muito gra-
ta aos benfeitores da ACN: “Caro benfeitor, quere-
mos em nome de toda comunidade católica Shalom 
apresentar nossa gratidão. Queremos, diante de 
Deus, reconhecer que você é um grande instru-
mento para essa obra de evangelização. Agradece-
mos profundamente a Deus e louvamos pela sua 
vida e pelo seu coração generoso em partilhar com 
aqueles que mais precisam. Deus abençoe a cada 
um de vocês, suas famílias e seus trabalhos”.

Desde o início da pandemia a ACN está ajudando 
missionários no mundo todo, inclusive no Brasil, a 
socorrerem os que mais precisam. Para que este tra-
balho essencial continue, precisamos da sua doação.

amor e
criatividade
a evangelização durante
a pandemia

Com a ajuda 
da ACN, os 

missionários 
da comunidade 

Shalom continuam 
seu trabalho de 
evangelização e 
ajuda em meio à 

pandemia.



7

Thomas Heine-Geldern
Presidente Executivo 
Internacional



Amigos
Depois da Santa Missa, escu-
tei uma coroinha, menina de 12 
anos, dizer à sua mãe: “Mamãe, 
não sei se consigo acreditar em 
tudo o que ouço na igreja, mas eu 
me sinto tão bem lá!”

Acredito que esses pais conse-
guiram, pela graça de Deus, pre-
parar uma criança para a vida 
com Deus. Sentir a proteção e 
acolhida no relacionamento pes-
soal com Deus – que esperan-
çosamente se pode sentir numa 
família – é um requisito impor-
tante para desenvolver uma vida 
madura a partir da fé.

Graças à constante ajuda de vo-
cês, a ACN consegue fornecer as 
ferramentas necessárias para 
a pastoral da Família e a da Ju-
ventude no mundo todo. Conse-
gue isso por meio dos milhões 
de exemplares da tão apreciada 
Bíblia da Criança e da série YOU-
CAT, útil sobretudo na preparação 
à Primeira Comunhão e ao sacra-
mento da Crisma. De modo es-
pecial, a digitalização do YOUCAT 
promove o debate de temas reli-
giosos entre jovens.

Alegrem-se comigo por esse de-
senvolvimento e, por favor, não 
nos abandonem nos nossos es-
forços para prosseguirmos por 
este caminho.

 ̝ Cheio de amor
O Padre Evaristo, com seu jeito 
bondoso e cheio de amor ao próxi-
mo, me impulsionou a ser doadora 
mensal da ACN. Descanse no Se-
nhor, querido Padre Evaristo! Ami-
gos despedindo-se do Padre Evaristo 
Debiasi 

 ̝ Uma voz doce e firme
Padre Evaristo me conquistou com 
suas palavras e sua voz doce e fir-
me. Que brilhe para ele a luz per-
pétua de Cristo! Saudades… Amigos 
despedindo-se do Padre Evaristo 
Debiasi

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

 ̝ ... transpirava bondade
Meu amigo está no Céu! Eu tenho 
a alegria de ter conhecido o Padre 
Evaristo, recebido seu abraço, suas 
orientações, seu sorriso... Como 
encontrar palavras para descrever 
uma pessoa que transpirava bon-
dade? Ele rezou não só por mim, 
mas por muitos que ele nunca co-
nheceu. Sei que muitos como eu 
rezaram também por ele. O meu 
amigo foi contemplar a Sagrada 
Face de Deus. Como precisamos de 
padres como o senhor foi. Amigos 
despedindo-se do Padre Evaristo 
Debiasi

   Padre Werenfried



   Necessidade, amor e gratidão as cartas de vocês

Caros


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

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

Padre Werenfried van Straaten

Não queremos ser pessoas carregadas de ódio ou de revolta, mas 

sim samaritanos. E o julgamento daqueles que, com a permissão 

de Deus, provocam a miséria ou não a impedem, deixamo-lo à 

Sua misericórdia. Contudo, queremos aliviar a miséria.



Evite o 
descarte deste 
informativo. 
Repasse-o a 
outra pessoa!

Participe você também desta Obra de Amor! 
Conheça o trabalho da Igreja pelo mundo, reze conosco para que os desafios sejam 
superados e partilhe um pouco do que possui com aqueles que mais precisam. Faça parte! 
  0800 77 099 27  |    atedimento@acn.org.br  |    (11) 96451-0050 WhatsApp  |    

TODO ANO, NO DIA 
6 DE AGOSTO, A ACN 
RECORDA O NOSSO 
COMPROMISSO DE 
ORAÇÃO PARA COM 
OS CRISTÃOS QUE SÃO 
PERSEGUIDOS POR 
CONTA DA SUA FÉ. 
POR FAVOR, EM SUAS 
ORAÇÕES, LEMBRE-SE 
DE REZAR POR ELES.




