
ANO 67 • SETEMBRO DE 2020
FUNDAÇÃO PONTIFÍCIA ACN

ACN ENVIA AJUDA DE 
EMERGÊNCIA PARA O LÍBANO

Imediatamente após a trágica explosão que atingiu Beirute, no Líbano, 
no dia 4 de agosto, a ACN se mobilizou para ajudar as vítimas dessa 
tragédia. Além de assegurar a oração pelas vítimas e suas famílias, 

a ACN se comprometeu em socorrer mais de 5.000 famílias que 
necessitam do básico para sobreviver.



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



Fr. Rogério Lima, O. Carm.
Assistente Eclesiástico 
Nacional

O povo de Deus passou por um longo período 
de formação e, nas diversas fases de seu 
aprendizado, teve que fazer memória do 
passado em busca de respostas para a vida 
contemporânea em família, em sociedade 
e religiosa. “Reconheça hoje e medite em 
seu coração: Javé é o único Deus, tanto 
no alto céu, como aqui em baixo, na terra. 
Não existe outro! Observa seus estatutos e 
mandamentos que eu hoje te ordeno, para que 
tudo corra bem a ti e aos teus filhos depois 
de ti, prolongando teus dias sobre a terra que 
Javé teu Deus lhe dará para todo o sempre” 
(Deuteronômio 4, 39-40). 

Esta é a riqueza que a Igreja no Brasil vai apro-
fundar neste mês de setembro – o livro do Deutero-
nômio, cuja palavra significa “Segunda Lei”, ou seja, 
uma reapresentação da Lei em vista da vida do povo 
na Terra Prometida. É um livro pouco lido, mas que 
nos exorta a não esquecer o passado, a fim de usá-
-lo na construção de um amanhã melhor, gerando 
vida digna para todos. Olhando bem, é um espelho 
que nos ajuda a contemplar a nossa realidade atual 
e valorizar os grandes ensinamentos daqueles que 
nos precederam.

O inspirado lema escolhido pela CNBB para o es-
tudo do Deuteronômio é: “Abra tua mão para o teu 
irmão.” Um apelo sempre atual, que nos pede uma 

“Abre a 
mão em 
favor do 
teu irmão”

contínua conversão. Sabemos que em tempos di-
fíceis, Deus suscita novos profetas para ajudar ao 
povo. Assim foi para nós o Padre Werenfried e a sua 
obra ACN, em meio às feridas no corpo e na alma da-
quele exigente ano de 1947. De lá pra cá muitas res-
postas foram dadas e outros apelos nos desafiaram 
e desafiam. Toca a todos nós a exigência amorosa de 
não fecharmos o ouvido, mas de abrirmos o coração 
e nossas mãos para os que necessitam. Eis a nossa 
vez, escutemos e respondamos com coragem.

Concluo esse nosso momento enviando a você a 
minha bênção, enfatizando a passagem que abar-
ca o lema de incentivo ao estudo do Deuteronômio. 
Palavras que falam para mim e para você: “Nunca 
deixará de haver pobres na terra; é por isso que eu 
te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, do teu 
humilde e do teu pobre em tua terra.” (Dt 15,11).

A beleza dos 
jovens está 

na sua força; 
a glória dos 

idosos, nos seus 
cabelos brancos.

Cf. Pr 20,29
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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.

“A oração muda a realidade”

Com a ajuda da ACN, meio milhão de exemplares do Manual 
de Orações e da Vida Cristã para Católicos foram distribuídos 
na Arquidiocese de São Paulo. Agora, esse rico material está 

disponível também online, gratuitamente, no site da ACN.

Manual de Orações e da Vida Cristã

O Manual de Orações nasceu do desejo 
de Dom Odilo de “ajudar as famílias 
e as comunidades a consolidar, 
aprofundar e difundir a fé, de acordo 
com a antiga verdade: ‘Se eu acredito, 
eu rezo, se eu rezo, acredito.’”
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                          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.

“Fé e oração caminham juntas: a fé leva à oração; 
pela oração, expressamos e testemunhamos a fé e 
a transmitimos aos outros.” Com essas palavras o 
Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Pau-
lo, sintetiza a importância de uma vida de oração 
na apresentação do Manual de Orações e da Vida 
Cristã. O pequeno livro foi uma iniciativa do próprio 
Cardeal, que elaborou e organizou o material em 
meio ao Sínodo Arquidiocesano, que teve início em 
2017. Dom Odilo desejava oferecer um instrumento 
para “ajudar as famílias e as comunidades a con-
solidar, aprofundar e difundir a fé, de acordo com a 
antiga verdade: ‘Se eu acredito, eu rezo, se eu rezo, 
acredito.’”

O Manual de Orações e da Vida Cristã contém 
as orações diárias e as orientações para as devo-
ções católicas mais populares. Além das orações 
comuns da vida cristã, o livro apresenta os dois 
Símbolos da Fé (Creio…), que resumem a fé recebida 
dos apóstolos e professada pela Igreja. Na segun-
da parte, são apresentados alguns elementos bá-
sicos da vida cristã e da moral. Algumas orações 
apresentadas são para a prática diária, outras são 
apropriadas para circunstâncias e ocasiões diver-
sas. “É desejável que as famílias façam oração em 
comum, ao menos, uma vez ao dia: ‘a família, que 
reza unida, permanece unida’. Também é recomen-
dado que os pais iniciem seus filhos no hábito da 
oração diária”, acrescentou Dom Odilo.

Disponibilizar esse livro online gratuitamente já 
era um desejo que estava tanto no coração de Dom 
Odilo como da ACN. Por conta da pandemia do coro-
navírus, esse desejo se tornou logo realidade, para 
ajudar os cristãos que continuam em suas casas, 
em isolamento social. É um período que as pessoas 
se aproximaram mais de Deus e estão com sede de 
um material que possa ajudá-las em seus momen-
tos de oração.

A citação que está no título desta matéria e tam-
bém na contracapa do livro, é do Papa Francisco. Foi 
dita durante uma catequese sobre o Pai Nosso. Em-
bora essa catequese tenha acontecido no dia 9 de 

janeiro de 2019, parece ser feita para o momento que 
vivemos: “Rezar! A oração muda a realidade, não o 
esqueçamos. Ou muda as coisas ou transforma o 
nosso coração. Mas muda sempre. Rezar é desde já 
a vitória sobre a solidão e o desespero.” A ACN, por 
ser testemunha do poder da oração nesses mais de 
70 anos de história, se alegra em poder ajudar na 
difusão desse instrumento para a prática da oração.

Para ter acesso ao Manual 
de Orações e da Vida Cristã 
para Católicos e fazer 
o download gratuito da 
versão digital, basta utilizar 
o QR code abaixo:

Ou acesse a página: 
acn.org.br/manual-de-oracoes

Cardeal 
Odilo Pedro 

Scherer
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Imediatamente após a trágica explosão 
que atingiu Beirute, no Líbano, no dia 
4 de agosto, a ACN se mobilizou para 
ajudar as vítimas dessa tragédia. Além 
de assegurar a oração pelas vítimas e 
suas famílias, a ACN se comprometeu 
em socorrer mais de 5.000 famílias que 
necessitam do básico para sobreviver. 
Como sempre, são as doações de 
todos aqueles que desejam ajudar que 
permite a ACN socorrer essas famílias.

Em meio a relatos de que o bairro predo-
minantemente cristão de Achrafieh foi um 
dos mais devastados pela explosão, Mon-
senhor Bou-Hadir – parceiro de projetos da 
ACN – descreveu como o corpo de um dos 
jovens maronitas, chamado Joe, de 25 anos, 
foi encontrado nos escombros: segurando 
uma cruz. O sacerdote disse que o jovem 
católico sempre resistiu aos apelos para 
deixar o país. Joe dizia que queria ficar para 
“regar o cedro”, símbolo nacional do Líbano. 
O padre acrescentou: “Agora, Joe regou o ce-
dro com seu sangue”.

A Irmã Hanan Youssef, também parcei-
ra de projetos da ACN, disse: “Eu sobrevivi a 
15 anos de guerra civil, mas não conseguia 
imaginar uma coisa tão horrível acontecen-
do ao nosso povo”. Ela acrescentou: “Mais do 
que nunca, as pessoas precisam de ajuda. 
Estamos muito gratos pelas orações e apoio 
dos nossos queridos amigos da ACN.”

Após a longa crise econômica e a pan-
demia do coronavírus, o Líbano não está 
preparado para lidar com mais essa emer-
gência e precisa urgentemente de ajuda 
para as necessidades básicas do povo. A 
ACN tem sido fundamental para a presen-
ça cristã no Oriente Médio e mais uma vez 
acreditamos na caridade dos nossos benfei-
tores, que estão sempre dispostos a ajudar. 
Contamos com você em mais essa urgente 
missão de socorrer nossos irmãos! Conti-
nue realizando suas doações.

ACN ENVIA 
AJUDA DE 

EMERGÊNCIA 
PARA O LÍBANO

   Ajuda Emergencial
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Amigos
Caríssimos benfeitores, assim 
como eu, acredito que também 
vocês estão um pouco mais refle-
xivos nesses últimos tempos. São 
muitas as desgraças que asso-
lam a humanidade, como a pan-
demia da covid-19 que já matou 
centenas de milhares de pessoas 
no mundo; as perseguições aos 
cristãos; guerras que visam mais 
dinheiro e poder; a fome e a ca-
rência que nascem do egoísmo... 
Difícil encontrar Deus em um 
mundo assim.

Busquei alento no Apóstolo Paulo, 
que afirma que, se a nossa fé fos-
se restrita apenas para esta vida, 
então seríamos pobres coitados, 
iludidos por um fim trágico que 
se aproxima. Sem a ressurreição 
de Cristo, razão de nossa fé, todo 
sofrimento seria pesado demais 
e não faria sentido (1 Cor 15,11ss).

Mas a nossa fé não é limitada 
para esta vida, somos seres fini-
tos feitos para o infinito. Precisa-
mos passar pelas provações sem 
cair no desespero, pois contamos 
com a amizade de Deus que nos 
sustenta e nos anima.

Coragem! Tudo vai passar. Peço a 
Deus que você, assim como nós 
na ACN, mantenha a esperança 
em um amanhã melhor que, jun-
tos, já estamos construindo. 

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:



   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

As pessoas de hoje já não se deixam convencer por um Evangelho 

de papel, mas sim por uma Boa Nova transmitida em gestos 

concretos de amor. Não há ameaça de guerra, crise econômica ou 

catástrofe ecológica que nos liberte deste compromisso.

 ̝ Perseguição aos cristãos hoje
Alegro-me pela atenção que os 
senhores me dedicam, por eu ser 
benfeitora. Mas não é esse o motivo 
da minha doação. É maravilhoso, 
para mim, quando as pessoas se 
ajudam umas às outras. Especial-
mente os cristãos, porque eles são 
a parte mais intensamente perse-
guida da humanidade – tanto hoje 
como também em tempos passa-
dos. Também no nosso país não há 
motivo para nos alegrarmos a esse 
respeito: os cristãos, de modo es-
pecial os católicos, sofrem precon-
ceito, embora de uma forma sutil. 

Jesus previu a perseguição daque-
les que creem Nele... Deus abençoe 
o seu trabalho! De uma benfeitora 
da Eslováquia

 ̝ Em união com outros cristãos
São tempos difíceis esses que es-
tamos vivendo. Não podemos ir à 
Missa, nem podemos receber Je-
sus na Eucaristia ou ir à confis-
são. Mas esta experiência nos une 
de certa forma com todos aqueles 
cristãos que não têm acesso a isso. 
Que possamos aprender a confiar 
mais em Deus. De uma benfeitora 
da Austrália

Diácono Bruno
Colaborador ACN

   Padre Werenfried



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  |    



UM MILHÃO DE CRIANÇAS
REZAM O TERÇO PELA PAZ

18 de outubro,
onde estiver.

Mais informações em
acn.org.br/terco-das-criancas


