FUNDAÇÃO PONTIFÍCIA ACN
ANO 67 • OUTUBRO DE 2020

L A R R EN A S CER

Evangelizar
e Salvar
As Irmãs Carmelitas
Mensageiras do Espírito
Santo evangelizam e salvam
desde mulheres grávidas
que desejavam abortar até
crianças em situação de
risco. Neste tempo difícil, a
ACN as ajuda a manter sua
missão.

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 130
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, TV Tubá e no canal da ACN
Brasil no Youtube.



Indique um Amigo

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
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 Palavra viva

Nossa
Senhora
e os Santos
Pe. Martin M. Barta
Assistente Eclesiástico
Internacional

Outubro é o mês do Rosário e novembro o
mês de todos os Santos e das santas almas
(finados). Juntos, estes dois meses nos
lembram mais uma vez da nossa vocação à
santidade.

O Rosário é uma escola de oração. De acordo com
São João Paulo II, a contemplação dos mistérios de
Cristo no Rosário é uma verdadeira “pedagogia da
santidade”. Sem oração não pode haver santidade.
Por isso Maria e todos os santos (cuja festa celebramos em 1º de novembro), nos acompanham em
nosso caminho pela vida. Todos eles desejam uma
coisa, e apenas uma coisa, para nós: que um dia
possamos estar unidos a eles no céu.
Também os falecidos que, para chegar à santidade ainda precisam passar como que pelo “fogo
da purificação”, e que recordamos especialmente
no dia 2 de novembro, precisam da nossa oração e
de nossa firme determinação pela santidade, para
que eles, por sua vez, intercedam por nós a partir
do Céu. O escritor católico francês Léon Bloy disse
uma vez: “Só existe uma coisa verdadeiramente
triste no mundo: não ser santo.” E Madre Teresa de
Calcutá respondeu de modo semelhante a um jornalista: “Santidade não é um luxo para poucos, mas
um dever para cada um de nós”.
Deus vem a nós em seu Filho; então podemos
simplesmente dizer: Jesus é nossa santidade! Portanto, ser santo significa acolher Jesus, acreditar
em Jesus, adorá-lo, amá-lo, confiar nEle. Significa
deixar Jesus viver, reinar, trabalhar e amar em mim.
Podemos aprender o que é santidade com a Virgem de Nazaré que, em todas as situações, repetia:
“Fiat voluntas Tua”. Cumprir a vontade do Pai em
todas as coisas, sejam grandes ou pequenas. É por
isso que São Maximiliano Kolbe ensinava esta fórmula de santidade: “V” maiúsculo = “v” minúsculo.
E acrescentava: “Quando a nossa vontade estiver
conforme a Vontade de Deus, então seremos santos”. Santa Faustina experimentou isso, quando,
passeando, rezava o terço até chegar ao cemitério.
Lá ela rezou pelos falecidos e depois perguntou-lhes
interiormente: “Tenho certeza de que vocês estão felizes, não estão?” Ao que ela, interiormente, ouviu:
“Estamos felizes por termos feito a vontade de Deus.”
Caros amigos, vamos usar esse tempo propício,
outubro e novembro, para “endireitar” nossas vidas,
como escreveu São Josemaria Escrivá: “Cada dia
um pouquinho. Esta é uma tarefa sem fim quando
se deseja realmente ser santo”. Nisso somos ajudados pelo Céu inteiro e, sobretudo, por Nossa Senhora, a mais santa de todas as criaturas.
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 Projeto do mês

Evangelizar e Salvar

Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo
Tive quatro relacionamentos abusivos. Fiquei sozinha
com três filhos e grávida do quarto. Cheguei ao fundo do poço. Pensei em abortar, pesquisei na internet
como fazer... Eu estava desesperada, mas tive medo e
desisti. Um dia, uma mulher se mudou para a quitinete do lado, eu vi um monte de freiras numa Kombi
ajudando na mudança. Eu nunca tinha visto uma freira. Conversei com essa mulher e contei o que eu estava passando. Ela me falou do Lar Renascer e que ela
estava voltando de lá. Eu duvidei, não podia acreditar
que havia uma casa que acolhia mulheres grávidas,
amparava no parto, até que se estruturasse, além de
oferecer assistência espiritual. Procurei o Lar quando
estava com cinco meses de gestação. Fui então morar
no Lar com meus filhos. Minha vida mudou completamente a partir daí. Passei a ter vontade de viver, aceitei
a gravidez e espero minha filha com muito amor. Tenho planos para o futuro, vou fazer um curso na área
de cabeleireiro e estética. Antes de vir para cá, não havia esperança no meu coração. Hoje, depois de tudo o
que eu vivi, ninguém me segura mais!
Suelaine dos Santos, 25 anos

Este é o relato de Suelaine, uma das mulheres
ajudadas pelas Irmãs Carmelitas Mensageiras do
Espírito Santo, uma congregação que nasceu no
Brasil com o carisma de “contemplar para evangelizar”. As irmãs possuem uma casa chamada “Lar
Renascer”, em sua comunidade de Joinville, Santa Catarina. Lá, elas recebem mulheres que geralmente vêm da prostituição, do vício das drogas e de
diversas realidades bem precárias. Mulheres que
engravidaram e, por conta do desespero, pensaram
em abortar seus filhos.
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“Elas são cuidadas durante todo o período de gestação. Quando a criança nasce, elas continuam no
Lar por um tempo até que consigam tocar suas vidas.
Fazemos tudo para que essas mulheres se levantem
outra vez. Além da parte social, elas são orientadas
espiritualmente”, conta a Irmã Daiane Lopes.
O Lar Renascer é uma das iniciativas das irmãs,
que também cuidam de crianças e realizam atividades de evangelização em várias cidades do Brasil,
como São Paulo, onde está a sede da congregação.

Ajude-nos! Conheça os projetos da ACN e seja um missionário a partir da sua casa. Faça uma doação a qualquer momento
Bradesco: Ag. 0108-2 Cc. 338660-0 // Santander: Ag. 3793 Cc. 13-000507-8 // Caixa Econômica Federal: Ag. 0245
Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,

As irmãs também possuem uma casa onde funciona o “Lar Jesus
Maria José”. Ele atende crianças carentes e em vulnerabilidade
social. São 150 crianças que, todos os dias, recebem alimentação,
têm aulas de violão, ballet, informática, reforço escolar e catequese.

As Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito
Santo têm uma grande ligação com a ACN. Desde
os primeiros anos do escritório da ACN no Brasil, as
irmãs ajudam voluntariamente no atendimento aos
benfeitores e, sobretudo, na oração por eles.
A ACN também ajuda as irmãs para que elas
possam continuar seu belo trabalho de evangelização e assistência. “A ajuda que a ACN nos dá é muito
importante, sobretudo neste tempo de crise porque
nós vivemos da Providência de Deus. Vivemos do
que nós fabricamos também, como pães, biscoitos,
artigos religiosos e isso tudo foi muito prejudicado
pela pandemia. Quero agradecer de todo coração às
pessoas que colaboram com a ACN. Que elas saibam que, ajudando a ACN, elas estão ajudando toda
a Igreja. Agradeço a cada uma dessas pessoas, porque o SIM delas dado a essa obra do amor transforma as nossas vidas e nos possibilita evangelizar e
salvar vidas”, conclui Irmã Daiane.

A ACN ajuda as
Irmãs para que
elas possam dar
continuidade ao
seu trabalho de
evangelização e
assistência.

por meio de nossas contas bancárias: Banco do Brasil: Ag. 4328-1 Cc. 56091-X // Banco Itaú: Ag. 0300 Cc. 08444-9
Cc. 003 00001637-0 » Em nome de (favorecido): Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04
o excedente será destinado a projetos semelhantes.
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 Igreja pelo mundo

Pela paz
no mundo:
o Terço

A paz mundial! Foi exatamente nesta intenção
que um pequeno grupo de crianças na Venezuela
rezou, 14 anos atrás. Desse pequeno grupo com o
terço nas mãos, nasceu uma iniciativa que hoje
abraça o mundo inteiro. No dia 18 de outubro, crianças e famílias, de 80 países, se reúnem para rezar o
terço pedindo a paz. A ACN abraçou essa iniciativa,
divulgando e promovendo a oração do Terço entre
as famílias. Este ano, as crianças também irão rezar pelo fim da pandemia do coronavírus. Afinal, o
Rosário é uma fonte de força em tempos de necessidade, algo que vivemos muito forte aqui no Brasil
neste ano de 2020.

“Rezar o Rosário pelos filhos e, mais ainda,
com os filhos, (...) não traz por certo a
solução de todos os problemas, mas é uma
ajuda espiritual que não se deve subestimar.”
São João Paulo II
Em sua Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae São João Paulo II cita as palavras do Beato Bartolo Longo: “Quem difunde o Rosário, salva-se!” E
ele mesmo abriu caminho com seu bom exemplo.
O Rosário era a sua oração predileta, ele proclamou
um Ano do Rosário, introduziu os Mistérios da Luz,
colocou seu pontificado sob a proteção de Nossa
Senhora e recomendou repetidamente o Rosário
como a oração pela paz. E, de fato, se existe uma
maneira espiritual de obter paz no mundo, então é
por esta oração. Pois, segundo São João Paulo II, rezar o Rosário significa “mergulhar na contemplação
do mistério Daquele que é a nossa paz”. E a própria
Virgem Maria disse às crianças videntes de Fátima,
em 1917: “Rezem o Terço todos os dias para obter a
paz no mundo!”

Para que a campanha tenha ainda maior êxito,
a ACN criou uma página especial, onde as famílias
podem baixar o material da campanha, como os
mistérios meditados, o cartaz da campanha, além
de uma carta dirigida especialmente às crianças
com uma catequese sobre Nossa Senhora das Graças, que nos lembra sobre “as graças que vocês se
esquecem de pedir”. Por isso, acesse a página especial que a ACN preparou e marque na sua agenda: no dia 18 de outubro, reze o Terço com seus
filhos, netos, amigos. Mesmo que à distância, combine um horário para rezarem juntos. Espalhe essa
boa notícia, um convite que pode realmente mudar
a nossa realidade. Como disse o Santo Padre Pio:
“Quando um milhão de crianças rezarem o Terço,
então o mundo vai mudar”. E o mundo precisa de
mudanças!

Para mais informações e download do kit
de oração, acesse a página do Terço das
Crianças pelo QR-Code acima ou pelo link:
https://www.acn.org.br/terco-das-criancas/
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 Padre Werenfried

Caros


Amigos

Recentemente, poucas semanas
antes de sua morte, Philipp Har-

noncourt, padre católico de 90

anos e notável liturgista, pediu
a seu bispo permissão para ser

dispensado da recitação do Ofício

Divino, mas prometeu ao mesmo
tempo continuar, apesar de sua

fragilidade, a rezar diariamente o
Rosário.

Esta não é uma confirmação
contundente da importância do
Rosário, que nos permite com-

preender mais profundamente

Com o seu dinheiro você pode consolar os outros, mas com o
seu amor você pode salvá-los.

os mistérios de nossa fé, com o

olhar de Nossa Senhora? Também
a consciência de que essa oração

une os católicos do mundo inteiro

Padre Werenfried van Straaten

nos fortalece. Ela nos incentiva a
encontrar a paz interior e a focar
no que realmente importa.

 Necessidade, amor e

gratidão: as cartas de vocês


̧̧“Eco do Amor” na igreja

Quando recebemos pela primeira
vez um apelo para doação, não ficamos imediatamente convencidos. Primeiro eu queria comprovar
a autenticidade das informações
que os senhores nos davam, com
base em várias fontes. Mas, apenas
algum tempo depois, encontrei de
repente um exemplar do “Eco do
Amor” numa mesa da igreja. Senti
que isso era mais do que uma coincidência e que tinha um significado
maior. Que Deus os abençoe a todos
e ao seu trabalho. De uma família da

Eslováquia



̧̧Doação islâmico-cristã

Recentemente fiz uma doação on-line de uma pequena quantia de
dinheiro para refugiados na Síria.
Gostaria de lhes contar um fato:
sou amigo de uma família muçulmana. Eles próprios vivem numa
situação difícil, com um rendimento baixo e mantendo duas crianças
com deficiência mental. Depois do
fim do Ramadã, deram-me uma
pequena soma de dinheiro para
que eu enviasse à ACN. Fiquei tão
contente diante disso, que decidi
duplicar o montante. De um benfei-

tor da Holanda

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

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

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

Sempre que consigo rezar o Terço
com verdadeira devoção, expe-

rimento uma sensação de estar
envolvido no amor de Deus e a ale-

gria de ser levado, com a ajuda de

Maria, para mais perto de Jesus.

Não devemos fazer um esforço

desesperado para nos tornarmos

grandes atletas da oração, mas de
sempre tentar, por meio dela, en-

contrar paz e serenidade.

Para que também a próxima geração consiga isso, peço que apoiem

com suas orações a iniciativa

“Um Milhão de Crianças Rezam o

Terço pela Paz” e divulguem esta
maravilhosa campanha!

Thomas Heine-Geldern
Presidente Executivo
Internacional
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 Imagens do cristianismo

São Paulo, Brasil
A devoção à Mãe
Aparecida move a vida
dos fiéis na certeza
de que, além de Deus,
temos uma mãe que
caminha conosco.

© Ismael Martinez Sánchez / ACN


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 |   

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

