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A vida é sempre um convite 
a novas superações; é um 
contínuo aprendizado. Nós, 
homens e mulheres inseridos 
neste “novo normal”, precisamos 
desenvolver melhor a cultura 
do cuidado, da solidariedade, 
do respeito e da confiança, na 
certeza de que caminhamos para 
o retorno ao Eterno.

FUNDAÇÃO PONTIFÍCIA ACN

ESPIR ITUALIDADE NA PANDEMIA

Esperança
EM DEUS

A sua 
contribuição 
chegou até 
o pequeno 
Charbel e sua 
família no 
Líbano.



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.

   

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.

F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

FUNDAÇÃO PONTIFÍCIA

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

Eco do Amor é uma publicação 
mensal da ACN Brasil



3

Não convém, como cristãos, alinharmos 
o nosso discurso ou opinião ao que 
vem sendo difundido por muitos e por 
todos os lados, levando em conta toda 
situação problemática que ainda estamos 
enfrentando, neste difícil 2020.

Refiro-me a expressão de que “este é um ano 
perdido”. Tal afirmação não pode influenciar pesso-
as e organismos que possuem a missão de acen-
der as esperanças pelo mundo e de buscar saídas 
diante de toda e qualquer dificuldade. A sabedoria 
popular nos diz que a esperança é a primeira que 
nasce e a última que morre no coração. De acordo 
com a nossa profissão de fé, afirmamos que a mor-
te não tem a última palavra sobre nós, concluímos 
que a esperança nunca morre. Os desafios deste 
nosso tempo são inúmeros. No entanto, em outras 
épocas, outras crises foram superadas e lições fo-
ram aprendidas.

Partindo desta certeza, eu gostaria de propor uma 
breve reflexão sobre o aprendizado desta pandemia. 
Pergunto: é possível pensar numa espiritualidade 
da pandemia? No último mês da bíblia os colabora-
dores da ACN Brasil puderam refletir alguns temas 
do livro do Deuteronômio, com a orientação de Frei 
Carlos Mesters. Frei Carlos nos falava da necessi-
dade de se fazer uma ‘segunda leitura’ para melhor 
compreender a “revelação do amor de Deus”. Essa 
releitura é como um colírio que lubrifica nossos 
olhos ressecados e nos ajuda a ver com mais brilho 
e nitidez as primeiras páginas que Deus escreveu 
na história, a vida. Portanto, olhar a vida a partir de 
uma nova leitura, nos ajuda a perceber que os pro-
blemas e dificuldades são mínimos, comparados à 
grandeza do amor de Deus por nós.

Nós podemos tirar inúmeras lições deste mo-
mento, que não é, de forma alguma, um tempo 
perdido. A vida é sempre um convite a novas supe-
rações; é um contínuo aprendizado. Nós, homens e 
mulheres inseridos neste “novo normal”, precisa-
mos desenvolver melhor a cultura do cuidado, da 
solidariedade, do respeito e da confiança, na cer-
teza de que caminhamos para o retorno ao Eterno, 
nosso Deus, que cuida e nos revela a todo instante 
seu amor. Isto é espiritualidade.

   Palavra viva

Esperança
EM DEUS

Assistente Eclesiástico 
Nacional

Fr. Rogério Lima, O. Carm.
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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.

   Projeto do mês

“A vida é um instante entre duas 
eternidades”, assim Santa Teresinha do 
Menino Jesus descrevia nosso tempo na 
terra, reconhecendo que nascemos em Deus 
e, no fim, retornaremos para Ele. Desse 
breve tempo não levamos nada, mas o que 
reunimos nele pode transformar a nossa vida 
e de outras pessoas.

Muitos benfeitores entenderam esse segredo e, 
antes de partirem para a Eternidade, deixam seus 
bens como herança aos mais necessitados. Isso é 
feito em um testamento, atualizando as palavras 
de Jesus: “Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o Reino do Céus” (Mt 5, 3). Inspirada 

Testamentos de
eternidade

por essa promessa, uma benfeitora da ACN doou re-
centemente o imóvel que mora para que, quando 
realizar seu encontro definitivo com o Pai, seu pa-
trimônio seja uma herança de gratidão a Deus. Uma 
herança que se torna ajuda ao próximo é, portanto, 
um tesouro que jamais passará. 

“A princípio a ideia era doar para uma família ca-
rente, de refugiados cristãos. Mas eu não tinha con-
dições de saber se seria a família certa. Mediante 
isso, surgiu a ideia de doar para a evangelização. Aí 
veio a dúvida: pra quem? Foi então que entrou a ACN. 
Achei que foi a melhor escolha. Fiquei feliz e aliviada 
em poder ajudar um pouco a quem tanto precisa”, 
compartilha a benfeitora que prefere não se identifi-
car, para que o bem realizado fique entre Deus e ela. 

©
 Jesuitenm

ission



5

O processo de doação de herança 
passa por algumas etapas. Por isso 
a ACN preparou uma página espe-
cial sobre o tema para auxiliar os 
que desejam realizar esse gesto de 
amor – acesse: acn.org.br/herança 
ou mesmo ligue para 0800 77 099 27 
– ligação gratuita. Além disso, a ACN 
oferece todo o suporte jurídico para 
aqueles que, tendo essa possibili-
dade e desejo, possam descansar 
na certeza de que seus bens serão 
a Providência Divina para muitas 
realidades de sofrimento.

“Doar para quem precisa alegra 
o coração. Mas deixar a herança 
para que siga o curso natural, mui-
tas vezes se desperdiça e não pro-
duz frutos”, lembra a benfeitora da 
ACN. De fato, muitos não doam sua 
herança (ou parte dela) por falta 
de informação, e acabam tendo os 
bens de toda sua vida empregados 
em causas que não os represen-
tam. Quando, por exemplo, alguém 
não tem herdeiros os bens são en-
caminhados para o poder público. 

Investir a herança em evange-
lização e obras pastorais segue o 
exemplo e a garantia do “bom ad-
ministrador”, que empregou até seu 
último centavo na construção do 
Reino de Deus. A maior beleza desse 
gesto é que aqueles que deixam seu 
“testamento de eternidade” para a 
ACN podem contemplar, ainda em 
vida, os frutos dessa oferta em cada 
projeto atendido. Dessa forma, as 
páginas do ‘Eco do Amor’, por exem-
plo, se tornam um “álbum de famí-
lia”, revelando os rostos daqueles 
que se tornarão os novos herdeiros, 
não ligados pelo sangue, mas pelo 
amor – o laço eterno de unidade.

               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.

Maria é, em muitos 
aspectos, exemplo para 
nós. De serva, de mãe e 
de quem tudo entregou a 
Deus. Também por isso 
ela é admirável. Que, 
pela sua intercessão e 
auxílio, possa sempre 
guiar os passos 
dessa Obra e de seus 
benfeitores. Amém.
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   Igreja pelo mundo

Quando fundou a Ordem Dominicana dos 
Pregadores, São Domingos de Gusmão tinha 
como motivação a formação na fé para 
todos, mesmo para as pessoas mais simples.

Formação é questão de sobrevivência para os 
cristãos do Oriente Médio: sem o conhecimento, in-
clusive da própria fé, eles não podem subsistir em 
um ambiente majoritariamente islâmico. Por essa 
razão as escolas, universidades e jardins de infân-
cia são de grande importância. A formação é a base 
do futuro para os cristãos no Iraque.

Já são dezenas de milhares de cristãos que re-
tornaram à planície de Nínive, sua terra natal, anos 
após a fuga. As casas foram reformadas, graças 
também à generosidade de vocês. As ruínas do pas-
sado, em grande parte, desapareceram. O que está 
em jogo agora é o futuro, sobretudo das crianças. 
Sem oportunidades de educação para elas, ninguém 
volta. Por isso, a ACN está apoiando a reforma da es-
cola de ensino fundamental em Qaraqosh, a maior 
cidade cristã do Iraque. Já nas cidades menores, os 
jardins de infância católicos – sob os cuidados das 
Irmãs Dominicanas – têm a importante função de 
preparar as crianças para a vida em sociedade e in-
citar nos pequenos a vivência da fé cristã.

Viver a fé no
jardim de
 infância

O jardim de infância de Batnaya, antes e depois de sua destruição, e o local limpo e pronto para reconstrução.

Irmã Nazek (esq.) e 
Irmã Luma: esperando 
ansiosamente pelo 
retorno das crianças.

Em Batnaya, os católicos caldeus viveram por 
270 anos, e há seis anos fugiram dos terroristas do 
Estado Islâmico. Hoje 75 famílias voltaram a viver 
lá e o pároco da pequena comunidade espera mais 
150 famílias nos próximos meses, porque a infra-
estrutura está se erguendo das ruínas. Existe um 
Posto de Saúde, o abastecimento de água e de eletri-
cidade está assegurado, e em breve se espera ouvir 
de novo as vozes alegres das crianças no jardim de 
infância. Este prédio foi totalmente destruído, mas 
é justamente o jardim de infância das Irmãs Domi-
nicanas um grande sinal para os refugiados de que 
a Igreja está presente e pretende ficar. Batnaya vive. 
É hora de voltar.

Sem a ajuda da ACN não será possível recons-
truir o jardim de infância. Ele representa mais que 
um abrigo e acesso a formação das crianças, re-
presenta o futuro da comunidade cristã no Iraque. 
Será também ali que as crianças conhecerão mais 
profundamente a própria fé e a como vivê-la har-
moniosamente na sua sociedade. Depende de nós!
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Amigos
O Papa Francisco nos convida a 
revisitar a parábola do ‘Bom Sa-
maritano’ em sua nova encícli-
ca, Fratelli Tutti, inspirada (mais 
uma vez) em São Francisco de 
Assis, que considerava “todos 
irmãos”.

Não é fato incomum o encontro 
com os mais necessitados pelas 
ruas. Esses gritam no seu íntimo 
a ajuda que dificilmente irão re-
ceber, pois certamente perderão a 
batalha contra a nossa indiferen-
ça, bastando para isso que des-
viemos o olhar. Outros passam 
também por eles, e igualmente 
não param. Uma única pessoa, 
munida de um ato heróico, para 
e, por fim, oferece as duas maio-
res urgências do nosso mundo 
globalizado: ouvidos para ouvir e 
olhos para enxergar.

Queridos benfeitores, é legítimo 
possuir bens, assim como tam-
bém é legítimo ter funções e car-
gos. Mas que isso não turve nossa 
visão nem tape nossos ouvidos 
diante do irmão que sofre ao nos-
so lado. Todos são nossos irmãos!

A ACN terá sempre uma dívida de 
amor para com os seus benfeito-
res, pois estes, encorajados pela 
causa, descruzaram seus braços, 
não desviaram o olhar e ouviram 
o grito de ajuda de inúmeros anô-
nimos. E é em nome destes anô-
nimos que me despeço com um 
muito obrigado a 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

 ̧ Reciclagem de garrafas
Quando saímos para dar uma cami-
nhada, muitas vezes encontramos 
garrafas plásticas. Decidimos reci-
clar as garrafas e poupar o dinheiro 
para uma boa causa. Durante um 
período de cinco anos, a quantia 
cresceu e chegou a hora de encon-
trar uma instituição de caridade 
para a nossa doação. Em um fim 
de semana visitamos nossos pais e 
encontramos o “Eco do Amor”. Nós 
o lemos e ficamos muito impres-
sionados. Por isso gostaríamos de 
repassar para a ACN o dinheiro eco-
nomizado. De uma família da Holanda

 ̧ Minha tarefa: rezar e amar
Eu conheci a ACN por meio de mi-
nha tia que morava comigo. Eu 
precisei ajudar a resolver as coisas 
dela, fazerndo os pagamentos, do-
ações e tudo mais. Comecei assim 
a ler o Eco do amor, achei um tra-
balho interessante e resolvi  con-
tribuir usando o mesmo boleto 
dela. Ela faleceu este ano, aos 101 
anos, e agora sou eu quem conti-
nua suas doações. A ACN faz com 
minha pequena contribuição o que 
eu não posso fazer pelos meus ir-
mãos que precisam. De uma benfei-
tora do Brasil

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

   Padre Werenfried

   Necessidade, amor e
           gratidão: as cartas de vocês

Colaborador ACN
Diácono Bruno

Deus foi embora. Mas cada pessoa é 

também a porta pela qual Ele quer voltar. 

Uma vez ele voltou pela encarnação de Jesus Cristo. 

Mas hoje Ele procura um acesso ao nosso tempo em milhões de pessoas.



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  |    



   Imagens do cristianismo

São Rafael, Argentina 
Formação e ajuda 
existencial para 20 
irmãs Missionárias de 
Jesus Verbo e Vítima.


