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“Queridos e queridas, a vossa 
doação salva vida de bebês, 
de crianças e adolescentes. 
Vocês são os braços da 
Providência de Deus.”

E se você pudesse

salvar a vida
de uma criança no Natal?



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, TV Imaculada, 
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
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   Palavra viva

“Não seria este o 
‘imperador secreto’ 
que um dia porá fim 
a todo sofrimento? 
Pois é Ele que tem 
as rédeas na mão, 
mesmo que as 
pessoas pensem que 
são elas que estão 
reinando.”

Na realidade, a desconfiança é a consequência 
mais triste do pecado original. No Paraíso, Satanás 
conseguiu semear a desconfiança nos corações de 
Adão e Eva. Assim, o homem perdeu o relaciona-
mento de confiança com Deus como seu Pai. Para 
curar essa ferida do homem, Deus veio à terra como 
uma criança que confia totalmente em Deus, res-
taurando a relação arruinada entre Pai e filho. É por 
isso que o Natal é também uma grande celebração 
da confiança mútua entre Deus e o homem e entre 
os próprios seres humanos.

Caros amigos, neste Advento queremos apren-
der com a Sagrada Família a confiar em Deus. Na 
angustiante procura por alguma hospedaria e na 
agonia da fuga para o Egito, José e Maria confiaram 
na Palavra de Deus e na criança que estava com 
eles. Somente uma confiança como essa pode nos 
livrar da ameaçadora situação mundial e do medo 
onipresente. É por isso que Santa Edith Stein, con-
templando uma imagem do Menino Jesus de Praga, 
disse: “Não seria este o ‘imperador secreto’ que um 
dia porá fim a todo sofrimento? Pois é Ele que tem 
as rédeas na mão, mesmo que as pessoas pensem 
que são elas que estão reinando.” 

Que as dificuldades e limitações não nos fa-
çam perder a confiança em Deus, especialmente 
na santa confissão e na celebração da Eucaristia. 
Nós, da ACN, confiamos também na graça de Deus 
que move os corações de vocês para aliviar a gran-
de necessidade existente no mundo, e lhes somos 
agradecidos pela confiança que depositam em nós.

Um abençoado tempo de Advento e um feliz Na-
tal a vocês e às suas famílias.

Toda criança é um voto de confiança de Deus na 
humanidade. Por isso, uma das características 
mais encantadora das crianças é a sua 
confiança. Crianças, sobretudo as menores, 
confiam cega e incondicionalmente. Mas, ao 
passo em que crescem, vai desaparecendo 
esse dom celestial. Desilusões, promessas não 
cumpridas, mágoas, infidelidade – tudo isso 
vai minando a confiança. Algumas pessoas 
acabam não confiando em mais ninguém.

Assistente Eclesiástico 
Internacional

Pe. Martin M. Barta

Confiança
EM DEUS
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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

E se você pudesse salvar a vida de 
uma criança no Natal? Acolhê-la 
e apresentá-la a Deus? Saiba que 
você já faz isso quando realiza 
sua doação para a ACN. Quem diz 
isso é o Padre Renato Chiera, um 
sacerdote italiano que está há 42 
anos no Brasil dedicando-se para 
recuperar as crianças e jovens que 
vivem nas ruas.

Graças aos benfeitores da ACN, a Casa 
do Menor São Miguel Arcanjo, em Nova 
Iguaçu, Rio de Janeiro, terá material para 
evangelização e uma capela para acolher 
crianças e jovens que, muitas vezes, te-
rão seu primeiro contato com Deus nesse 
lugar de oração.

A ACN ajuda a Casa do Menor com Bí-
blias para as crianças e também a me-
lhorar suas estruturas, pois o trabalho 
realizado pelo Padre Renato e sua equipe 
é um milagre diante de nossos olhos: vi-
das de crianças que antes só conheciam 
a violência e o ódio, descobrem a semen-
te do amor em seus corações. “Somen-
te em Deus encontram esse útero-amor 
que as ama como elas precisam”, obser-
va Padre Renato.

A história da Casa do Menor começou 
em 1978, quando o Padre Renato chegou 
ao Brasil e começou a andar pelas regi-
ões mais carentes do Rio de Janeiro. Lá, 

E se você pudessesalvar a vida
de uma criança no Natal?

Padre Renato 
Chiera: “Nós 
não somos 
abrigo, somos 
casa, lar, 
família!”
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Hoje, os meninos têm pais e mães sociais com os 
quais fazem a experiência se serem filhos amados. 
Amá-los e ensiná-los a amar é a nossa maneira de 
evangelizar. A evangelização cura”.

Padre Renato agradece aos benfeitores da ACN 
por proporcionarem que ele continue criando um lar 
para receber essas crianças. Construir uma capela 
para uma obra como a Casa do Menor é oferecer um 
lugar ao Menino Jesus que nasce para trazer luz ao 
mundo. “Agradecemos à ACN pelo apoio importante 
para estruturas de formação e de crescimento es-
piritual. Aos benfeitores, gostaria que pudessem se 
alegrar conosco pelos milagres de transformações 
e resgates de vidas que já estavam condenadas à 
morte. Queridos e queridas, a vossa doação salva 
vida de bebês, de crianças e adolescentes. Vocês 
são os braços da Providência de Deus. Vocês fazem 
uma doação material e Deus lhes doa a alegria de 
se sentir útil hoje e, no futuro, lhe doa o paraíso”, 
agradece Padre Renato.

A Casa do Menor é um exemplo de que todas as 
vezes que você realiza sua doação, o Natal acon-
tece. Deus nasce mais uma vez na manjedoura de 
um coração. Para que mais milagres como esse 
aconteçam, a ACN precisa de você. Muitos esperam 
por sua ajuda agora mesmo, rezam na esperança 
de que corações como o seu estejam abertos para 
ajudá-los. Faça sua doação!

ele se deparou com a violência nas crianças que 
entravam no narcotráfico. Em apenas um mês, 36 
jovens foram mortos em sua paróquia. Padre Re-
nato percebeu que isso era resultado de as crian-
ças não terem feito “a mais importante experiência 
do ser humano: a filiação. Se esta experiência não 
acontece de forma positiva, a criança se desenvol-
ve de forma desarmoniosa e com carências que 
procura preencher com drogas e outras coisas, sem 
conseguir. Esses meninos que não foram ‘filhos’ 
precisam fazer a experiência de serem amados e 
assim começarem a amar.”

Incomodado com tudo o que via, em 1982 um 
pedido de socorro entrou na casa de Padre Renato: 
“um órfão que vivia pelas ruas quase como um ca-
chorro e usava drogas para tentar matar a fome do 
coração. Ele disse, ‘padre, eu não quero morrer, já 
atiraram em mim, vão me matar’. O sangue já cor-
ria pelo seu pescoço. Eu o acolhi, se sentiu amado, 
já não queria mais se drogar ou roubar. Fez cate-
quese, começou a trabalhar”. Ainda assim, um dia 
o menino foi morto por um esquadrão da morte. Pa-
dre Renato percebeu que precisava criar algo novo 
para esses meninos. Nascia aí a Casa do Menor São 
Miguel Arcanjo.

“Comecei a acolher esses meninos. Na minha 
casa, depois na garagem. Meu fusquinha podia dor-
mir do lado de fora, mas Jesus nos meninos, não. 

A ACN ajuda a Casa do Menor com materiais de evangelização e uma 
melhor estrutura de acolhida.
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   Igreja pelo mundo

A felicidade durou 15 minutos, até às 18h07min, 
quando 2.750 toneladas de nitrato de amônio explo-
diram no hangar 13 do porto de Beirute, perto dali. 
Mais de 200 pessoas morreram, mais de 6.500 fi-
caram feridas. “Tudo voou pelos ares. Parecia que 
havia estourado uma guerra. Pensei primeiro na 
minha esposa e em meu filho. Quando vejo o berço 
onde Nabil estava, percebi o milagre: estava debai-
xo da janela arrebentada, cheio de estilhaços cra-
vados na colcha como pequenas lanças. Mas com 
Nabil, nada tinha acontecido. Nada”.

Jad, surpreso, pegou a criança ilesa em seus bra-
ços. Deve ter sido assim, naquele tempo, no estábu-
lo de Belém, a cerca de 300 quilômetros ao sul de 
Beirute, quando José contemplou o menino recém-
-nascido. Daquela vez, há mais de dois mil anos, 
Deus também protegeu a criança recém-nascida. 

O hospital ortodoxo São Jorge, o mais antigo do 
Líbano, ficou completamente destruído. Christelle 
teve que ser transportada com Nabil para outro hos-
pital, a 80 quilômetros de distância. Foram momen-
tos difíceis e desafiadores para o jovem pai. Como 
aquela vez com José, depois que o anjo lhe apare-
ceu em sonho: ele tomou a criança e sua mãe e, na-
quela mesma noite, fugiu para o Egito (cf. Mt 2,14).

O milagroso 
resgate do 
pequeno 
Nabil
O dia 4 de agosto deveria ser o dia 
mais feliz da vida do jovem libanês 
Jad. Porque foi nesse dia que sua 
esposa Christelle deu à luz seu 
primeiro filho, Nabil.

“Nunca se esqueça disso. Jesus estava com você naquele momento 
e Ele estará sempre com você.”

por Maria Lozano

A destruição foi algo inacreditável, afetando di-
retamente 300 mil pessoas – a maioria cristãos. 
Muitos ainda não conseguiram encontrar abrigo e 
se perguntam como sobreviverão ao inverno. A cri-
se social, econômica e política mergulhou o país 
na miséria. Mesmo assim, Jad é grato pelo milagre 
no hospital. “A toda hora eu digo para o meu filho: 
você está vivo porque Cristo o salvou. Sua mãe e eu 
ficamos feridos, mas você não tem um arranhão. 
Nunca se esqueça disso. Jesus estava com você 
naquele momento e Ele estará sempre com você”.

Para o menino de Belém, os magos do Oriente 
trouxeram ouro, incenso e mirra. E o que Jad deseja 
para seu filho? “Paz, segurança e força para carregar 
a cruz de Cristo.” Essas palavras são igualmente um 
grito de socorro de muitos outros que a ACN escutou 
e, por meio de projetos emergenciais, tem ajudado a 
carregar a cruz dos milhares de afetados pela ex-
plosão, assim com a família do pequeno Nabil.
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Amigos
Há meses nossa convivência é 
determinada pela pandemia do 
coronavírus, e neste Advento não 
posso, na prática, escrever sobre 
isso muito mais do que na minha 
carta da Quaresma deste ano.

No entanto, há uma grande dife-
rença. Enquanto que há nove me-
ses eu estava muito preocupado 
se a nossa Obra continuaria ten-
do os recursos para cumprir sua 
missão, hoje eu só posso agra-
decer do fundo do coração. A ge-
nerosidade e a lealdade de vocês 
nos colocaram mais uma vez em 
condições de atender e apoiar os 
nossos irmãos e irmãs que so-
frem em todo o mundo. Por meio 
da ajuda de subsistência às reli-
giosas e aos sacerdotes em países 
onde intervimos, vocês possibili-
taram que eles pudessem conti-
nuar suas atividades, amparando 
ao povo de Deus. No Líbano e nas 
regiões de grandes calamidades 
da África, os cristãos puderam 
experimentar, de forma concreta, 
que podem contar com as suas 
orações e com a sua caridade. Os 
agradecimentos por tudo isso se 
devem somente a vocês.

É, ainda, a sua caridade que dá ba-
ses fortes contra a “perseguição 
silenciosa” da fé, que infelizmente 
ganha terreno em nossos países. 
Por isso, humildemente, eu peço 
que continuem a nos apoiar.

Unido a vocês na oração, desejo a 
todos um abençoado Natal,



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

 ̧ Felizes em participar
Admiramos o excelente trabalho 
que estão fazendo e desejamos que 
o Senhor cumule a ACN de força e 
sabedoria, de modo que ela possa 
continuar em sua caminhada ofe-
recendo perspectivas e vida digna 
para as pessoas necessitadas. Es-
tamos felizes em participar disso. 
De um casal da Bélgica

 ̧ Missão para sempre: rezar e amar
Meu coração está com as pesso-
as necessitadas, pessoas que são 
perseguidas por causa da fé católi-
ca. Minha tarefa aos 91 anos de ida-
de é rezar por eles e amá-los. Agora 

estou mandando-lhes uma doação 
e, de vez em quando, enquanto mi-
nha memória ainda estiver fun-
cionando, farei novamente. De uma 
religiosa da Austrália

 ̧ Incomparável obra de caridade
Estou maravilhado com a extrema 
dedicação com que a ACN acom-
panha as pessoas e admiro a in-
comparável obra de caridade que 
realiza, assim como o trabalho mis-
sionário e social que é assegurado 
pela ACN. Garanto que os apoiarei 
em sua caminhada e acompanha-
rei sua atuação com a minha ora-
ção. De um bispo da Áustria

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

   Padre Werenfried

   Necessidade, amor e
           gratidão: as cartas de vocês

Presidente Executivo 
Internacional

Thomas Heine-Geldern

Nossa influência não é muito grande. Mas podemos cuidar para que 

ao menos duas pessoas sigam o chamado de Deus, que em duas 

pessoas a imagem de Cristo seja visível, que duas pessoas frágeis 

tentem mostrar boa vontade: você e eu.



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

Irkutsk, Rússia 
Distribuição de 

presentes de Natal 
para crianças com 

câncer.
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