
2020 foi um ano atípico, 
desafiador, com diversas 
perdas, mas no qual não 
faltou solidariedade.

Obrigado!
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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 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.

Eco do Amor é uma publicação 
mensal da ACN Brasil

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
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Maria Maggiore”, no mesmo lugar 
onde São Francisco se despojou de 
suas ricas roupas, para se entregar 
completamente a Deus.

Como outros jovens, Carlo vivia 
fascinado pelo mundo dos compu-
tadores. Dedicou-se intensamente 
aos algoritmos da informática. Mes-
mo aqui o seu amor pela Eucaristia 
foi fundamental. Aos onze anos de 
idade, criou uma página web, que a 
essas alturas está traduzida em 17 
idiomas, e na qual ele documentou 
136 milagres eucarísticos de todos 
os continentes (www.miracolieu-
caristici.org). “Acredito que muitas 
pessoas não entendem realmente o 
valor da Santa Missa em toda a sua 
profundidade”, dizia Carlo. Ele esta-
va convencido: “Quando permane-
cemos muito tempo no sol, ficamos 
bronzeados. Mas quando perma-
necemos diante de Jesus na Euca-
ristia, então nos tornamos santos”. 
Sua própria vida foi a prova disso. 
Sua prima Flavia testemunhou que 
não se lembrava de alguma vez 
ter visto Carlo triste. “A tristeza é o 
olhar dirigido a si mesmo. A felici-
dade é o olhar dirigido a Deus”.

Caros amigos, que esta felicida-
de sobrenatural possa acompanhá-
-los durante todo o ano e dar-lhes 
forças para oferecer a Deus tam-
bém as situações dolorosas, assim 
como Carlo ofereceu sua doença 
“pelo Papa e pela Igreja”, especial-
mente por todos os sacerdotes, que 
na Missa trazem o Senhor à terra 
para nós.

Assistente Eclesiástico 
Internacional

Pe. Martin M. Barta

   Palavra viva

Temos um novo ano à nossa 
frente e provavelmente não 
será um ano fácil. Mais uma 
razão para olhar, cheios de 
esperança, para aquilo que não 
muda e que pode nos guiar por 
tempos difíceis: o próprio Deus. 
Jesus mesmo prometeu, antes 
de subir ao céu: “Eis que estou 
convosco todos os dias, até o 
fim dos tempos” (Mt 28,20). 
Ele mantém esta promessa 
também hoje, porque onde quer 
que um sacerdote pronuncie as 
palavras da consagração sobre 
o pão e o vinho, o Senhor se 
torna realmente presente com 
Corpo e Sangue. 

Desta realidade viveu um jovem 
que, há apenas alguns meses, em 
10 de outubro de 2020, foi beatifica-
do em Assis: Carlo Acutis. Ele nas-
ceu em Londres em 1991 e cresceu 
em Milão, na Itália, como filho úni-
co de uma família. A Primeira Co-
munhão despertou no coração do 
menino de sete anos um profundo 
amor pela Eucaristia. Todos os dias 
ele ia à Santa Missa para receber 
Jesus. Ele costumava dizer que seu 
projeto de vida era “estar sempre 
unido a Jesus”. E descrevia a Euca-
ristia como a “estrada para o Céu”. 
Aos 15 anos ele adoeceu de uma 
grave leucemia e faleceu em 12 de 
outubro de 2006. Seu último dese-
jo foi ser enterrado em Assis. Seu 
corpo embalsamado – vestido com 
jeans, tênis e uma jaqueta espor-
tiva – repousa na igreja de “Santa 

(sobre)natural

“Como podemos 
ficar tristes quando 
temos Deus sempre 
conosco? No fundo, 
temos mais sorte do 
que os discípulos 
no tempo de Jesus, 
pois para nos 
encontrarmos com 
Jesus basta entrar na 
igreja mais próxima.”

Beato Carlo Acutis
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   Projeto do mês

               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.

No Evangelho, Jesus convida aqueles que 
se tornariam seus apóstolos de maneira 
tão convincente que a resposta é quase 
que imediata: largaram redes e barcas e 
seguiram a Jesus. O Deus que tudo pode 
mostra sua grandeza infinita ao abraçar a 
humanidade e torná-la parte de Sua obra 
de Salvação. Ao chamar cada apóstolo pelo 
nome, Cristo mostra o desejo de tornar a 
humanidade a extensão de Seus braços.

Deus se utiliza das pessoas – como os ben-
feitores da ACN – para realizar maravilhas no 
mundo, mesmo em um ano com dificuldades 
nunca vividas antes, com foi 2020. No início do 
ano, a ameaça de um vírus pairava no ar, mas 
parecia algo muito distante, do outro lado do 
mundo. De repente, em março, o medo bateu 
também a porta dos brasileiros. As aulas para-
ram, parte do comércio fechou, muitos ficaram 
isolados em suas casas e os números de conta-
minados e mortos crescia dia a dia.

Eu faço 
novas 
todas as 
coisas”
Ap 21,5

“

A ACN se mobilizou para estar mais perto 
dos seus benfeitores pelas cartas, telefonemas, 
mensagens de vídeo e “lives”. Como ponte de 
amor, que liga os que podem ajudar aos que pre-
cisam de ajuda, a ACN quis também estar mais 
perto de seus benfeitores naquele momento tão 
difícil. Ao mesmo tempo, pedidos de ajuda ur-
gentes começaram a chegar de todo o mundo. 

No Brasil e em todo o planeta, padres, reli-
giosas e missionários se adaptavam aos no-
vos “protocolos de saúde” e, mesmo com seus 
poucos recursos, ajudavam as famílias mais 
carentes. Alguns escreviam: “Não se esqueçam 
de nós”; outros que passavam por situação de 
guerra lembravam: “Não nos abandonem”.
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A ACN, como sempre, prometeu ajudar con-
tando com a caridade dos benfeitores. Mas uma 
preocupação surgiu: era um momento em que 
o mundo inteiro entrou em uma crise sanitária 
e financeira, será que os benfeitores poderão 
ajudar a ACN nesta missão? A ACN aprovou en-
tão uma ajuda emergencial de amplitude global. 
Como garantia ficou a fé na Providência e a cari-
dade dos benfeitores.

Mais que o medo da Covid-19, queríamos 
mostrar o poder do amor. A ACN lembrava que 
não é um vírus, mas sim Deus quem determina 
a história da humanidade. Se muitos estavam 
na linha de frente dos cuidados de saúde, os 
benfeitores da ACN estavam na linha de frente 
do amor e da compaixão.

A onda de generosidade ganhou impulso. 
Chegavam até à ACN relatos de benfeitores que 
mobilizavam toda a família pois, impedidos de 
sair de casa para fazerem sua doação no banco 
ou casa lotérica, pediam aos seus filhos e netos 
para realizarem a doação pela internet. Benfeito-
res se revelaram verdadeiros braços do Amor de 
Deus e permitiram assim que a Igreja continu-
asse seu trabalho de evangelização e caridade 
em todo o mundo. Deus, mais uma vez, fez novas 
todas as coisas!

Talvez a crise gerada pelo coronavírus levará 
ainda um tempo para ir embora. Enquanto isso 
os pedidos de ajuda continuam chegando. Muito 
ainda deve ser feito e contamos com você! Mas, 
sobretudo, queremos mais uma vez lhe agrade-
cer pelo incrível trabalho que você permitiu a 
ACN realizar em 2020. Sabemos que a ACN está 
no seu coração e queremos que saiba que você 
está também no coração da ACN. Muito obrigado!

Se muitos 
estavam 
na linha de 
frente dos 
cuidados de 
saúde, os 
benfeitores da 
ACN estavam 
na linha de 
frente do 
amor e da 
compaixão.

Graças aos seus benfeitores, a ACN 
pôde auxiliar missionários em todo 
o mundo a socorrerem os que mais 
precisavam. Em Beirute, no Líbano, 
5.000 famílias foram ajudadas logo 
após a explosão do dia 4 de agosto.



6

   Igreja pelo mundo

“Por vezes o amor de Deus segue 
caminhos impensáveis, mas 
sempre alcança quem se deixa 
encontrar”, disse Bento XVI por 
ocasião da 50º Jornada Mundial 
de Oração pelas Vocações.

Henry Bukenya, de Uganda, é um 
desses casos. Ele “se deixou encon-
trar”, e nada era mais improvável do 
que isso. Quando Henry nasceu, sua 
mãe morreu. O pai, que já tinha três 
outras mulheres e sete filhos, não 
queria saber dele. Henry foi criado 
pela avó que o acolheu e o levou para 
a igreja. Foi lá que o menino ouviu fa-
lar de Nossa Senhora e, aos poucos, 
começou a preencher o vazio inte-
rior: “Maria é minha mãe. Toda vez 
que eu tinha um problema, eu ia até 
ela. E assim eu faço até hoje. Ela me 
acompanha em toda a minha vida.”

Henry passou a frequentar o ‘Clu-
be do Rosário’, um grupo de crian-
ças que se reúnem duas vezes por 
semana para rezar o Terço. Blythe 
Kaufmann, a fundadora do ‘Clube’, 
reparou que Henry rezava “diferen-
te”, com uma dedicação única que 
não via nos demais e intuiu sua vo-
cação religiosa.

Diferente de outros países, há 
muitas vocações religiosas em 
Uganda e, por isso mesmo, a seleção 
dos seminaristas é rigorosa. A situ-
ação familiar de Henry – o pai com 
as três mulheres – foi uma grande 
medida para ele não ser admitido no 
seminário.

Henry não desistiu: entregou 
tudo para Nossa Senhora. Não muito 
tempo depois, Blythe sabendo da si-
tuação do menino, falou com o Bis-
po Jaime Fuentes, do Uruguai, que 
estava de visita em Uganda. O bispo 
iniciou uma intensa correspondên-
cia com Henry – que então já era um 
jovem – e reconheceu que ele levava 
a vocação a sério. Decidiram juntos 
que Henry fosse estudar Teologia no 
Uruguai, na diocese de Minas. E no-
vos problemas surgiram: como era 
o único seminarista da diocese, não 
conseguiria a formação completa. 
Mais uma vez Maria o ajudou: Henry 
foi aceito na Congregação da Sagrada 
Família e estuda na faculdade de te-
ologia do Uruguai. Seu objetivo ago-
ra é terminar os estudos para depois 
“servir a Deus por toda minha vida, 
onde quer que Ele me envie, porque 
essa é minha vocação”.

Henry “se deixou encontrar” e foi 
conduzido ao Uruguai – um país tão 
profundamente secularizado que 
quase poderia ser descrito como ateu 
ou neopagão. Lá os padres têm difi-
culdades, principalmente os padres 
negros. Henry tem consciência disso, 
por isso reza e estuda. Marcado pe-
las superações em tantas adversida-
des da sua vida, Henry ainda precisa 
de ajuda para custear seus estudos, 
uma vez que a diocese, pobre, não dá 
conta. Henry não tem dúvida a quem 
recorrer: “Santa Maria, sede da sabe-
doria, rogai por mim.”

A ACN com seus benfeitores será 
a Providência de Deus na vida do jo-
vem de Uganda rumo ao sacerdócio.
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Amigos
Em 31 de outubro de 2020, o Car-
deal Schönborn ordenou dois 
padres jesuítas em Innsbruck 
(Áustria); talvez por causa das 
medidas de segurança contra 
o coronavírus, esta foi uma ce-
lebração muito significativa, li-
túrgica e espiritualmente, que 
transmitiu muita alegria e con-
fiança aos presentes.

Depois, os dois novos padres fo-
ram entrevistados pela imprensa 
sobre o que “faz valer a pena tor-
nar-se padre em 2020”. Um deles 
explicou que o chamado de Jesus 
para uma relação genuína com 
Ele e com as pessoas tinha de-
terminado a sua vocação; o outro 
declarou que para ele era decisi-
vo poder testemunhar a Boa Nova 
com sua própria vida e assim 
abrir-se sempre de maneira nova 
ao próximo.

Através da oração e da genero-
sa doação de vocês, é possível 
ajudar muitos seminaristas do 
mundo inteiro a descobrir e viver 
vocações semelhantes, apesar da 
“anestesia espiritual” de nosso 
mundo secularizado (cf. Cardeal 
Cantalamessa OFM).

Gostaria ainda de lhes informar 
que um dos novos sacerdotes, 
em sinal de gratidão e unidade, 
na sua primeira bênção, incluiu 
expressamente os benfeitores da 
ACN e me pediu que partilhasse 
essa alegria com 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

 ̧ Lembrança inesperada
Estou escrevendo para agradecer 
o terço. Como lembraram de mim? 
Sempre escuto a voz do Frei Rogé-
rio pelos programas e me alegro 
em saber notícias da missão, mes-
mo sabendo da cruz que a Igreja 
que sofre carrega. Que Maria, Mãe 
de Jesus e nossa Mãe, conceda a 
todos a coragem, o amor e a força 
para realizar a missão que Jesus 
lhes entrega todos os dias. De uma 
religiosa do Brasil

 ̧ Os escolhidos de Deus
Agradeço-lhes por suas orações 
e sua preocupação. Saber que há 

sempre alguém rezando por nós 
aquece meu coração. Isso me dá 
coragem na minha fé e fortalece 
minha confiança em Deus. Vocês 
são as testemunhas de Deus, de 
quem o mundo tanto precisa. São 
o coração compassivo para os que 
estão à margem da sociedade. Mas 
acreditamos que justamente es-
ses pobres são os escolhidos de 
Deus. Pelos padrões capitalistas 
podem não ter valor, mas para 
Deus são a pedra angular de nossa 
casa comum. Agradeço a Deus por 
Ele me ter atingido através da ACN. 
Deus os abençoe. De uma benfeitora 
da Bélgica

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

Que Deus, em nome do amor que 

vocês manifestam pela Igreja que 

sofre, seja misericordioso 

convosco, apague a vossa 

culpa e vos dê um prêmio 

eterno no Céu.



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

Calcutá, Índia 
A vocação se 
vive com alegria 
e disposição – 
seminaristas 
apoiados pela ACN 
em sua formação.


