
“Recebe o Evangelho de 
Cristo (Bíblia da Criança na 
língua Ticuna), do qual foste 
constituído mensageiro; 
transforma em fé viva o que 
leres, ensina aquilo que 
creres e procura realizar o que 
ensinares.” Rito de Ordenação
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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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“Cristo é a 
nossa paz: 
do que era 
dividido fez 
uma unidade” 
(Ef 2,14a)



3

 

 

com os que pensavam e agiam di-
ferente dEle e ensinou uma bela 
oração, um diálogo profundo de 
amor, o Pai Nosso. Uma oração que 
nos convida a sairmos de nós mes-
mos e a rezarmos no plural.

A Fundação Pontifícia ACN tem 
uma missão profética na Igreja e 
no mundo: ajudar os povos na bus-
ca de uma verdadeira reconcilia-
ção como forma de afrontar o ódio, 
a maldade e a violência que atinge 
a vida. Para reavivar o projeto de 
Deus no coração do ser humano 
é necessário conversão. É neces-
sário que cada pessoa seja refor-
mada, ou seja, receba uma nova 
formação que nasce de uma sau-
dável informação. Muitas vezes não 
somos apenas desinformados, mas 
também mal formados. É necessá-
rio abrir o coração a Deus (Oração). 
Por fim, é necessário partilhar dos 
dons com os que mais necessitam 
(Caridade, a ajuda material). 

A informação, a oração e a ação 
fazem da ACN uma obra de diálo-
go empático, enxergando sempre 
Deus no outro. Fique com meu cari-
nho e desejo de crescer no diálogo 
com todos vocês!

   Palavra viva

Em um mundo marcado 
por uma multiplicidade de 
mecanismos tecnológicos 
de comunicação, em vista da 
interação entre os povos e 
estreitando grandemente as 
distâncias e a precisão dos 
acontecimentos, podemos 
dizer que somos ainda 
aprendizes e sedentos do 
verdadeiro diálogo. 

Particularmente a Igreja no Bra-
sil apresenta, em sua Campanha da 
Fraternidade, uma proposta de diá-
logo que vai ao encontro das reali-
dades do nosso povo. A Campanha 
da Fraternidade abre o debate sobre 
temas que contribuem na edifica-
ção de uma nova sociedade, mais 
fraterna, solidária e humana. Este 
ano, por exemplo, somos desafia-
dos a rezar unidos a outros irmãos, 
não católicos, mas que professam 
a mesma fé em Jesus Cristo. Uma 
Campanha da Fraternidade Ecumê-
nica. Um grande desafio...

Ecumenismo é dialogar, é cui-
dar do outro, oferecer-lhe o ouvido, 
a mente e o coração a fim de cres-
cermos na fraternidade, no respei-
to às diferenças e na valorização da 
dignidade humana; dialogar não é 
convencer outros sobre o próprio 
ponto de vista, mas é compartilhar 
ideais em comum e caminhar. É 
muito difícil e até mesmo ameaça-
dor conviver com grupos e pessoas 
que não se abrem ao diálogo. Jesus 
dialogou com os seus discípulos, 

Assistente Eclesiástico 
Nacional

Fr. Rogério Lima, O. Carm.

DiálogoDiálogo
empático
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   Projeto do mês
©

 Arquivo Ticunas

               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.



5

               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.

Há quase um ano, no dia 15 de março de 
2020, poucos dias antes do isolamento social 
imposto pelo coronavírus, acontecia uma das 
últimas celebrações com a presença do povo 
na região amazônica: a ordenação do primeiro 
diácono permanente da etnia Ticuna, Antelmo 
Pereira Ângelo. Uma curiosidade é que, nas 
mãos de Antelmo estava uma Bíblia da Criança 
na língua Ticuna, mais um projeto da ACN.

“Eu ajudei a traduzir essa Bíblia”, contou à ACN o 
Diácono Antelmo. “Nós rezamos muito em Ticuna. 
Essa Bíblia é muito importante para as crianças e 
também para os adultos.” O Diácono Antelmo, pai de 
nove filhos e professor, disse que sempre quis reali-
zar algo de bom em sua vida. Alguém sugeriu que ele 
se tornasse vereador, mas Antelmo sentiu no seu co-
ração que a voz que o chamava para praticar o bem 
vinha de um lugar bem mais alto: “Deus me chamou 
para escutar e levar Sua Palavra como diácono.”

A ideia de traduzir a Bíblia da Criança para o Ticu-
na começou há 15 anos, como conta o Frei Paolo Bra-
ghini - missionário capuchinho que vive na Diocese 
do Alto Solimões, perto da fronteira do Brasil com o 
Peru e a Colômbia: “Começamos esse processo de 
inculturação e sentimos a necessidade de viver a fé 
na língua materna pois, em português, o povo não 
entendia quase nada. Um dia, em uma formação com 
mais de 100 catequistas, estava aqui o Frei Gino Al-
berati com uma Bíblia da Criança em português. Ele 
disse: ‘Por que não traduzimos essa Bíblia da Criança 
para o Ticuna?’ Começamos então um trabalho com 
os Ticunas e a ACN. Ficou pronta em 2019”.

Ainda segundo Frei Paolo, a evangelização é sem-
pre melhor na língua materna: “A maioria do povo 
não sabe ler em português, mas as novas gerações 
já sabem ler na língua Ticuna. É belo ver como eles 
seguram com carinho essa Bíblia nas mãos, porque 
é deles. Em muitas comunidades os catequistas se 
preparam dias antes, lendo essa Bíblia, para depois 
contar as histórias às criancinhas. Está ajudando 
imensamente na evangelização.”

Os Ticunas têm consciência que a Bíblia da 
Criança é um dom de Deus. “Quem olha uma Bíblia 
pequenina não tem noção do quanto este livro é im-
portante. Nós estamos em uma sociedade indígena 
flagelada pelo alcoolismo e pela droga. Eles caem fa-
cilmente na violência e têm muitos suicídios entre 
os jovens. Essa Bíblia é a Palavra de Deus que está 
sendo semeada de verdade no coração deles. Obriga-
do a cada benfeitor e benfeitora. Esse livro é um bem 
para este povo neste momento histórico tão delicado. 
Deus abençoe e leve nosso abraço infinito a todos os 
irmãos e irmãs da ACN.”

Ajudar a ACN é também semear o Evangelho. Os 
frutos surgem em forma de vocações e vidas trans-
formadas por terem contato com a Palavra de Deus. 
A Bíblia da Criança precisa ser traduzida ainda para 
muitos outros povos. Contamos com a sua doação 
para que mais pessoas possam conhecer a Deus em 
sua própria língua.

A ideia de traduzir a Bíblia da Criança para o Ticuna veio do 
coração de Frei Gino Alberati, um grande missionário capuchinho 
ajudado pela ACN.

Frei Paolo Braghini com o 
Diácono Antelmo: o primeiro 
diácono Ticuna.

©
 Arquivo Ticunas
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Faz vinte anos que o Padre Gregory é sa-
cerdote na diocese de Yendi, em Gana. Há 
anos ele acompanha crianças e outras ví-
timas de abuso, e visita presidiários na ca-
deia. Não foram poucas as vezes que Padre 
Gregory se deparou com as limitações do 
sistema judiciário, quando exigia justiça 
para pessoas inocentes na prisão ou para 
as vítimas que ele defendia. Um advogado 
é caro demais para essas pessoas, muito 
pobres, e também para a diocese. Por isso 
a ACN o ajudou a tornar-se advogado. Des-
de então, além de exercer seu intenso tra-
balho pastoral, também estudou Direito. E 

as noites entre os livros valeram a pena. 
Agora ele pertence à Ordem dos advogados 
de Yendi e representa as vítimas da injus-
tiça nos tribunais. Ele também ensina às 
crianças e aos jovens das paróquias como 
fazer valer os seus direitos e obter ajuda 
em caso de abuso. Como assessor jurídico 
“posso contribuir muito para os fiéis, para 
a diocese e toda a Igreja de Gana”, escre-
ve o Padre Gregory. “Sou grato a Deus por 
ter me dado a oportunidade de prestar este 
serviço, através da ACN”, acrescenta ele 
com modéstia jurídica. Porque seu coração 
transborda de alegria e gratidão.

   Igreja pelo mundo

Dupla jornada
Gregory é padre, advogado e um 
apaixonado pela vida humana.
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Amigos
Há poucos dias me peguei revi-
sitando um trecho do Evangelho 
de Mateus: a genealogia de Cristo 
(Mt 1,1-17). O texto apresenta toda 
a árvore genealógica de Jesus, 
até Abraão. Uma leitura que, sem 
um sentido mais profundo, pode 
mesmo cansar o leitor.

O saudoso cardeal vietnamita 
Van Thuan apresentava um sen-
tido que muda o interesse por 
esse texto, sobretudo quando se 
verifica todo o tipo de gente e de 
imprevisto que ocorreu na des-
cendência de Jesus: a começar 
por Abraão que não escolhe o seu 
primogênito; depois Isaac que, 
enganado, abençoa o filho errado; 
passam ainda personagens como 
uma prostituta, uma estrangeira, 
o rei Davi, que gera um filho no 
adultério, e muito mais.

Veja, o Filho de Deus ao se en-
carnar, herda uma descendência 
bastante problemática, se assim 
podemos dizer. Não diferente da 
nossa, quem sabe. Tudo isto não 
foi problema para Jesus, mas sim 
uma oportunidade de mostrar 
que, em Deus, tudo se faz novo 
(Ap 21,5).

Se o passaporte para a Eternidade 
fosse tão somente os nossos mé-
ritos, o Céu estaria vazio. Por isso, 
independente do passado, peça-
mos a Deus a graça de escrever 
um novo futuro. Tudo tem jeito! 
Afinal, não fomos nós quem O 
escolhemos, mas Ele mesmo nos 
escolheu (Jo 15,16).
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 ̧ Presente!
Ontem doei 50 euros para ajudar 
duas famílias da Síria, conforme 
solicitado pela vossa carta que re-
cebi há dias. Apesar de estar com 
ordenados em atraso, não podia 
ficar indiferente ao solicitado. Ape-
sar de ainda não ter recebido o meu 
vencimento e de estar na incerteza 
se continuarei a trabalhar na em-
presa onde exerço a minha profis-
são desde há cerca de 25 anos, não 
podia ficar sem fazer nada. Na Síria, 
infelizmente também em Portugal, 
existe gente a viver bem pior do que 
eu. E por isso mesmo digo: presen-
te! Lamento não poder dar mais do 

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

   Padre Werenfried

   Necessidade, amor e
             gratidão: as cartas de vocês

Padre Werenfried van Straaten

A nossa humildade e gratidão devem, antes de mais nada, ser 

visíveis no sentimento de responsabilidade que devemos manifestar 

em relação às ofertas que nos são confiadas e num espírito de 

economia nas despesas.

que 50 euros. Em troca peço ape-
nas orações pela minha família e 
por Portugal. Bem-hajam pela vos-
sa ajuda àqueles que sofrem! De um 
benfeitor de Portugal

 ̧ Um coração realmente católico
A ACN representa para mim uma 
obra de Deus que me ajudou a ter a 
dimensão do quanto a Igreja sofre 
mundialmente. Aqui no interior so-
mos muito fechados em nós mes-
mos e a Fundação Pontifícia ACN 
me ajudou a ter um coração dila-
tado, tal como fala São José Maria 
Escrivá, um coração realmente ca-
tólico. De um benfeitor do Brasil

Colaborador ACN
Diácono Bruno



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

Cabimas, Venezuela 
Graças à ajuda 
da ACN durante 
a pandemia, os 
sacerdotes puderam 
continuar com a 
pastoral também aos 
que mais precisam da 
misericórdia de Deus.


