
O colapso do sistema de 
saúde no Amazonas trouxe 
enormes desafios junto aos 
mais vulneráveis. E a Igreja 
Católica tem tido grande 
protagonismo nas ações 
emergenciais.
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Amazônia
por um sopro de vida
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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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“É caridade acompanhar 
uma pessoa que sofre, mas 
é caridade também tudo o 
que se realiza – mesmo sem 
ter contato direto com essa 
pessoa – para modificar 
as condições sociais que 
provocam o seu sofrimento.

Papa Francisco, 
Encíclica “Fratelli tutti ”
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Presidente Internacional 
da ACN

Card. Mauro Piacenza

   Palavra viva

Enquanto lhes escrevo, estou 
pensando no Crucificado, 
que domina este tempo de 
Quaresma em preparação para 
a Páscoa da Ressurreição. 
Meus pensamentos também 
vão para o estado de espírito 
dos apóstolos. Eles viram na 
morte do Senhor uma autêntica 
catástrofe: uma derrota total 
que dificilmente poderia 
salvaguardar o ensinamento, 
a ação e o prestígio de seu 
Mestre. Tinham colocado 
nEle todas as esperanças; 
por Ele tinham abandonado a 
casa, o trabalho, os amigos; 
nEle tinham orientado toda 
a sua vida. Deixaram tudo, e 
perderam tudo!

A jovem Igreja, com a sabedoria 
que lhe foi dada em Pentecostes, 
logo compreendeu que todo o ocor-
rido em Jerusalém fazia parte do 
plano vitorioso de Deus: “De fato, se 
uniram nesta cidade contra o vos-
so santo servo Jesus, que ungistes, 
Herodes e Pôncio Pilatos com as na-
ções e com o povo de Israel” (At 4,27).

Também hoje somos testemu-
nhas da ação planejada de novos 
Herodes e novos Pilatos, que de-
senvolvem suas estratégias para 
fazer mais violência contra Jesus. 
Isso acontece com leis que, direta 
ou indiretamente, tentam sufocar 
a voz do divino Mestre e a nature-
za missionária cristã na socieda-
de. Querem arrancar as raízes da 

civilização cristã. E para conseguir 
isso, se servem de organizações 
internacionais, ocupam posições 
estratégicas e induzem ao erro não 
poucas pessoas que não percebem 
as estratégias e se deixam enganar 
por discursos aparentemente posi-
tivos e fascinantes para a constru-
ção de um “mundo melhor”. 

Apesar de todas as dificulda-
des, nunca devemos desanimar. 
Lembremo-nos de que o Ressus-
citado é o mesmo que foi pregado 
na cruz. Diante de qualquer desafio, 
devemos seguir em frente, viven-
do radicalmente o nosso batismo. 
Ou seja, vejamos as situações e 
os acontecimentos deste mun-
do com os olhos de Deus, mesmo 
que o mundo queira nos “impor” 
a sua mentalidade. Porque o Seu 
olhar não é uma opinião, mas é a 
Verdade – sobre a vida, a família, 
a Igreja, o uso dos bens da terra, a 
atenção ativa para com os pobres e 
os que sofrem, enfim, a capacidade 
de amar a todos. Esta Quaresma é 
uma chance de aproximar a nossa 
vida à vida que Ele nos propõe no 
seu Evangelho.

Com esses propósitos lhes dese-
jo uma fecunda caminhada pascal 
sob a proteção da Santa Virgem Ma-
ria, que está sempre ao nosso lado 
como Mãe amorosa e providente. 
Contem com a minha oração.

Herodes e
PilatosNov

os
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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.

Amazônia
por um sopro de vida

Nos últimos dias de janeiro o Brasil 
chegou à triste marca de 220.000 
vítimas da Covid-19. Foi em janeiro 
também que a região amazônica, 
chamada muitas vezes de “pulmão 
do mundo”, ironicamente sofreu a 
falta de algo muito básico para a 
vida: oxigênio.

Além das tristes imagens dos hospitais lotados e 
velórios às pressas com poucos parentes, uma tra-
gédia maior aconteceu: com a falta de oxigênio em 
Manaus, as pessoas deixavam seus parentes sozi-
nhos nos hospitais e saíam desesperados em busca 
de um cilindro desse gás essencial para os interna-
dos por conta do coronavírus. Para isso utilizavam 
suas economias e, não raramente, se endividaram 
com empréstimos para cobrir os altos custos e ga-
rantir assim mais algumas horas de vida para seus 
entes queridos. 

Assim que a crise de 
oxigênio teve início, 
a Igreja se mobilizou 
para também salvar 
vidas. Dom Fernando 
Barbosa (à direita), 
Bispo de Tefé, recebe 
oxigênio, fruto da 
generosidade de 
muitos.

©
 CNBB regional Norte I



5

dificuldade de oferecer alimentação aos irmãos e ir-
mãs que vivem nas nossas ruas também aumentou”. 
Em resposta às necessidades atuais, a Igreja local 
intensificou seu serviço para pessoas em situação 
de rua. “Estamos na busca por recursos para atender 
aos irmãos e às irmãs mais carentes, especialmente 
no que diz respeito à alimentação. Mesmo passada 
essa segunda onda teremos muito mais pobres que 
no momento. Tivemos também o óbito de três sacer-
dotes e muitos dos membros das nossas comunida-
des”, relata Dom Leonardo.

A ACN está ajudando a Igreja no Brasil a continu-
ar sua missão de levar amparo espiritual e também 
material aos que mais precisam durante a pandemia. 
Em 2020, centenas de projetos possibilitaram que sa-
cerdotes, religiosas e missionários realizassem um 
incrível trabalho de amor ao próximo. Porém, desde 
o início deste ano, muitos outros pedidos de socorro 
chegaram da região amazônica para a ACN, pois a si-
tuação ainda está muito difícil. Contamos mais uma 
vez com a sua heroica doação, que permite manter o 
trabalho de tantos heróis da fé!

               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.

Familiares relataram que chegaram a pagar cerca 
de R$ 6.000 para garantir mais 3 horas de oxigênio, 
ou seja, mais 3 horas de vida. Apesar de todo o esfor-
ço, em menos de uma semana mais de 50 pacientes 
morreram asfixiados por causa da falta de oxigênio 
no estado. Outros morreram por falta de leitos de UTI 
e outros ainda por não conseguirem transferência 
para outros hospitais. No total, 2.195 pessoas morre-
ram de Covid em Manaus apenas no mês de janeiro, 
um aumento de mais de 700% em comparação com 
dezembro de 2020.

O problema atingiu os demais municípios do 
Amazonas e outros estados do norte do Brasil, onde 
também pessoas morreram asfixiadas por conta da 
falta de oxigênio. À ACN, Dom Leonardo Steiner, Ar-
cebispo de Manaus, diz que está em contato com os 
demais bispos em um trabalho de constante ajuda 
oferecido pela Igreja: “É possível saber das neces-
sidades maiores e ver como podemos nos apoiar e 
ajudar. A maior dificuldade são as distâncias, o aces-
so a hospitais que possam assistir aos doentes mais 
graves. Hoje conseguimos enviar oxigênio para vá-
rias cidades, foi uma ajuda muito grande. Estamos 
em busca agora de mini usinas de oxigênio, o que 
resolveria vários problemas.”

Dom Leonardo lembra ainda que o colapso do 
sistema de saúde do Amazonas trouxe um ou-
tro agravante: “O número de pobres aumentou, e a 

Dom Leonardo Steiner com equipamentos de saúde: “É possível 
saber das necessidades maiores e ver como podemos nos apoiar e 
ajudar.”

A Igreja em Manaus trabalha para ajudar 
também a população mais carente, que 
aumentou muito durante a pandemia.

©
 CNBB regional Norte I

©
 Padre Hudson Ribeiro
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   Igreja pelo mundo

A Irmã Aparecida e o Bispo Luiz 
Fernando Lisboa sabem que os re-
fugiados e deslocados precisam 
também de ajuda espiritual e psi-
cológica. E é isto que eles preten-
dem fazer. Em cursos intensivos, 
religiosas, padres e leigos recebem 
uma formação sobre o contex-
to psicossocial e aprendem como 
acolher os traumatizados, oportu-
nizando o resgate da esperança. 

Está nascendo uma pastoral 
destinada a redirecionar as pes-
soas para a vida quotidiana, tor-
nando-as aptas a dominar os seus 
traumas. A ACN se comprometeu 
em ajudar com os custos que en-
volvem essa formação (desde o 
deslocamento, alojamento, alimen-
tação e material didático) para que 
as religiosas, padres e leigos pos-
sam se preparar melhor diante das 
exigências locais. Dessa forma, os 
corações partidos ficarão curados 
e as feridas da alma cicatrizarão.

A salvação começou 
com a Anunciação e o 
“sim” de Maria. Para São 
José, a princípio foi uma 
catástrofe. Até que Deus lhe 
comunicou em sonhos os 
seus planos. José obedeceu 
e desempenhou um “papel 
central na história da 
salvação”, como escreve o 
Papa Francisco em sua carta 
para o Ano de São José (Patris 
Corde). “São José lembra-nos 
que todos aqueles que estão, 
aparentemente, escondidos 
ou em segundo plano, têm um 
protagonismo sem paralelo na 
história da salvação.”

As Irmãs da Anunciação, na Dio-
cese de Pemba, em Moçambique, 
estão em segundo plano, tal como 
São José. Estão entre as primeiras 
que cuidam das feridas da alma: 
traumas com que elas e os padres 
repetidamente se deparam no tra-
balho pastoral. São feridas abertas 
na vida de inúmeras pessoas pela 
perda de entes queridos devido ao 
terrorismo; pela perda de bens e 
propriedades devido a expulsão ou 
catástrofes naturais; pela destrui-
ção dos projetos de vida daqueles 
que agora são refugiados.

Como lidar com as pessoas que 
vagam desesperançadas e sem 
rumo? Estima-se mais de 600 mil, 
sendo que a maioria tem menos de 
vinte anos de idade. Como se cura 
a perda da pátria, da identidade? 
Como é possível salvá-las do de-
sespero, que leva à superstição?

Traumatizados e 
sem esperança
Um refúgio para crianças: as pequenas almas encontram paz com as irmãs.
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Amigos
A Quaresma deste ano, precisa-
mente devido à nova experiência 
de como lidar com as consequên-
cias de uma pandemia mundial, 
é particularmente adequada para  
que todos possamos refletir e 
examinar: será que nós mesmos, 
mas também a sociedade da qual 
somos parte, nos tornamos ou 
não mais coerentes com as exi-
gências de Jesus Cristo?

Vamos nos concentrar na situa-
ção do país em que vivemos. Não 
somos confrontados com uma 
crescente intolerância contra os 
ensinamentos de Cristo, também 
aqui? Não nos deparamos todos 
os dias com a tentativa de trans-
formar o direito humano à vida 
em um direito ao aborto ou ao 
suicídio assistido? Não percebe-
mos a discriminação, que já nem 
é mais tão sutil, contra pessoas 
que querem viver os valores cris-
tãos também em sua profissão?

Perante tudo isso, teremos que 
nos preparar, em algumas pou-
cas décadas, para os questio-
namentos dos nossos netos e 
bisnetos, com as seguintes per-
guntas: “Como foi possível acon-
tecer isso? O que você fez para 
evitar isso?”

Aproveitemos a preparação da 
Páscoa para levantar nossa voz, 
onde pudermos, contra a prolife-
ração dessa mentalidade atual, 
ou pelo menos rezar para que o 
Espírito Santo nos mostre a todos 
o caminho certo.



Caros


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

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

 ̧ Ser benfeitor da ACN é...
Eu entendo que, ser um Benfeitor 
da ACN, é a melhor forma de louvar 
a Deus e socorrer quem precisa. 
Situações extraordinárias exigem 
condutas também extraordinárias. 
O dever moral de ajudar é focado no 
que parece mais urgente e neces-
sário. A recompensa é deixar Deus 
contente, contribuir para o bem co-
mum, se colocar no lugar do outro 
e entender melhor a fragilidade da 
vida. Sejamos solidários uns com 
os outros. Importante é ajudar fí-
sica e materialmente as pessoas e 
evangelizá-las. Obrigado ACN! Paz e 
Bem!! De um benfeitor do Brasil

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

   História ACN

   Necessidade, amor e
             gratidão: as cartas de vocês

Presidente Executivo 
Internacional

Thomas Heine-Geldern

Padre Werenfried van Straaten

Nós, a pequena minoria que vive na paz e no conforto, temos um 

caminho bem diferente para o céu se comparado ao da imensa 

maioria que sucumbe sob privação e medo, sofrimento e fome.

 ̧ O mal não tem a última palavra
Cristo ressuscitado é nossa con-
solação diante da dor que estamos 
todos sofrendo devido à pandemia 
do coronavírus. Nós, Irmãs fran-
ciscanas de clausura, oferecemos 
diariamente nossa vida por toda a 
humanidade, convencidas de que é 
Cristo quem sofre em cada pessoa 
doente ou necessitada. No semblan-
te da dor e da morte, brilha sempre a 
luz de Jesus Cristo. Ele já triunfou e o 
mal não tem a última palavra, essa 
é a nossa esperança que retransmi-
timos a vocês. Nossa oração, mes-
mo que oculta, os acompanham. 
Das Irmãs Franciscanas do México



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

Qaraqosh, Iraque

O Papa Francisco programou uma viagem 
ao Iraque de 5 a 8 de março. Um dos lugares 
previstos para receber sua visita é Qaraqosh, 
que antes da invasão do grupo Estado 
Islâmico era a cidade cristã mais populosa do 
Iraque.

Graças aos seus benfeitores, a ACN pôde 
ajudar milhares de cristãos que perderam 
seus lares e familiares. Entre esses cristãos 
estão famílias que receberam alimento e 
abrigo, crianças órfãs que precisavam de lar e 
escola, idosos que necessitavam de cuidados 
e medicamentos. O próprio Papa Francisco 
também ajudou nessa iniciativa da ACN.

Agora, também com a ajuda dos benfeitores 
da ACN, muitas famílias cristãs puderam 
voltar para seus lares em segurança. A 
visita do Papa Francisco é mais uma luz de 
esperança para esses nossos irmãos que 
sofreram barbaridades simplesmente porque 
mantiveram firme sua fé em Cristo.

É um momento de esperança. Uma esperança 
que você também ajudou a construir. Obrigado 
Papa Francisco! Obrigado benfeitores da ACN!


