
“A grandeza de São José é 
dificilmente reconhecida, 
pois consiste em virtudes que 
têm pouco valor aos olhos 
do mundo. Quem é que gosta 
de permanecer escondido, 
silencioso, pequeno, gentil, 
obediente?”
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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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   Palavra viva

“De José, devemos 
aprender o cuidado 
e responsabilidade: 
amar o Menino e 
sua Mãe; amar os 
sacramentos e a 
caridade; amar a 
Igreja e os pobres.” 

Papa Francisco, 
Exortação Apostólica 
Patris Corde

Há mais de um ano que o 
mundo está tentando vencer 
a crise do coronavírus. E 
justamente neste momento, 
o Papa Francisco proclama 
surpreendentemente o “Ano 
de São José”. Sim, tempos 
de confusão e desespero 
exigem um “gestor de crises” 
experiente. Não foi o próprio 
Deus quem escolheu José 
para o maior e mais arriscado 
empreendimento da história, 
a Obra da Salvação? Não foi a 
esse homem justo e carpinteiro 
de profissão que Ele confiou o 
que de mais precioso tinha: seu 
Filho com sua mãe, Maria? José 
foi chamado a assumir o lugar 
de Deus Pai na terra, para ser, 
por assim dizer, o representante 
dEle na terra. Um chamado para 
o qual os patriarcas, profetas, 
reis, apóstolos, papas, e todos 
os homens só podem olhar com 
admiração. 

Mas também José teve de apren-
der que não existe grande vocação, 
nem existe grande amor, sem gran-
des sacrifícios. O Evangelho nos re-
lata: “...antes que coabitassem, Maria 
achou-se grávida...” (Mt 1,18). Existe 
sofrimento maior para quem está 
apaixonado do que descobrir que 
sua noiva está esperando um filho 
de outra pessoa? Mergulhado em 
uma crise existencial, José perma-
neceu em silêncio, rezou e esperou 
em Deus. Esperou contra toda a es-
perança (cf. Rm 4,18), confiando para 
além de seu limite, e assim se tor-
nou pai na fé para todos os homens. 
Mas esse foi apenas o começo. 

José passou por momentos de 
severas provações e lutas espiritu-
ais, mas ele sabia que só era preciso 
servir com amor. “São José é o mo-
delo dos humildes. Ele é a prova de 
que não se necessitam ‘grandes coi-
sas’, mas requerem-se somente vir-
tudes comuns, humanas, simples e 
autênticas”, disse São João Paulo II.

A grandeza de São José é difi-
cilmente reconhecida, pois con-
siste em virtudes que têm pouco 
valor aos olhos do mundo. Quem é 
que gosta de permanecer escon-
dido, silencioso, pequeno, gentil, 
obediente? Na verdade, José viveu 
sempre na “sombra”. Certamente 
ele conhecia, como nós, o peso das 
próprias fraquezas e imperfeições, 
mas, ao lado de Maria e da Crian-
ça, ele crescia dia após dia no amor 
abnegado. Olhar para eles, para a 
pureza deles, era uma constante 
exigência e, ao mesmo tempo, sua 
maior felicidade.

Jesus fez de José, seu fiel pai 
adotivo, um protetor para todas as 
necessidades. Ele é capaz de obter 
de Jesus tudo para nós, pois assim 
como o Filho foi obediente a seu pai 
adotivo na terra, assim também Ele 
lhe concederá no céu tudo o que 
este lhe pedir. Certamente o seu 
desejo é que em cada um de nós 
brilhe a luz pascal, aquele amor 
humilde que é capaz de superar 
qualquer crise e vencer todo mal.

Abençoada e feliz Páscoa!

Assistente Eclesiástico 
Internacional

Pe. Martin M. Barta

SãoJosé
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   Testemunho de Amor

               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.

Tornando sonhos 
realidade

Quem caminha junto chega longe (no Céu)
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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.

“Quem caminha sozinho chega 
rápido, mas quem caminha junto 
chega longe” Clarice Lispector

Esta frase representa a identidade 
de cada benfeitor da ACN que, abrin-
do mão de conquistar rápido gran-
des investimentos para o seu próprio 
bem-estar, doam para construir o 
bem de milhares de cristãos em ne-
cessidade. Essa é a sua história, e a 
sua doação é a resposta de quem de-
cidiu não caminhar sozinho.

Tendo em vista a convicção de ca-
minhar junto, uma benfeitora, que 
prefere não se identificar e guardar 
em segredo a sua ação, ousou no 
amor: mesmo que em condições difí-
ceis, ela doou o valor da venda de um 
imóvel para a ACN, dizendo: “Deus me 
ajudou a realizar um sonho, agora eu 
quero tornar realidade o sonho de ou-
tras pessoas”.

Ela continua, “não pense que 
somos ricos, tudo que temos foi 
conquistado com muita luta e prin-
cipalmente oração. Às vezes nos fal-
tava o essencial, rezávamos e Deus 
providenciava mais do que tínhamos 
pedido. Então eu doava esse ‘a mais’ 
porque entendia que a sobra não era 
minha, era o bem de outra pessoa que 
Deus tinha feito chegar nas minhas 
mãos.” Como ela, inúmeros benfeito-
res doam o seu “óbolo da viúva”, reti-
rando o que podem da renda de casa 
para aliviar o sofrimento de pessoas 
que nunca viram, de nomes que nun-
ca pronunciaram, mas que, em Deus, 
sabem: somos irmãos.

Nossa benfeitora tinha o sonho de 
ter uma casa própria, mas esse inves-
timento parecia impossível. Depois de 
anos de muito trabalho e de muita ora-
ção, a família, enfim, realizou o sonho 

de sair do aluguel. Mas não acabou por 
aí. Três anos depois, a bênção foi do-
brada e ela pôde comprar outro imó-
vel. “Deus realizou o impossível”, ela 
reconhece emocionada. Tocada pela 
bondade de Deus, ela decidiu retribuir 
ajudando outras pessoas. Resolveu 
que venderia o primeiro imóvel e do-
aria o valor da venda. “Minha família 
não aceitou no início, afinal, esse di-
nheiro nos ajudaria em outras coisas. 
Mas eu estava decidida, aquela casa 
representava o sonho de outras pes-
soas e eu não podia ignorar o que Deus 
estava colocando no meu coração.”

Com o dinheiro e conquistada a 
aprovação da família, faltava saber 
para onde doar. Assistindo a um ví-
deo do Papa Francisco, no qual ele 
pede apoio aos projetos da ACN, ela 
encontrou sua resposta. Mas ficou di-
vidida quando, pouco tempo depois, 
assistiu ao programa “A Igreja pelo 
Mundo”, que mostrava uma institui-
ção que ajudava pessoas no mundo 
inteiro. Quando pensou em dividir o 
valor entre as duas obras, descobriu 
que se tratava da mesma. Era uma 
confirmação do céu! 

A doação dessa benfeitora levou aju-
da material e de evangelização a povos 
na África; ajudou a reconstruir a vida 
de cristãos vítimas do terrorismo no 
Iraque; permitiu o acolhimento e a ca-
tequese de pessoas em situação de rua 
que foram socorridas por comunidades 
católicos no Brasil; além de milhares de 
atos de bondade pelo mundo inteiro. 
Agradecemos incansavelmente, mas 
sabemos que a nossa gratidão nunca 
será suficiente para compensar tanta 
generosidade. Por isso, rezamos para 
que este “caminhar junto” que cada 
benfeitor escolheu ao invés de “cami-
nhar rápido”, os leve longe, os leve até 
o Céu, o maior e mais recompensador 
sonho que todos podemos querer.

Em nome dos 
pequeninos de 
nosso tempo 
e, portanto, 
prediletos de 
Deus, o nosso 
muito obrigado!
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   Igreja pelo mundo

“Nada, 
senão o 
amor de 
Cristo”

» CAMARÕES
Há mais de 20 anos as “Irmãs 

da Divina Providência” trabalham 
em um povoado no interior dos Ca-
marões. As pessoas vivem daquilo 
que conseguem colher nos cam-
pos. A Irmã Regina diz: “Estamos 
felizes aqui entre os pobres”. Isso 
corresponde ao lema da fundadora 
de sua congregação: “Nada, senão 
o amor de Cristo”. Nesse espírito, 
as Irmãs criaram uma escola de 
ensino fundamental que atende a 
305 alunos e uma creche que cui-
da de 101 crianças. Também cola-
boram na paróquia e na pastoral 
dos jovens, além de manter um 
ateliê de costura para as mulhe-
res da comunidade. E quando al-
guém precisa de atenção médica, 
ou quando algum outro problema 
precisa ser resolvido, para onde 
vai o povo? Também às Irmãs. Ne-
las o povo encontra apoio e o amor 
de Cristo. Mas para poderem con-
tinuar a missão, elas precisam de 
ajuda para o próprio sustento, e foi 
isso que nos pediram.

Como é a vida nas periferias 
da sociedade? É preciso 
ir lá para ver. As irmãs já 
estão lá. Elas não julgam, 
compreendem. Elas não 
dizem o que se poderia e 
deveria fazer, elas fazem. 
Vivem a misericórdia até o 
fim, como nos dois exemplos 
a seguir.

» LÍBANO
26 freiras idosas da Ordem das 

Irmãs Basilianas vivem e rezam 
no convento de Nossa Senhora da 
Anunciação, na periferia de Beiru-
te. Ali era a sede da congregação, 
mas agora foi convertido em um 
lar para as idosas. As 26 Irmãs 
serviram a Igreja durante toda a 
vida. Elas eram como “velas” que 
irradiavam luz e calor a milhares 
de pessoas, enquanto consumiam 
a si mesmas. Elas sempre tiveram 
misericórdia e davam suas vidas 
por aqueles que não sabiam mais 
como continuar. Agora, já idosas, 
elas mesmas dependem da ajuda 
e da misericórdia de outros. Elas 
precisam de cadeiras de rodas, an-
dadores, fraldas geriátricas, medi-
camentos e muito mais. Os custos 
de tudo isso excedem em muito os 
recursos disponíveis.

Também as cuidadoras que se 
dedicam dia e noite às irmãs aca-
madas e fracas precisam ser re-
muneradas. Aquelas “velas” ainda 
estão acesas, pois elas rezam. A 
Irmã Nada Tanios, superiora do lar 
das idosas, diz que a ACN é a espe-
rança delas. “Ninguém mais está 
nos apoiando”. As Irmãs são dignas 
de toda compaixão. E não devemos 
permitir que tais “velas” de vida se 
apaguem antes de seu tempo.

Irmã Regina

Irmãs da 
Divina 
Providência 
– certeza 
de apoio e 
acolhida 
(Camarões).

Velas acesas 
– as irmãs 
idosas deram 
a sua vida por 
tantos que 
buscaram 
nelas um 
socorro 
(Líbano).



7



Amigos
Ainda estamos todos sob o im-
pacto da pandemia; as restrições 
impostas e necessárias nos des-
gastam, ainda mais para famílias 
com crianças pequenas.

Mesmo nas democracias oci-
dentais, as bases da convivência 
pacífica e solidária estão sendo 
postas à prova por ações muitas 
vezes propensas à violência. Em 
muitas partes do mundo, as pers-
pectivas de um futuro comum 
e próspero para a humanidade, 
baseado no respeito mútuo e no 
respeito aos direitos humanos, 
estão se tornando cada vez mais 
sombrias.

A guerra, a opressão e a persegui-
ção são cada vez mais avaliadas 
como soluções para os proble-
mas. Soma-se a isso, para nós ca-
tólicos, a pressão cada vez mais 
agressiva do mundo secular, que, 
sem Deus, quer fazer do homem 
a medida de todas as coisas. Esse 
mal-estar é ainda intensificado 
pelas disputas de rumos na Igre-
ja, que certamente vão contra a 
missão dada por Jesus e os esfor-
ços do Santo Padre.

É nesta situação de angústia que 
celebramos a Páscoa deste ano. 
Nossa fé ainda é suficiente para 
percebermos o poder da Ressur-
reição e assim superarmos a es-
curidão do nosso tempo?

Rezemos juntos por essa inten-
ção! Feliz Páscoa!



Caros


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

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

 ̧ Dever sagrado
Com meus 92 anos eu estou priva-
da, desde março de 2020, de sair por 
conta das leis de segurança. Nos-
sas igrejas privadas de realizar em 
plenitude a missão de evangelizar 
seus filhos. Só Deus sabe quando 
tudo isso vai acabar. Quanto a pe-
quena ajuda que dou, eu não quero 
parar. Sinto que a ACN é um dever 
sagrado. De uma religiosa do Brasil

 ̧ Alimento para a alma
Obrigado pelo envio do Eco do Amor 
que está sempre tão repleto de to-
dos os magníficos projetos que a 
ACN realiza onde a Igreja sofre ou 

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

Em 1966, no antigo Zaire (atual 

República Democrática do 

Congo), foi fundada a primeira 

congregação de religiosas 

africanas com a ajuda do Padre 

Werenfried – as Filhas da 

Ressurreição.

é perseguida. É um alimento ma-
ravilhoso para a alma. De um padre 
da Irlanda

 ̧ Admiração e reconhecimento
Quero agradecer de coração por 
dar-nos a conhecer tantas pessoas 
que vivem em condições difíceis, 
mas que mesmo assim não perdem 
a esperança e a alegria de viver. O 
trabalho que os senhores fazem, 
com uma equipe de pessoas boas, 
em favor daqueles que sofrem no 
mundo, merece imensa admiração 
e reconhecimento, e somente Deus 
pode recompensá-los por isso. De 
um benfeitor da Eslováquia



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

Kinshasa, 
República 

Democrática 
do Congo 

Uma menina 
aprendendo a 

desenhar no 
colo da irmã.


