
“Neste momento histórico, 
principalmente com a segunda 
onda da pandemia, a fome 
realmente grita. Temos 
várias famílias que não se 
sustentam. Muitas vieram do 
interior com a esperança de 
encontrar o sustento na cidade, 
mas encontraram a fome e o 
desemprego.” Frei Braghini
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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



3

Assistente Eclesiástico 
Nacional

Fr. Rogério Lima, O. Carm.

   Palavra viva

Libertai-nos das 
paralisias do egoísmo 
e acendei em nós o 
desejo de servir, de 
fazer bem. Porque pior 
do que esta crise, só o 
drama de a desperdiçar 
fechando-nos em 
nós mesmos. Vinde, 
Espírito Santo! 

Papa Francisco 
Missa de Pentecostes 
(2020)

Através do Eco do Amor é possí-
vel constatar que a vida e missão 
da Igreja, em todo o mundo, é uma 
permanente atividade do Espírito 
Santo. Sem a vitalidade do Espírito 
não existe dinamismo, não há cria-
tividade no anúncio do Evangelho 
e nos fecharíamos na partilha gra-
tuita dos dons e carismas.

Mas, lá no início, era preciso 
compreender a amplitude da mis-
são que os cristãos estavam as-
sumindo. Não era evidente se o 
Evangelho deveria ser transmitido 
a todas as pessoas ou somente aos 
judeus, como boa parte da comuni-
dade acreditava. Eis uma questão 
que a Igreja primitiva precisaria 
resolver. Hoje, entretanto, está bem 
claro. O próprio livro dos Atos dos 
Apóstolos (11,1-18) nos ajuda na 
reflexão, mostrando que o Espírito 
Santo impulsionou – e impulsiona 

– o encontro da Boa Nova de Jesus 
Cristo com outros povos, nações e 
culturas. É o Espírito que orienta 
toda atividade da Igreja, discernin-
do o que se deve fazer.

Quando nos abrimos ao Espíri-
to Santo, deixamos de ser ouvin-
tes da Palavra e passamos a viver 
a Palavra, inseridos em uma união 
fraterna experimentada pelos pri-
meiros discípulos, onde tudo era 
comum entre eles e, por isso, não 
havia necessitados. O Espírito nos 
recorda e nos impulsiona para 
não abandonarmos este sonho de 
Deus, tornando-nos a todos criati-
vos diante dos diferentes apelos do 
nosso tempo. 

Com o retorno de Jesus ao Pai, 
não caminhamos sozinhos, o Es-
pírito suscita sempre um “Novo 
Pentecostes” na vida da Igreja. Por-
tanto, coragem! Temos muito o que 
realizar, a começar pela ajuda aos 
irmãos que, sem forças, não supor-
tam mais o peso que carregam.

Um dos sinais que acompanha 
quem se deixa guiar pelo Espírito 
Santo é o amor. E o mundo de hoje 
está carente e necessitado por ver 
em nós este sinal.

um novoPentecostes
Com a solenidade 
de Pentecostes se 
aproximando, me coloquei 
a refletir sobre o livro 
dos Atos dos Apóstolos, 
que bem poderia ser 
chamado de “Evangelho 
do Espírito Santo”. Isso 
porque toda a atividade na 
vida dos apóstolos e das 
comunidades cristãs são 
movidas pelo “empurrão” 
do Espírito Santo. 
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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.

Os frades capuchinhos, desde que 
chegaram ao Amazonas em 1909, 
começaram uma verdadeira e heroica 
missão. Quem conhece a Amazônia 
pode imaginar o que significa passar 
meses remando em pequenas canoas, 
subindo os rios enfrentado calor e 
perigo para doar a própria vida em prol 
da evangelização. Esta é a realidade 
dos Frades Menores Capuchinhos do 
Amazonas e Roraima.

No projeto enviado recentemente para a ACN 
estava um pedido de urgência para Manaus 
enviado pelo Frei Paolo Maria Braghini: “Nós 
cuidamos de moradores de rua e trabalhamos 
a parte espiritual em vários pontos da cida-
de. Neste momento histórico, principalmente 
com a segunda onda da pandemia, a fome re-
almente grita. Temos várias famílias que não 
se sustentam. Muitas vieram do interior com a 
esperança de encontrar o sustento na cidade, 
mas encontraram a fome e o desemprego”. 

Diante da situação, os Frades Capuchinhos 
enviaram um projeto à ACN para a doação de 
centenas de cestas básicas. “Escolhemos, en-
tre tantas necessidades, algumas localidades 
na periferia e selecionamos as famílias jun-
tamente com os líderes das comunidades. Fo-
ram escolhidos os mais necessitados: famílias 
numerosas e muito carentes, muitas viúvas, 
doentes tuberculosos e pessoas desemprega-
das que dificilmente terão uma oportunidade 
nesta vida”, conta Frei Paolo.

   Projeto do mês

Com a ajuda da 
ACN, os Frades 
Capuchinhos 
distribuem 
centenas de 
cestas básicas 
para famílias 
carentes em 
Manaus.

GRITA
QUANDO A FOME
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As cestas chegam para pessoas como a 
Dona Fátima da Conceição, do bairro Terra 
Nova: “Esta doação chegou num momento 
tão difícil que estamos enfrentando. Vocês 
nos ajudaram com o alimento de cada dia. 
Sou muito grata! Que Deus abençoe a cada 
pessoa que ajudou a fazer com que isso 
acontecesse”.

A ação dos freis não é uma simples entre-
ga, a cesta básica é “embrulhada” com dig-
nidade e busca de soluções permanentes. O 
projeto durará em torno de 7 meses, porque 
os freis buscam fazer um acompanhamen-
to dessas famílias. Junto com as cestas os 
freis entregam algumas sementes para in-
centivar um cultivo doméstico, uma peque-
na cultura, mesmo que em vasos simples.  
“Onde é possível, incentivamos o cultivo de 
animais, como galinhas. Queremos tirar a 
mentalidade só de receber. Eles devem fa-
zer algo para sair dessa situação quando é 
possível”, completa Frei Paolo.

Toda essa ajuda se tornou realidade gra-
ças aos benfeitores da ACN, aos quais Frei 
Paolo é muito grato: “Queridos benfeitores 
da ACN, quero, de coração, em nome de to-
dos os Frades Capuchinhos do Amazonas e 
Roraima e, de modo especial, em nome das 
centenas de famílias beneficiadas, dizer 
muito obrigado. Neste tempo gravíssimo de 
pandemia, que afeta a vida inteira das fa-
mílias nas periferias de Manaus, cuja vida 
se tornou dramática, essas cestas básicas 
são muito mais que uma ajuda para matar 
a fome - que realmente dói - é um sinal que 
Deus não abandona a estes pobres. Vocês, 
doadores, estão se tornando instrumento da 
Providência de Deus e fonte de esperança.”

Mais uma vez os benfeitores da ACN 
permitiram a “multiplicação dos pães” a 
partir da doação de cada um. Com a pande-
mia ainda afetando a vida dos mais neces-
sitados, os pedidos continuam chegando. A 
ACN conta com a sua ajuda para que mais 
milagres como esse possam acontecer. 
Faça sua doação!
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aumento significativo na gravi-
dade das principais categorias 
de perseguição e opressão.

Muitas vezes a religião é 
utilizada como motivo para a 
discriminação, exclusão e per-
seguição de milhões de pes-
soas de todas as religiões em 
todo o mundo. É por isso que 
a ACN deseja que este relatório 
aumente a consciência sobre 
a necessidade de protegê-los e 
defendê-los. Nos países onde 
a liberdade religiosa é garanti-
da, são lançadas as bases para 
uma convivência verdadeira-
mente humana, como pede o 
Papa Francisco.

Acesse via qr-code abaixo 
(ou link) o Relatório de Liber-
dade Religiosa em português 
disponível exclusivamente na 
página da ACN Brasil.

   Igreja pelo mundo

O “Relatório de Liberdade Re-
ligiosa no Mundo” é publicado 
desde 1999 e apresentado nos 
23 escritórios da Fundação ACN 
em todo o mundo, a cada dois 
anos. Além do Brasil, o Relatório 
foi apresentado em Roma, Paris, 
Madrid, Londres, Berlim, Toronto, 
Manila e outras cidades.

Com o relatório, a ACN quer 
sublinhar a liberdade religiosa 
como um direito fundamental 
(Art. 18 da Declaração Universal 
dos Direitos do Homem) e aler-
tar para graves retrocessos a 
este respeito em muitos países.

O Relatório leva à conclusão 
que a liberdade religiosa é vio-
lada em quase um terço dos pa-
íses do mundo. Em um total de 
196 nações, 62 enfrentam viola-
ções muito graves da liberdade 
religiosa. O número de pessoas 
que vive nesses países é pró-
ximo dos 5,2 bilhões, já que os 
piores infratores incluem al-
guns dos países mais popu-
losos do mundo como China, 
Índia, Paquistão, Bangladesh e 
Nigéria. Infelizmente, durante o 
período em análise, houve um 

Relatório de 
Liberdade Religiosa 
no Mundo

acn.org.br/relatorio-liberdade-religiosa

No dia 20 de abril, ACN lançou a 15ª edição do Relatório 
de Liberdade Religiosa no Mundo. Trata-se do único 
estudo realizado por uma instituição católica que analisa 
o respeito a este direito humano em todos os 196 países 
do mundo. Abrange todas as religiões. É também o único 
disponível em seis idiomas.
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Amigos
Nossa Senhora é aquela que, na 
santa Igreja, ocupa depois de Cris-
to o lugar mais elevado e o mais 
próximo de nós. Assim define a 
Constituição Dogmática Lumen 
Gentium no seu oitavo capítulo.

Mesmo os que não são tão devotos 
de Nossa Senhora concordam que 
os méritos dessa mulher no Plano 
da Salvação a tornam simples-
mente especial.

À minha maneira, costumo dizer 
que, Maria não cursou uma facul-
dade nem tinha um emprego fixo; 
morava na periferia, compro-
metida com José, o marceneiro, 
quando se viu grávida; e, mes-
mo grávida, se pois a serviço da 
prima Isabel – gestante há mais 
tempo – lavando e cozinhando 
para ela. Depois dessa odisseia, 
gasta toda a sua vida sendo mãe. 
Não poupou esforços nessa mis-
são nem mesmo quando o esposo 
veio a faltar: tudo pelo seu filho.

Assim foi Maria, que não compre-
endia todas as coisas que aconte-
ciam ao seu redor, mas guardava 
e refletia tudo em seu coração. 
Dessa forma se tornou exemplo de 
santidade no quotidiano da vida.

Agora, no Céu, Maria continua 
sendo mãe, de Jesus e nossa – afi-
nal ganhamos o presente da sua 
maternidade. Ela não poupa es-
forços, ainda hoje, para socorrer a 
todos os filhos que a ela recorrem. 
Por isso, confiemos à Mãe do Céu 
as nossas aflições neste momen-
to tão delicado em que vivemos.
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 ̧ Minha vida tornou-se oração
Há anos eu apoio a ACN e sempre 
me alegro de poder ler com grande 
interesse o “Eco do Amor”. Agrade-
ço ainda pela edição de janeiro com 
as reflexões sobre Carlo Acutis: “A 
Eucaristia foi seu caminho para o 
céu”. Obrigada por essas páginas 
apaixonantes. Muitas vezes eu leio 
os textos duas ou três vezes, eles 
me fortalecem na minha vida de 
oração. Vivendo sozinha, com 83 
anos, posso dizer: “Minha vida tor-
nou-se oração”, e agradeço por po-
der dizer um alegre ‘sim’ ao amor 
de Deus. “Alegrai-vos sempre no 
Senhor” (Fl 4,4). Com essa palavra 

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

   História ACN

   Necessidade, amor e
             gratidão: as cartas de vocês

1951 - Lançamento da Campanha “Caminhões 

Capela” » 35 caminhões usados são convertidos 

em capelas móveis. Eles foram usados para levar 

a Igreja e os sacramentos entre os deslocados 

alemães e também para a distribuição de doações. 

lhes desejo alegria, saúde e cora-
gem na maravilhosa Obra Ajuda à 
Igreja que Sofre. De uma benfeitora 
da Suíça

 ̧ Deus olha para os pequeninos
Agradeço pela carta encorajado-
ra que recebi, na qual continuam 
pedindo nossas orações. Confir-
mamos que rezarei. Nossa pobre 
existência diante de Deus já é uma 
oração. Por sermos tão pequenos, 
temos uma condição apropriada 
para implorar a Deus que conceda 
sua misericórdia a todos os que 
dela necessitam. De uma benfeitora 
da Alemanha

Colaborador ACN
Diácono Bruno



ACN – Ajuda à Igreja que Sofre
Participe você também desta Obra de Amor. 
Conheça, Reze e Ajude!
acn.org.br

   Imagens do cristianismo

Mas o Pai das 
misericórdias quis que a 
aceitação, por parte da que 
Ele predestinara para mãe, 
precedesse a encarnação, 
para que, assim como uma 
mulher contribuiu para 
a morte, também outra 
mulher contribuísse para 
a vida. É o que se verifica 
de modo sublime na Mãe 
de Jesus, dando à luz do 
mundo a própria Vida, que 
tudo renova.

Papa Paulo VI, 
Constituição Dogmática 
Lumen Gentium

Faça uma
doação pelo
qr-code ao lado
ou acesse
acn.org.br/doacao

Evite o descarte 
deste informativo. 
Repasse-o a outra 
pessoa!




