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No ano de 2020, as palavras “salvação” 
e “cura” tomaram um novo significado 
para toda a humanidade. A pandemia, 
que afetou a todos, nos tornou 
dolorosamente conscientes de quão 
pouco nós humanos podemos confiar 
em nossas próprias forças e de quanto 
dependemos da salvação e cura que 
Deus nos proporciona.

Muitos de nós estamos sofrendo 
a perda de pessoas queridas. O 
isolamento social, o medo de infecção, 
a preocupação com os familiares e 
também as restrições dolorosas à vida 
na Igreja marcaram o ano de 2020. Mas 
apesar de tudo, também foi um ano 
no qual pudemos vivenciar a graça de 
Deus de forma especial. Isso também se 
aplica a nós na ACN: como nunca antes, 
sentimos o quanto nossos benfeitores, 
nossos parceiros de projeto e nós 
formamos uma grande família espiritual, 
permanecendo próximos uns dos outros 
em oração e apoio mútuo. Juntos, 
vivenciamos a maravilhosa realidade 
espiritual da comunhão dos santos!

Vimos como nossos benfeitores, apesar 
do próprio sofrimento e das próprias 
dificuldades – muitas vezes financeiras 
– abriram seus corações ainda mais 
generosamente do que nunca às 
necessidades de suas irmãs e irmãos 
na fé. Isso nos mostra que, mesmo em 
tempos que nos parecem escuros, Deus 
nos dá a luz de Sua graça e opera em nós 
as maravilhas de Seu amor. 

Caros amigos e benfeitores, 

Cardeal Mauro Piacenza
Presidente da Fundação Pontifícia 
Aid to the Church in Need

Recebemos pedidos de socorro de várias 
Igrejas locais. Elas clamavam alto por 
ajuda. Com a pandemia, as necessidades 
aumentaram em todo o mundo. Muitos 
cristãos aflitos continuaram a caminhar 
numa verdadeira encruzilhada de 
pobreza, exclusão e perseguição durante 
esse tempo. Principalmente a África se 
tornou novamente um “continente de 
mártires” em 2020. 

Com sua ajuda, caros benfeitores e 
amigos, a bondade de Deus se tornou 
concretamente visível para nossos 
irmãos e irmãs. 

Rezamos por vocês e por todas as 
pessoas que estão nos seus corações; 
que Deus os recompense por sua 
generosidade e os proteja durante este 
momento ainda dramático da pandemia. 
Ao mesmo tempo, também pedimos que 
rezem por todos que estão em risco de 
cair sob a cruz. Que Nossa Senhora das 
Dores nos ajude a nos tornarmos um 
altruísta Simão de Cirene para ela.  

Com uma bênção de todo coração



4 | ACN Relatório de atividades 2020



ACN Relatório de atividades 2020 | 5

Caros amigos, o Senhor faça com que dê cada 
vez mais fruto a vossa oração e vosso compro-
misso pela missão da Igreja em todo o mundo, 
sobretudo onde ela sofre de forma espiritual e 
material ou é discriminada e perseguida.

Do coração, dou-vos a todos a minha bênção.

Papa Francisco  
aos membros e benfeitores da 
ACN, na audiência geral de 2 de 
outubro de 2013, em Roma

» Do coração, dou-vos a  
todos a minha bênção.«

A Aid to the Church in Need é 
uma fundação pontifícia que 
está incumbida de atuar em 
nome da Igreja.
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Sobre nós
Conheça a ACN nas páginas seguintes. As nossas origens e a história 
de nossa missão. As nossas prioridades de apoio no ano de 2020.

| Sobre nós
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» A ACN ajuda cristãos perse-
guidos e oprimidos pelo terror 
no mundo inteiro. « 

É desde sempre que a Igreja se preocu-
pa com as pessoas necessitadas e em 
sofrimento. Além da sua missão pastoral, 
a Igreja empenha-se no mundo como 
patrocinadora de instituições sociais 
e apoia em muitas regiões de crise as 
pessoas que sofrem privações.

Mas o que muita gente não sabe: a pró-
pria Igreja também necessita muitas ve-
zes de ajuda urgente, especialmente nos 
países em desenvolvimento e nos países 
atingidos pela expulsão, perseguição ou 
catástrofes. De acordo com nossos cál-
culos, quase 70% da população mundial 
vive em países nos quais eles não podem 
exercitar livremente sua fé, e metade da 
população vive em países com verdadeira 
perseguição. O direito fundamental da 
liberdade religiosa não é garantido em 
pelo menos 62 países. 

Mais de 400 milhões de cristãos vivem 
em países dominados por perseguição.
Nesses países, dificilmente é possível, ou 
mesmo impossível, manter a infraestru-
tura eclesiástica e garantir uma existên-
cia dignamente humana dos fiéis por 
seus próprios meios. Em muitos destes 
países, os donativos em dinheiro são a 
única fonte de receita para a Igreja.
 

Diferente da maioria das organizações 
de auxílio, que aliviam o sofrimento 
social das pessoas, a ACN concentra-
-se no apoio a Igrejas locais, para que 
possa perpetuar-se o amor cristão ao 
próximo.

Nascida em 1947 como Obra de auxílio 
para refugiados de guerra e reconhe-
cida desde 2011 como Fundação Pon-
tifícia, a ACN   apoia em todo o mundo 
os cristãos sempre e onde estes sejam 
perseguidos ou oprimidos, ou sofram 
de necessidade material. Tudo isto 
provém exclusivamente de donativos 
privados, pois a nossa fundação não 
recebe qualquer apoio oficial.

Sob o lema “informar, orar e ajudar”, 
prestamos apoio a cristãos de todo o 
mundo, juntamente com centenas de 
milhares de benfeitores e parceiros de 
projeto. Além disso, empenhamo-nos 
de forma interconfessional na liberda-
de religiosa e na reconciliação. A nossa 
crença na força do amor ao próximo e a 
nossa experiência de décadas encora-
jam-nos a continuar a percorrer este ca-
minho e a motivar as pessoas em todo 
o mundo para ajudar a nossa Obra.

Irmã Annie Demerjian, 
parceira de projeto, Síria

Thomas Heine-Geldern, 
Presidente Executivo

»   Estou muito agrade-
cida por tudo o que 
fizeram pelos nossos 
necessitados. Deus 
vos proteja a vós e aos 
vossos irmãos cris-
tãos. «

| Sobre nós
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Desde a fundação há 74 anos, a ACN – 
também conhecida como Aid to the Church 
in Need (Ajuda à Igreja que Sofre, em 
português) – evoluiu para uma Obra de 
auxílio com uma ampla área de missão. 
Hoje podemos afirmar: o nosso nome é a 
nossa missão.

Atualmente, apoiamos anualmente cerca 
de 4.760 projetos pastorais em 138 países 
– muitos dos quais de longo prazo. Esta-
mos também muitas vezes no terreno, em 
regiões de crise há muito abandonadas 
por outras organizações de auxílio.

Para tal, precisamos, naturalmente, não 
apenas de meios pessoais e organizacio-
nais, mas também dos necessários meios 
financeiros. Somente com os donativos 
de mais de 345.000 benfeitores de 23 paí-
ses nos é possível satisfazer e impulsionar 
esses projetos com êxito.

 

As áreas de atividade do nosso 
programa de ajuda estão em cres-
cimento contínuo:

Subsídios para Missa (→ pág. 20)

Formação de sacerdotes e  
religiosos (→ pág. 22)

Ajuda existencial para  
religiosas (→ pág. 24)

Formação na fé de leigos  
(→ pág. 25)

Construção e reconstrução de 
edifícios da Igreja (→ pág. 26)

Meios de transporte para a assis-
tência espiritual (→ pág. 27)

Ajuda de emergência em guerra, 
expulsão, violência e catástrofes 
naturais (→ pág. 28)

Distribuição de Bíblias, livros reli-
giosos e meios audiovisuais  
(→ pág. 30)

Apoio jurídico (→ pág. 32)

Apoio de meios de comunicação 
para a propagação da fé  
(→ pág. 42)

Sobre nós | 

Igreja que Sofre - o nome é um programa.
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Mateus 25,40

As raízes da ACN nasceram no período 
após a Segunda Guerra Mundial. A Europa 
estava em ruínas, com milhões de pessoas 
deslocadas, traumatizadas, sem moradia e 
sofrendo de fome. Os refugiados de língua 
alemã da Europa Central e Oriental, foram 
alguns dos que mais sofreram. 

Nessa época de grande necessidade, o 
Padre Werenfried van Straaten fundou, 
a pedido do Papa Pio XII, a “Ajuda aos 
Sacerdotes do Leste” (“Ostpriesterhilfe”) 
na Abadia Premonstratense em Tongerlo, 
Bélgica, que mais tarde se tornou nossa 
atual associação pontifícia de assistência 
Aid to the Church in Need. 

Como iniciativa pastoral e ajuda material 
para os sacerdotes e fiéis da Alemanha que 
foram expulsos dos países do centro e leste 
da Europa após a Segunda Guerra Mundial, 
nossa associação já teve um grande 
espírito de reconciliação desde o início. 

Uma das primeiras ações da nossa 
associação de assistência foi a 
organização de alimentos e roupas para 
refugiados de guerra na Alemanha, 
que também receberam assistência 
espiritual. Era uma tarefa quase 
impossível, especialmente levando em 
conta que, na Bélgica e na Holanda, 
foram solicitadas doações de vítimas da 
ocupação alemã durante a guerra. Mas 
com apelos apaixonados pedindo amor 
ao próximo e reconciliação, o Padre 
Werenfried conseguiu dar início a uma 
onda de generosidade para ajudar. 

Principalmente os projetos originais 
chamaram muita atenção. Por exemplo, 
nossa associação de assistência 
enviou “sacerdotes mochileiros” às 
regiões da diáspora católica alemã 
em motocicletas e fuscas para prestar 
atendimento pastoral às pessoas 
deslocadas.

» Todas as vezes que fizestes isso a um 
destes meus irmãos mais pequeninos, 
foi a mim mesmo que o fizestes! «



ACN Relatório de atividades 2020 | 11

» O espírito de equipe entre colabora-
dores e voluntários é simplesmente 
maravilhoso e torna o nosso trabalho 
ainda mais valioso. « Mervyn Maciel, Reino Unido, 

colaboradora honorária

Origens e dedicação | 

Além disso, em 1950, iniciamos a 
“campanha de carros-capela”, na qual 
35 caminhões foram transformados 
em “capelas itinerantes” para pessoas 
deslocadas de sua terra natal. Nossa 
associação conseguiu repetidamente 
realizar projetos de sucesso para 
desafios excepcionais. Assim, nos 
anos da Guerra Fria, iniciamos uma 
ajuda inédita para a Igreja Católica 
perseguida nos países por trás da 
“Cortina de Ferro”. Na década de 60, 
os programas de auxílio também 
foram estendidos para a África, Ásia e 
América Latina. 

Graças a centenas de milhares de 
benfeitores que doam para a ACN, 
temos atualmente um valor anual de 
doações superior a 122 milhões de euros 
mundialmente. Uma história que, mais 
uma vez, prova como o amor prático ao 
próximo cresce da fé vivida.

Amor ao próximo como fé vivida concretamente.
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Existem numerosas Obras de auxílio 
que se dedicam a apoiar aqueles que 
sofrem. O que distingue a ACN dessas 
organizações? Somos a única organi-
zação católica internacional que se 
concentra no apoio pastoral e espiritual 
de cristãos perseguidos e sofredores.
 

Seguindo a nossa inclusão sob a 
égide do Vaticano, o nosso secreta-
riado-geral na Alemanha e os nos-
sos 23 departamentos nacionais, 
conseguimos construir uma rede 
única entre os benfeitores e a Igreja 
que sofre.

Amor ao próximo com eficiência 
e transparência.

| Organização
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Graças à sua organização global, a ACN 
consegue identificar rapidamente as neces-
sidades e reagir de imediato a projetos de 
auxílio. Isto é possível devido a um enqua-
dramento eficiente que reduz a um mínimo 
a burocracia para o exame minucioso e 
a aprovação de projetos destinados aos 
nossos parceiros de projeto.

O nosso secretariado-geral central apoia a 
angariação de fundos dos departamentos 
nacionais e examina anualmente cerca 
de 5.700 pedidos de ajuda provenientes 
de todo o mundo, que são verificados e 
aprovados ou também recusados pelos ór-
gãos de decisão. Através da nossa central, 
mantemo-nos em contato com parceiros 
de projetos em 138 países e cuidamos da 
aplicação adequada dos donativos.

Através dos nossos departamentos nacio-
nais, mantemo-nos em estreito contato 
com os nossos benfeitores. Os nossos 
secretariados, graças ao seu trabalho de 
relações públicas, garantem uma elevada 
transparência quanto ao destino dos do-
nativos e a utilização dos fundos no local, 
além de servirem de ponte entre parceiros 
de projetos e benfeitores.
 

Além disso, submetemo-nos ao exame 
anual das nossas receitas e gastos através 
de auditores, pois a confiança dos nossos 
benfeitores é a base do nosso êxito.

Irmã Hanan Youssef, parceira de projetos, Líbano

Analisamos anualmente mais de 5.700 pedidos 
de auxílio para projetos em 138 países.

» Estou sempre a agradecer ao Senhor 
pela ajuda. Sem a ACN, seria difícil 
continuarmos o nosso trabalho. «

Organização | 
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8,4% e 12,5%, respectivamente, para que a 
maior parte possível de recursos chegasse aos 
cristãos em cada local.

Assim, em 2020, conseguimos apoiar um total 
de 4.758 projetos em 138 países com cerca 
de 68,6 milhões de euros. Com mais 12,2 mi-
lhões de euros, agimos em defesa de cristãos 
desfavorecidos e perseguidos no mundo 
inteiro com informação, proclamação da fé e 
advocacia.

As heranças mais uma vez representaram uma 
parcela significativa do apoio da Igreja em 
2020 (23,5 milhões de euros, equivalentes a 
19,2% da receita de 2020). Com nossos irmãos 
e irmãs em necessidade, lembramos com 
gratidão nossos benfeitores que partiram.

Em 2020, recebemos 5.727 pedidos de ajuda 
de todo o mundo. Graças à generosidade de 
nossos benfeitores, recebemos 122,7 milhões 
de euros em doações, que nos permitiram 
financiar atividades no valor de 102,1 milhões 
de euros. 20,6 milhões ainda não puderam ser 
gastos em 2020 devido a atrasos relacionados 
ao coronavírus, mas já foram usados para 
financiar projetos no primeiro semestre de 
2021. A maioria desse montante – 79,1% dos 
gastos – foi para despesas relacionadas a mis-
sões, ou seja, trabalho em projetos concretos, 
informação, apoio de meios de comunicação e 
atividades de oração.

Mantemos a parcela de gastos necessários 
para a administração e a publicidade para 
obter doações o mais baixa possível, com 

» Com o lema ›Informação – 
oração – ação‹, pudemos ajudar mais de 
4.700 projetos mundialmente em 2020. «

Uso detalhado das doações (2020)

Gastos com missões

Gastos para a comunicação 
com benfeitores e a publici-
dade para obter doações

Administração

102,1 mi. €

12,5%
12,8 mi. € 

8,4%
8,5 mi. € 

79,1%
80,8 mi. €
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Todos os dados financeiros apresentados foram auditados 
pela empresa auditora independente KPMG.

Números*

Escritórios em

Mais de

23
345.000

122.674.982
138

4.758
79,1%

países

doadores por ano mundialmente

das doações são destinadas a gastos 
com missões

* Situação em 2020

projetos ajudados mundialmente

Parceiros de projetos em países

euros em doações e heranças

Gastos com missões (2020)

80,8 mi. €

84,9%
68,6 mi. €

15,1%
12,2 mi. € 

Informação, evangelização e ajuda para 
cristãos necessitados e perseguidos  
(→ p. 32 e seguintes)

Trabalho em projetos (→ p. 18 e seguintes)
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Ajuda aprovada por tipo (2020)

» Reconstrução, subsídios para missa, edu-
cação e ajuda relacionada ao coronavírus 
foram o foco de nossos projetos em 2020. «

Em 2020, como no ano anterior, cerca de um 
quarto das despesas foram destinadas à forma-
ção da fé de leigos e à formação de sacerdotes e 
religiosos. Com 26,7%, os projetos de construção 
e reconstrução de igrejas e instituições eclesiásti-
cas usaram a maior parte dos recursos.

Muito mais recursos foram usados em subsídios 
para missa em 2020, representando quase um 
quarto do orçamento total. E por um bom mo-
tivo; afinal, durante a pandemia, os sacerdotes 
quase não receberam dinheiro das coletas, que 
eram muito necessárias. Muito obrigado pelo seu 
apoio!

Os projetos que ajudamos são primaria-
mente de natureza pastoral. Mas em crises 
graves, também atuamos com medidas 
de ajuda de emergência para a população 
em sofrimento. Isso vale especialmente 
para o ano do coronavírus de 2020, no qual 
9,8 milhões de euros, quase 15% do nosso 
financiamento, foram utilizados para ajuda 
de emergência. Uma grande parte foi utiliza-
da pelas Igrejas locais, principalmente para 
garantir sua subsistência e para a compra de 
equipamentos de proteção.

Distribuição de bíblias, livros e mídia religiosa (→ p. 30)

Ajuda de emergência (→ p. 28) 

Formação de padres e religiosos (→ p. 22)

Formação da fé para leigos (→ p. 25)

Ajuda existencial para religiosas (→ p. 24)

Subsídios para missas (→ p. 20)

Meios de transporte para o acompanhamento pastoral (→ p. 27)

Construção e reconstrução (→ p. 26)
68,6 mi. €

26,7 %

9,8 %

8,2 %

22,8 %
15,7 %

6,2 %
3,5 %

7,1 %
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Europa Central e Oriental
 (→ p. 90 e seguintes)

Números e fatos | 

Com quase um terço do financiamento, a 
África (32,6%) foi mais uma vez a região 
prioritária para nossos projetos de ajuda 
em 2020. A situação no continente é parti-
cularmente dramática na região do Sahel, 
onde os cristãos são vítimas de persegui-
ção, violência e expulsão. A pandemia do 
coronavírus agravou ainda mais a situação 
para a Igreja local.

A prioridade da Europa (19,1%) avançou 
mais em 2020. Muitos recursos foram para 
os países do leste europeu, já que muitos 
sacerdotes e também religiosas tiveram 
dificuldades de subsistência devido à 
pandemia.

Outro foco de ajuda é a Ásia (18,0%). O 
continente foi particularmente afetado 
pela pandemia. Graças à nossa ajuda de 
emergência relacionada ao coronavírus, as 
Igrejas locais puderam ao menos adquirir 
equipamentos de proteção e aliviar seus 
encargos financeiros.

A América Latina (14,8%) também foi um 
dos epicentros da pandemia em 2020, o 
que aumentou ainda mais a pobreza entre a 
população e fez com que os sacerdotes en-
frentassem dificuldades crescentes devido à 
falta de coletas.

A grande diminuição da ajuda ao Oriente 
Médio (14,2%) deve-se à paralisação da 
construção para os cristãos na planície de 
Nínive. Devido à Covid, simplesmente não 
foi possível fornecer material de construção.

Ajuda aprovada por região 
(2020)

África (→ p. 60 e seguintes)

Outros

Oriente Médio 
(→ p. 78 e seguintes)

Ásia/Oceania 
(→ p. 102 e seguintes)

América Latina 
(→ p. 46 e seguintes)

» Nossas medidas de ajuda 
começam com o diálogo intenso 
com as igrejas locais. «

68,6 mi. €

32,6 %

14,2 %

18,0 %
19,1 %

14,8 %

1,3 %
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» Na crise, uma fé forte muitas vezes 
 é o melhor remédio. «

rais e de assistência espiritual por falta 
de recursos financeiros. Isso significa 
principalmente que ajudamos sacerdo-
tes e irmãs religiosas necessitadas com 
ajuda existencial e subsídios para missa. 
Mas também precisamos fornecer às 
Igrejas locais recursos para máscaras 
e roupas de proteção, além de ajudar 
estações de rádio e televisão a comprar 
equipamentos técnicos para que os fiéis 
possam participar da missa e receber a 
mensagem do Evangelho por televisão 
ou rádio durante o lockdown.  

A ACN estabeleceu um programa 
especial para o coronavírus. Quais 
ajudas foram aprovadas e realizadas 
até o momento?
Graças à generosidade de nossos doado-
res, com uma ajuda de emergência, pu-
demos dar mais de 385.000 subsídios de 
missa, no valor de 3,1 milhões de euros, a 
cerca de 10.500 sacerdotes entre março e 
maio de 2020. No mesmo período, apro-
vamos ajuda de subsistência no valor 
de aproximadamente 800.000 euros a 

Quais são as necessidades relatadas 
pelos parceiros de projeto da ACN 
devido à crise do coronavírus?
A maioria de nossos parceiros globais de 
projeto relatam menos as necessidades 
médicas e mais o impacto das restrições 
na vida diária das paróquias. O que mais 
afeta a Igreja é que, durante o lockdown, 
não há missas públicas nem a capacida-
de de conduzir os habituais programas 
de assistência espiritual e social nas 
paróquias. Além disso, em muitos países 
parceiros, a coleta durante a missa de 
domingo assegurava a sobrevivência dos 
sacerdotes e religiosos. Durante o lock-
down, essa fonte de renda desapareceu 
de um dia para o outro.

Quais são os focos de ajuda da ACN 
durante a pandemia do coronavírus?
Principalmente nesta crise pesada, uma 
fé forte é o melhor remédio para muitas 
pessoas. Portanto, como uma associação 
pontifícia de assistência, devemos antes 
de tudo assegurar que a Igreja não seja 
impedida de cumprir suas tarefas pasto-

2020 entrará para a história como “o ano do coronavírus”. Em pouquíssimo tempo, 
a pandemia levou todo o mundo a uma crise profunda. Mas a COVID-19 não é só 
um problema médico, social e econômico: ela também é um problema pastoral. 
Por isso, logo após o surgimento da pandemia, nossa associação de assistência 
lançou um programa especial para apoiar a Igreja em seus desafios particulares 
durante a crise do coronavírus. Falamos sobre a ajuda relacionada ao coronavírus 
com Regina Lynch, diretora de projetos da ACN.

Regina Lynch, Diretora de Projetos

Irmãs Palotinas ajudam 
pessoas necessitadas em 
Ruanda durante a pandemia 
do coronavírus.
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irmãs religiosas em quase todas as partes 
do mundo. Durante todo o ano de 2020, 
nossas ajudas relacionadas ao corona-
vírus alcançaram um volume de quase 
6,3 milhões de euros, distribuídos entre 
um total de 401 projetos. Dessa forma, 
pudemos aumentar as ajudas existenciais 
para sacerdotes em 95% em relação ao 
ano anterior, quase o dobro. A entrega 
de subsídios de missa aumentou 23% 
em relação ao ano anterior, e as ajudas 
existenciais para irmãs religiosas, 24%. 

Qual projeto mais impressionou você 
no ano de crise?
Em todo o mundo, fico impressionada 
com o trabalho incansável e muitas vezes 
altruísta dos sacerdotes e religiosos que 
têm que realizar suas tarefas durante 
a pandemia, na maioria das vezes sob 
circunstâncias muito difíceis. Um exemplo 
são os sacerdotes da diocese Dolisie na 
República do Congo, que compartilham 
os subsídios de missa recebidos de nós 
com as pessoas mais pobres da paróquia. 
Também fico emocionada com a dedi-
cação de tantas irmãs religiosas, como 
as irmãs da Congregação “Hermanas 
Sociales” em Cuba que, apesar das restri-
ções impostas, sempre encontram uma 
maneira de continuar seu trabalho de 
assistência espiritual e de continuar cui-
dando dos idosos e ajudando os sem-teto.

Ajudas da ACN – por  
região – relacionadas 
ao coronavírus (2020)

Europa Central e Oriental

Oriente Médio 

África

Ásia/Oceania

América Latina

401 Projetos 6.275.910,00 €
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As nossas áreas de atuação
Quer sejam ajudas existenciais para sacerdotes e religiosos, subsídios 
para Missa, formação de seminaristas, ajuda de emergência em guerra 
e catástrofes naturais ou relações públicas para a propagação da fé – 
as áreas de atuação da ACN são tão multifacetadas quanto urgentes. 
Efetivamente, ajudamos e incentivamos onde os cristãos são persegui-
dos e a Igreja sofre privações.

| As nossas áreas de atuação
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A ajuda para cristãos perseguidos e necessitados ocupa o primeiro lugar na ACN. 
Quer seja através de subsídios para Missa, incentivo à formação de sacerdotes, 
ajuda existencial para religiosos ou formação na fé de leigos – todos os anos 
ajudamos milhares de religiosos e religiosas, para que possam, por sua vez, 
apoiar os fiéis.

» Levar as necessidades das 
pessoas até Deus faz parte 
da nossa missão. « 

Padre Martin Barta, Assistente 
Espiritual da Fundação

Celebração de batismo 
na catedral de Dori, 

Burkina Faso.

Padre Juan Pablo Contempomi 
celebra a Santa Missa em 

Cruz Del Eje, Argentina.



ACN Relatório de atividades 2020 | 23

Subsídios para Missa
Em muitas regiões, os fiéis são tão 
pobres que não podem dar susten-

to aos seus sacerdotes. Mesmo os bispos 
muitas vezes não dispõem de meios 
financeiros que lhes permitam dar sub-
sistência regular aos seus padres. Aqui 
os subsídios para Missa são frequente-
mente a única ajuda de subsistência. Os 
subsídios para Missa são donativos em 
numerário relacionados com o pedido 
de celebração de Missa para os falecidos, 
doentes ou outras causas.

Em 2020, foram celebradas 1.782.097 
missas, no total, a pedido dos nossos 
benfeitores. Com isso, conseguimos 
apoiar um total de 45.655 padres – em 
média, um em cada nove padres em todo 
o mundo. 

A distribuição dos subsídios para Missa 
também reflete a situação da pobreza 
nos vários continentes. Assim, no ano em 
causa, 36% dos subsídios para Missa fo-
ram para África, 32% para a Ásia e Orien-
te Médio, 16% para a América Latina e 
16% para a Europa Central e Oriental.

Ao rezar-se na Missa por familiares fale-
cidos ou doentes, por pessoas em crise 
nas suas vidas ou por causas específicas 
do doador, este participa, de um modo 
especial, na celebração da Eucaristia. 
Muitos dos nossos benfeitores reconhe-
cem, nesta forma de doação, o profundo 
significado espiritual que advém da 
união da sua ação de beneficência com 
a oração da Igreja. Em média, é realiza-
da uma Missa a cada 18 segundos, em 
algum lugar do mundo, a pedido dos 
benfeitores da ACN. 

A maioria dos sacerdotes utiliza os subsí-
dios para Missa não só para o seu próprio 
sustento, como também para atenuar 
os custos do seu trabalho pastoral. Os 
subsídios para Missa destinam-se assim 
a garantir a subsistência imediata dos 
sacerdotes e das suas paróquias. Os sub-
sídios para Missa são sempre totalmente 
encaminhados para os destinatários.

» Para alguns padres, os subsídios para Missa 
são a única fonte de rendimento. «

Subsídios para Missa | 

Subsídios para missa garantem 
o sustento de 26 sacerdotes no 

Vicariato de Yurimaguas, no Peru.
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Formação de sacerdotes 
e religiosos

Graças à generosidade dos nossos 
benfeitores, conseguimos ajudar um 
total de 14.009 seminaristas em 2020. 
Mas também a formação complementar 
dos servidores de Deus é muito impor-
tante para nós. Assim, no ano em causa, 
apoiamos a formação complementar 
de 473 sacerdotes que, por sua vez, 
formarão seminaristas, perpetuando, 
desse modo, a longo prazo a qualidade 
do nível de educação dos sacerdotes nos 
seus países de origem. 

Além disso, em 2020, conseguimos dar 
267 bolsas para padres que, por exem-
plo, estavam cursando um doutorado ou 
realizando um curso universitário adicio-
nal. Oriundos de vários continentes, 34% 
dos nossos bolsistas vieram da Ásia, 44% 
da África, 17% da América Latina e 5% da 
Europa Oriental. 

» Os subsídios são as sementes das quais esperamos
que deem frutos maduros para a Igreja. «

| Formação de sacerdotes e religiosos

A educação e a qualificação teoló-
gica dos seminaristas sempre foi 

uma das principais prioridades do nosso 
auxílio. Afinal, espera-se que os futuros 
sacerdotes sejam um alicerce espiritual 
e garantam a vida sacramental. A nossa 
assistência em matéria de formação para 
seminaristas é, sobretudo, canalizada para 
países onde a formação adequada e con-
tínua de futuros padres se encontra amea-
çada ou insuficientemente assegurada, 
devido à pobreza, guerra ou perseguição. 

Jovens religiosos 
apoiados pela ACN 
em Calcutá, Índia.
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Proteção
ACN ajuda a Igreja nos seus esforços de 
prevenção de abusos. A ACN apoia, por 
exemplo, cursos de proteção em todo 
o mundo, onde padres e religiosos são 
treinados para reconhecer e prevenir 
o abuso sexual e outros abusos de 
menores e de pessoas que dependem 
de proteção.

Nos cursos de proteção, a ACN trabalha 
em estreita colaboração com o Centre 
for Child Protection (CCP) da Universi-
dade Gregoriana em Roma, líder nesse 
tema, entre outras instituições. Um dos 
principais focos dos cursos é a detec-
ção de abusos, a fim de identificá-los o 
mais cedo possível. Como pré-requisito 
para um atendimento competente, são 
ensinadas as consequências devastado-
ras do abuso para as vítimas. O objetivo 
é aprender medidas eficazes tanto na 
prevenção de casos como no tratamen-
to de suspeitas, por exemplo para evitar 
o encobrimento de abusos. 

Nossos parceiros de projeto só podem 
receber ajuda da ACN com um com-
promisso por escrito de garantia de 
proteção. A ajuda é retirada se casos 
potenciais ou reais de abuso não forem 
devidamente investigados.  

As exigências de proteção aplicam-se 
igualmente para os próprios funcio-
nários da ACN, que são obrigados a 
cumprir as diretrizes de proteção da ACN 
e recebem formação continuada regular 
sobre elas.

A Política de Proteção completa pode 
ser visualizada em www.acninternatio-
nal.org/safeguarding.

» Nós nos 
empenhamos em 
todo o mundo 
por uma proteção 
melhor de menores 
e outras pessoas 
que dependem de 
proteção. « Regina Lynch, 

diretora de 
projeto

Crianças rezando o 
terço nas Filipinas.

Seminaristas aproveitam a 
pausa no Vicariato Regional 
Sta. Theresia, Kolkata, Índia.

A ACN apoia irmãs que 
cuidam de órfãos em 
Kapshagay, Cazaquistão.
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Especialmente em áreas onde é 
grande a carência de padres, as irmãs 

cuidam literalmente de todos em nome de 
Deus: crianças e adultos, órfãos, doentes 
e moribundos, pessoas que fracassaram e 
pessoas que buscam algo, ou pessoas trau-
matizadas. Estas irmãs trabalham frequen-
temente em condições bastante difíceis. 
Em contrapartida, as irmãs contemplativas 
ajudam a pessoa que sofre através das suas 
orações.

Só em 2020, apoiamos o trabalho valioso de 
18.126 irmãs da África, Ásia, Europa Oriental 
e América Latina.

Ajuda existencial para religiosas

» Constatamos que um projeto de ajuda tem 
sucesso quando as pessoas podem de novo 
viver a sua fé livremente. « Regina Lynch, Diretora de Projetos

| Ajuda existencial para religiosas

A ACN também fornece 
ajuda existencial para 

Irmãs Contemplativas em 
Burshtyn, Ucrânia.
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Formação na fé de leigos
Em muitos dos países mais pobres do 
mundo faltam padres. Aqui a forma-

ção de leigos para o serviço catequético é 
um elemento essencial para a preservação 
da fé na vida. Através de uma formação 
teológica básica, mulheres e homens devem 
ser capacitados para espalhar a fé e prepa-
rar os fiéis para a receber sacramentos.

Em 2020, ajudamos quase 18.389 leigos na 
sua formação na fé.

» É nosso dever apoiar os nossos 
irmãos e irmãs na fé. «

Formação na fé de leigos | 

Dolores Soroa Suárez de Tangil, 
benfeitora, Espanha

Estudos bíblicos em 
Nueve de Julio, Argentina.
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Apoiar a Igreja local na assistência espiritual dos fiéis é a principal missão da 
ACN. Tal inclui apoiar a construção, reconstrução ou manutenção de edifícios 
da Igreja, para que esta possa executar as suas tarefas. Também apoiamos o 
financiamento de veículos, para que padres, irmãs e catequistas possam chegar 
aos fiéis em áreas que são frequentemente muito grandes. Oferecemos ajuda de 
emergência para aliviar o pior sofrimento de todos os fiéis, vítimas de expulsão, 
violência e perseguição.

Especialmente em regiões de crise, 
igrejas e instituições da Igreja são 

frequentemente destruídas pela violên-
cia. Apoiamos a reconstrução nessas 
regiões, porque a Igreja é o centro da 
vida de fé e um sinal de esperança. 

Nos lugares onde a Igreja cresce, como 
por exemplo na África, na Ásia e na 
América Latina, é frequentemente 
necessária ajuda para construção de 
novas infraestruturas. Assim, a ACN 

» A fé e uma boa organização 
podem juntas mover 
montanhas. « 

Philipp Ozores, Secretário-Geral

Construção e reconstrução 
de instituições da Igreja

ajuda a construir ou reconstruir igrejas, 
mosteiros, centros pastorais e estações 
missionárias, para garantir e promover 
a missão espiritual da Igreja Católica em 
todo o mundo. Com mais de 70 anos de 
experiência, sabemos que nos bairros 
degradados, até a menor das capelas dá 
às pessoas um lar espiritual.

Só em 2020, 744 desses edifícios pude-
ram ser construídos ou reparados com a 
nossa ajuda.

| Construção e reconstrução
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Já no início da década de 1950, a 
ACN enviava “caminhões-capela” 

que serviam de igrejas móveis para as 
populações expatriadas. Ainda hoje é uma 
grande preocupação para a ACN enviar 
auxílio e assistência espiritual. 

As solicitações de fundos para compra de 
veículos provêm de todos os continentes. 
Quer se trate de caminhões, carros, motos, 
bicicletas, barcos ou mulas para regiões 
montanhosas de difícil acesso. Só em 
2020, financiamos 283 veículos, 166 mo-
tos, 783 bicicletas e 11 barcos. 

Meios de transporte para a assistência espiritual

Meios de transporte para a assistência espiritual | 
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» A maior catástrofe imaginável para nós, seria não 
nos ser possível agir. « Guido Gröning, Diretor de Finanças 

e Administração

| Ajuda de emergência
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Ajuda de emergência em caso de guerra,
expulsão, violência e desastres naturais

A ajuda de emergência para refugia-
dos está profundamente enraizada na 

história da nossa obra humanitária. Já no 
início da década de 1950, ACN foi pioneira 
no apoio às populações expatriadas. 

A triste verdade é que: em todo o mun-
do existem hoje mais refugiados do que 
nunca. Atualmente, 79,5 milhões de 
pessoas estão em fuga em todo o mundo, 
das quais cerca de 16 milhões apenas no 
Oriente Médio.

O nosso grande compromisso financei-
ro para com os refugiados e as pessoas 
deslocadas no Oriente Médio não é apenas 
uma resposta às suas necessidades mais 
prementes, como também um contributo 
que visa pôr fim à onda de emigração de 
cristãos e, dessa forma, garantir a conti-
nuidade do Cristianismo na região (para 
mais informações, consulte o capítulo 
Oriente Médio, a partir da página 78).
Mas também em muitas outras partes 
do mundo apoiamos cristãos que foram 

Ajuda de emergência | 

perseguidos e expulsos por causa da sua 
fé: seja em Mindanao, nas Filipinas, ou no 
norte da Nigéria, onde grupos terroristas 
islâmicos atacam a minoria cristã. Nós 
defendemos todos aqueles que, para além 
da sua própria pele, não puderam salvar 
mais nada.

Irmãs da arquiepar-
quia ucraniana de 
Ivano-Frankivsk em 
ação contra a pande-
mia do coronavírus.
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» Às vezes, a Bíblia para Crianças é o único livro 
ilustrado a que as crianças carentes têm acesso. « 

Padre Martin Barta, Assistente Espiritual da Fundação

| Distribuição de Bíblias, livros religiosos e meios audiovisuais
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Distribuição de Bíblias, livros  
religiosos e meios audiovisuais

“Ide pelo mundo inteiro e procla-
mai o Evangelho a toda a criatu-

ra”, ordenou Jesus. A ACN entende esta 
ordem literalmente. Assim, desde 1979, 
a nossa organização edita e fornece 
mundialmente a Bíblia para Crianças, 
traduzida para 191 línguas e distribuída 
já mais de 51 milhões de vezes. A Bíblia 
para Crianças é, nos países pobres, mui-
tas vezes o primeiro livro que as crianças 
leem na sua própria língua e, muitas 
vezes, o único livro ilustrado que estas 
crianças recebem em toda a sua vida. 

Só em 2020, foram produzidos e dis-
tribuídos com a ajuda da ACN mais de 
590.000 de livros religiosos.

Além disso, a ACN também promove o 
YOUCAT, o catecismo juvenil ilustrado 
da Igreja Católica, agora disponível em 
58 idiomas. Desde 2016 que também 

está disponível o DOCAT, uma tradução 
moderna da doutrina social da Igreja 
Católica. Para mais informações sobre o 
YOUCAT e o DOCAT, consulte as páginas 
40 e 41.

Distribuição de Bíblias, livros religiosos e meios audiovisuais | 
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» Damos voz aos cristãos 
perseguidos. « 

| Defesa de causas

Mark von Riedemann, Diretor  
de Relações Públicas e Liberdade 
Religiosa

Conforme nosso lema “informar, orar e ajudar”, damos uma voz por meio de 
trabalho de comunicação a pessoas que muitas vezes não mais a tem . Prepara-
mos as questões urgentes da Igreja no local e assumimos a advocacia de cristãos 
perseguidos frente a outros organismos; produzimos o Relatório de Liberdade 
Religiosa e realizamos artigos para a mídia impressa, produtos audiovisuais e 
mídias sociais. 

Esse material é disponibilizado aos 
Escritórios Nacionais para distribuição 
à mídia local, incluindo estações de 
rádio e televisão. Através de campanhas 
informativas, publicações, eventos e 
conferências, as os 23 Escritórios Nacio-
nais trabalham para o bem da Igreja no 
mundo inteiro.

Enquanto “advogados de defesa dos 
cristãos”, em muitos casos urgentes 
levantamos a voz pelos cristãos desfavo-
recidos e perseguidos. Já conseguimos 

despertar as ações de alguns tomado-
res de decisão importantes com nosso 
apelo por mais humanidade e caridade. 
Grande parte de nossas atividades de 
advocacia é possibilitada pelo contato 
que mantemos em visitas às delegações 
parceiras de projetos e pelo fornecimen-
to de informações valiosas. Nos últimos 
anos, isso nos permitiu ganhar muita 
confiança da UE e de outros políticos, 
além de obter uma boa reputação, o que 
nos ajuda a iniciar projetos mais facil-
mente e a conquistar apoiadores.
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Advogada de cristãos necessitados
Com um volume de doações de 
aproximadamente 122 milhões 

de euros, é possível aliviar muitos 
problemas, mas é preciso mais para 
consertar o mundo. Um elemento para 
isso é informar e motivar instituições 
estatais e multinacionais para que 
estas tenham impacto em governos 
locais. Assim, a ACN funciona como 
advogada do amor ao próximo e dos 
cristãos necessitados – ou como a 
fundação costuma dizer: “Damos voz 
aos cristãos perseguidos”. 

A ACN não aceita financiamento gover-
namental, mas pode unir governos que 
querem defender a liberdade religiosa 
e cristãos em sofrimento com parceiros 
locais confiáveis. Dessa forma, mui-
tas vezes conseguimos conscientizar 
tomadores de decisões políticas para 
a crescente perseguição de cristãos no 
mundo inteiro e explicar a situação. 

Nossas atividades como advogados 
dos cristãos passaram por um teste 
difícil com o surgimento da pande-
mia em março de 2020. Restrições de 
viagem entraram em vigor e muitas 
instituições políticas não foram mais 
autorizadas a receber convidados, o 
que freou parcialmente o trabalho da 
ACN. Mesmo assim, foi possível reali-
zar eventos importantes, alguns deles 
em formato digital.  

Por exemplo, a ACN foi um dos 
coordenadores de uma reunião de 
especialistas realizada de 4 a 7 de 
março na Faculdade de Direito Ave 
Maria em Nápoles, Flórida. Entre 
os participantes estavam políticos 
americanos, representantes da Igreja, 
especialistas jurídicos, cientistas e 
outros grupos de interesse. Represen-
tantes da ACN apresentaram estudos 
de caso e fizeram apresentações sobre 

os fatos ligados a eles. A convite da 
ACN, o Padre Joseph Fidelis Batu-
re, de Maiduguri, Nigéria, também 
compareceu para fazer um relato em 
primeira mão dos crimes cometidos 
na cidade. A reunião acabou levando 
a resultados concretos. Entre eles 
está a implementação de um projeto 
de tratamento de trauma do Depar-
tamento de Relações Exteriores dos 
EUA para Maiduguri e uma resolução 
do Parlamento Europeu. 

A ACN também participou de um 
webinar sobre sanções econômicas 
dos EUA contra a Síria, realizado na 
Embaixada dos EUA junto à Santa Sé. 
Em todas as nossas atividades, nosso 
objetivo é sempre conseguir efeitos 
de sinergia e alcançar multiplicadores 
para informar os líderes de opinião 
sobre a situação dos cristãos e mobi-
lizá-los para o diálogo e a ação.



36 | ACN Relatório de atividades 2020 | Advocacia

Janeiro
Em 14 de janeiro, a ACN apresenta o 
relatório “Perseguidos e Esquecidos” no 
Parlamento Europeu em Estrasburgo.

Fevereiro
A ACN fala ao Subcomitê de Direitos 
Humanos do Parlamento Europeu sobre 
a importância da liberdade religiosa.

Maio
A ACN informa vários representantes da 
UE sobre a crise no norte de Moçambi-
que, levando o Parlamento Europeu a 
adotar uma resolução de emergência  
em 16 de setembro.

Agosto
Em uma reunião no Ministério de Rela-
ções Exteriores e no Departamento do 
Tesouro dos EUA (OFAC), a ACN faz suas 
críticas sobre a situação humanitária na 
Síria como resultado das sanções econô-
micas em andamento.

Setembro
A ACN participa do simpósio “Avançar e 
defender a liberdade religiosa institucio-
nal através da diplomacia” na Embai-
xada dos EUA junto à Santa Sé, com a 
presença do secretário de Estado dos 
EUA Michael Pompeo. 

Novembro
Representantes da ACN participam de 
eventos da “Red Week” na República 
Tcheca e Hungria e organizam a partici-
pação de parceiros de projeto da Nigéria 
e Paquistão, que relatam as dificuldades 
da Igreja em seus países em conferências 
online. Para mais informações sobre a 
“Red Week”, consulte as páginas 38 e 39.

Dezembro
Como resultado dos contatos estabele-
cidos pela ACN, o embaixador da UE em 
Moçambique visita o Bispo de Pemba, 
que então aproveita a oportunidade para 
dar uma entrevista em vídeo sobre a si-
tuação ao Comitê de Relações Exteriores 
do Parlamento Europeu.  

Também em dezembro, a ACN possibilita 
que o bispo nigeriano William Avenya de 
Gboko testemunhe em uma audiência no 
Congresso dos EUA sobre ataques violen-
tos de pastores extremistas Fulani.

Em setembro, Marcela Szymanski representou a 
ACN no simpósio da Embaixada dos EUA junto à 
Santa Sé em Roma.

Najeeb Michaeel, Arquebispo da Igreja Católica 
Caldeia de Mossul e Akra no Iraque, em visita à 
UE em Bruxelas.

O bispo nigeriano William Avenya de Gboko 
participou da audiência no Congresso dos 
Estados Unidos.

Wolfgang Sobotka, presidente do Parlamento, 
e Thomas Heine-Geldern, presidente da ACN, 
na “Quarta-feira Vermelha” em Hofburg, Viena.
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O primeiro relatório sobre liberdade reli-
giosa foi publicado pela ACN na Itália em 
1999. Como sempre, o relatório indica se a 
liberdade religiosa relacionada às grandes 
religiões do mundo está sendo respeitada 
e como a situação evoluiu nos últimos dois 
anos. 

O relatório examina 196 países, compreen-
de quase 800 páginas e é publicado em seis 
idiomas. Ele é um dos quatro relatórios 
sobre a situação da liberdade religiosa no 
mundo. Os outros três são publicados pelo 
centro de pesquisa Pew, dos EUA, pelo 
Ministério de Relações Exteriores dos EUA 
e pela Comissão de Liberdade Religiosa 
Internacional dos EUA (USCIRF). O relatório 
da ACN é o único relatório não governamen-
tal da Europa a levar em conta a doutrina 
social católica.

Em novembro de 2020, o relatório da 
ACN “Liberdade Religiosa no Mundo” 
foi elaborado pela 15a vez.  No entanto, 

A fé precisa de liberdade: 
o Relatório de Liberdade Religiosa

devido à pandemia, a data de publicação 
foi adiada para 20 de abril de 2021. A 
triste conclusão: desde o último rela-
tório, a situação da liberdade religiosa 
não melhorou. Pelo contrário: ela piorou 
em todo o mundo. O crescimento do 
nacionalismo étnico-religioso em países 
como Sri Lanka e Índia e a crescente per-
seguição de cristãos e muçulmanos por 
grupos islâmicos extremistas são desta-
cados no relatório como desenvolvimen-
tos preocupantes, assim como o uso da 
tecnologia de reconhecimento facial na 
China, que também está sendo usada 
para restringir a liberdade religiosa.

www.religious-freedom-report.org
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Seja trabalho de mídia, encontros mundiais, conferências ou cam-
panhas – todos os anos a ACN mostra ao público geral as preocu-
pações da Igreja em situação de sofrimento. Em 2020, infelizmente, 
muitos eventos tiveram que ser cancelados devido à pandemia. 
No entanto, estamos orgulhosos de ter podido organizar alguns 
eventos juntamente com nossos parceiros de projeto, organizados 
pela Sede da ACN ou por alguns dos 23 escritórios nacionais, que 
gostaríamos de apresentar aqui.

Relações Públicas

As crianças rezam 
o terço em Jalisco, 

México.
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A campanha “Um milhão de crianças 
rezam o terço”, organizada pela ACN, 
foi lançada já em 2005 em Caracas, 
capital da Venezuela. O elemento prin-
cipal dessa campanha é uma oração 
conjunta pela paz no mundo.

Em 2020, tivemos uma participação 
recorde: nos dias 18 e 19 de outubro, 
crianças de 136 países de todos os con-
tinentes se uniram na campanha de 
oração. A maioria das crianças partici-
pou na Polônia e no México, seguidos 
pela Índia, Filipinas e Eslováquia. 

Nas planícies de Nínive no Iraque, um 
grande grupo de crianças se reuniu 
diante de uma estátua de Maria em 
Tesqopa para rezar o terço pela paz no 
mundo, por todos aqueles que sofrem 
e pelo fim da pandemia.

Devido às restrições do coronavírus, 
as crianças de muitos países não 
puderam se reunir em grandes grupos; 
por isso, elas rezaram em família. 

A campanha foi novamente recebi-
da com entusiasmo também pelas 
crianças na Europa. Centenas de 
escolas na Espanha, no Reino Unido e 
na Eslováquia participaram da oração, 
por exemplo. Na Coreia do Sul, as 
crianças da Escola Diocesana de Seul 
não puderam participar da reza do 
terço até 22 de outubro, pois isso não 
foi possível antes devido às medidas 
do governo ligadas à pandemia. A reza 
do terço foi particularmente simbólica 
com as crianças do Santuário Mariano 
de Fátima em Portugal. A transmissão 
ao vivo em canais de televisão católi-
cos permitiu que milhares de fiéis em 
todo o mundo seguissem a iniciativa.

Em 2020, pela primeira vez, a ACN tinha 
criado um site que tornava a inscrição 
dos participantes fácil e confortável. 
Com sucesso: a partir do site, a cam-
panha se tornou viral, ganhando um 
enorme alcance. Por meio das redes 
sociais, foi possível ver que muitas 
pessoas receberam o convite de ami-
gos, paróquias ou dioceses. O único 
problema: o site onde famílias e grupos 
podiam se registrar foi alvo de um 
ataque cibernético dois dias antes da 
oração do terço, parando o contador em 
509.771 participantes. Mas a ACN tomou 
conhecimento de milhares de fiéis 
que ainda queriam se inscrever, mas 
infelizmente não conseguiram devido 
ao ciberataque.

Transmissão da Santa 
Missa a partir da Igreja de 
Santa Rita na diocese de 
Cabimas, Venezuela.

» Encorajo todos os fiéis a participar da oração do 
Rosário, que envolve crianças de todo o mundo. «

Papa Francisco na oração do Angelus 
de 11 de outubro de 2020 

Um milhão de crianças 
rezam o terço
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Para marcar a #RedWeek deste ano, a 
ACN lançou em vários países ao redor 
do mundo o relatório “Set Your Cap-
tives Free”, preparado pelo escritório 
britânico da associação de assistên-
cia, para aumentar a conscientização 
relativa a cristãos presos injustamente. 
Durante o evento de lançamento do 
relatório na Inglaterra, Maira Shahbaz, 
uma menina cristã de 14 anos cujo 
caso é abordado no relatório, deu um 
testemunho em vídeo do Paquistão. 

Set your captives free

Maira descreveu como foi raptada, 
convertida ao Islã à força e forçada 
a se casar contra sua vontade, e 
como foi “chantageada, torturada e 
abusada”. Depois de escapar de seu 
sequestrador, ela agora vive em um 
local secreto. “Nossas vidas, a minha 
e a da minha família, estão em perigo 
no Paquistão. Recebemos ameaças 
de morte o tempo todo. Temos muito 
medo e estamos muito preocupados 
com nossa segurança”, disse Maira.
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Cerca de 250 milhões de cristãos 
ao redor do mundo vivem em 
um ambiente onde são violenta-
mente perseguidos, discrimina-
dos ou impedidos de praticar li-
vremente sua fé. Em 2015, a ACN 
lançou a #RedWeek, também 
conhecida como “Quarta-feira 
Vermelha” em alguns países, 
para aumentar a conscientiza-
ção sobre essa questão em todo 
o mundo. O objetivo é chamar 
a atenção do público para o 
destino de cristãos perseguidos 
e desfavorecidos. Para esse fim, 
catedrais famosas e edifícios pú-
blicos em muitas metrópoles ao 
redor do mundo são iluminados 
em vermelho. 

 Entre 18 e 25 de novembro, cen-
tenas de edifícios foram ilumina-
dos em vermelho na Austrália, Ca-
nadá, Colômbia, Brasil, República 
Tcheca, Polônia, Holanda, Áustria, 

#RedWeek

Eslováquia, Filipinas, Irlanda e 
Reino Unido, entre outros países. 
Entre eles estiveram as catedrais 
de Montreal e Toronto (Canadá), 
Manila (Filipinas), Armagh (Ir-
landa do Norte), a Ponte Elisa-
beth em Budapeste (Hungria), 
a Ponte do Levante Nacional 
Eslovaco e o Castelo em Bratis-
lava (Eslováquia) e a estátua do 
Cristo Redentor no Rio de Janeiro 
(Brasil). Somente na Holanda, 
119 edifícios estiveram envolvidos 
na campanha, mais que o dobro 
do ano anterior. 

O ponto alto da campanha foi o 
último dia 25 de novembro, no 
qual principalmente o Reino Uni-
do e as Filipinas se destacaram 
esse ano com atividades espe-
ciais. Nas Filipinas, a #RedWeek 
desse ano focou totalmente na 
pandemia do coronavírus. Por 
isso, a campanha quis chamar 

atenção para todos os membros 
do clero e irmãs religiosas que 
estão na linha de frente prestando 
assistência aos doentes, cons-
tantemente expostos ao risco de 
infecção. Portanto, dessa vez, 
além de igrejas e escolas, hospi-
tais também foram convidados a 
participar da campanha.

A “Quarta-feira Vermelha” foi 
celebrada em Amsterdã, em vários 
lugares do Canadá e da Austrália 
e, pela primeira vez, em Budapes-
te. Os monumentos e catedrais 
foram imersos numa luz vermelha 
profunda, transformando-se num 
símbolo de solidariedade pelos 
cristãos perseguidos em todo o 
mundo. 

Além disso, em vários países, a 
#RedWeek chamou atenção para a 
situação preocupante dos cristãos 
na Nigéria. O Arcebispo Ignatius 
Kaigama de Abuja pediu orações 
pelo Padre Dajo Matthew, que foi 
sequestrado apenas dois dias an-
tes, e também lembrou muitas ou-
tras vítimas de sequestro entre os 
membros da comunidade cristã.
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YOUCAT Foundation 2020

Como editores do YOUCAT, estamos 
contentes em ter conseguido continuar a 
história de sucesso do catecismo juvenil 
da Igreja Católica em 2020 apesar da pan-
demia. Até hoje, o YOUCAT já foi publicado 
em 58 idiomas, e a edição infantil YOUCAT 
for KIDS, em 24 idiomas. Conseguimos dis-
tribuir cerca de 540.000 livros ano passado 
no setor editorial e outros 145.000 por 
meio de projetos de livros pastorais. 
Além disso, com as publicações em 
mongol e em urdu, duas outras traduções 
foram lançadas. Também houve edições 
regionalizadas produzidas para a África 
francófona e anglófona.

Mas o YOUCAT também tem uma presença 
digital moderna. Ofertas digitais como o 
YOUCAT Daily App são muito bem recebi-
das pelos jovens. No aplicativo, além do 
Evangelho do dia, os usuários recebem 
diariamente novos estímulos do YOUCAT 
(“em que acreditamos”) ou do DOCAT (“o 

que fazemos”). Mais de 400.000 usuários 
usaram essas ofertas digitais em 2020. Ao 
todo, conteúdos educativos com apre-
sentação inovadora, mas fiéis à doutrina, 
foram estudados e compartilhados digi-
talmente mais de 6 milhões de vezes. 

Em muitos lugares, cada vez mais inicia-
tivas locais estão sendo formadas para 
trabalhar com os materiais do YOUCAT. 
Ficamos particularmente contentes com 
o desenvolvimento na Índia em 2020. A 
iniciativa leiga YOUCAT Índia fundada 
no país foi recentemente reconhecida 
oficialmente pela Conferência de Bispos 
da Índia e incluída em suas estruturas 
como um multiplicador para a nova evan-
gelização.

É claro que 2020 também teve impac-
tos negativos devido à pandemia. Por 
exemplo, o projeto missionário YOUNG 
MISSIO, um curso para jovens catequistas 
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» Confio a vocês o YOUCAT for KIDS. 
Não se cansem de fazer perguntas e 
contar sobre sua fé. « Papa Francisco

O novo Curso de Fé do 
YOUCAT complementa o 

YOUCAT e estimula reflexões 
e conversas sobre a fé.

que querem transmitir sua fé a outros 
jovens lançado com sucesso em 2019, 
e o projeto posterior YOUCAT Lourdes, 
planejado para 2020, infelizmente não 
puderam ser realizados. Mas isso torna 
ainda mais gratificante que, apesar das 
circunstâncias adversas, o projeto para 
a nova evangelização esteja de volta à 
agenda em 2021. 
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gramas de entrevistas, como “Where 
God Weeps” e “Donde Dios Llora”, 
conseguimos produzir um número 
considerável de curtas-metragens para 
campanhas especiais de angariação de 
fundos da ACN. 

A importância da difusão do Evangelho 
através da rádio e da televisão desem-
penha um papel importante, especial-
mente em áreas não cristãs. O melhor 
exemplo disso é o Oriente Médio, onde 
existem mais de 600 canais de televi-
são muçulmanos e apenas dois canais 
cristãos. A ACN supervisiona a criação 
de estações católicas de rádio e televi-
são e apoia a formação necessária de 
colaboradores, garantindo desse modo 
as suas qualificações profissionais.

» Em 2020, realizamos 397 emissões 
televisivas e radiofônicas para 
difundir a fé. «

Mark von Riedemann, Diretor de Relações 
Públicas e Liberdade Religiosa

Nos bastidores da Rede Católica de 
Rádio e Televisão (Catholic Radio & 
Television Network, CRTN) existe um 
estúdio de produção de última gera-
ção, especializado em reportagens e 
documentários sobre a Igreja Católi-
ca em áreas remotas. Os programas 
servem principalmente para apoiar a 
evangelização e a solidariedade com 
a Igreja necessitada, além de divulgar 
o trabalho da ACN. Através da nossa 
rede, disponibilizamos as nossas pro-
duções a estações de rádio e televisão 
de todo o mundo. Em 2020, o estúdio 
produziu 397 programas de televisão 
e rádio em todas as línguas, que foram 
transmitidos em 140 estações tele-
visivas e 475 estações radiofônicas. 
Para além de documentários e pro-
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A CRTN é um serviço mundial de 
produção e comunicação so-
cial, exclusivo da Igreja

a CRTN fundou a rede católica global 
de recursos televisivos crtn.org, que 
permite que produtores e emissoras 
católicas apresentem, partilhem e 
distribuam programas católicos em 
todo o mundo. 

Para isso, compilamos um catálogo 
na web que contém 424 produções. 
Em 2020, 309 produtores e 172 canais 
televisivos utilizaram este serviço 
exclusivo da Igreja. A newsletter da 
CRTN, a página da CRTN no Facebook 
com mais de 11.180 seguidores e o 
canal da CRTN no YouTube 
completam o nosso serviço de 
comunicação social.

O canal da CRTN no 
YouTube com atual-

mente 2,6 milhões de 
visualizações.

Somente com documentários, a 
CRTN conseguiu uma distribuição 

recorde em 2020: as transmissões chega-
ram a 140 estações de televisão em todo 
o mundo. Um relato sobre um missioná-
rio que trabalha pela reconciliação entre 
tribos inimigas na Etiópia foi até mesmo 
selecionado na categoria de melhor docu-
mentário e indicado para o 23º Festival de 
Filmes Religion Today em Trento, Itália. 
Ele foi dirigido por Magdalena Wolnik.

Todos os dias, os programas chegam a 
dezenas de milhões de pessoas em todo o 
mundo. Além da produção e distribuição, 
a CRTN também oferece apoio a uma sé-
rie de iniciativas de distribuição televisiva 
em todo o mundo, através de consultoria 
e programação. Além disso, há 20 anos, 
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regionais em 2020
A ACN recebe anualmente cerca de 5.700 pedidos para projetos de ajuda 
provenientes de 138 países. Nas páginas seguintes apresentamos uma 
panorâmica sobre as nossas prioridades regionais no ano de 2020. Mais 
uma vez, tivemos um empenho especial no continente africano, onde as 
dificuldades dos cristãos são especialmente grandes devido à violência do 
islamismo fundamentalista e à pobreza duradoura, que aumentou ainda 
mais com as consequências da pandemia do coronavírus.
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América Latina

América Latina |

América Latina
Com quase 500 milhões de fiéis, a América Latina continua sendo o continente 
mais católico. No entanto, em muitas regiões, a Igreja também sofre com a 
violência onipresente. Além disso, nos últimos anos, houve perturbações 
sociais e políticas em muitos países da América Latina. Isso teve consequências 
desastrosas para a economia. Mais de 30% dos sul-americanos vivem abaixo da 
linha de pobreza – e a pandemia está aumentando a pobreza ainda mais. A Igreja 
também está passando por uma crise de sobrevivência em muitos lugares devido 
ao coronavírus. A ACN ajuda as Igrejas locais e muitas vezes conseguiu aliviar as 
maiores crises no ano do relatório, com um volume total de 9,7 mi. euros.

Em 2020, a América Latina tornou-se um 
epicentro da pandemia. Já no primeiro 
semestre do ano, o número de casos 
explodiu e os países da América Latina 
subiram rapidamente ao topo da lista 
dos mais afetados. Apesar dos lockdowns 
e de outras medidas, o sistema de 
saúde ficou sobrecarregado em muitos 
lugares. As fotos de sepulturas escavadas 
em massa na metrópole amazônica 
de Manaus circularam pela imprensa 
mundial. Os povos indígenas foram 
particularmente atingidos.

trabalhar em casa. Muitas vezes, a Igreja 
é o único local de apoio para as pessoas. 
Mas muitas Igrejas locais sofrem com 
a violência. Em 2020, a América Latina 
ocupou novamente o triste primeiro lugar 
nas estatísticas de padres, religiosos e 
colaboradores leigos assassinados. 

» A América Latina é um dos 
epicentros da pandemia. «

A pandemia aumentou a pobreza 
em muitos países com economias já 
frágeis. Muitos perderam sua renda 
principalmente no setor informal, do 
qual vivem cerca de 50% das famílias na 
América Latina. Isso acelera ainda mais 
a propagação do vírus, pois os pobres 
não conseguem estocar alimentos e 

Trabalhadores de um 
hospital no Brasil na 
linha de frente durante a 
pandemia do coronavírus.

A ACN está ajudando a Igreja a aliviar a 
situação de emergência local e a levar 
esperança aos fiéis. Mesmo em tempos 
de coronavírus, padres e religiosos 
querem continuar a ministrar aos fiéis. A 
ACN forneceu-lhes material de proteção 
completo para esse fim. Além disso, 
pudemos nos concentrar em apoiar as 
religiosas e padres com ajuda existencial 
e os seminaristas com ajuda para a 
formação. 
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Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Isabel Jimenez Mancha

Projetos 
solicitados

Construção/
reconstrução

Ajuda de 
emergência

Formação 
de padres

Projetos 
financiados

Meios de 
transporte

Meios de co-
municação

Ajuda exis-
tencial

Subsídios 
para Missa

Bíblias e 
livros

Formação 
da fé

Venezuela
A Venezuela 
encontra-se em 
uma crise sem 
precedentes na 
história recente:  
o país, que já 

foi bem desenvolvido, foi levado ao 
abismo econômico pela hiperinflação e 
corrupção sob a presidência de Maduro. 
Hoje, a Venezuela é comparável a alguns 
dos países mais pobres da África em 
termos de pobreza e desigualdade. 96% 
dos 31,6 milhões de habitantes vivem 
na pobreza, 79% em pobreza extrema. 
A pandemia piorou ainda mais as 
dificuldades de sobrevivência. A Igreja 
também é afetada pela crise. Por isso, 
nossa ajuda para a Venezuela é acima de 
tudo uma ajuda para a sobrevivência. 

A Venezuela está à beira do colapso eco-
nômico e político. Os preços continuam a 
subir. Muitas pessoas sobrevivem apenas 
graças às remessas que recebem de seus 
parentes no exterior. A pandemia aumen-
tou ainda mais o desemprego. A situação 
de muitos tornou-se desesperadora. Não é 
de se admirar que, com o aumento da falta 
de esperança, também tenha aumentado 
a taxa de suicídios. Para outros, a fuga 
muitas vezes é a última solução. Cerca de 
5 milhões de venezuelanos já emigraram. 

Mas aqueles que saem da Venezuela 
muitas vezes não têm uma situação 
melhor do que os refugiados nas fronteiras 
externas da Europa. Em dezembro de 
2020, houve uma tragédia envolvendo 

A ACN está apoiando oito 
refeitórios de paróquias 

em San Carlos durante 
este momento difícil.

114

28 5 38

3

24

3

9

14

12

136*
*inclui pedidos 
de projetos do 
ano anterior.
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» Seremos mortos pela fome 
ou pela Covid-19. «

Comida quente para 
necessitados na Paróquia do 
Espírito Santo em San Carlos.

Comunhão para uma idosa 
doente em San Agustín.refugiados com pelo menos 27 mortes, 

quando um grupo de jovens que tentava 
fugir de barco para Trinidad e Tobago 
naufragou. Quadrilhas de “coiotes” 
exploram o desespero dos venezuelanos e 
os obrigam a pagar caro por seus serviços. 
A Igreja levanta sua voz contra esses 
abusos e ajuda onde pode.

Ao mesmo tempo, a própria Igreja 
geralmente tem dificuldade para 
sobreviver; muitas vezes, ela 
simplesmente não tem os recursos 
financeiros necessários para cumprir 
suas tarefas. E a pandemia também não 
poupa os templos. Durante o lockdown, 
as igrejas ficaram fechadas por quatro 
meses. Como resultado, muitos padres 
não recebiam mais a coleta; não era 
raro eles não terem nem mesmo o que 
comer. Com subsídios para Missa e ajuda 
existencial, asseguramos que os padres 
e religiosos cobrissem pelo menos suas 
necessidades mais básicas e, assim, 
pudessem continuar com seu trabalho 
durante esse momento difícil.

Após celebrar a Santa Missa, 
o padre venezuelano José 
Manuel de Jesús Ferreira, 
de 39 anos, foi assassinado 
em frente à sua igreja em 
20 de outubro de 2020. A 
ACN lamenta a perda de um 
amigo e parceiro de projeto 
que trabalhou como padre 

do Santuário Eucarístico de 
San Juan Bautista, na Diocese 
de San Carlos de Cojedes. 
Representantes da ACN o 
haviam visitado durante duas 
viagens. Ele era um padre e 
missionário cujo compromisso 
total era com a fé e as 
necessidades de seu povo. 

Assassinato de 
jovem padre

Bispo Polito Rodríguez 
Méndez de San Carlos
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Brasil
A pandemia do 
coronavírus 
atingiu o Brasil 
com força total 
no ano passado. 
Enquanto o 

presidente Bolsonaro minimizou 
repetidamente os perigos do 
vírus, as estatísticas refletiam um 
desenvolvimento catastrófico: 
no final do ano, o país tinha 
7,6 milhões de infecções e mais 
de 192.000 mortes. A região 
amazônica foi particularmente 
afetada. Padres e religiosos 
tinham grandes dificuldades 

em continuar a prestar assistência 
espiritual às pessoas apesar do 
perigo de infecção. A ACN ajudou 
com equipamentos de proteção e 
continuou a apoiar a Igreja local na 
formação de sacerdotes e com ajuda 
para a aquisição de veículos.

Dos aproximadamente 210 milhões de 
habitantes do Brasil, 64% são católicos. Mas 
há 20 anos, os católicos ainda eram 75% da 
população. A Igreja está em uma situação 
cada vez mais difícil no país em crise. 
Afinal, a corrupção, o desemprego, a crise 
econômica e a destruição ambiental atraem 
muitas pessoas para promessas enganosas 
de salvação de seitas. Estas já estão ativas 
em quase todo o Brasil e, ao contrário de 
muitas paróquias, geralmente têm muito 
dinheiro à sua disposição. 

A pandemia piorou ainda mais a situação. 
Em 2020, a Igreja local enfrentou o desafio 
particular de prestar assistência espiritual 
a seus fiéis apesar da pandemia e, ao 
mesmo tempo, proteger seus padres e 
colaboradores ao máximo contra uma 

Santa Missa na Catedral de Santo 
Inácio em Pinheiro, na época da 
pandemia do coronavírus.

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Rafael dʼAqui

277

18 26 44

1

61

3

34

12

10

209
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Durante a pandemia, a 
assistência de caridade e 
espiritual é mais necessária 
do que nunca. A comunidade 
Shalom, por exemplo, ajuda 
a população da ilha de 
Marajó, de difícil acesso, 
na região amazônica. Aqui, 
devido à crise do coronavírus, 
os missionários tomaram 

caminhos não convencionais 
na assistência espiritual, 
como um atendimento 
telefônico para pessoas que 
se sentem solitárias durante 
a pandemia. Além disso, a 
comunidade criou grupos 
de oração na internet por 
vídeo. Seu valioso trabalho é 
ajudado pela ACN.

Enfrentando a emergência com 
criatividade – a Comunidade Shalom

» Agradecemos a Deus por seu coração 
generoso, que vocês compartilham 
com aqueles que mais precisam. «

As irmãs religiosas 
da Congregação de 
Santa Ana cuidam dos 
necessitados em Natal.

infecção. A situação era particularmente 
ameaçadora na região amazônica. 
Em Manaus, capital do Amazonas, foi 
divulgado que três quartos dos quase 
2 milhões de habitantes da cidade já 
foram infectados. As imagens de covas 
abertas em massa chocaram o público 
mundial. Por isso, a ACN ajudou com 
equipamentos de proteção em várias 
dioceses.

Em 2020, como nos anos anteriores, 
continuamos apoiando a Igreja local na 
formação de futuros padres, religiosos 
e colaboradores leigos. Também foi 
fornecido material de catequese para 
a evangelização. Uma vez que muitos 
padres tiveram que abrir mão da coleta 
por causa da pandemia, demos mais 
ajuda na forma de subsídios para Missa. 
Para garantir a mobilidade nas grandes 
paróquias, a ACN também ajudou a 
adquirir veículos para a assistência 
espiritual. Na região do Amazonas, onde 
uma grande parte dos vilarejos só pode 
ser alcançada por rio, tornamos possível 
a compra de um barco.

Dilma Franca dos Santos, 
Comunidade Católica Shalom
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Peru
No terceiro 
maior país da 
América do 
Sul, a maioria 
dos 32 milhões 
de habitantes 

pertence a tribos indígenas 
– os católicos, com 76% da 
população, formam de longe a 
maior comunidade religiosa. A 
população está sofrendo com 
a crise econômica duradoura e 
com tensões sociais. A pandemia 
tornou a situação ainda pior. A 
grande pobreza, o êxodo rural e 

problemas relacionados a drogas 
estão por toda parte. No ano do 
relatório, a ACN apoiou a Igreja 
local principalmente com bolsas 
para formação, ajuda existencial e 
subsídios para Missa.

O Peru é marcado por crises econômicas 
e instabilidade política. Embora um 
modesto nível de prosperidade tenha se 
desenvolvido nas cidades, uma grande 
pobreza prevalece principalmente no 
campo e nas montanhas. Em novembro, 
o presidente Vizcarra foi destituído pelo 
Congresso por acusações de corrupção, 
resultando em protestos tumultuosos. 

Distribuição de Bíblias 
aos detentos na prisão da 
Colônia Sarita em Callao.

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Isabel Jimenez Mancha

76

12 3 20

0

22

0

8

1

3

69
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Ainda não se sabe se as condições 
mudarão após as novas eleições. 
Mas o Peru também teve muitas 
dificuldades com a pandemia do 
coronavírus no ano passado. Embora o 
governo tenha respondido com restrições 
já em março, as autoridades contaram 
mais de um milhão de infecções e 
37.000 mortes até o final do ano. A 
pobreza foi exacerbada pela crise do 
coronavírus. O êxodo rural dos peruanos, 
a maioria jovens, aumentou ainda mais. 
Já nos anos anteriores, muitos haviam 
migrado para as cidades e periferias 
urbanas. Nessas regiões, há muitos casos 
de problemas como o vício em drogas e 
famílias desfeitas.

A Igreja frequentemente é o último 
refúgio de esperança para muitos. 
Durante a crise do coronavírus, ela 
tenta dar mais assistência espiritual às 
pessoas e promover a solidariedade 
entre elas. Enquanto isso, as irmãs e os 
padres frequentemente trabalham sob 
condições muito difíceis. Especialmente 
nas montanhas, muitos lugares são de 
difícil acesso. 

A ACN apoia as religiosas com ajuda 
existencial e os padres com subsídios 
para Missa, além de fomentar a formação 
de aspirantes a padres. Também damos 
apoio financeiro para a formação de 
catequistas, que desempenham um 
papel importante na instrução da fé e na 
assistência espiritual, especialmente em 
vilas remotas que raramente podem ser 
visitadas por um padre.

» Em meio à pobreza e às limitações, 
cumprimos a tarefa que nos foi confiada. «

Santa Missa em Abra 
Lluillita a uma altitude 

de 4.600 metros.

O trabalho pastoral das Irmãs da 
Paróquia da Imaculada Conceição 
de Canaria em Ayacucho é apoiado 
pela ACN.

Bispo Jesús María Aristín 
Seco de Yurimaguas
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Bolívia
Durante muito 
tempo, a Bolívia 
foi considerada 
o país mais 
pobre do 
continente sul-

americano. Mesmo que a situação 
econômica tenha melhorado um 
pouco, grande parte da população 
não se beneficiou muito da 
recuperação. Somente a Igreja 
protege os fracos, os pobres e 
os socialmente marginalizados; 
ao mesmo tempo, ela enfrenta 
grandes desafios. Afinal, em 
muitos lugares, os quase 9 

milhões de fiéis estão confrontados 
com uma enorme falta de padres e 
religiosos. Nessas regiões, a ACN 
é um parceiro comprometido e 
confiável para a Igreja local na 
realização de suas tarefas.

Cerca de 80% dos 11 milhões de 
bolivianos são católicos. O atendimento 
aos fiéis se torna uma tarefa gigantesca 
principalmente nos locais onde há falta 
de padres e religiosos. Isso inclui tanto as 
cidades, que estão crescendo rapidamente 
devido ao êxodo rural, quanto as áreas 
intransitáveis e extensas dos Andes 
bolivianos. A capital La Paz, por exemplo, 

Em muitos lugares, 
como El Alto, existe 

uma grande pobreza.

Responsável pelo projeto
Isabel Jimenez Mancha

Tipo dos projetos

Número de projetos

52
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As irmãs da congregação das 
“Misioneras de Jesus Verbo y 
Victima” trabalham nas áreas 
mais remotas, mais pobres 
e difíceis, onde há poucos 
padres. Seis delas trabalham 
nos Andes, na Arquidiocese 
boliviana de Sucre. Mesmo 

viagens longas e árduas, 
cheias de perigos, não as 
impedem de cumprir suas 
obrigações. As irmãs já se 
tornaram indispensáveis para 
a manutenção da assistência 
espiritual. A ACN as apoia com 
uma ajuda existencial.

Ajuda existencial assegura a 
assistência espiritual nos Andes

situada nos Andes a uma altitude de 
3.600 metros, tem agora um milhão de 
habitantes devido ao afluxo de pessoas 
das áreas rurais. Assim, o número de fiéis 
nas paróquias também está aumentando, 
gerando uma necessidade urgente 
por mais padres. A ACN respondeu às 
petições das dioceses afetadas e também 
apoiou a formação de 29 aspirantes a 
padres em 2020. 

A pandemia também está causando 
sérios problemas para a Igreja local. As 
carmelitas em Santa Cruz são um bom 
exemplo das dificuldades em tempos de 
coronavírus. As irmãs geralmente ganham 
seu sustento preparando hóstias para 
a Santa Missa. Mas devido ao perigo de 
infecção, as missas também foram muito 
reduzidas, retirando uma importante 
fonte de renda das carmelitas. A ACN as 
socorreu com ajuda existencial. Também 
pudemos ajudar outras comunidades de 
irmãs na Bolívia. Além disso, ajudamos 
padres com subsídios para Missa e demos 
ajuda financeira para veículos e obras de 
construção em instituições da Igreja.

» A Boa Nova deve ser proclamada especialmente para 
os que sofrem e são marginalizados. «

Uma irmã missionária 
da Congregação das 
“Misioneras de Jesús 
Verbo y Víctima” em um 
batismo em Sucre.

Krzysztof Bobka, Coordenador do 
Trabalho Social na Diocese de El Alto
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Chile
Segundo dados 
oficiais, dois 
terços dos cerca 
de 17,9 milhões 
de chilenos 
são católicos. 

Mas de acordo com pesquisas 
recentes, o número é muito mais 
baixo, com apenas 45%. Mas 
muitos fiéis são muito ativos na 
vida eclesiástica, mesmo que a 
Igreja Católica no Chile esteja 
passando por tempos difíceis. Já 
em 2019, ela tinha sofrido muito 
com perturbações sociais no país, 
no qual nem mesmo construções 
da Igreja foram poupadas. Em 

2020, templos e instalações da 
igreja foram novamente alvo 
de ataques violentos. Neste 
contexto, a ACN afirmou seu 
compromisso de continuar a 
prestar assistência ininterrupta 
aos cristãos do Chile.

A atual escalada da violência no Chile 
começou no final de 2019 na capital 
Santiago do Chile, que também é a sede 
do governo do país. Houve protestos 
contra a desigualdade social no Chile. 
Seguiram-se excessos de violência, nos 
quais também a Igreja Católica foi alvo 
do descontentamento e do ódio de 
alguns grupos de manifestantes. Para 

» Ver uma igreja 
destruída por 
um incêndio 
dói na alma. «

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Rafael dʼAqui

Maria de los Angeles 
Covarrubias, presidente 
da ACN Chile

33
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1
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18 de outubro de 2020 foi um 
dia terrível, quando a Igreja da 
Assunção, uma das construções 
sagradas mais antigas da capital 
chilena, foi incendiada em 
Santiago do Chile. O ataque 
ocorreu à margem de uma 
manifestação de oponentes 
do governo. O Arcebispo de 
Santiago condenou a ação 

violenta e apelou para 
que as manifestações 
fossem pacíficas. O templo 
construído em 1876 já tinha 
sido muito danificado em 
um ataque em 2019. O padre 
da igreja, Pedro Narbona, 
também é o assistente 
espiritual do escritório 
nacional da ACN no Chile. 

Incêndio proposital em construção 
sagrada em Santiago do Chile

a consternação de todos os cristãos 
do país, os ataques contra a Igreja 
continuaram em 2020. Segundo as 
informações obtidas pela ACN, entre 
outubro de 2019 e o final de 2020, cerca 
de 60 igrejas e instituições eclesiásticas 
foram atacadas e incendiadas no Chile.

Nossa associação de assistência não 
deixa a Igreja do Chile sozinha. Em 2020, 
apoiamos padres principalmente com 
subsídios para Missa e lhes fornecemos 
materiais de proteção para a assistência 
espiritual a pacientes da Covid-19 nos 
hospitais das diversas dioceses. Também 
continuamos a ajudar na formação de 
seminaristas, porque os padres são e 
continuam sendo os construtores do 
futuro espiritual da Igreja. 

Santa Missa durante a 
pandemia do coronavírus em 
junho de 2020 em La Serena.

» A demanda por mudanças sociais 
não legitima o ódio ou a violência 
e a destruição. « Dr. Thomas Heine-Geldern, 

Presidente Executivo da ACN 
Internacional
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Argentina
Com uma área de 
aproximadamente 
2,8 milhões de 
quilômetros 
quadrados, a 
Argentina é o 

oitavo maior país do mundo. Quase 
70% dos 44 milhões de habitantes são 
católicos. A pátria do Papa Francisco 
está passando por uma grave crise 
econômica. Já no ano anterior, 40% 
da população era classificada como 
pobre. Além disso, os mais pobres 
são os que mais sofrem com as 
consequências da crise do coronavírus. 
Em 2020, pudemos apoiar a igreja 
local com um total de 49 projetos 
que, além de suas tarefas pastorais, 

estão comprometidos especialmente 
com pessoas desfavorecidas, povos 
indígenas, doentes, mulheres e crianças.

A Covid-19 também atingiu duramente a 
população argentina no ano passado. Até o 
final do ano, 1,6 milhões de infecções e mais 
de 43.000 mortes haviam sido registradas. A 
Igreja está especialmente preocupada com 
suas dioceses mais pobres. Um exemplo 
disso é San Roque de Presidencia Roque 
Sáenz Peña. A diocese no norte da Argentina 
está em grande parte localizada em uma 
selva intransitável onde a maioria da 
população é composta por povos indígenas, 
que estão entre os mais pobres do país. 
Conflitos sociais, problemas econômicos e 
também a pandemia deixaram suas marcas. 

Seminaristas ajudados 
pela ACN visitam 

um lar para idosos em 
Nueve de Julio.

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Rafael dʼAqui
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O “GRÁVIDA Centro de 
Asistencia a la Vida Naciente” 
é um centro para gestantes em 
situações de crise e conflito 
cuja sede fica na cidade de 
San Pedro, perto da capital 
Buenos Aires. O centro foi 
fundado em 1989 e é ajudado 
pela ACN. Ele opera uma rede 
nacional de 71 filiais e oferece 

aconselhamento, orientação 
e cursos principalmente para 
adolescentes grávidas e jovens 
mães. A oferta também inclui 
trabalho de conscientização 
em escolas. Muitas mulheres 
decidem contra um aborto 
e por seus filhos graças ao 
atendimento completo e ao 
apoio concreto.  

ACN ajuda centro 
para gestantes

As pessoas da região precisam lutar 
pela sobrevivência diariamente. Muitas 
crianças estão severamente desnutridas. 

A Igreja levanta sua voz repetidamente 
em nome dos povos indígenas e os 
defende apaixonadamente. A ACN a 
ajuda a fazer isso. No ano do relatório, 
apoiamos com ajuda existencial 26 irmãs 
religiosas que socorrem os mais pobres 
nesta diocese particularmente pobre, 
trabalhando em condições dificílimas. 
Também pudemos auxiliar religiosas em 
outras dioceses do país e ajudar padres 
necessitados com subsídios para Missa. 
Além disso, continuamos promovendo a 
formação de sacerdotes. 

Outra preocupação da Igreja local é a 
proteção da vida pré-natal, pela qual 
ela está incansavelmente empenhada. 
A Igreja também resistiu resolutamente 
quando o governo argentino legalizou o 
aborto no final do ano. Anteriormente, 
os bispos haviam pedido orações para a 
proteção da vida intrauterina no Natal. O 
Papa Francisco também havia se juntado 
ao discurso público. 

Irmãs religiosas 
muitas vezes precisam 

atender paróquias extensas.

Uma irmã missionária da 
Congregação das “Misioneras 
de Jesús Verbo y Víctima” no 
trabalho pastoral em San Rafael.
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Em 2020, 17 países africanos celebraram o 60º aniversário de sua inde-
pendência. Mas apesar dos enormes progressos, o continente enfrenta 
grandes desafios em muitos lugares. Isso também vale para a Igreja Cató-
lica. A instabilidade política, o terrorismo e as consequências econômicas 
da pandemia do coronavírus causam enormes dificuldades para muitas 
instituições eclesiásticas. Por isso, para a ACN, a África ainda é uma região 
prioritária, que pudemos apoiar no ano do relatório com um volume total 
de 21,3 mi. euros.

A Igreja na África está crescendo e é jo-
vem. Quase um quinto dos católicos do 
mundo vivem aqui, incluindo um nono 
dos padres, um oitavo das religiosas e 
mais de um quarto dos seminaristas. 
Isso traz muita esperança para a Igreja 
local, mas a situação é desanimadora 
em muitas regiões. Por exemplo, cada 
vez mais pessoas, incluindo represen-
tantes da Igreja e funcionários, estão 
sofrendo com uma crescente violência 
e perseguição. A situação é particular-
mente preocupante nos países do Sahel 
e em Moçambique, onde extremistas 
islâmicos ameaçam a coexistência 
pacífica de cristãos e muçulmanos. Cen-
tenas de milhares de pessoas já foram 
expulsas ou fugiram. 

Além disso, a dificuldade da Igreja 
aumentou com a pandemia do corona-

vírus. Embora o número de infecções 
e mortes no continente seja compa-
rativamente baixo, as consequências 
econômicas são graves – também 
para a Igreja. Por exemplo, a pande-
mia aumentou a pobreza através do 
desemprego e causou uma dimi-
nuição drástica do apoio material e 
financeiro dos fiéis para a Igreja. A 
ACN ajudou principalmente padres 
e religiosos com ajudaexistencial e 
subsídios para missas, além de au-
mentar a ajuda para a educação.

» A pandemia do coronavírus 
aumenta a crise de sobrevivência 
da Igreja na África. «

Estudantes e alunos 
durante a procissão 
do terço em Sankara, 
Nigéria.
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Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Rafael dʼAqui

Projetos 
solicitados

Construção/
reconstrução

Ajuda de 
emergência

Formação 
de padres

Projetos 
financiados

Meios de 
transporte

Meios de co-
municação

Ajuda exis-
tencial

Subsídios 
para Missa

Bíblias e 
livros

Formação 
da fé

Etienne,  
refugiado 
de 14 anos

» Vimos os jihadistas 
matarem sem  
misericórdia. «

Burkina Faso
Durante muito 
tempo, Burkina 
Faso foi conside-
rado um exemplo 
de coexistência 
pacífica entre as 

religiões. No país da África ocidental, 
pouco mais de 60% dos 20 milhões de 
habitantes são muçulmanos, enquanto 
cerca de um quarto da população é 
cristã. No entanto, desde 2019, o país 
tem sido um foco de violência jihadis-
ta, que tem como alvo principalmente 
cristãos e instituições eclesiásticas. A 
pandemia do coronavírus agrava ainda 
mais a crise para a Igreja local. Em 
2020, a ACN apoiou Burkina Faso com 
vários projetos de auxílio, que estão 
dando novas esperanças a muitos fiéis. 

Refugiados precisam andar vários 
quilômetros para obter água.

A agressão jihadista afeta particu-
larmente as partes do país locali-
zadas no norte, no leste e no Sahel. 
Os “guerreiros de Deus” querem 
estabelecer um califado nessas 
regiões. Desde 2019, quase um 
milhão de pessoas foram expulsas 
dessas áreas. Milhares de refugiados 
internos persistem nas poucas vilas 
que ainda são povoadas. A situação 
também é desoladora para as crian-
ças. Mais de 1.000 escolas já foram 
fechadas ou destruídas. As crianças 
correm o risco de serem recrutadas 
à força como soldados. Pelo menos, 
apesar da ameaça terrorista, as 
eleições parlamentares e presiden-
ciais de novembro foram pacíficas 
em geral. 
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Primeira Comunhão 
e Confirmação na 

catedral de Dori.

Campo de refu-
giados internos.

Uma dificuldade adicional para a popu-
lação de Burkina Faso é a pandemia do 
coronavírus. Nossos parceiros de projeto 
descrevem o vírus como “uma calamida-
de em meio a uma calamidade”. A Igreja 
também é afetada. No Seminário São 
Pedro e São Paulo em Ouagadougou, 
um dos professores morreu de Covid-19 
e quatro seminaristas também contraí-
ram o vírus. A maioria dos jovens que 
estudam lá vêm de famílias que tiveram 
que fugir devido a ataques terroristas 
jihadistas. A ACN apoiou os seminaristas 
e suas famílias com ajuda existencial e os 
ajudou possibilitando a compra de mate-
riais de proteção contra o coronavírus.

A ACN também ajudou na expansão da 
rádio católica em Burkina Faso. Especial-
mente em regiões de crise, o rádio é uma 
ferramenta importante para proclamar a 
fé, fornecendo conselhos e informações. 
A crise da pandemia aumentou ainda 
mais a importância do rádio. A ACN 
também ajudou, na forma de assistência 
de subsistência, padres e religiosas que 
atendem a população, e apoiou cate-
quistas deslocados e suas famílias, que 
desempenham um papel importante na 
assistência espiritual.

» O terrorismo deixa 
ainda mais vítimas 
que a Covid-19. «

Padre da diocese Kaya
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Nigéria
Há anos, a minoria 
cristã no norte 
da Nigéria, de 
maioria muçulma-
na, sofre ataques 
e agressões do 

grupo terrorista islâmico Boko Haram. 
Somente nos dois primeiros meses 
de 2020, eles mataram 350 cristãos. 
Além disso, há as vítimas e o impacto 
econômico da crise do coronavírus, 

que também está causando dificul-
dades materiais crescentes para a 
Igreja. A ACN está apoiando a Igreja 
local durante este momento difícil, 
ajudando-a principalmente a manter a 
infraestrutura eclesiástica e a forma-
ção dos sacerdotes. 

Em 2020, a pandemia do coronavírus 
deixou sua marca também na Nigéria. A 
Igreja ficou particularmente preocupada 

O Arcebispo Kaigama 
distribui alimentos para 

nigerianos necessitados.

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Kinga von Schierstaedt

Tipo dos projetos
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Sequestro no seminário 
para padres em Kaduna
Na noite do dia 7 para 8 de 
janeiro de 2020, quatro jovens 
seminaristas foram sequestrados 
no seminário para padres “Good 
Shepherd” na cidade de Kaduna, 
no norte da Nigéria. Os seques-
tradores haviam libertado três 
deles no final de janeiro, mas 
Michael Nndadi, de 18 anos, foi 
encontrado assassinado. Um dos 

sequestradores declarou que o 
jovem não havia parado de pregar 
o evangelho. No entanto, apesar 
da situação difícil, o número de 
vocações sacerdotais na Nigéria 
é encorajador. Por isso, em 2020, 
a ACN concentrou seus esforços 
na formação de seminaristas e no 
apoio a padres necessitados na 
forma de subsídios para missa.

com o risco de fome e com a desesta-
bilização da já fraca economia do país. 
Porém, além do vírus, são sobretudo os 
excessos violentos do Boko Haram que 
estão aterrorizando a população nige-
riana. Desde 2015, cerca de 12.000 cris-
tãos foram assassinados na Nigéria, 
mais de 200 igrejas e muitas escolas 
foram incendiadas, e mais de 70 reli-
giosos e padres foram sequestrados ou 
assassinados. 

O final do ano também foi marcado 
pela violência contra os cristãos: na 
noite de Natal, o Boko Haram realizou 
um ataque na vila de Pemi, no nordeste 
do país, matando 11 pessoas e des-
truindo totalmente duas instalações da 
Igreja. E o Boko Haram não é o único 
grupo a cometer violência. No cinturão 
central do país, são cada vez mais fre-
quentes os ataques brutais dos Fulani, 
muçulmanos fortemente armados que 
são criadores de gado. 

Reconstrução da Igreja de São Pedro, 
Kagadama, destruída pelo Boko Haram.

Alunos do Internato Espírito Santo, 
Sankara.

» Apesar de sofrermos com  
o terror, precisamos ser  
um povo da esperança. «

» O Boko Haram nunca roubará nossa fé. «
O Bispo de Maiduguri,  
Oliver Dashe Doeme

Sacerdote Samuel Aseer Aluga
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Etiópia
O país no chifre da 
África é caracteri-
zado por contras-
tes extremos. Os 
quase 102 milhões 
de habitantes da 

Etiópia estão divididos em mais de 
100 grupos étnicos diferentes, com 
culturas e línguas variadas. O país tem 
um forte crescimento econômico, mas 
também uma grande pobreza. Nos 
últimos anos, o Islã se radicalizou em 
algumas regiões – muitas vezes com 
apoio do exterior. Já houve repetidos 
ataques contra igrejas cristãs. Mais 
recentemente, em meados de 2020, 
massacres foram cometidos contra 
cristãos ortodoxos na região de Orô-

» A situação no 
norte da Etiópia 

 é alarmante. «

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Toni Zender

mia. A ACN apoia a Igreja local com 
ajuda financeira para formação geral 
e continuada, assistência espiri-
tual para jovens e a construção de 
igrejas.

Com 58% da população, os cristãos 
ortodoxos são a maioria na Etiópia, 
mas a proporção de muçulmanos está 
aumentando e atualmente é de 34%. 
Católicos compõem somente cerca 
de 1% da população. Mesmo assim, a 
Igreja administra muitas escolas, jar-
dins de infância e instituições sociais. 
Especialmente em áreas de primeira 
evangelização, onde as pessoas ainda 
pertencem a religiões tribais tradicio-
nais, há muitos batismos. O Padre Kenneth Iwunna celebra 

a Santa Missa em uma pequena  
vila da paróquia de Dhadim.

| África – Etiópia
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Mas, como tantos países na África, a Etió-
pia também é repetidamente afligida por 
surtos de violência. Só no massacre dos 
cristãos ortodoxos em meados de 2020 na 
região Orômia da Etiópia ocidental, foram 
mortas 239 pessoas, segundo relatórios 
oficiais. Enquanto isso, no norte do país, 
o governo central luta desde novembro 
de 2020 contra as milícias regionais da 
“Frente de Libertação do Povo Tigray”, cujo 
objetivo é a autodeterminação do grupo 
étnico Tigray. Muitas pessoas fugiram da 
violência – pelo menos 50.000 delas para o 
Sudão. A guerra civil ameaça desestabilizar 
toda a região do chifre da África. A comu-
nicação com a região de crise foi cortada, 
e o destino do Bispo local e dos padres e 
religiosos é incerto nessa região devastada 
pela guerra. 

Para a ACN, as pessoas que proclamam a fé 
foram mais uma vez a prioridade na Etió-
pia em 2020. Apoiamos muitos projetos de 
formação geral e continuada de padres, 
religiosos e leigos, assim como a realização 
de programas pastorais. Neste contex-
to, a assistência espiritual para jovens é 
importante para nós, pois ela contribui, 
entre outras coisas, para que os jovens 
queiram trabalhar por um futuro melhor 
em sua terra natal em vez de deixar o país. 
A construção de igrejas e capelas também 

foi novamente incluída em nossa lista 
de auxílio no ano do relatório, pois essas 
construções ajudam a formar a identidade 
das comunidades. Além disso, ajudamos a 
adquirir veículos adequados para a assis-
tência espiritual nas vastas áreas.

Refugiados  
da Etiópia

Padre Kenneth Iwunna, 
Paróquia Santa Cruz, 
Dhadim.

Luto pelo Bispo 
Angelo Moreschi
A ACN lamenta a morte do 
Bispo Angelo Moreschi, Vigário 
Apostólico de Gambella na 
Etiópia Ocidental. O Bispo mor-
reu em 25 de março de 2020, na 
Solenidade da Anunciação do 

Senhor em Brescia, Itália, como 
resultado de uma infecção pela 
Covid-19. Ele foi o primeiro 
bispo católico e o primeiro 
parceiro de projeto da ACN a 
ser vítima do vírus. 
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Uganda
Uganda, país sem 
litoral no leste 
da África, tem 
aproximadamen-
te 44 milhões de 
habitantes. Com 

uma parcela de aproximadamente 
85% da população, os cristãos são 
a maior comunidade religiosa do 
país; cerca de 39% são católicos. No 
entanto, a Igreja local está enfren-
tando uma pressão crescente com 
extremistas islâmicos e a dissemina-
ção de seitas. Além disso, a pandemia 
do coronavírus aumentou ainda mais 
a necessidade material da Igreja Ca-
tólica. Por isso, no ano do relatório, a 

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Toni Zender

ACN apoiou a Igreja de Uganda prin-
cipalmente com subsídios de missa e 
auxílio para educação.

Em 2020, a pandemia do coronavírus 
aumentou ainda mais a pobreza em 
Uganda. O vírus também teve conse-
quências perceptíveis para a Igreja 
de Uganda – especialmente para os 
padres. Por exemplo, a proibição dos 
cultos públicos durante meses resul-
tou em uma perda total das coletas. 
No entanto, o lockdown não fez as 
pessoas praticarem menos sua fé. Pelo 
contrário: parceiros de projeto da ACN 
informam que as pessoas oraram mais 
e leram mais a Bíblia privadamente 

Ordenação ao sacerdócio 
na diocese de Kabale.
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» Apesar do lock-
 down, os cristãos 

praticaram sua fé 
intensivamente. «

Refugiado do Sudão do 
Sul no assentamento de 
refugiados Bidi Bidi.

Uma procissão mariana 
na diocese de Kabale.

em suas casas. Além disso, muitos 
fiéis seguiram a Santa Missa diaria-
mente por rádio, por televisão ou 
pela internet.

Outros desafios enfrentados por 
Uganda em 2020 incluíram graves 
inundações e deslizamentos de terra 
na diocese de Kasese, no sudoeste 
do país, bem como um milhão de 
refugiados do sul do Sudão que 
continuam a viver em campos. Eles 
também estão recebendo assistência 
espiritual. Mas apesar das condições 
muitas vezes adversas, há muitas vo-
cações para o sacerdócio. Por isso, a 
ACN concentrou sua ajuda a projetos 
em Uganda durante este ano difícil na 
ajuda para a realização de formações 
em seminários e subsídios para missa 
para padres. 

De refugiado de 
guerra a catequista
John Joseph Gazi é um dos 
milhões de refugiados trauma-
tizados em Uganda. Ele teve 
que testemunhar como seu 
pai, irmã e irmão foram mortos 
diante de seus olhos durante 
a guerra civil no Sudão do Sul. 
Ele mesmo conseguiu fugir 
para o país vizinho de Uganda, 
onde mais de um milhão de 
sul-sudaneses vivem em cam-
pos de refugiados. Apesar de 

sua difícil situação, John Jose-
ph se formou como catequista 
para trabalhar pela reconcilia-
ção e para ajudar as pessoas a 
não perderem a esperança e a 
fé. A ACN ajudou com sua for-
mação. No Centro Emaús perto 
da capital ugandesa Kampala, 
jovens como ele são treinados 
para ajudar seus compatriotas 
a aliviar e superar suas feridas 
emocionais. 
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República Democrática do Congo
A República Demo-
crática do Congo é 
conhecida por sua 
riqueza em recur-
sos minerais. Mas 
uma grande parte 

dos 85 milhões de habitantes vive em 
grande pobreza devido à corrupção e má 
administração. Durante 25 anos, várias 
partes do país têm sido palco de con-
flitos armados envolvendo diferentes 
facções rebeldes. Além disso, em 2020, 
os efeitos da crise do coronavírus foram 
sentidos em todo o Congo, inclusive pela 
Igreja. Por isso, a ACN forneceu um paco-
te de ajuda para combater o coronavírus 
a várias comunidades de religiosas, a 
fim de aliviar as mais graves necessida-
des de subsistência.

» Por favor, continuem nos apoiando na 
luta por mais dignidade humana. «

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Kinga von Schierstaedt

No Congo, a Igreja Católica geralmente 
está na linha de frente do enfrentamen-
to de problemas sociais e políticos. Ela 
eleva sua voz em todos os lugares onde 
o Estado falha. Em 2020, a situação 
no leste do país foi particularmente 
dramática. Vários bispos receberam 
ameaças de morte quando levantaram 
publicamente sua voz contra a situação 
catastrófica de segurança na região. 
Além disso, no final de outubro de 2020, 
a vila de Lisasa foi palco de um ataque 
sangrento, supostamente de guerrilhei-
ros ugandenses. Pelo menos 21 pessoas 
foram mortas no massacre, incluindo 
um catequista. Vários edifícios – incluin-
do locais de serviço social da Igreja – 
foram incendiados.

Não só a violência, mas também o coro-
navírus criou dificuldades para a Igreja 
local em 2020. Em muitas dioceses, a 
pandemia fez com que instituições da 
Igreja precisassem lutar por sua sobre-
vivência. Por isso, além do apoio que a 

Cardeal Fridolin Ambongo Besungu, 
Arcebispo de Kinshasa

| África – República Democrática do Congo
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Treinamento de catequistas 
no Centro Mobokoli, Lolo.

A balsa Kazadi-Musoko 
atravessa o rio Lubilanji.

Confissão na Arqui-
diocese de Bukavu.

Subsídios de missa – 
mais urgente do que nunca
em tempos de coronavírus 
Para muitos padres congoleses, 
os subsídios de missa ganha-
ram uma importância ainda 
mais vital do que antes desde 
a propagação do coronavírus. 
Por exemplo, o Padre Alain 
Mwila Wa Ilunga, da Ordem dos 
Missionários Trabalhadores, 
nos agradece pela ajuda dos 
subsídios de missa, que ele 
compartilha com os mais po-

bres dos pobres e os enfermos 
que estão sem recursos neste 
momento difícil. O Mestre dos 
Noviços da Ordem, Padre Clé-
ment Mwehu Muteba, também 
está feliz com o apoio financei-
ro. Isso lhe permitiu comprar 
gasolina e encomendar papel 
para a formação dos jovens e, 
assim, continuar a realizar as 
tarefas de seu apostolado.

ACN já fornece aos padres e seminaris-
tas para sua formação e subsistência, 
assistência emergencial foi fornecida a 
quase 70 comunidades de religiosas nas 
seis dioceses da região de conflito de 
Bukavu, no leste do país, como parte de 
um pacote de projeto para enfrentar o 
coronavírus.
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Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Ulrich Kny

Zâmbia
A Zâmbia tem uma 
das populações 
que mais crescem 
no mundo. Embora 
o país sem litoral 
do sul da África 

seja uma das nações mais estáveis do 
continente, mais de 60% de sua popu-
lação vive na pobreza. A infraestrutura 
é deficiente, e doenças como a AIDS e a 
malária são muito disseminadas. Como 
em quase todos os lugares, a pandemia 
do coronavírus está pesando muito 
sobre o país. A Igreja local também está 
muito preocupada com a disseminação 
de seitas. A ACN apoia a Igreja da Zâmbia 
principalmente na formação geral e 
continuada, assim como na mobilidade 
em áreas rurais.

Dos aproximadamente 17 milhões de 
habitantes da Zâmbia, cerca de 95% são 
cristãos – a maioria protestantes. Cerca 
de 33% são católicos. Além da atual crise 
do coronavírus, a propagação de seitas 
já traz enormes desafios para a Igreja 
local há anos. Os fiéis geralmente são 
captados em locais onde há poucos pa-
dres católicos. O Bispo Justin Mulenga, 
falecido em março de 2020, era encarre-
gado dos seminários na Conferência dos 
Bispos da Zâmbia e valorizava o fomen-
to da próxima geração de sacerdotes: 
“Como sabemos muito bem que a Igreja 
precisa de verdadeiros testemunhos do 
Evangelho, que sejam sacerdotes muito 
bem treinados, motivados e discipli-
nados, o seminário deve cumprir seus 
deveres diários”. 

Novo veículo do Seminário de 
São Domingos em Lusaca.
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No Campo de Refugiados 
de Mantapala, Distrito de 
Nchelenge.

Primeira comunhão 
em Lusaca.

A ACN está fazendo tudo o que pode para 
apoiar a próxima geração de sacerdotes 
na Zâmbia. Apoiamos regularmente a 
Igreja local com assistência direta para 
formações e fornecemos recursos para 
equipar os seminários. Por exemplo, com 
a ajuda de nossa fundação, um veículo 
foi adquirido para o seminário em Lu-
saca e outro para o pequeno seminário 
em Kasama, e um sistema de purificação 
de água foi adquirido para o seminário 
em Mpika. Em 2020, também apoiamos 
a formação continuada dos padres e 
seu aprofundamento espiritual através 
de dias de reflexão e encontros. Mas a 
formação de leigos e a catequese tam-
bém são muito importantes para nós. As 
paróquias ficaram contentes com nosso 
envio de mais de 3.200 conjuntos de 

cartazes para a Bíblia das Crianças, que 
podem ser usados na catequese inde-
pendentemente dos 70 idiomas falados 
na Zâmbia. 

Outro foco de nossa ajuda a projetos 
na Zâmbia é a melhoria da mobilidade. 
Como ocorre em quase toda a África, 
as paróquias se estendem por áreas 
imensas, parcialmente intransitáveis, e 
consistem de muitas vilas. Padres e pasto-
res têm que percorrer grandes distâncias 
para ministrar aos fiéis, muitas vezes em 
estradas precárias. Por isso, no ano pas-
sado a ACN tornou possível, entre outras 
coisas, 45 motocicletas para paróquias 
rurais e contribuiu para o sustento de pa-
dres de várias dioceses e ordens religiosas 
por meio de subsídios de missa.

Bispo Justin Mulenga, encarregado de 
seminários de padres na Conferência 
dos Bispos (falecido em março de 2020)

» A Igreja precisa de verdadeiros 
testemunhos do Evangelho. «
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Bispo Luiz Fernando 
Lisboa, de Pemba

» A guerra só tem perdedo-
res, mas os mais pobres 
são os que mais sofrem. «

Moçambique
Moçambique, 
localizado no 
sudeste da Áfri-
ca, é o décimo 
país mais pobre 
do mundo. Em 

muitos lugares, as consequências 
da guerra civil que ocorreu no país 
entre 1977 e 1992 ainda podem ser 
sentidas hoje. Nos últimos anos, a 
população sofreu com graves desas-
tres naturais. Além disso, o norte do 
país também tem sido atingido pelo 
terror jihadista desde 2017, o que 
desencadeou uma onda de refugia-
dos na região. A Igreja também foi 
afetada por graves ataques. A ACN 
apoiou a Igreja local em 2020 com 
uma série de medidas, concentran-
do-se na ajuda de emergência para 
as pessoas deslocadas. 

Igreja do Coração 
de Jesus destruída, 

Nangololo.

Quase 19% dos 30 milhões de 
habitantes de Moçambique são 
muçulmanos, a maioria sunitas. 
Mas em Cabo Delgado, a província 
mais ao norte de Moçambique, eles 
representam a maioria da população. 
Até recentemente, a coexistência 
era pacífica. Mas desde outubro de 
2017, o grupo jihadista “Ahlu-Sunnah 
Wa-Jamu” (ASWJ) tem aterrorizado 
a região. Os “guerreiros santos” têm 
armas modernas à sua disposição e 

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Ulrich Kny
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Refugiados internos após os 
ataques devastadores dos jihadistas 
na província Cabo Delgado.

Irmã missionária do  
Convento de Santo Estêvão.

são particularmente ativos na diocese de 
Pemba. Em dezembro de 2020, mais de 
2.500 pessoas foram mortas lá em mais 
de 600 ataques. Muitos vilarejos foram 
despovoados. Pelo menos 560.000 pes-
soas já estão em fuga. 

A Igreja também não foi poupada de 
ataques: a estação missionária de Nan-
gololo, o mosteiro beneditino de Auasse, 
a igreja paroquial da cidade portuária de 
Mocímboa da Praia, uma estação de rá-
dio católica e várias capelas foram ataca-
das e destruídas. Na maioria dos casos, 
os missionários conseguiram se colocar 
em segurança, mas em um novo ataque 
a Mocímboa da Praia em agosto de 2020, 
duas religiosas foram sequestradas e só 
foram liberadas após 24 dias. 

Em 2020, a ACN forneceu 160.000 euros 
em ajuda de emergência para o atendi-
mento inicial das pessoas deslocadas na 
diocese de Pemba, que foi severamente 
afetada pelos ataques. Mas as pes-
soas traumatizadas também precisam 
urgentemente de cuidados pastorais e 
psicológicos, os quais também apoia-
mos. Além disso, pudemos fornecer 
apoio financeiro para programas de 
rádio religiosos que são transmitidos em 
estações da diocese de Pemba. Princi-
palmente na crise atual, as transmissões 

trazem serenidade e esperança a muitos 
fiéis, especialmente aos refugiados. No 
ano do relatório, outros recursos foram 
usados para ajudar na subsistência de 
religiosas, dar subsídios de missa para 
padres e formar seminaristas.

» No norte, já 
existem vilas 
totalmente 
despovoadas. «

Bispo Luiz Fernando 
Lisboa de Pemba
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Colheita de laranjas na 
horta do Mosteiro Santa 

Maria dos Anjos em 
Ampandratokana-Ankil.

Madagascar
Madagascar é a 
segunda maior 
nação insular do 
mundo, conhecida 
como um paraíso 
natural com uma 
biodiversidade 

exuberante. Mas nas últimas décadas, 
tem havido uma ampla destruição e 
exploração da natureza. Três quartos 
dos 25,6 milhões de habitantes vivem 
na pobreza. Em 2020, a Igreja local 
enfrentou grandes desafios devido às 
consequências do lockdown causado 
pela pandemia do coronavírus. A ACN 
apoiou principalmente os padres, na 
forma de subsídios de missa, pois eles 
mal puderam se sustentar durante a 
pandemia.

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Kinga von Schierstaedt

A islamização está progredindo constan-
temente em Madagascar. Embora 50% 
dos habitantes pertençam a religiões 
tradicionais africanas e 40% a uma Igreja 
cristã (dos quais 4,7 milhões são católi-
cos), a Igreja local reclama que dinheiro 
dos países do Golfo é usado para promo-
ver a difusão de um islamismo radical. 
Mesmo em lugares onde ainda não há 
muçulmanos, mesquitas já estão sendo 
construídas. Não-muçulmanos são in-
centivados a se converter com estímulos 
financeiros e mulheres são pagas para 
se cobrir totalmente. Nos últimos anos, 
houve muitos ataques islâmicos. 

A atual política de imigração está aumen-
tando ainda mais a islamização, porque 
a imigração de países muçulmanos, 
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Uma capela para presidiários
O Padre Henryk Sawarski é mis-
sionário na ilha de Madagascar 
há mais de 40 anos. Em 2015, 
ele se tornou o padre da prisão 
em Port-Bergé. No início, ele só 
“pregava” através de atos, por 
exemplo assegurando a melho-
ria da higiene e dos cuidados 
médicos. Além disso, ele trazia 
alimentos e roupas para os pri-

sioneiros. Mas em pouco tempo, 
os presos lhe pediram suas 
orações e bênçãos, quiseram ter 
missas e buscaram conselhos 
para mudar suas vidas. O pro-
blema: não havia espaço para 
isso. Por isso, a ACN ajudou a 
construir uma capela na prisão, 
que foi inaugurada formalmente 
em 2020. 

especialmente da Turquia, está sendo 
amplamente promovida. Enquanto há dez 
anos havia apenas 1% de muçulmanos, 
hoje há quase 7% – e a tendência é de 
aumento. No passado recente, houve um 
aumento dos ataques jihadistas a institui-
ções cristãs. Muitas comunidades cristãs 
têm vivido com medo desde então. 

Mas em 2020, o medo ficou em segun-
do plano com a pandemia. Madagascar 
também teve um lockdown, no qual todas 
as dioceses católicas lutaram para con-
tinuar a atender aos seus fiéis o máximo 
possível – inclusive através da mídia. Para 
a ACN, a maior prioridade era apoiar os 
padres com subsídios de missa, pois os 
padres são insubstituíveis para o apoio 
espiritual, mas estavam passando por 
grandes necessidades devido à pandemia 
do coronavírus. A ACN também continuou 
a ajudar na formação de seminaristas de 
várias dioceses do país.

Na construção do convento  
para as Clarissas em Ambanja.

Pastoral de casamento e família 
na diocese de Antsirabe.

» Ataques islâmicos e as 
consequências do corona-
vírus pesam muito sobre 

 a Igreja local. «
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Oriente Médio
O Oriente Médio é o berço do cristianismo. Mas muitos cristãos veem 
cada vez menos perspectivas para si mesmos e suas famílias na região. 
As consequências da guerra, o terror jihadista, o declínio econômico 
e, não menos importante, o surto da pandemia do coronavírus estão 
pesando muito sobre a população e também sobre a Igreja local. 
Depois que a situação dos cristãos no Iraque melhorou, o foco de nossa 
ajuda ao Oriente Médio em 2020 foi o Líbano e a Síria. No total, a ACN 
forneceu 9.3 mi. euros para nossos parceiros de projeto na região, 
aproximadamente 3,9 milhões deles somente para o Líbano.
A situação no Oriente Médio continua 
marcada pela incerteza. O objetivo 
principal de nossos projetos de ajuda 
na região é dar esperança aos cristãos 
e ajudá-los a permanecer em sua 
pátria ou a voltar para suas vilas. Isso 
também se aplica à Síria. Embora a 
reconstrução esteja começando em 
algumas regiões do país após dez 
anos de guerra, ainda não há paz no 
norte. Em muitos lugares, o perigo 
do jihadismo também ainda não foi 
afastado.

Beirute, que também danificou 
severamente muitas igrejas e 
instalações da Igreja. Isso apresenta 
uma tarefa hercúlea para a Igreja, na 
qual a ACN não a deixará na mão. 

Já no Iraque, o progresso é mais 
encorajador: na planície de Nínive, 
pouco mais da metade das famílias 
cristãs retornou às suas vilas. Além 
disso, o governo iraquiano declarou 
o Natal um feriado público em 2020. 
Mas acima de tudo, o anúncio do 
Papa de que visitaria o Iraque no 
início de março de 2021 foi um grande 
raio de esperança para as pessoas 
que vivem lá e para os cristãos do 
Oriente Médio em geral.

» A situação é difícil, mas há muitos 
sinais de esperança. «

Enquanto isso, a situação no Líbano 
também é catastrófica. O país, que 
sempre foi um refúgio e apoio no 
Oriente Médio especialmente para 
os cristãos, está devastado. Se a 
crise política e econômica já estava 
dominando o Líbano em 2019, em 
2020, além da pandemia, houve a 
grave explosão no porto da capital 

Padre Firas Lutfi com 
crianças em Aleppo.
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Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Reinhard Backes

Projetos 
solicitados

Construção/
reconstrução

Ajuda de 
emergência

Formação 
de padres

Projetos 
financiados

Meios de 
transporte

Meios de co-
municação

Ajuda exis-
tencial

Subsídios 
para Missa

Bíblias e 
livros

Formação 
da fé

Líbano
O Líbano foi 

frequentemente elogiado 
como a Suíça do Oriente Médio. 
Isso ocorre inclusive devido à 
prosperidade comparativamente 
alta e à coexistência pacífica das 
religiões. Mas as consequências 
da guerra civil, o interminável 

conflito com Israel e o 
declínio econômico mergulharam 
o 
país no caos. Além disso, o fluxo 
de refugiados de guerra sírios, 
a pandemia do coronavírus e o 
trauma da horrível explosão de 
Beirute em agosto de 2020 estão 
pesando muito sobre a sociedade 
libanesa, incluindo muitos 
cristãos que moram no país. Por 
isso, nossa ajuda ao Líbano ficou 
no topo de nossa agenda.

Padre Nicolas Riachy 
com um sem-teto.
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» Muitos cristãos 
estão pensando em 
deixar o país. «

O Líbano já foi o único país do Orien-
te Médio com uma maioria cristã. 
Hoje, apenas 34% dos habitantes são 
cristãos. Entre os menores de 25 anos, 
é somente um quarto. Mas os cristãos 
libaneses são muito respeitados na 
sociedade; as escolas cristãs são apre-
ciadas por pessoas de todos os credos e, 
acima de tudo, elas formam uma ponte 
entre as diferentes denominações do 
país. Por outro lado, muitos libaneses 
veem a situação dos refugiados no país 
como problemática. A guerra na vizinha 
Síria enviou cerca de 1,5 milhões de 
refugiados para o Líbano, que por sua 
vez tem uma população de apenas 4 mi-
lhões. Além disso, há entre 200.000 e 
500.000 refugiados palestinos que com-
plicam ainda mais a situação no local.

Muitos cristãos agora estão pensando 
em deixar o país. Afinal, a economia do 
Líbano está devastada, com inflação e 
alto desemprego. A sobrevivência das 
escolas católicas também é incerta, 
pois elas estão com dificuldades para 
aumentar os salários dos professores. 
A ausência de escolas cristãs para as 
crianças é outro motivo para emigrar. 
A crise começou já em 2019, quando 
dezenas de milhares de pessoas 
saíram às ruas contra a corrupção e a 
má administração. A moeda libanesa 
perdeu mais de 80% de seu valor 

A ACN apoia pessoas  
necessitadas com alimentos 

e artigos de higiene.

Danos de uma 
explosão na igreja das 

Soeurs Antonines.

Uma família síria 
necessitada em 
Zahlé.

em menos de um ano, e o preço dos 
alimentos básicos subiu até quatro 
vezes. De acordo com as Nações 
Unidas, mais de 55% da população do 
Líbano é pobre hoje – quase o dobro 
do ano passado. Eles têm que lutar 
diariamente para atender às suas 
necessidades básicas. Mas além da má 
situação econômica, o permanente 
sentimento de insegurança devido à 
crise duradoura com Israel contribui 
para a disposição de muitos a emigrar. 

Portanto, para nossa fundação, a 
tarefa mais urgente é dar aos cristãos 
no Líbano uma nova esperança e uma 
perspectiva para que eles possam 
permanecer em sua terra natal. Afinal, 
a Igreja é o ponto central da vida de 
muitos fiéis. E queremos fortalecê-la 
a longo prazo. Para nós, em 2020, isso 
incluiu a ajuda da formação sacerdotal, 
bem como subsídios de Missa, que dão 
uma contribuição indispensável para 
o sustento de padres necessitados. 
Em 2020, nós ajudamos o Líbano com 
aproximadamente 3,9 milhões euros 
ao todo.

» A pobreza no país dobrou 
em apenas um ano. «
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O porto de Beirute 
foi destruído em 
4 de agosto.

» Parecia uma bomba 
nuclear. «

Como se o Líbano não tivesse 
problemas suficientes, em 4 de 
agosto de 2020, uma catástrofe de 
proporções inimagináveis também 
atingiu o país, chocando não só 
o Líbano, mas o mundo inteiro: a 
explosão no porto de Beirute foi o 
trauma nacional do ano passado e 
tornou a situação no país muitas vezes 
pior. De acordo com relatórios oficiais, 
2.750 toneladas de nitrato de amônio 
explodiram. A enorme detonação 

desencadeou uma onda de choque 
que se espalhou em um círculo num 
instante e, como na explosão de uma 
bomba atômica, uma nuvem gigante 
de fumaça em forma de cogumelo 
subiu acima da área do porto. Cerca 
de 200 pessoas perderam a vida e 
outras 6.500 ficaram feridas. Cerca 
de 100.000 edifícios foram destruídos 
e várias centenas de milhares de 
pessoas ficaram desabrigadas de 
uma só vez.

» A explosão tirou 
tudo de nós em 
segundos. «

Uma mulher de Beirute 
que perdeu tudo.

Testemunhas oculares
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O filho de Christelle e 
Jad estava no mundo 
há apenas 15 minutos 
quando houve uma 
enorme explosão no 
porto de Beirute. O 
bebê ficou ileso apesar 
dos objetos voando e 
dos vidros quebrados.

As irmãs Rita, Nanil e 
Madal dão apoio a famílias 

em Karm Al Zeytoun.

A nuvem de fumaça da 
explosão podia ser vista 
por quilômetros.

A detonação na capital libanesa já é 
considerada uma das explosões não 
nucleares mais graves da história 
da humanidade. Beirute agora está 
completamente devastada – e com 
a cidade, também todo o país. A 
vida cristã na capital também foi 
profundamente atingida pela catástrofe. 
Cerca de 80% do distrito cristão de 

Ashrafiyya foi severamente danificado 
pela explosão. A parte do bairro cristão 
mais próxima do porto praticamente 
desapareceu da face da terra. Centenas 
de famílias cristãs perderam suas casas 
e seus meios de subsistência. Vários 
hospitais e instalações médicas católicas, 
assim como igrejas e mosteiros, precisam 
de reparos urgentes.

Nos dias seguintes à explosão, a ACN 
forneceu uma ajuda de emergência 
de 250.000 euros para ajudar as 
5.000 famílias mais severamente 
afetadas. Os desabrigados receberam 
alimentos e bens de primeira 
necessidade para aliviar a emergência 
inicial.  Apenas um mês após a explosão, 
representantes da ACN viajaram para 
Beirute para identificar, junto com 
os parceiros locais, as principais 
necessidades para a reconstrução das 
instalações da Igreja.  A ACN visitou 
23 locais, incluindo igrejas, conventos, 
mosteiros e outras construções 
eclesiásticas que foram gravemente 
atingidos pela explosão. Por meio 
de discussões com os bispos dos 
diferentes ritos e denominações, 
nossos representantes puderam obter 
um quadro ainda mais detalhado da 
infraestrutura destruída e das grandes 
necessidades dos cristãos.

» Com sua ajuda, nós nos ergue-
remos das ruínas. « Irmã Nicolas Akiki, diretora do 

Hospital Holy Rosary em Beirute
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2,65 milhões de euros, foram aprovados 
logo em seguida. Entre os projetos 
que nossa associação de assistência 
se comprometeu a apoiar está a 
icônica Igreja Greco-Católica Melquita 
do Redentor, construída em 1890 e 
localizada praticamente na entrada 
do bairro cristão devastado. Sua 
reconstrução é um sinal encorajador de 
esperança para os habitantes cristãos. A 
Catedral Maronita de São Jorge também 
deve ser reparada. Ela também é um 
símbolo importante para os cristãos no 
Líbano de que há um futuro para eles 
nesse país. 

» Sobrevivi 15 anos 
de guerra civil, mas 
não podia imaginar 
algo tão terrível. «

A explosão de 4 de agosto havia nivelado 
quase tudo em todo o distrito portuário. 
A Igreja Maronita, considerada a maior 
Igreja local do Líbano, também foi muito 
atingida. Mas também houve grandes 
danos em muitas construções de outros 
ritos, por exemplo do rito greco-católico, 
do rito latino e da Igreja Ortodoxa. A ACN já 
prometeu ajuda também em relação a isso. 

A devastação foi tão grave que 
aumentamos nosso orçamento de 
ajuda para o Líbano em mais 5 milhões 
de euros. Os primeiros 16 projetos 
de reconstrução, totalizando mais de 

Reconstrução de igrejas 
próximas ao porto 

destruído de Beirute.

Irmã Hanan Youssef
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» Conseguimos aumentar 
nossa ajuda ao Líbano em 
mais 5 milhões de euros. «

Devastação nas imediações 
da igreja e da residência das 
enfermeiras do Hospital do 
Rosário após a explosão.

A ACN apoia o projeto 
“John the Merciful Table”

Em 2020, nossa ajuda 
humanitária aos refugiados 
sírios no Líbano também 
continuou sem reduções. Por 
exemplo, apoiamos novamente, 
com 700.000 euros, o projeto 
“John the Merciful Table”, 
uma construção na cidade 
de Zahlé, não muito longe 
da fronteira com a Síria, que 
fornece uma refeição quente 
todos os dias para cerca de 
1.000 refugiados sírios, e 
cada vez mais também para a 

população local necessitada. 
O projeto é apoiado pela ACN 
desde 2015. O importante 
não é só a alimentação para 
o corpo; as pessoas também 
se sentem confortadas e 
recebem atenção por parte dos 
trabalhadores do projeto. Além 
disso, em 2020, a ACN ajudou 
novamente os refugiados 
sírios com recursos para cobrir 
as mensalidades escolares 
e pagar por tratamentos 
médicos necessários.

Jovens voluntários cristãos 
ajudam a limpar a catedral 

maronita danificada.
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Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Reinhard Backes

| Oriente Médio – Síria

mera sobrevivência, a ACN 
salvou dezenas de milhares de 
cristãos com projetos de ajuda 
de emergência. Mas depois de 
dez anos, a guerra ainda não 
terminou. Principalmente 
a cidade de Idlib, próxima à 
fronteira turca, e a área de 

Jazira, no nordeste, ainda são 
palcos de conflito. Apenas 
um terço dos cerca de 1,5 
milhões de cristãos que antes 
viviam no país continuam lá. 
A assistência da ACN em 2020 
concentrou-se na subsistência, 
educação, assistência médica e 
reconstrução de igrejas. Também 
lançamos um programa de ajuda 
emergencial para os cristãos 
durante a pandemia. 

Participantes da 
ação “Um milhão 

de crianças rezam o 
terço” na Igreja da 

Anunciação em Aleppo.

Nos primeiros 
anos da guerra, 
quando os 
cristãos 
lutavam 
por sua 

Síria
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*inclui pedidos de projetos 
do ano anterior.
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Com a ajuda da ACN, 
25.000 agasalhos foram 
distribuídos a crianças carentes 
em Aleppo, Damasco, Homs 
e outras cidades sírias neste 
Natal. Os agasalhos foram feitos 
em fábricas de costura em 
Aleppo graças à iniciativa da 
Irmã Annie Demerjian, parceira 

de longa data no projeto 
da ACN, e da Congregação 
de Jesus e Maria. A grande 
encomenda proporcionou a 
muitos sírios a oportunidade 
de ganhar o sustento de suas 
famílias durante vários meses 
em meio a um período de alto 
desemprego.

25.000 agasalhos 
para o Natal

Santa Missa para todos os 
benfeitores da ACN na Catedral 
Sírio-Católica da Assunção em 
Aleppo.

Em 2020, a ACN mais uma vez 
apoiou famílias sírias com o 

projeto “Uma Gota de Leite”.

Desde o início da guerra em 2011, a ACN 
financiou projetos na Síria no total de 
cerca de 42 milhões euros. Em 2020, o 
volume da nossa ajuda foi de mais de 3,4 
milhões euros. O apoio ainda é urgente, 
porque os cristãos sírios sofreram muito 
com a guerra civil. Hoje, estima-se que 
apenas um terço dos 1,5 milhões de 
cristãos que viviam no país antes da 
guerra ainda estão lá. Apesar de não 
haver mais conflitos armados em muitas 
regiões, a violência continua no norte da 
Síria. Na província de Idlib, por exemplo, 
algumas vilas ainda estão sob o controle 
de jihadistas. 

As sanções econômicas impostas pela 
UE contra o regime de Assad também 
estão causando grande sofrimento para a 
população síria. A má situação econômica 
no vizinho Líbano também gera um efeito 
devastador sobre a economia da Síria. A 
taxa de câmbio do dólar disparou e com 
ela os preços das casas, dos alimentos 
básicos e do combustível. Isso leva muitos 
pais a não mandar seus filhos à escola 
ou universidade para evitar “custos 
de educação ocultos” como despesas 
de deslocamento, livros didáticos 
ou fotocópias. A fim de evitar que os 
estudantes desistam, a ACN mais uma vez 
apoiou 550 estudantes da Universidade de 
Damasco com bolsas de estudo este ano. 
Também pudemos ajudar 300 famílias 
com subsídios de aluguel. Além disso, 
nossa associação de assistência lançou 
um programa de ajuda emergencial 
durante a pandemia que permitiu que 
muitos cristãos comprassem alimentos e 
equipamentos de proteção.

O sistema de saúde na Síria também está 
devastado. Muitos médicos emigraram 
porque terroristas sequestraram alguns e 
ameaçaram matar outros. Os preços dos 
medicamentos triplicaram desde 2016, e 
há uma escassez de médicos e remédios. 
Pessoas doentes frequentemente são 
forçadas a buscar ajuda de instituições de 
caridade e igrejas. Por isso, este ano, a ACN 
ajudou novamente 200 pessoas doentes 
com os medicamentos necessários, por 
intermédio da congregação de irmãs 
Soeurs de la Charité de Besançon. 

» Em todos os anos de guerra, a 
ajuda da ACN foi uma salvação 
para nós cristãos. « Irmã Annie Demerjian
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Quase nada dá aos fiéis mais esperança 
em tempos de guerra do que a 
reconstrução de templos destruídos. 
Um desses sinais de esperança foi a 
inauguração da Catedral Maronita de 
Santo Elias reconstruída em Aleppo em 
20 de julho de 2020. Entre 2012 e 2016, 
a catedral foi muito danificada por 
vários grandes ataques com mísseis e 
numerosos ataques menores. O ataque 
que mais destruiu a catedral foi em 
2013, quando jihadistas invadiram o 
distrito e tentaram destruir todos os 

marcos cristãos. A ACN contribuiu para 
sua reconstrução com 400.000 euros.

Aleppo, que foi sitiada pelos rebeldes 
entre 2012 e 2016, é uma das cidades 
mais atingidas pela guerra. A população 
sofre as consequências ainda hoje. No 
ano do relatório, pudemos apoiar um 
total de 53 projetos em Aleppo. Em 
agradecimento por esta assistência, 
o Arcebispo Sírio-Católico de Aleppo, 
Dom Antoine Chahda, celebrou uma 
Santa Missa na Catedral Sírio-Católica 

Os líderes da Igreja 
de Aleppo celebram 
o 20º aniversário da 

ordenação episcopal 
do Arcebispo 

Antoine Shahda.

» A reconstrução 
da catedral é um 
sinal de que os 
cristãos ainda 
estão presentes 
neste país. « O Arcebispo 

Maronita de Aleppo, 
Joseph Tobji
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Ficamos consternados ao 
saber que o Metropolita 
Sírio-Ortodoxo de Homs, 
Selwanos Boutros Alnemeh, 
morreu no dia 7 de dezembro 
aos 52 anos de idade, após 
uma doença grave. Estamos 
em luto profundo pelo amigo 
e parceiro de projeto com 
o qual nossa associação de 
assistência pôde realizar 
quase 40 projetos nos últimos 

sete anos. Nossa viagem 
conjunta a Genebra e Bruxelas 
em 2016, onde informamos 
representantes da ONU e da 
União Europeia em primeira 
mão sobre a situação na Síria, 
também ficará em nossa 
memória. Selwanos Boutros 
Alnemeh foi um modelo 
de cooperação ecumênica 
e incansável em seu 
compromisso com seu povo. 

A ACN lamenta a perda de um parceiro
de projeto de longa data na Síria

da Assunção em 20 de dezembro de 
2020 pelas intenções dos benfeitores 
da ACN. Entre os convidados estavam 
os líderes de outras sete Igrejas cristãs 
da cidade, incluindo os bispos católicos 
e ortodoxos. A missa foi transmitida ao 
vivo no Facebook e foi também um sinal 
de esperança para muitos benfeitores 
nos países doadores, especialmente 
durante a época da pandemia do 
coronavírus. 

2020 também viu a continuação da 
campanha de oração “Console meu 
povo”, lançada no ano anterior pela ACN e 
pelas Igrejas Católica e Ortodoxa da Síria. 
No centro da iniciativa está o ícone da 
“Nossa Senhora das Dores, Consoladora 
da Síria” (ver imagem na página 33) 
abençoado pelo Papa. O objetivo é 
fornecer não apenas ajuda material, mas 
também espiritual aos fiéis católicos e 
ortodoxos na Síria. Principalmente as 
famílias que perderam entes queridos 
na guerra civil devem receber conforto 
e compaixão com a campanha. Para as 
pessoas de diferentes denominações, 
essa iniciativa também gerou uma 
ocasião para encontros e conversas.

Ícone “Nossa Senhora das 
Dores, Consoladora dos Sírios” 
no Convento das Carmelitas 
em Aleppo.

Oração do terço diante 
de Nossa Senhora de 
Fátima em Damasco.
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Bild wird 
noch farblich 
angepasst
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Europa
Na Europa, a Igreja precisa de ajuda para poder cumprir suas tarefas, espe-
cialmente nos países do antigo Bloco do Leste. Nessa região, o comunismo 
ateu deixou um grande vácuo na sociedade, que ainda não foi completa-
mente superado 30 anos após a mudança política. No norte da Europa, 
onde há poucos católicos, a Igreja local também precisa de apoio. Nos 
locais onde a Igreja passa por necessidades, a ACN a apoia especialmente 
na formação geral e continuada de sacerdotes, religiosos e leigos.  

Principalmente nos países do leste 
europeu nos quais a Igreja Católica é 
uma minoria, ela ainda depende de 
ajuda do exterior. Para assegurar a 
assistência espiritual nas paróquias 
geralmente vastas do leste europeu, 
a fundação ajuda, por exemplo, na 
compra de novos veículos para os 
sacerdotes e as irmãs.

» Especialmente no leste 
 europeu, a Igreja depende da 

ajuda do exterior. «

Na Rússia, um país tradicionalmen-
te ortodoxo, a ACN tem um diálogo 
ativo com a Igreja Ortodoxa há 
quase 30 anos. O Papa João Paulo 
II, que desde então foi canonizado, 
confiou essa tarefa à ACN em 1992. 
E ela está dando frutos: ao longo do 
tempo, muitas iniciativas conjuntas 
se desenvolveram, nas quais 

católicos e ortodoxos trabalham lado 
a lado e juntos encontram soluções 
para problemas contemporâneos. 

No norte da Europa, a Igreja Católica 
não tem uma presença histórica. Os 
católicos constituem apenas uma 
minoria minúscula. A maioria dos 
poucos fiéis são migrantes. Devido 
à sua situação de minoria, a Igreja 
local depende de ajuda do exterior 
também aqui.

Assistência espiritual 
na Sibéria central 
durante a pandemia 
do coronavírus.
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Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Marco Mencaglia

Projetos 
solicitados

Construção/
reconstrução

Ajuda de 
emergência

Formação 
de padres

Projetos 
financiados

Meios de 
transporte

Meios de co-
municação

Ajuda exis-
tencial

Subsídios 
para Missa

Bíblias e 
livros

Formação 
da fé
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Norte da Europa
Nos países do 
norte da Europa, 
com exceção da 
Lituânia, os cató-
licos formam uma 
minoria muito 

pequena. Como resultado, a Igreja 
frequentemente não tem a renda 
necessária para continuar cumprin-
do suas tarefas. Além disso, os fiéis 
também vivem muito dispersos, o 
que dificulta a assistência espiri-
tual. A Igreja aqui depende muito de 
ajuda do exterior. Em 2020, o foco de 
nossa ajuda no norte da Europa foi 
principalmente a Islândia, a Norue-
ga e a Estônia.

Irmãs de Madre Teresa 
em peregrinação à 

ilha Viðey, Islândia.

Nos países do norte da Europa, como 
Islândia, Noruega, Finlândia e Suécia, 
a maioria dos fiéis vem do exterior e 
muitas vezes vive dispersa. Embora 
a maioria desses países sejam ricos, 
a situação da diáspora significa que 
as Igrejas locais dificilmente conse-
guem cumprir suas tarefas por conta 
própria. Por exemplo na Islândia: 
apenas 13.500 católicos vivem na ilha, 
quase todos imigrantes, com mais de 
100 línguas nativas diferentes. Dos cer-
ca de 357.000 habitantes da Islândia, 
eles formam uma minoria de 3,8%. No 
entanto, o número de fiéis está aumen-
tando constantemente, principalmente 
devido à chegada de mais imigrantes. 
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Igreja paroquial São Torlaco  
em Reyðarfjörður, Islândia.

Católicos vietna-
mitas longe de 
casa na Noruega.

A ACN apoiou a reconstrução 
da casa paroquial Santa 

Sunniva in Harstad, Noruega, 
que sofreu um incêndio.

Há 50 anos, apenas cerca de 1.000 ca-
tólicos viviam na ilha. No ano do 
relatório, a ACN apoiou principalmente 
religiosas na aquisição de veículos para 
a assistência espiritual. 

Mas o trabalho de assistência espiritual 
é árduo, pois as paróquias se estendem 
por áreas enormes. Além disso, o clima 
e a longa escuridão no inverno geram 
grandes dificuldades para os padres 
e freiras, a maioria dos quais vem do 
exterior. 

Outros exemplos de nossa ajuda no 
norte da Europa são a Noruega e a Es-
tônia. Na Noruega, na ilha de Hinnøya 

» Nós focamos nosso tra-
balho nos locais onde a 
Igreja Católica carece de 
recursos. «

em Harstad, ajudamos a reconstruir o 
centro paroquial que foi vítima de um 
incêndio em 2015. A cidade fica 250 km 
ao norte do Círculo Polar Ártico. Em 
2020, este foi o projeto mais ao norte 
de nossa associação de assistência. E 
na Estônia, no ano do relatório, ajuda-
mos padres estrangeiros que querem 
trabalhar no país báltico a aprender a 
língua estoniana.



96 | Relatório de Atividades ACN 2020 | Europa – Belarus

Tipo dos projetos

Número de projetos
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Apesar da situação difícil, a ACN 
pôde continuar prestando assistência 
à Igreja em Belarus durante o ano 
passado.

Depois que a oposição apresentou uma 
petição à Suprema Corte para anular as 
eleições presidenciais, grandes manifes-
tações eclodiram em Minsk. Elas foram 
dirigidas contra o autoritário presidente 
governante Alexander Lukaschenko, 
que foi reeleito com 80% dos votos após 
26 anos no cargo. A oposição, assim 
como a maioria da população em Be-
larus, acredita que o governo falsificou 
deliberadamente os resultados das 
eleições. Após a violenta ação policial 
contra manifestantes pacíficos, a Igreja 
também expressou sua crítica em rela-
ção aos problemas. 

Representantes da Igreja também não 
foram poupados. No final de agosto, o 
presidente da Conferência dos Bispos 
Católicos, Dom Tadeusz Kondrusiewicz, 
que também havia levantado sua voz de 
forma crítica, foi recusado a reentrar em 
Belarus após uma viagem de trabalho, 
sem receber explicação, embora tenha a 
cidadania do país. Ele só foi autorizado 
a reentrar em Belarus na véspera do 

Belarus teve um 
ano turbulento, 
e não apenas por 
causa da pandemia 
do coronavírus. 
Em 2020, também 

houve tumultos políticos na antiga 
Bielorrússia. Centenas de milhares 
foram às ruas contra o regime autori-
tário do presidente Lukaschenko após 
sua reeleição. Durante os protestos em 
massa, muitos manifestantes foram 
brutalmente espancados pelas forças 
de segurança. Houve mortos e feridos, 
outros foram presos. A Igreja também 
levantou sua voz contra a ação brutal. 

Belarus

Protestos pacíficos 
contra a reeleição do 

presidente Lukaschenko.

Responsável pelo projeto
Magda Kaczmarek
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Natal. Já em 18 de agosto, uma oração 
conjunta pela paz de todas as comuni-
dades religiosas aconteceu em Minsk 
devido à crise política. Em setembro, 
todas as Igrejas do país pediram para 
“deter um agravamento do conflito e 
encontrar uma solução o mais rápido 
possível”.  

Estamos satisfeitos em ver que, apesar 
da pandemia e da agitação política 
em Minsk e Grodno, 34 seminaristas e 
seus instrutores tenham podido iniciar 
o novo ano acadêmico “cheios de oti-
mismo” com ajuda da ACN. Além disso, 
demos ajuda de emergência a padres 
em várias dioceses devido à crise do 
coronavírus, que será utilizada para 
encomendar o material de proteção ne-
cessário e para compensar a renda das 
doações que não foram recebidas. Tam-
bém pudemos apoiar várias paróquias e 
comunidades religiosas na aquisição de 
veículos urgentemente necessários para 
a assistência espiritual. 

» Rezamos por uma boa solução para esta 
crise sociopolítica 

 sem precedentes. «

A ACN apoiou a reforma 
do centro de retiro na Paróquia 

da Santíssima Trindade, Ros.

A ACN deu ajuda para a formação de 
seminaristas na diocese Grodno.

Arcebispo Tadeusz 
Kondrusiewicz
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Rússia
Como em quase 
todo o mundo, na 
Rússia, o ano de 
2020 foi marcado 
pela pandemia do 
coronavírus. Tam-

bém houve muitas infecções entre re-
presentantes da Igreja. Principalmente 
a Igreja Ortodoxa sofreu numerosas 
mortes entre seu clero, incluindo vá-
rios bispos. É uma perda que também 
entristece muito nossa fundação, pois 
há quase 30 anos estamos comprome-
tidos com o diálogo entre as Igrejas 
Católica e Ortodoxa Russa. Apesar de 
tudo, foi possível continuar o diálogo 
interconfessional mesmo durante a 
pandemia. 

Dos aproximadamente 145 milhões de 
habitantes da Rússia, a maioria é de fé 
ortodoxa russa. A Igreja Católica é ape-

nas uma pequena minoria e continua 
a depender de ajuda estrangeira para 
atender seus fiéis. A ACN tem sido um 
parceiro confiável deles por décadas, 
inclusive no importante diálogo com a 
Igreja Ortodoxa Russa. Em 2016, o histó-
rico encontro entre o Papa Francisco e 
o Patriarca Kirill de Moscou havia dado 
um novo impulso ao diálogo entre as 
Igrejas Católica e Ortodoxa Russa. 

Desde então, um grupo de trabalho 
ecumênico iniciado pela ACN tem trans-
formado temas importantes da decla-
ração conjunta dos líderes das Igrejas 
em projetos concretos. Exemplos são a 
ajuda aos cristãos no Oriente Médio e a 
melhoria da assistência espiritual e do 
acompanhamento de doentes mentais, 
mães em crise e dependentes químicos. 
E os projetos conjuntos continuam. Ain-
da antes das restrições do coronavírus, 

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto 
Peter Humeniuk

Irmãs religiosas da 
diocese São José em 

Irkutsk cuidam de pessoas 
necessitadas durante a 

pandemia do coronavírus.
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» Apesar da pandemia, 
 foi possível intensificar 
 o diálogo com a Igreja Russo-

-Ortodoxa. «

Duas irmãs da Congregação dos 
Santos Anjos apoiam o trabalho 
paroquial em uma vasta área da 
diocese da “Transfiguração do 
Senhor” de Novosibirsk.

Irmãs e voluntários em 
Krasnoyarsk, Sibéria

ajudam pessoas necessitadas 
durante a pandemia.

o quarto aniversário do histórico encon-
tro entre os dois líderes da Igreja pôde 
ser marcado com um simpósio de alto 
nível em Roma, em fevereiro de 2020, 
que incluiu a ACN.

Naturalmente, em 2020, também ajuda-
mos a Igreja local a lidar com a pande-
mia. Afinal, devido à crise do coronaví-
rus, a Igreja depende mais de ajuda de 
subsistência. Quando as coletas pararam 
devido ao lockdown, a ACN forneceu 
apoio principalmente às religiosas, que 
enfrentam uma tarefa verdadeiramente 
hercúlea durante a pandemia. “Seria 
uma catástrofe para as irmãs se essa 
ajuda parasse”, confirma o Bispo Joseph 
Werth, que dirige a diocese da Transfigu-
ração do Senhor, sediada em Novosibir-
sk. A ACN também continua a fornecer 
ajuda para veículos, construção e refor-
mas, apoia a formação de sacerdotes, 
religiosos e leigos e fornece subsídios de 
missa para sacerdotes.

ACN apoia hospital infantil para 
pacientes terminais em São Petersburgo

Em 2003, o padre ortodoxo 
Aleksandr Tkachenko fundou o 
primeiro hospital infantil para 
pacientes terminais na Rússia, 
em São Petersburgo. Lá, crianças 
doentes em estado terminal rece-
bem assistência médica compe-
tente e têm a oportunidade de 
viver seu tempo restante de forma 

feliz e adequada para a idade. 
Suas famílias também são acom-
panhadas e recebem assistência 
espiritual. A ACN apoiou o projeto 
desde o início e ajudou a reformar 
o edifício em 2020. Para todos os 
envolvidos, é um exemplo bri-
lhante de cooperação ecumênica 
bem sucedida.
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Ucrânia
Dos aproximada-
mente 44 milhões 
de habitantes da 
Ucrânia, pouco 
menos de 10% são 
católicos. A Igreja 

Católica está representada em dois 
ritos: o Católico Romano e o Católico 
Grego. 70 anos de comunismo deixa-
ram sua marca na sociedade. A cor-
rupção, a falta de perspectiva, a crise 
econômica e a guerra no leste do país 
estão fazendo com que pessoas saiam 
da Ucrânia, principalmente pessoas jo-

vens e com boa formação. A pandemia 
piorou ainda mais a situação. A ACN 
apoia a Igreja local com ajuda de emer-
gência para o coronavírus, promove a 
formação de sacerdotes e religiosos e 
está envolvida no trabalho de meios de 
comunicação católicos.  

As consequências da crise da pande-
mia também foram sentidas pela Igreja 
local. Assim, em 2020, dioceses que não 
recebiam apoio da ACN apresentaram 
petições pela primeira vez. Uma delas foi 
a diocese de Kamyanets-Podilskyi. Nela, 

» Por causa da pandemia, 
dioceses que antes não 
precisavam de assistên-
cia também tiveram que 
pedir ajuda. «

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Magda Kaczmarek

Irmãs da Sagrada 
Família cuidando de 

pacientes em Lviv.
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Stanislaw Shyrokoradiuk, bispo de 
Odesa-Simferopol, visita o centro 
social pastoral em Vasylkiv.

A ACN está comprometida 
com o trabalho de educação 
para fortalecer e expandir o 
movimento da família cristã.  

as irmãs normalmente recebem remu-
neração das paróquias por seu serviço 
como catequistas ou sacristãs. Mas como 
houve meses sem serviços dominicais e, 
com isso, sem coletas devido ao lock-
down, e como os fiéis se empobreceram 
cada vez mais, o bispo não pôde mais 
sustentar as irmãs com o necessário para 
sobreviver. A ACN interveio com ajuda de 
subsistência relacionada ao coronavírus. 

Outras congregações religiosas também 
receberam ajuda existencial, pois elas 
são indispensáveis para a Igreja através 
de seu apostolado. Além disso, religiosos 
também prestam serviços importantes 
à sociedade diariamente, cuidando 
de pessoas que procuram conselhos, 
idosos, doentes, pessoas com deficiência 
e crianças negligenciadas. O trabalho 
deles devolve a esperança a muitas 
pessoas.  

Apesar da pandemia, o número de 
vocações para sacerdotes e religiosos na 
Ucrânia permanece encorajadoramente 
alto. Assim, em 2020, a ACN voltou a 
promover a formação em vários seminá-
rios e mosteiros. Além disso, no ano do 
relatório, pudemos novamente apoiar 
o trabalho midiático católico. Especial-
mente em tempos de coronavírus, a 
mídia católica desempenha um papel 
importante na vida dos fiéis. Mas ela 
também alcança pessoas à procura de 
algo que não tinham tido muito contato: 
a fé e a Igreja.  A Irmã Oresta Borshovska está 

desenvolvendo o programa de 
ensino à distância de catequistas.
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Albânia
A Igreja Católi-
ca na Albânia é 
uma pequena 
minoria entre 
a população 
majoritariamente 

muçulmana, com 10% dos cerca de 
3 milhões de habitantes. A maioria 
dos sacerdotes e religiosos vem do 
exterior; infelizmente, as vocações lo-
cais ainda estão longe de ser suficien-
tes. Durante o comunismo, todas as 
religiões foram cruelmente persegui-
das na Albânia, mas desde a mudança 

política existe novamente liberdade 
religiosa. No entanto, para a Igreja 
local, ainda há muito a ser feito para 
socializar as novas gerações na fé. A 
ACN a ajuda a fazer isso.

A Albânia tem a população mais jovem 
da Europa, com uma média de idade 
de 34,3 anos. Cerca de um terço da 
população tem menos de 25 anos de 
idade. Ao mesmo tempo, a Albânia é 
um dos países mais pobres da Europa. 
Devido à pobreza generalizada, a Igreja 
Católica não dispõe de recursos para 
formar sacerdotes locais suficientes e 
para oferecer aos fiéis uma assistência 
espiritual adequada. Sem ajuda do 
exterior, a existência da Igreja local é 
ameaçada. 

A ACN está ciente da difícil situação da 
Igreja na Albânia. Por meio de nossas 
doações, a Igreja em 2020 pôde assegu-
rar a formação contínua dos aspirantes 
a sacerdotes locais, adquirir novos 
veículos para a assistência espiritual e 

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelos projetos 
Marco Mencaglia

Uma irmã da paróquia 
em Saranda ajuda no 

cuidado de saúde.
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» A Igreja na Albânia 
é jovem e dinâmica, 
mas depende de 
ajuda do exterior. «

Batismo na paróquia 
“Famullia Shen Luka 
Ungjilltar” em Korçe.

A ACN apoia a formação 
de seminaristas da Albânia e 

do Kosovo em Shkoder.

realizar reformas urgentes em edifí-
cios da Igreja. Além disso, apoiamos a 
Igreja local com ajuda especial devido 
à pandemia. 

ACN promove novo 
caminho de evangelização

“Online with Saints” é o nome 
do livro que introduz leitores 
adolescentes a mais de 100 santos 
de épocas e países totalmente 
diferentes, fornecendo respostas 
a perguntas muito atuais. A ideia 
por trás é que os jovens devem 
conhecer os santos como amigos 
e companheiros pessoais no cami-
nho para Deus. O Arcebispo Angelo 

Massafra de Skoder-Pult, no norte 
da Albânia, também está entu-
siasmado com essa nova forma 
de evangelização. Ele nos escreve: 
“Precisamos urgentemente de 
material moderno, e o Online with 
Saints oferece uma abordagem 
inovadora para aprender mais so-
bre Deus e a fé.” A ACN promoveu 
a publicação do livro em albanês. 
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Ásia/Oceania
Os desafios da Igreja Católica na Ásia e Oceania são diversos e têm muitas 
diferenças regionais. Na maioria dos países da vasta região, os cristãos 
estão em minoria e muitas vezes sofrem discriminação por isso. Além disso, 
a pobreza, os desastres naturais e, desde 2020, a pandemia do coronavírus 
tornaram a vida difícil para a população e, consequentemente, também para a 
Igreja. A ACN respondeu a muitas petições e apoiou a Igreja na Ásia e Oceania 
com um total de 11,8 mi. euros em 2020. Um dos focos foi nossa ajuda de 
emergência em relação ao coronavírus.

O cristianismo sempre teve uma 
situação difícil nos países da Ásia. 
Os cristãos são frequentemente 
vistos como uma influência 
prejudicial do exterior, ameaçando 
o respectivo governo e a suposta 
unidade religiosa da nação. Assim, 
movimentos nacionalistas, sistemas 
autoritários de governo e também 
outras comunidades religiosas 
dificultam a vida e a livre prática da 
fé de muitos cristãos.

nesse caso, particularmente na forma 
de material de proteção e apoio de 
subsistência para padres e religiosos, 
para que eles pudessem continuar seu 
ministério aos necessitados. 

Mas também há desenvolvimentos 
encorajadores. Além da África, a Ásia e 
a Oceania são as únicas regiões onde 
o número de vocações de padres e 
religiosos está aumentando. Só na Ásia 
vivem cerca de 30% dos seminaristas do 
mundo. A ACN ajuda na sua formação 
da melhor forma possível.

» A Igreja da Ásia é testemunha da 
esperança e compaixão na crise 
do coronavírus. «

Em alguns países, a discriminação 
social contra os cristãos se 
intensificou durante a pandemia, por 
exemplo no Paquistão, onde a minoria 
cristã foi excluída da assistência 
do governo e de ONGs locais. A 
ACN forneceu ajuda de emergência 

Bispo Goveas durante a 
inauguração da igreja em 

Maihindiyabadi, Índia.
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Responsável pelo projeto
Peter Humeniuk

Tipo dos projetos

Número de projetos
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reconstrução
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financiados

Meios de 
transporte

Meios de co-
municação

Ajuda exis-
tencial

Subsídios 
para Missa

Bíblias e 
livros

Formação 
da fé

Cazaquistão
Com um território 
de mais de 
2,7 milhões de 
quilômetros 
quadrados, o 
Cazaquistão é 

maior do que um quarto dos Estados 
Unidos. Ao mesmo tempo, o país tem 
apenas 18 milhões de habitantes. A antiga 
república soviética é independente desde 
1991. Os católicos no país formam uma 
minoria de apenas 300.000 fiéis. Para poder 
sobreviver economicamente, a comunidade 
católica depende da ajuda do exterior. No 
Cazaquistão, a ACN ajuda principalmente 
irmãs com ajuda existencial.

O Cazaquistão é um belo exemplo de boa 
convivência entre cristãos católicos e orto-
doxos; há iniciativas conjuntas e diálogo 
construtivo. 

As religiosas fazem um trabalho impor-
tante na Igreja. Elas dão catequese a 
crianças, jovens e adultos, os preparam 
para receber os sacramentos, organi-
zam dias de reflexão, acampamentos 
de férias e encontros de jovens, além 
de cuidar de idosos, doentes, pessoas 
solitárias e necessitadas. 

Nossa ajuda às religiosas aumentou 
durante a pandemia, por exemplo para 
um lar de crianças em Kapshagay, no 
sudeste do país. Aqui as irmãs cuidam 
de 50 órfãos e crianças com situações 
familiares muito difíceis. Sob os cuidados 
das freiras, elas frequentemente 
conhecem a segurança, os cuidados e 
uma rotina pela primeira vez. Apoiamos 
as irmãs com uma ajuda adicional para 
combater o coronavírus para que elas 
pudessem adquirir os materiais de 
proteção e higiene necessários durante a 
pandemia. Além disso, a ACN apoia retiros 
espirituais destinados a ajudar padres 
e religiosos a recarregar suas baterias e 
ajuda na formação de futuros padres. 

Órfãos aos cuidados 
das irmãs religiosas 

em Kapshagay.

» Sem a ajuda do exterior, 
a Igreja no Cazaquistão 
dificilmente poderia 
sobreviver. «

64

16 5

3

18

1

8

1

8

64

4



Relatório de Atividades ACN 2020 | 107Ásia/Oceania – Bangladesh |

Tipo dos projetos

Responsável pelo projeto
Véronique Vogel

Número de projetos

O Arcebispo Moses Costa 
de Chittagong, que faleceu 

devido à Covid-19, em uma 
viagem de rio em 2015.

Irmãs Franciscanas da 
Imaculada Conceição em ação 
em um campo de cereais.

Crianças da colônia cristã 
na vila de Kashipure.

Bangladesh

» A Igreja é um 
centro de apoio 
importante, 
não apenas para 
os cristãos. «

Bangladesh, 
no sul da 
Ásia, tem uma 
população 
de aproxima-
damente 

163 milhões. 89% são muçulmanos. 
Os hindus correspondem a 9,5%, 
e os cristãos católicos, com cerca 
de 270.000 fiéis, apenas 0,2% da 
população total. Mais de 60% dos 
cristãos pertencem a minorias 
étnicas e são discriminados não 
apenas devido à sua fé, mas também 
à sua etnia. A ACN trabalha para 
a Igreja de Bangladesh há muitos 
anos; em 2020, a principal ajuda foi 
existencial e subsídios para Missa.

Há alguns anos, Bangladesh vem 
experimentando um crescimento 
econômico encorajador, mas grande 
parte da população ainda sofre 
com a pobreza. Devido à mudança 

climática e a desastres naturais, 
muitas pessoas nas áreas rurais 
perderam seu sustento e migraram 
para aglomerações urbanas. Em 2020, 
a pandemia agravou a situação. A 
Igreja também está se esforçando 
muito para fazer seu trabalho durante 
a crise do coronavírus. Padres e freiras 
têm que visitar mais pessoas doentes 
e, infelizmente, muitas vezes também 
realizar funerais. A ACN os apoia – por 
exemplo na diocese de Khulna – 
fornecendo roupas protetoras, óculos 
de proteção e máscaras.

Mas o vírus também fez sua primeira 
vítima na Igreja local: a ACN lamenta 
a morte do Arcebispo Moses Costa 
de Chittagong, um parceiro de 
longa data em Bangladesh e um 
bom amigo de nossa fundação. Ele 
morreu em julho como resultado 
de uma infecção pela Covid-19. No 
início da crise, ele nos enviou um 
apelo urgente de ajuda para as irmãs 
religiosas que trabalham em sua 
arquidiocese. Com o fechamento de 
escolas, dormitórios e enfermarias, 
as irmãs não podiam mais trabalhar 
para seu sustento. A ACN respondeu 
a seu pedido, apoiando as irmãs com 
ajuda existencial e vários padres com 
subsídio para Missa.
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Paquistão
97% dos 
cerca de 
207 milhões 
de habitantes 
do Paquistão 
são 

muçulmanos. As minorias 
religiosas – incluindo os cristãos, 

que constituem 2% da população 
total – são efetivamente cidadãos 
de segunda classe. Eles sofrem 
discriminação e muitas vezes 
violência. Algo particularmente 
preocupante são os sequestros 
de meninas que são forçadas 
ao casamento e à conversão 
ao islamismo. Em 2020, vários 
desses casos se tornaram 
públicos. No Paquistão, a ACN 
atua principalmente na formação 
e na subsistência de sacerdotes e 
religiosos e, em 2020, lançou um 
programa de ajuda de emergência 
referente ao coronavírus.

Os cristãos e outras minorias no 
Paquistão sofrem mais com os efeitos 
da pandemia devido ao seu baixo 
status social, já que muitas famílias 
perderam seu sustento. Como a 
Igreja local informou à ACN, líderes 
muçulmanos e até mesmo algumas 
ONGs recusaram-se a apoiar cristãos 
e outras minorias religiosas com 
ajuda de emergência para a Covid-19. 
A maioria dos programas de ajuda 

Maira Shahbaz, de 14 
anos, foi sequestrada, 
forçada a se converter 

ao Islã e a se casar.

Responsável pelo projeto
Reinhard Backes

Tipo dos projetos

Número de projetos
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*inclui pedidos de proje-
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Relatório de Atividades ACN 2020 | 109Ásia/Oceania – Paquistão |

Bolsas de estudo para
alunos de famílias pobres

A crise do coronavírus aumentou 
ainda mais as dificuldades no 
Paquistão, principalmente para 
famílias pobres. Muitos homens e 
mulheres ficaram desempregados 
devido à pandemia e, portanto, não 
podiam mais pagar as mensalidades 
escolares para seus filhos. Em seu 
desespero, muitos deles pediram 

doações nas igrejas de suas 
comunidades. Por isso, como parte 
de nossa ajuda de emergência 
relativa ao coronavírus, também 
apoiamos estudantes de famílias 
particularmente carentes com bolsas 
de estudo para que eles pudessem 
continuar com sua educação escolar 
durante o lockdown.

Pessoas rezando na 
Igreja de São João 
em Youhanabad.

No abrigo da igreja, 
Shafique Masih pôde se 
reunir em segurança com 
sua família depois de um 
longo período em que 
precisou se esconder mesmo 
sendo inocente.

» Os cristãos muitas vezes foram excluídos da 
assistência do Estado e de ONGs locais. «

oferecidos pelo Estado também 
excluem minorias religiosas. 

Por isso, nas dioceses de Faisalabad, 
Islamabad-Rawalpindi e Lahore, 
a ACN lançou um programa de 
ajuda de emergência no total de 
150.000 euros durante o lockdown. 
Assim, foi possível dar alimentos 
a 5.000 famílias carentes, a 
maioria cristãs. Os padres e 
catequistas das dioceses também 
receberam material de proteção, 
como máscaras e desinfetantes, 
para garantir a continuação do 
atendimento aos fiéis. 

Como muitos paquistaneses 
não têm acesso à internet, um 
programa de conscientização sobre 
a Covid-19 também foi lançado por 
meio da rádio local e de folhetos 
impressos. Também continuamos a 
apoiar a Igreja local na formação e 
subsistência de padres e religiosos, 
assim como na formação contínua de 
leigos.
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Índia
Com mais de 
1,3 bilhão de 
habitantes, 
a Índia é o 
segundo país 
mais populoso 

do mundo depois da China. Embora 
a economia do país esteja em rápido 
crescimento, muitas regiões ainda são 
caracterizadas pela pobreza e pelo 
subdesenvolvimento. Além disso, a 
Índia é o segundo país do mundo mais 
afetado pela pandemia do coronavírus. 
Muitos perderam seu sustento durante 

a pandemia, incluindo inúmeros 
cristãos. Como uma minoria religiosa 
na Índia, eles frequentemente são 
vítimas de discriminação e violência. 
A ACN está consciente do difícil papel 
da Igreja na Índia e a apoia com muitos 
projetos de ajuda.

A cultura e a sociedade da Índia 
estão profundamente enraizadas no 
hinduísmo. Com 80%, os hindus formam 
a maior comunidade religiosa. Enquanto 
isso, minorias como os muçulmanos e 
cristãos são frequentemente vítimas 
de discriminação e ataques violentos. 
No ano do relatório, a Igreja estava 
acima de tudo preocupada com uma 
“campanha anticonversão” anunciada 
por círculos nacionalistas hindus que 
querem tomar medidas abrangentes 
contra supostas atividades missionárias 
cristãs. Representantes da Igreja pediram 
ao governo que protegesse os cristãos e 
outras minorias religiosas de ataques. 

A crise do coronavírus também pesou 
muito sobre a Índia em 2020. Quando 
o primeiro lockdown foi anunciado 

Apoio a idosos 
e doentes na 

província de Rou-
rkela.

Responsável pelo projeto
Véronique Vogel
Reinhard Backes

Tipo dos projetos

Número de projetos

421

54 26 153

0

115

1

15

4

50

418



Relatório de Atividades ACN 2020 | 111Ásia/Oceania – Índia |

Construção de uma 
capela em Prerna 
Sadan, Ranchi.

Ajuda para o coronavírus 
para famílias pobres na 

diocese de Hazaribag. 

» Os cristãos precisam ser 
protegidos contra ataques 

 de extremistas hindus. «

em março, o número de pessoas 
desempregadas disparou. Os 
mais atingidos foram milhões de 
trabalhadores migrantes que ficaram 
sem comida, dinheiro e abrigo durante 
o lockdown. Em setembro, o número 
de casos chegou a 100.000 novas 
infecções por dia.

A ACN concentrou sua ajuda 
principalmente no norte e nordeste 
pobres da Índia, por exemplo na 
diocese de Tezpur, no estado de 
Assam, onde a maioria dos cristãos 
trabalha nas vastas plantações de 
chá. Os padres não só cuidam deles 
com assistência espiritual, mas 
também fornecem ajuda concreta ao 
desenvolvimento para que o povo 
possa escapar da miséria. Nessa 
região, pudemos apoiar 113 padres 
com subsídios de Missa no ano do 
relatório. Também fornecemos 
assistência para a formação de 
seminaristas, ajudamos na compra de 
veículos para a assistência espiritual e 
auxiliamos na reforma e construção de 
edifícios eclesiásticos.

Ajuda para as irmãs da Congregação 
“Filhas da Cruz”

Na diocese de Rourkela, no 
nordeste da Índia, 63 irmãs 
da congregação das “Filhas 
da Cruz” trabalham como 
professoras. Como as escolas 
ficaram fechadas durante 
o lockdown, as irmãs não 
receberam salários durante 
meses. Além disso, eram 
necessários desinfetantes 
e materiais de proteção 

para evitar a propagação 
do vírus, o que causou 
custos adicionais. As irmãs 
transformaram centenas 
de metros de tecido em 
máscaras protetoras para 
pessoas necessitadas e 
apoiaram famílias que 
ficaram sem recursos com a 
pandemia. A ACN apoiou as 
irmãs com 10.000 euros.
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Filipinas
As Filipinas 
são o único 
país com 
maioria cristã 
da Ásia. 
Mais de 80% 

dos 100 milhões de habitantes do 
arquipélago são católicos. Também 
aqui, o ano de 2020 foi marca-do 
pela pandemia do coronavírus. As 
igrejas ficaram fechadas de março 
a meados de julho; depois disso, 
as missas foram retomadas com 
restrições, e mesmo o Natal só 
pôde ser celebrado em um pequeno 

círculo. A ACN está apoiando 
padres e religiosos durante a 
pandemia com ajuda existencial e 
subsídios para Missa.

A crise do coronavírus se tornou uma prova 
difícil para os filipinos, que em sua maioria 
são muito devotos. A assistência espiritual é 
especialmente importante neste momento 
difícil, precisamente porque somente 
poucas pessoas podem se reunir nas igrejas. 
Por isso, o conselho e a ajuda de padres 
e religiosos estão sendo mais solicitados. 
Mas como as coletas desapareceram com 
o lockdown, seu sustento não estava mais 

» Em Mindanao, parece 
não haver fim à vista 
para o terror. «

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Reinhard Backes

Irmãs religiosas da diocese 
de São José em Nueva Ecija 
embalam pacotes de ajuda 
para pessoas necessitadas 

durante o lockdown.

| Ásia/Oceania – Filipinas

47

7 1 9

0

14

1

3

0

11

46



Relatório de Atividades ACN 2020 | 113Ásia/Oceania – Filipinas |

Estudantes defendem
refugiados de Marawi

Os refugiados da cidade de 
Marawi, que foi destruída 
por terroristas islâmicos, 
sobrevivem em vários campos 
de refugiados desde 2017 e 
precisam urgentemente de 
ajuda. Para este fim, a Igreja 
local fundou a iniciativa 
interreligiosa “Juventude 
pela Paz”, na qual estudantes 
cristãos e muçulmanos ajudam 

os refugiados da cidade. Até 
2020 (inclusive), 175 estudantes 
participaram da iniciativa. Com 
seu compromisso, eles querem 
testemunhar, independentemente 
de sua afiliação religiosa, que a 
coexistência pacífica é possível 
novamente, mesmo depois dos 
terríveis acontecimentos de 2017. 
A ACN apoiou o projeto com um 
total de 75.000 euros desde 2018.

assegurado. Portanto, no ano do relatório, 
apoiamos os padres principalmente por 
meio de subsídios de Missa. Além da 
pandemia, a situação no arquipélago de 
Mindanao continua a preocupar a Igreja 
local. Como muitos muçulmanos também 
vivem nas ilhas, grupos terroristas islâmicos 
que querem estabelecer um estado islâmico 
tornaram-se ativos lá nos últimos anos. 
As ações dos jihadistas se concentraram 
principalmente na cidade de Marawi. Em 
maio de 2017, centenas deles destruíram 
a cidade quase totalmente. Eles mataram 
pessoas, danificaram gravemente a catedral 
católica de Santa Maria e fizeram muitos 
reféns, a maioria dos quais eram cristãos. No 
entanto, milhares de habitantes da cidade 
conseguiram escapar e estão vivendo em 
campos de refugiados desde então.

Um cessar-fogo acordado entre o governo 
e o Novo Exército Popular islâmico 
durante a pandemia não foi respeitado. 
Representantes da Igreja no local contaram 
para a ACN que os combates tinham 
continuado. No entanto, a presença militar 
teria sido um pouco menos visível.

Irmãs da Misericórdia de São Carlos 
Borromeu distribuem pacotes de 

alimentos durante o lockdown.

Bênção do Domingo de Ramos 
durante a pandemia do 
coronavírus pelo Padre Ronaldo 
Manabat.
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Ilhas Salomão
As Ilhas 
Salomão 
são um 
arquipélago 
no sul do 
oceano 

Pacífico, localizado a cerca de 720 
quilômetros a leste da Nova Guiné. 
Muitas das mais de 1.000 Ilhas 
Salomão estão ameaçadas pela 
elevação do nível do mar. A 
diocese Católica de Gizo, que está 
sediada aqui, tem 118 estações 
missionárias. A área coberta se 
estende por 40 ilhas com um raio 
de 300 quilômetros. Hoje, quase 

todos os habitantes das Ilhas 
Salomão são cristãos, a maioria 
deles são protestantes; cerca de 
20% são católicos. A ACN apoia os 
padres da diocese com subsídios 
de Missa. 

Até alguns anos atrás, a maioria 
dos padres nas Ilhas Salomão eram 
missionários estrangeiros. Por isso, 
é muito gratificante ver que hoje a 
maioria dos 16 padres da diocese de 
Gizo são locais. E o número de vocações 
locais está aumentando; também 
em 2020, dois jovens receberam a 
ordenação sacerdotal. Mas atender os Durante a ordenação sacerdotal 

de Thomas Patavolomo em sua 
cidade natal de VoruVoru, no 
norte de Choiseul.

» Obrigado por sua ajuda 
e por não abandonar a 
diocese de Gizo. «

Tipo dos projetos

Número de projetos

Responsável pelo projeto
Irene Eschmann

Bispo Luciano Capelli
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Diocese de Gizo celebra 
jubileu de ouro

2020 é um marco na história 
do trabalho missionário nas 
Ilhas Salomão. Afinal, a diocese 
de Gizo comemorou seu 
50º aniversário ano passado. 
Durante a grande festa, dois 
jovens também foram ordenados 
ao sacerdócio. Hoje a diocese 
está ativa com 118 estações 
missionárias em 40 ilhas do 

arquipélago. 16 padres 
realizam incansavelmente sua 
missão, embora o isolamento 
da vida nas ilhas também 
traga muitos problemas. A 
ajuda da ACN não só é valiosa 
em termos financeiros, mas 
também é um “estímulo” 
espiritual e uma “fonte de 
inspiração” para os padres. 

11.000 católicos da diocese de Gizo é 
um grande desafio. Afinal, os fiéis vivem 
dispersos em diferentes ilhas, algumas 
das quais estão muito distantes entre 
si. É inevitável passar horas navegando 
entre as ilhas e realizar caminhadas 
árduas por matagais. 

Por isso, é urgentemente necessário ter 
mais padres nas ilhas, mas a diocese 
é pobre. O sustento dos padres e de 
aspirantes a padres são um grande fardo 
financeiro para a Igreja, especialmente 
porque a Igreja local também enfrenta 
a tarefa hercúlea, ainda inacabada, de 
consertar igrejas e construções da Igreja 
destruídas pelo terremoto e tsunami de 
2017. Por isso, em 2020, a ACN apoiou os 
padres da diocese de Gizo com subsídios 
de Missa para reduzir o fardo financeiro 
do bispo local. 

O barco da Paróquia do 
Coração de Jesus na Ilha 
Waghina recebeu um novo 
motor de popa.

Duas ordenações 
sacerdotais foram o 
destaque do jubileu 
da diocese de Gizo.
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As nossas diretrizes
1. Somos fiéis ao Santo Padre. Como 

fundação pontifícia, participamos na 
missão universal da Igreja.

2. Servimos a evangelização. Reagimos 
corajosamente segundo a doutrina 
da Igreja aos desafios do nosso tem-
po.

3. Sentimo-nos comprometidos com a 
Igreja perseguida. Ao transmitirmos 
testemunhos de fé, construímos 
uma ponte de amor ao próximo 
entre os nossos benfeitores e os 
beneficiários.

4. Somos fiéis depositários da gene-
rosidade dos nossos benfeitores. 
Operamos uma organização e gestão 
moderna, transparente e eficaz de 
donativos.

» Porque o amor de Cristo 
nos impulsiona. « 2 Coríntios 5,14

A nossa missão
Como Obra católica, apoiamos os fiéis 
através de informação, oração e ação em 
todo o lugar onde a Igreja é perseguida, 
oprimida ou passa privações.

A nossa visão
Um mundo onde a Cristandade possa 
florescer em toda a parte.
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Os nossos valores
Fé e amor cristão
A base de todas as nossas ativida-
des são a fé cristã e o amor cristão. 
Isto inclui a nossa fidelidade ao 
Santo Padre e o seguimento da 
doutrina e instituições da Igreja 
Católica.

Oração
A oração pessoal e comunitária 
regular anima o nosso trabalho 
diário e fortalece o nosso espírito 
missionário. Leva-nos a ajudar 
os que sofrem porque são fiéis a 
Cristo e à Sua Igreja – e também 
porque precisamos das suas 
orações.

Empenho pastoral
Preocupamo-nos em propagar o 
Evangelho, “em tempo propício e 
fora dele” (2 Tim 4,2), enquanto 
respondemos corajosamente aos 
desafios do nosso tempo. Isto só 
é possível graças aos nossos ben-
feitores que apoiam os inúmeros 
projetos pastorais com os seus 
donativos.

Unidade
Desde o início, a ACN vê-se como 
“ponte do amor” que serve a uni-
dade e a reconciliação. Fazemos 
comunhão com os nossos benfei-
tores e entre os nossos benfeitores 
e beneficiários através da oração, 
da divulgação de informação e da 
gratidão. 

Serviço
Cumprimos a nossa missão com 
serviço misericordioso e humilde, 
prestando atenção às necessida-
des dos nossos parceiros. Esforça-
mo-nos por ser uma fonte pessoal 
de consolo e força para os nossos 
beneficiários  
e benfeitores.

Abertura
Através do nosso apoio à Igreja 
universal, promovemos o diálogo 
respeitoso com muitas culturas 
em todo o mundo. Vivemos esta 
abertura, inclusive nos múltiplos 
encontros dentro e fora da Igreja 
Católica.

Contas transparentes 
Cuidamos dos fundos que rece-
bemos com o máximo esmero, 
procuramos eficiência e medi-
mos a eficácia tanto nas nossas 
atividades de apoio como dentro 
da nossa organização interna. 
Trabalhamos com transparência e 
indicamos as fontes, a utilização e 
os resultados dos fundos recebi-
dos.

Confiança
A nossa inabalável confiança na 
Providência divina leva-nos para o 
futuro. Isso dá-nos confiança nas 
outras pessoas e faz com que elas 
por sua vez também confiem em 
nós. A nossa Obra está consagra-
da a Nossa Senhora de Fátima. 
Isso enche-nos de esperança e 
confiança.
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É assim que as doações se 
tornam ajuda concreta para 
cristãos passando dificuldades.
Há mais de 70 anos, a ACN ajuda a 
Igreja que sofre e cristãos discrimi-
nados e perseguidos em todo o 
mundo. Desde o início, somos guiados 
por valores como profissionalismo, 
transparência, eficácia e eficiência. 
Defendemos esses valores sem 
ressalvas, no passado e hoje, para que 
as doações dos nossos benfeitores 
tenham o melhor impacto onde são 
mais necessitadas: no local da Igreja 
necessitada.

Estruturas organizacionais claras 
entre nossa central, nossos escritórios 
nacionais em todo o mundo e nossos 
parceiros de projetos garantem que 
o processo do pedido de um projeto, 
incluindo a avaliação de necessidades, 
a aprovação e a disponibilização de 
recursos de ajuda, possa ser feito de 
forma consciente e eficiente. Assim, 
geralmente se passam somente três 
meses entre a chegada de um pedido 
de ajuda e nossa decisão sobre sua 
aprovação ou recusa.

Nesse processo, temos a obrigação 
moral de canalizar as doações que 
recebemos com o maior cuidado. 
Afinal, temos a missão de promover a 
comunidade eclesiástica e espiritual 
entre as pessoas que sofrem por sua 
fé em Jesus Cristo e aquelas que 
têm um coração cheio de compaixão 
e generosidade. E continuaremos 
seguindo esse credo no futuro. Nosso 
infográfico dá uma visão geral sobre 
como o ciclo de doações funciona na 
ACN.

» Temos o dever 
moral de ser 
responsáveis 
com as doações. «
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1. A necessidade por uma ajuda de 
projeto surge em um local onde a Igreja 
sofre com pobreza ou perseguição. A 
diocese ou comunidade repassa o projeto 
à Sede Administrativa da ACN (Aid to 
the Church in Need) em Königstein, 
Alemanha com recomendação do bispo 
local ou do superior.

2. O responsável por projetos da região 
analisa o projeto. Se necessário, ele pede 
mais informações. Em no máximo três 
meses, a Central da ACN confirma se o 
projeto foi aprovado ou não. 
3. A Central da ACN informa os escri-

tórios nacionais sobre projetos para 
aquisição de doações e financiamento 
por meio de benfeitores no local.

4. Os escritórios organizam medidas de 
informação e esclarecimento para que os 
doadores apoiem os projetos. 
5. Os benfeitores se sentem tocados a 
colaborar e fazem doações.

6. Os escritórios nacionais da ACN 
transferem os valores doados à Sede 
administrativa da ACN.
7. A ACN toma decisões sobre projetos e 
seu financiamento e acompanha e moni-

tora sua realização.

No prazo de um a seis meses após a 
aprovação do projeto, a ACN assume os 
custos pelo projeto aprovado. Em casos de 
emergência, a Central da ACN disponibiliza 
os recursos imediatamente.

Ciclo de doações

decide, financia e 
monitora projetos

pede 
apoio

informa sobre
projetos

organizam medidas 
de informação

contribuem
com doações 

transferem
doações

Igreja local com 
dificuldades

Sede
Adminis-

trativa
DoadoresEscritórios 

nacionais

1.

7. 6. 5.

2.

3. 4.

Ciclo de doações |
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Desde seu início, a ACN representa 
o amor ao próximo e a reconciliação 
a serviço de cristãos necessitados. 
Apoiados por nossos benfeitores, 

1947 A pedido do Papa Pio XII, o Padre 
Werenfried van Straaten inaugura 
a ACN (então chamada “Ajuda aos 
Sacerdotes do Leste”) na abadia 
Premonstratense em Tongerlo, 
Bélgica. Em uma campanha única 
de reconciliação, doações são 
coletadas na Bélgica e na Holanda 
para alemães expulsos de sua terra 
natal, entre eles 3.000 padres.

1950 A fim de prestar assistência pastoral 
aos alemães expulsos de sua terra 
natal, 35 ônibus e caminhões 
são transformados em “capelas 
itinerantes” na original “campanha 
de carros-capela”.

1952 A ACN defende cristãos perseguidos 
por trás da “Cortina de Ferro”. 
Os projetos incluem ajuda para a 
reforma de igrejas, ajuda para a 
formação de sacerdotes, incentivo 
para as transmissões de rádio e o 
apostolado de livros.

1956 Após a sangrenta revolta húngara 
contra o sistema estalinista, a ACN 
apoia a Igreja local durante a crise.

1961 Iniciamos nossos projetos de 
ajuda para a Igreja que passa por 
dificuldades na Ásia. Como parte 
disso, ocorre o primeiro encontro  
do Padre Werenfried com Madre 
Teresa na “Casa dos moribundos”  
em Calcutá.

1962 Com a América Latina, nossa 
ajuda aos Católicos perseguidos 
e ameaçados é estendida ao 
“Continente Católico”.

1965 Passamos a receber também petições 
da Igreja na África, que começamos 
a apoiar com o mesmo compromisso 
que nos outros continentes.

1966 ACN é consagrada a Nossa Senhora 
de Fátima. No ano seguinte, é 
realizada uma grande peregrinação 
internacional para celebrar o 50º 
aniversário das aparições.

1970 Com uma campanha para a Igreja no 
Haiti, começamos a ajudar um dos 
países mais pobres do mundo.

1975 A ACN transfere sua sede internacional 
de Roma para Königstein, na Alemanha.

1979 Com a “Bíblia das Crianças”, lançamos 
um grande projeto de apoio à 
evangelização mundial. O livro foi 
traduzido em 191 línguas e teve 
mais de 51 milhões de exemplares 
impressos e distribuídos.

1984 A ACN é reconhecida pela Santa Sé 
como uma associação universal da 
Igreja sob o direito papal.

1989 Após a transformação política 
no leste europeu, a ACN fornece 
assistência para a reconstrução e 
re-evangelização nos países do antigo 
Bloco do Leste.

permaneceremos fiéis a esse espírito 
no futuro para ajudar a Igreja nos locais 
onde seus fiéis são mais ameaçados por 
perseguição, discriminação e pobreza. 

Papa Francisco falando aos benfeitores  
da Ajuda à Igreja que Sofre

» Que o Senhor dê frutos às suas 
orações e seu compromisso com 

 a Igreja em todo o mundo.  «
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1992 A pedido do Papa João Paulo II, nossa 
associação de assistência inicia seu 
compromisso de diálogo entre as Igre-
jas Católica e Ortodoxa Russa.

1997 A ACN celebra 50 anos de serviço à Igre-
ja que passa por dificuldades em todo 
o mundo.

2003 O Padre Werenfried van Straaten, o 
fundador de nossa associação de 
assistência, morre em 31 de janeiro aos 
90 anos de idade em sua casa em Bad 
Soden am Taunus, Alemanha.

2007 O conflito no Oriente Médio traz cada 
vez mais dificuldades para a Igreja na 
região. O Papa Bento XVI pede que a 
ACN reforce seu compromisso com os 
cristãos no Oriente Médio.

2011 A ACN tem um ano movimentado: 
o Papa Bento XVI restabelece nossa 
associação de assistência como uma 
fundação sob o direito papal e depois a 
reestrutura. Com o início da guerra da 
Síria, a ACN lança extensas campanhas 
de ajuda e solidariedade, como a 
“Light a candle for peace”. 

2014 A ACN lança uma campanha de ajuda de 
emergência aos cristãos no Iraque para 
permitir que eles permaneçam em sua 
pátria. O projeto continua até hoje, com 
mais de 5.000 casas reformadas. Além 
disso, a ACN torna-se a única acionista da 
Fundação YOUCAT e, portanto, a editora 
do YOUCAT. Hoje, essa obra é muito 
popular no trabalho católico juvenil 
mundial e é traduzida em 58 idiomas. Na 
Coreia do Sul, a ACN abre seu primeiro 
escritório na Ásia. Depois vêm outros 
escritórios no México, Malta, Colômbia, 
Eslováquia e Filipinas até 2019.

2017 Para comemorar o 70º aniversário 
de nossa instituição de caridade, 
a ACN convida benfeitores de todo 
o mundo a uma peregrinação ao 
santuário português de Fátima. No 
mesmo ano, a Ajuda à Igreja que 
Sofre assume a responsabilidade 
pela campanha anual “Um milhão de 
crianças rezam o terço”.

2019 Com o projeto de Proteção, a ACN 
apoia a Igreja em seus esforços 
de prevenção de abusos e custeia 
cursos de proteção para sacerdotes e 
religiosos em todo o mundo. 

2020 Nossa Fundação apoia a Igreja 
em todo o mundo em sua luta 
contra a pandemia do coronavírus, 
fornecendo ajuda especial para 
reduzir o impacto da crise sobre 
as Igrejas locais. Além disso, a ACN 
inicia uma grande campanha de 
ajuda emergencial para o Líbano 
após a explosão no porto de Beirute.
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O Conselho Superior sob a presidência 
do Presidente da Fundação é responsá-
vel pelos conteúdos básicos e diretrizes 
desta Obra de ajuda.

O Conselho Administrativo ocupa-se, 
em nome do Conselho da Fundação e 
sob a presidência do Presidente Execu-
tivo, da gestão da fundação em confor-
midade com os estatutos.

No Conselho Geral, os presidentes dos 
23 departamentos nacionais aconselham 
a fundação e votam em todas as deci-
sões essenciais do Conselho Superior.

Em colaboração com os assistentes espi-
rituais dos departamentos nacionais, o 
Assistente Espiritual ocupa-se da vida 
espiritual da Fundação.

O Secretariado-Geral em Königstein ad-
ministra, a nível central, toda a atividade 
de apoio, bem como as questões finan-
ceiras, técnicas e comerciais da funda-
ção. Apoia os departamentos nacionais 
com material de comunicação social e 
produz conteúdos para a imprensa e 
comunicação social, assim como produ-
ções audiovisuais.

Os 23 Escritórios Nacionais informam 
os benfeitores e o público sobre a 
situação e as necessidades dos cristãos 
que sofrem. Dão início a campanhas de 
oração, aquisição de novos benfeitores 
e são responsáveis pela relação entre a 
Fundação e os seus benfeitores.

Padre
Martin Barta
Assistente 
Espiritual

Regina Lynch
Diretora de Projetos

Mark von 
Riedemann
Diretor de Assuntos 
Públicos e Liberdade 
Religiosa

Cardeal Mauro 
Piacenza

Presidente

Thomas
Heine-Geldern

Presidente  
Executivo

Philipp Ozores
Secretário-Geral

A Aid to the Church in Need e 
sua estrutura organizacional

Guildo Grönig
Director Finanças e 

Administração

| Sua estrutura organizacional 
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