
“A confiança no Deus vivo, 
que abrange todas as coisas, tem 

prioridade absoluta. Depois, o “tu” 
de minhas irmãs e meus irmãos 
assume o segundo lugar. E em 

seguida, cada um de nós também 
encontrará o seu próprio ‘eu’, 

porque descobrimos a alegria de nos 
doarmos aos outros.”
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Serviço de Atendimento ao Benfeitor 
(Como se tornar benfeitor, mudança 
de endereço, pedidos de orações, 
sugestões e dúvidas):

0800 77 099 27 (ligação gratuita) 
de segunda a sexta das 8h às 18h

acn.org.br
atendimento@acn.org.br
(11) 96451-0050  WhatsApp

Endereço: Rua Carlos Vitor Cocozza, 149 
Vila Mariana · São Paulo · SP 04017-090 
Brasil · (11) 2344-3740

Assista aos nossos programas de 
televisão “A Igreja pelo Mundo” e
“Onde Deus Chora” nas emissoras: 
Canção Nova, Horizonte, TV Imaculada, 
Nazaré, Rede Evangelizar, Rede Vida, 
Século 21, TV Tubá e no canal da ACN 
Brasil no Youtube.

Eco do Amor é uma publicação 
mensal da ACN Brasil

F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

FUNDAÇÃO PONTIFÍCIA

Indique um Amigo

Fundada em 1947 pelo Padre 
Werenfried van Straaten, a ACN 
(Aid to the Church in Need) é uma 
Fundação Pontifícia que tem por 
missão apoiar projetos de cunho 
pastoral em países onde os cristãos 
sofrem perseguição religiosa, guerras, 
revoluções ou miséria.

Milhões de pessoas são beneficiadas 
direta e indiretamente todos os 
anos, por meio dos mais de 5 mil 
projetos apoiados pela ACN em mais 
de 130 países, incluindo o Brasil. 
Tudo isso graças aos milhares de 
benfeitores espalhados pelo mundo.

Indique amigos e familiares para receberem gratuitamente o ‘Eco do Amor’:
acesse acn.org.br; ligue para 0800 77 099 27 ou pelo WhatsApp: (11) 96451-0050
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   Palavra viva

“AGORA É O MOMENTO 
DE RECONSTRUIR 
E RECOMEÇAR, 
CONFIANDO-SE À 
GRAÇA DE DEUS, QUE 
GUIA O DESTINO DE 
CADA HOMEM E DE 
TODOS OS POVOS.”

PAPA FRANCISCO 
DURANTE VIAGEM AO 
IRAQUE

Jesus disse à beata 
Conchita, do México: “O 
mundo está perecendo 
porque se afastou do 
Espírito Santo, essa é 
a origem de todos os 
males que o afligem. 
Peça que venha ‘um 
novo Pentecostes’. Que o 
mundo todo se volte para 
o Espírito Santo. Então 
virá a paz, juntamente 
com uma transformação 
moral e espiritual, que será 
mais forte do que o mal 
que assola o mundo”. 

O Espírito Santo é a alma de nossa 
alma, uma fonte inesgotável de for-
ça, que todos buscamos desesperada-
mente nestes tempos difíceis. Certa 
vez perguntaram a um pregador: “Por 
que o senhor vive falando que temos 
que nos deixar encher constantemen-
te pelo Espírito Santo?” Ele respondeu: 
“Porque eu tenho um vazamento!” Sim, 
é verdade: todos nós temos o vazamen-
to da pouca fé que abre buracos em 
nosso barco. Como esquecemos rápido 
o Criador, a quem o vento e o mar obe-
decem (cf. Mc 4,41)! É o Espírito Santo 
que consolida em nós a certeza de que 
somos filhos de um Deus que é Pai de 
infinito amor.

O Papa Bento XVI definiu o “ceti-
cismo da Verdade” como o problema 
mais profundo dos tempos modernos. 
O santo russo Serafim de Sarov dizia 
de forma semelhante: “Há muitas coi-
sas que já não percebemos porque nos 
afastamos da simplicidade originária 
do conhecimento cristão. O conceito 
de verdade foi praticamente abando-
nado e substituído pelo do progresso, 
da prática, do cálculo e da boa inten-
ção. Supostamente esclarecidos, entra-
mos nas trevas da ignorância, ao ponto 
de hoje nos parecer incompreensível 
a Revelação de Deus, da qual os anti-
gos tinham um conceito tão claro.” O 
Espírito de Deus nos dá o pleno discer-
nimento para reconhecer onde está a 
vida e onde está o veneno. 

O Espírito Santo é o amor personi-
ficado entre o Pai e o Filho. Ele é a ver-
dadeira “Razão”, que é o Amor. É Ele 
que nos ensina a linguagem do amor 
altruísta que vira de cabeça para baixo 
a lógica do mundo. Para a pessoa ple-
nificada pelo Espírito, não vale mais 
a sequência “eu-tu-ele”, mas “Deus-
-tu-eu”. A confiança no Deus vivo, que 
abrange todas as coisas, tem priorida-
de absoluta. Depois, o “tu” de minhas 
irmãs e meus irmãos assume o segun-
do lugar. E em seguida, cada um de 
nós também encontrará o seu próprio 
“eu”, porque descobrimos a alegria de 
nos doarmos aos outros.

Assistente Eclesiástico 
Internacional

Pe. Martin M. Barta

Deus-tu-eu
A sequência prioritária do cristão

PALAVRA VIVA |
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                          Ajude-nos! Conheça os projetos da ACN e seja um missionário a partir da sua casa. Faça uma doação a qualquer                momento por meio de nossas contas bancárias: Banco do Brasil: Ag. 4328-1 Cc. 56091-X // Banco Itaú: Ag. 0300 Cc. 08444-9 
                                       Bradesco: Ag. 0108-2 Cc. 338660-0 // Santander: Ag. 3793 Cc. 13-000507-8 // Caixa Econômica Federal:              Ag. 0245 Cc. 003 00001637-0 » Em nome de (favorecido): Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04 
                                                                                                               Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,             o excedente será destinado a projetos semelhantes.

   Projeto do mês

O município está na Diocese de Oeiras e lá o jovem Pa-
dre Welson Barbosa, de 28 anos, é o responsável pela área 
pastoral Nossa Senhora da Conceição. “Um dos grandes 
desafios nas cidades do interior do Piauí são as estradas, 
sejam elas estaduais ou vicinais - aquelas que ligam a ci-
dade às comunidades rurais. Aqui em Francisco Ayres, no 
período chuvoso, algumas comunidades ficam pratica-
mente isoladas devido aos riachos”.

Algumas das onze comunidades rurais atendidas pelo 
sacerdote ficam há quase 30 quilômetros de distância da 
matriz, mas a paróquia não tem carro. Atualmente o sacer-
dote utiliza o veículo emprestado da paróquia vizinha para 
dar continuidade à sua missão. Em todas as comunidades 
a Missa é celebrada pelo menos uma vez por mês. “Graças 
a Deus, temos leigos e leigas que fazem a Celebração da 
Palavra aos domingos, reunindo a comunidade em torno 
da Palavra de Deus. Além disso, contamos com a colabo-
ração de duas irmãs, da Congregação de Jesus. Na matriz, 
celebramos duas vezes na semana”, conclui. 

 Para o 
Evangelho 
  ir mais 
longe
Francisco Ayres é um município 
do estado do Piauí que possui uma 
população de cerca de 4.500 habitantes. 
A renda básica da maioria das pessoas 
é proveniente da agricultura familiar e 
muitas famílias dependem de ajuda para 
o seu sustento. É uma região pobre, mas 
de um povo dedicado e trabalhador.

O sacerdote procurou a ACN para pedir ajuda na aqui-
sição de um veículo para o trabalho pastoral. Graças às 
doações dos benfeitores da ACN, o pedido foi atendido e, 
em breve, o carro já estará na Paróquia. 

Padre Welson percebe que as pessoas sentem a neces-
sidade de o padre estar próximo delas, principalmente 
os enfermos e os idosos que, antes da doença ou da idade 
avançada, participavam da Igreja. Especialmente estas 
pessoas se sentem bem com uma visita, uma palavra de 
conforto, a oração do presbítero, principalmente com o sa-
cramento da Unção dos Enfermos. Este trabalho terá um 
maior alcance agora, com a chegada do carro na paróquia. 
“O veículo vai ajudar também a Pastoral da Criança a se 
expandir pelas comunidades rurais, beneficiando muitas 
crianças carentes”, se alegra o padre.

| PROJETO DO MÊS
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Muitos sacerdotes, missionários e religiosas esperam 
também poder chegar mais perto de suas ovelhas. Para 
isso pedem à ACN meios de transporte. Cada vez que você 
faz a sua doação, está ajudando também um sacerdote a 
celebrar a Missa em uma comunidade distante, a visitar 
um doente, distribuir cestas básicas e tantos outros traba-
lhos pastorais. Sua doação é o combustível que faz o Evan-
gelho percorrer longas distâncias!

                          Ajude-nos! Conheça os projetos da ACN e seja um missionário a partir da sua casa. Faça uma doação a qualquer                momento por meio de nossas contas bancárias: Banco do Brasil: Ag. 4328-1 Cc. 56091-X // Banco Itaú: Ag. 0300 Cc. 08444-9 
                                       Bradesco: Ag. 0108-2 Cc. 338660-0 // Santander: Ag. 3793 Cc. 13-000507-8 // Caixa Econômica Federal:              Ag. 0245 Cc. 003 00001637-0 » Em nome de (favorecido): Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04 
                                                                                                               Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,             o excedente será destinado a projetos semelhantes.

“Expresso minha gratidão a todos os 
benfeitores que colaboram com essa 
obra. Foi por causa de vossa doação 
que conseguimos esse transporte que 
nos ajudará bastante em nossa missão 
evangelizadora. Contem com a minha 
prece sacerdotal por todos vocês, que com 
amor colocam seus bens e doações em 
comum para ajudar os mais necessitados! 
Que belo testemunho vocês nos dão 
com esse gesto de partilha que brota dos 
vossos corações!”, conclui Padre Welson.

PADRE 
WELSON 

BARBOSA 
DEPENDE DE 

UM CARRO 
EMPRESTADO 

PARA CUMPRIR 
SUA MISSÃO.

NO PIAUÍ, SEM 
UM CARRO OS 
MISSIONÁRIOS 
PRECISAM 
CAMINHAR POR 
HORAS PARA 
CHEGAR NAS 
COMUNIDADES 
DISTANTES.

PROJETO DO MÊS |
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A moeda nacional, o bolívar, está em queda livre e 
a hiperinflação arrasta consigo também o dólar. O que 
custava dez dólares há um ano, agora custa mais de 30. 
O coronavírus paira por cima de tudo. Há escassez de 
remédios, farinha, leite, arroz, sabão, artigos de higie-
ne em geral. As pessoas estão fugindo para sobreviver; 
cinco milhões já emigraram, a maioria para a Colôm-
bia. “Nós permanecemos com os pobres”, diz Madre 
Felipa, das Irmãzinhas dos Pobres em Maiquetía. Ma-
dre Felipa é espanhola e poderia partir, de volta para a 
sua pátria, mas não passa pela sua cabeça abandonar 
as crianças na escola com os olhos cheios de expectati-
va, as mães diante das panelas vazias, nem os doentes 
sem remédios.

Maria Larissa, das Irmãs Missionárias da Caridade, 
veio da Índia e, assim como suas nove coirmãs, ela não 
pensa por uma fração de segundo em abandonar seus 
protegidos. Para as 21 crianças com síndrome de Down 
ou outras necessidades especiais, isso significaria se-
rem rejeitadas pela segunda vez. A maioria não con-
seguiria sobreviver. Na paróquia de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, Orfilia e Milange, Servas do Santís-
simo Sacramento, cuidam dos desabrigados que procu-
ram restos de comida e papelão no lixo. A paróquia está 
localizada no bairro dos mais pobres, chamado Espe-
rança. Amelia, Nelida e Barbara, das Irmãs Missionárias 
Eucarísticas de Nazaré, mantêm uma “sopa dos pobres” 
na paróquia de San Sebastián em Carayaca, onde distri-
buem não só uma refeição quente, mas também roupas. 
Alguns médicos dão assistência e prestam os primeiros 
socorros. E as filas vão ficando cada vez mais longas.

Sem as 46 Irmãs de dez congregações, a esperança 
teria morrido há muito tempo para inúmeras pessoas 
na diocese de La Guaira. As Irmãs são os anjos da guar-
da visíveis da diocese. Elas dão tudo e não precisam de 
quase nada. O bispo Raúl Biord Castillo pede... não, ele 
mendiga por ajuda para as Irmãs. Ninguém sabe como 
as coisas vão continuar na Venezuela. Mas as Irmãs es-
tão junto, e em seus rostos o povo lê: Deus está junto. 
Ele nos dá pão. Sua vontade seja feita, também na Ve-
nezuela como no Céu. Nós também estamos junto com 
eles? Sua doação pode ser a resposta!

   Igreja pelo mundo

Os anjos
da guarda
de La Guaira

“O pão nosso de cada dia nos dai hoje...” 
Na Venezuela, o que nós recitamos 
muitas vezes na Missa sem pensar, é 
um pedido angustiante. Não existe o 
‘pão de cada dia’; a fome determina 
a vida do povo e a enorme inflação 
corrói todas as bases da vida.

| IGREJA PELO MUNDO
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Amigos
Em 20 de abril, o “Relatório de 
Liberdade Religiosa no Mun-
do 2021” [disponível no site da 
ACN] foi apresentado através 
de conferências via internet em 
muitas capitais do mundo.

Mas por que será que a ACN 
assume a difícil tarefa de pro-
duzir um relatório sobre a situ-
ação da liberdade religiosa em 
todo o mundo, em vez de focar o 
seu conteúdo apenas na situa-
ção dos cristãos?

Estamos convencidos de que o 
direito de praticar [ou não] li-
vremente a própria religião está 
diretamente ligado à dignidade 
inviolável de cada indivíduo e 
que esse direito humano tem 
sua origem na própria nature-
za humana. Por isso é urgente 
e necessário levar regularmen-
te à atenção do público a [não] 
aceitação global desse direito 
humano através de pesquisas 
bem fundamentadas. Somen-
te estudos que incluam todas 
as religiões serão aceitos como 
base para nossa constante exi-
gência diante da comunidade 
internacional, de fazer valer 
este importante direito humano.

Pelo relatório podemos perce-
ber que, no mundo inteiro, o 
cristianismo é a religião mais 
oprimida. É através da vossa 
fidelidade e generosidade que 
nos é possível ajudar a esses 
cristãos e lhes dar voz!

Também por esse seu gesto, eu 
lhe agradeço de coração,



Caros
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 Đ De beneficiado à benfeitor
Muito obrigado por sua ajuda na com-
pra de um carro para o nosso mosteiro. 
Agora gostaríamos também de contri-
buir mensalmente com um valor simbó-
lico para ajudar aos demais irmãos e 
irmãs em necessidade. De um francis-
cano do Brasil

 Đ Ser grato e compartilhar
Acompanhamos o trabalho da ACN e 
lemos juntos o “ Eco do Amor” duran-
te a oração da noite em comum. Vocês 
nos ajudam a desviar os olhos de nos-
sos problemas e desejos, muitas vezes 
triviais, a ser gratos e a aprender a 

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

   História ACN

   Necessidade, amor e
             gratidão: as cartas de vocês

MADRE TERESA DE 

CALCUTÁ COM PADRE 

WERENFRIED VAN 

STRAATEN

compartilhar o que o Senhor nos deu. 
Apreciamos o exemplo de vocês, que 
sacrificam suas vidas pelos outros. 
Desejamos muita força e ideias para o 
trabalho futuro. De uma família da 
Eslováquia

 Đ Rosário e doação
Muito obrigado por terem rezado pelas 
minhas intenções. Enquanto ainda for 
possível para mim, rezarei meu rosá-
rio por sua missão e apoiarei finan-
ceiramente o trabalho da ACN. De um 
benfeitor da Bélgica



Presidente Executivo 
Internacional

Thomas Heine-Geldern



   Imagens do cristianismo

A FUNDAÇÃO PONTIFÍCIA 
ACN INSTITUI ESTE ANO, 
EM 11 DE JUNHO, O “DIA 
DOS BENFEITORES” 
NA SOLENIDADE DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE 
JESUS, POIS É SOMENTE 
A GENEROSIDADE DOS 
NOSSOS BENFEITORES 
QUE NOS PERMITE TER 
UMA MISERICÓRDIA 
ATUANTE PARA COM A 
IGREJA QUE SOFRE NO 
MUNDO INTEIRO. A ACN 
CONVIDA, PORTANTO, EM 
NOSSOS MILHARES DE 
PROJETOS PELO MUNDO 
– PADRES, RELIGIOSAS E 
RELIGIOSOS – A REZAREM 
NAS INTENÇÕES DE TODOS 
VOCÊS NA SANTA MISSA.

Doe agora pelo
qr-code ao lado
ou acesse o site
acn.org.br/doacao

ACN – Ajuda à Igreja que Sofre
Participe você também desta Obra de Amor. Conheça, Reze e Ajude!
  acn.org.br  |    0800 77 099 27  |    (11) 96451-0050 WhatsApp
Evite o descarte deste informativo. Repasse-o a outra pessoa!


