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COMO AÇÃO DE GRAÇAS

“Quanto mais a pessoa é 
modesta e humilde, tanto 
mais ela se torna grata, e 
também se torna mais forte 
na fé e no amor. Ela até 
se torna capaz de aceitar 
o sofrimento como um 
presente e de agradecer a 
Deus por ele. ”
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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

“QUANDO 
AGRADECES, 
EXPRESSAS A 
CERTEZA DE 
SERES AMADO. É A 
DESCOBERTA DO 
AMOR COMO A FORÇA 
QUE GOVERNA O 
MUNDO.”

PAPA FRANCISCO 
AUDIÊNCIA GERAL, 
30 DE DEZEMBRO DE 
2020

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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A nossa existência é um dom – essa é uma das 
verdades fundamentais do ser humano. Tudo é um 
presente de Deus, que recebemos sem ter feito 
nada para merecer. Não somos uma necessidade da 
natureza ou mero acaso, mas criaturas desejadas 
por Deus. Ainda mais: somos livres para aceitar ou 
rejeitar esse dom de Deus. No entanto, a aceitação, 
no sentido mais profundo, significa gratidão. 

Se estivermos pouco conscientes desta verdade, dificilmente seremos 
gratos pelas coisas do dia a dia e a insatisfação ganhará o espaço da alegria. 
Em certa ocasião, quando perguntaram a um velho padre, que sempre irra-
diava uma alegria incomum, qual era o segredo de sua felicidade, ele disse: 
“Eu tenho 95 anos de idade e, quando eu era pequenininho, ficava triste ao 
ver que as pessoas reclamavam por tudo, aparentemente sem motivo. Isso 
me chocava. Sentia que Deus também ficava triste com isso. Então eu fiz 
um acordo com Deus e lhe prometi que, durante os próximos 100 anos de 
minha vida, eu jamais reclamaria por nada, pelo contrário, eu iria louvá-lo 
por tudo, tanto pelos dias bons como pelos dias ruins. Acho que eu posso 
dizer que cumpri minha promessa. E estou pronto para prolongar o acordo 
pelos próximos 100 anos de minha vida!”

Gratidão não é um mero sentimento, não é um estado de espírito mo-
mentâneo. É consentimento. É o nosso sim ao inconcebível amor de Deus, 
que cuida de nós, mesmo que isso muitas vezes não seja muito claro. Quan-
to mais a pessoa é modesta e humilde, tanto mais ela se torna grata, e tam-
bém se torna mais forte na fé e no amor. Ela até se torna capaz de aceitar o 
sofrimento como um presente e de agradecer a Deus por ele. 

A santa Doutora da Igreja, Teresa de Lisieux (Teresinha do Menino Jesus), 
nos dá um testemunho impressionante a esse respeito: “Mesmo quando não 
entendo os acontecimentos, eu sorrio, dou graças, sempre me apresento sa-
tisfeita diante de Deus. Não se deve duvidar Dele. Isso seria falta de tato. 
Não, nunca uma ‘maldição’ contra a Providência, mas sempre gratidão. Pois 
é justamente a gratidão que mais atrai as graças de Deus sobre esta terra”.

Obrigado caros amigos e benfeitores, porque em resposta de gratidão 
pelo dom de sermos amados, vocês enchem as mãos vazias dos necessitados 
com os vossos dons. Desta forma, a ação de graças a Deus se multiplicará (cf. 
2Cor 9,12) e a gratidão dos pobres voltará sobre nós como bênção de Deus.

   Palavra viva

Assistente Eclesiástico 
Internacional

Pe. Martin M. Barta

PALAVRA VIVA |

COMO AÇÃO DE GRAÇAS
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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

| PROJETO DO MÊS

A missão das religiosas tomou ainda uma outra pro-
porção desde o início da pandemia. Aqui no Brasil, gra-
ças aos seus benfeitores, a ACN tem contribuído para que 
muitas congregações possam continuar vivendo o Evan-
gelho doando suas vidas nas comunidades mais necessi-
tadas. Um exemplo é a Diocese de Cajazeiras, Paraíba, a 
quase 500 quilômetros de João Pessoa. 

Em Cajazeiras, a Irmã Maria do Rosário, missionária 
carmelita, assumiu a missão de coordenação da Pasto-
ral da Criança, com reuniões, planejamentos e formação 
remota com alguns momentos presenciais. Enquanto 
isso, as ações desenvolvidas pelas religiosas na escola 
Monte Carmelo, buscam implementar intervenções que 
favoreçam o progresso dos alunos durante o período de 
isolamento social. As irmãs utilizam metodologias que 
auxiliam tanto no desenvolvimento intelectual como 
emocional, já que este último foi consideravelmente afe-
tado nesse período.

Não é novidade que o isolamento social faz com que 
várias famílias enfrentem momentos de estresse e ansie-
dade, vivenciados tanto por adultos como por crianças. 

‘Fazer 
sorrir o 
rosto de 
Cristo nos 
irmãos’
No mundo todo, a ACN ajuda mais 
de 18.000 religiosas. É a presença 
dessas mulheres de fé que permite 
a muitas comunidades carentes de 
sacerdotes e de recursos, sentirem 
a presença viva do amor de Deus.

DESDE O INÍCIO 
DA PANDEMIA AS 
RELIGIOSAS PRECISARAM 
AJUDAR AINDA MAIS 
PESSOAS, PORÉM, COM 
MENOS RECURSOS.
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Para tentar auxiliar nessas questões, que in-
terferem diretamente no rendimento dos alu-
nos, as irmãs também realizam, por meio de 
parceiros e amigos, atendimentos psicológi-
cos on-line. A conversa com um profissional 
e as orientações feitas por ele, fez com que 
muitos pudessem sair do estado depressivo 
em que se encontravam.

Para a Congregação das Religiosas da Sa-
grada Face, a pandemia mostrou ainda mais 
o sofrimento que as religiosas enfrentam 
quando se deparam com o grande desejo de 
poder ajudar e não ter as condições necessá-
rias. Muitas vezes elas abriram mão do que 
tinham para aliviar a fome de alguém. Mas 
a solidariedade não deixou de existir, assim 
como a boa vontade. Para as Irmãs, o que 
não faltou e nunca faltará é a Providência 
de Deus, da qual os benfeitores da ACN tam-
bém são instrumentos: “Expressamos nossa 
gratidão a todos que colaboram e caminham 
conosco nessa missão de fazer sorrir o rosto 
de Cristo nos irmãos. Em especial agradece-
mos aos benfeitores da ACN, que nesse elo de 
generosidade nos ajudam a concretizar nossa 
missão”, conclui Irmã Luiza Gonçalves.

As Irmãs Missionárias da Sagrada Famí-
lia relatam que “essa pandemia nos obrigou 
a criar de imediato outro jeito de ver a vida 
e cuidar das pessoas numa distância que 
normalmente não é a nossa cultura e nem 
tão pouco o nosso jeito de ser e viver. Neste 
momento difícil de pandemia já passamos 
por situações muito complexas, mas sempre 
marcamos presença junto ao povo sofrido. 
Ajudamos com cestas de alimento, em geral 
frutas e verduras, e também partilhamos fi-
nanceiramente ajudando em exames labora-
toriais e medicamentos”, comenta a Irmã da 
ordem Franciscanas da Sagrada Família.

Dessa forma as religiosas continuam sua 
missão no Brasil, apoiadas pela ACN em suas 
necessidades. Porém, muitos pedidos de aju-
da estão chegando. Cada pedido é recebido 
por nós como uma carta do Cristo que sofre 
em cada um. O que nos permitirá responder a 
essas cartas é o seu amor e a sua doação.

                          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 |
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No fim, dada as circunstâncias de um ano com-
pletamente inesperado e atípico, o resultado foi 
considerado positivo. O sentimento de todos que 
foram beneficiados pelos projetos é de gratidão, 
sabendo dos sacrifícios que os benfeitores fizeram 
para poder partilhar. Por essa razão, é impossível 
passar despercebida a providência do amor miseri-
cordioso de Deus!

E foi para agradecer a sua participação que a ACN 
instituiu neste ano o dia do benfeitor (junto da So-
lenidade do Sagrado Coração de Jesus), com missas 
sendo celebradas no mundo inteiro em ação de gra-
ças por você, para que nada lhe falte e, assim, possa 
continuar a ser generoso com os que mais sofrem.

   Relatório Anual – 2020

| RELATÓRIO ANUAL – 2020

O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia. 
A mobilidade e os contatos ficaram restritos no 
mundo todo. Isto também afetou concretamente a 
catequese e as celebrações religiosas, e teve conse-
quências materiais: faltaram as coletas dominicais, 
que em muitos casos eram a única fonte de recur-
sos para padres, sobretudo na África e na América 
Latina; durante meses as Missas foram celebradas 
só virtualmente; as hóstias das Irmãs contempla-
tivas que vivem da fabricação das mesmas não ti-
nham mais compradores; escolas foram fechadas, 
e muitas Irmãs perderam a fonte de renda com a 
qual ajudavam os pobres e doentes. Nossa resposta 
foi aumentar o auxílio para os sacerdotes (de 15,9% 
para 22,8% da ajuda total). Desta forma foi possível 
ajudar um em cada nove padres do mundo inteiro. 
Também conseguimos levar ajuda existencial e de 
formação religiosa para mais de 18 mil religiosas. A 
ACN ainda investiu em roupas e máscaras de pro-
teção para que as visitas aos idosos e doentes conti-
nuassem a ser possíveis durante a pandemia.

Pandemia e 
Providência

Mesmo em meio à pandemia, 
graças ao amor de seus 
benfeitores, a ACN ajudou 4.758 
projetos em 2020. Em um ano 
tão difícil, os benfeitores agiram 
como verdadeiros missionários, 
entendendo que sacrifícios eram 
necessários para ajudar tantas 
necessidades. A missão ainda está 
longe de terminar, pois mesmo 
com todo esse esforço, também 
em 2020 precisamos negar 1.432 
pedidos por falta de recursos.

26,7% 
CONSTRUÇÃO

22,8% 
AUXÍLIO PARA 
PADRES15,7% 

FORMAÇÃO 
PARA LEIGOS

9,8% 
AJUDA 

EMERGENCIAL

8,2% 
FORMAÇÃO PARA 

RELIGIOSOS

7,1% 
MOTORIZAÇÃO

6,2% 
AJUDA EXISTENCIAL 

PARA RELIGIOSAS

1,9% 
MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO
1,6% 
LITERATURA 
RELIGIOSA
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Amigos
Se atribui a São Francisco de 
Assis a seguinte frase, direcio-
nada a seus irmãos: “Procla-
mem sempre o Evangelho; se 
necessário, também com pala-
vras!” Isso pode muito bem se 
aplicar a todos nós que reco-
nhecemos nesse grande santo 
um guia na caminhada.

Quando consideramos os di-
versos projetos que a ACN con-
segue apoiar graças à generosa 
ajuda de vocês, podemos notar 
com alegria que todos eles ser-
vem de fato à evangelização. 
Igrejas e capelas são locais do 
encontro. Carros, motos, bar-
cos ou animais de carga são 
meios de locomoção dos que 
anunciam a Boa Nova às pes-
soas. Auxílio aos sacerdotes e 
ajuda existencial para religio-
sas lhes dão a possibilidade de 
viver o Evangelho e, mediante 
o seu exemplo, eles trazem Je-
sus para bem mais perto de 
nós do que só pelas palavras.

Nós nos consideramos uma 
Obra Pastoral; por isso, todas 
as nossas ações são, em últi-
ma análise, orientadas para 
a evangelização. Isso acontece 
por meio dos nossos projetos 
e mediante um compromisso 
pessoal com a Igreja, o mes-
mo compromisso que muitos 
benfeitores, voluntários e cola-
boradores vivem com alegria 
todos os dias.

É nesse sentido que lhes agra-
deço mais uma vez do fundo do 
coração.



Caros


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

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

 Đ Conscientização e atitude
É com prazer que acompanho mensal-
mente o Eco do amor. É muito bom 
para nos conscientizar das necessida-
des que muitos irmãos padecem. Faço 
mensalmente minha humilde doação 
através dos boletos. Tenho certeza 
que Deus me retribui sempre, com 
muita generosidade. De uma benfei-
tora do Brasil

 Đ Comunicando gratidão
Deus é bom o tempo todo. Pela inter-
cessão de São José, mais uma vez, 
Deus manifesta a sua bondade para 
com o nosso povo. O projeto para a 

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

   História ACN

   Necessidade, amor e
             gratidão: as cartas de vocês

MARCANDO A VIRADA 

DO MILÊNIO, A ACN 

DISPONIBILIZOU 

A VELA LUMEN 

CHRISTI AOS SEUS 

BENFEITORES COMO 

SINAL DE ESPERANÇA 

EM UM NOVO TEMPO

construção da nossa igreja já é uma 
realidade. Deus lhes pague! Por fa-
vor, manifeste aos benfeitores o nos-
so contentamento e gratidão. Estamos 
felizes! Quanto às orações a São José 
pelos benfeitores, já estamos fazendo 
e intensificaremos mais ainda. Que 
Deus abençoe a todos! De um sacer-
dote do Brasil

 Đ Primeiro Deus
A ACN sempre busca agradar a Deus 
mais do que aos homens. Que o Senhor 
lhes conceda ser suas testemunhas, 
cheios de coragem, força e eficácia. 
De um benfeitor do México



Presidente Executivo 
Internacional

Thomas Heine-Geldern



   Imagens do cristianismo

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!

MORONDAVA, 
MADAGASCAR 
A alegria das irmãs 
salesianas indo ao 
encontro do povo 
nas aldeias.


