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A família não é uma instituição falida, 
ela continua sendo uma das mais lindas 
portas de acesso para que Deus venha 
ao nosso mundo. Por essa razão, 

sempre a apoiaremos!

família
a alegria na
Redescobrir



   

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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De 5 a 12 de setembro de 2021 será realizado em 
Budapeste, Hungria, o 52º Congresso Eucarístico 
Internacional, com o lema “Todas as minhas fontes 
estão em Ti”. A cada quatro anos toda a Igreja celebra 
essa grande festa eucarística mundial que busca 
promover e aprofundar a devoção da Santa Eucaristia.

Esse evento terá um enorme valor simbólico para a Hungria, onde a Igre-
ja sofreu por mais de quarenta anos a perseguição e opressão comunista. De 
fato, é na fé dos mártires que se mostra, de maneira especial, que a Euca-
ristia é a fonte, a síntese e o ponto culminante da vida cristã. Foi o Pão da 
Vida que deu aos mártires a força invencível do amor. Mesmo quando lhes 
faltava tudo, eles estavam prontos a dar suas vidas pela celebração da Santa 
Missa. Já para os primeiros cristãos, o Sacrifício da Missa estava no centro 
de suas vidas, apesar da cruel perseguição, como foi testemunhado pelo 
historiador da Igreja Eusébio de Cesareia: “Todo lugar onde se sofria torna-
va-se para nós um lugar para celebrar […] podia ser um campo, um deserto, 
um navio, um alojamento, uma prisão”. Também o martirológio dos séculos 
20 e 21 conta com grande quantidade de relatos comoventes de celebrações 
clandestinas da Eucaristia, até mesmo nos campos de concentração. 

Em muitos países, devido às medidas de proteção relacionadas ao co-
ronavírus, foram suspensas as celebrações públicas da Santa Missa por 
longos meses. A maioria dos fiéis só conseguiu participar da celebração 
eucarística através da televisão ou de transmissão on-line. É verdade que 
essa dolorosa situação deu origem a muitas formas novas de evangelização, 
especialmente através dos modernos meios de comunicação, fazendo-nos 
redescobrir a importância da Igreja doméstica. No entanto, ela também foi 
causa de muita solidão e separação. Afinal de contas, o homem anseia por 
uma união íntima, amorosa e pessoal com Deus. 

“Tomai todos e comei, isto é o meu Corpo”. Jesus faz de si mesmo o Pão 
da Vida para saciar nossa fome de amor. Foi por isso que São Pedro Julião 
Eymard, fundador da Congregação do Santíssimo Sacramento, disse: “No 
Santíssimo Sacramento vocês encontram tudo: uma palavra de ânimo, sa-
bedoria e milagres. Sim, também milagres. A Sagrada Eucaristia é a mais 
sublime revelação do amor de Deus. Ela só pode ser superada no Céu”. Acei-
temos sempre, caros amigos, o convite de Jesus para o Seu banquete sacrifi-
cial, que Ele mesmo nos prepara. Então nunca estaremos sozinhos e nunca 
deixaremos ninguém sozinho em suas necessidades.

   Palavra viva

“O MISTÉRIO DA 
FAMÍLIA CRISTÃ SÓ SE 
PODE COMPREENDER 
PLENAMENTE À LUZ 
DO AMOR INFINITO 
DO PAI, QUE SE 
MANIFESTOU EM 
CRISTO ENTREGUE 
ATÉ AO FIM E VIVO 
ENTRE NÓS.” 

PAPA FRANCISCO 
EXORTAÇÃO 
APOSTÓLICA “AMORIS 
LAETITIA”

Assistente Eclesiástico 
Internacional

Pe. Martin M. Barta

PALAVRA VIVA |

Vida
daPão
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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 ACN ajudou mais de 14.000 seminaristas 
em 2020. Ou seja, 1 em cada 8 seminaristas 
do mundo foram auxiliados pela Fundação 
Pontifícia no último ano. No Brasil, 
muitos seminaristas que descobriram sua 
vocação ao sacerdócio não teriam como 
continuar seus estudos sem ajuda.

Um exemplo é a Diocese de Barra, no oeste da Bahia, lo-
calizada no polígono das secas, a mais de 600 quilômetros 
de Salvador. Devido à realidade da região, a Igreja enfrenta 
muitas dificuldades sociais e financeiras, que acabam afe-
tando a sua dimensão pastoral e também vocacional. 

Jefferson Luiz é natural da cidade de Barra. Ele é uma das 
muitas vocações que deram certo graças ao apoio da ACN. 
Jefferson conta que veio de uma família humilde e a mãe 
trabalha em Brasília como empregada doméstica. “Antes de 
entrar no seminário eu vendia geladinho para ajudar no sus-
tento da minha família”. Do outro lado desta realidade estava 
uma crescente admiração com as coisas de Deus. “Conversei 
com o bispo e outros padres para entender o processo para 
me tornar um seminarista e ser padre”. Jefferson agora está 
no 4° ano de Teologia, quase terminando os estudos. “Agra-
deço a Deus por essa oportunidade, agradeço à minha famí-
lia, minha Diocese e muitos amigos que me ajudaram nesse 
processo formativo. De modo especial à ajuda generosa da 
ACN, que através das doações, possibilitou a cada um de nós 
a oportunidade de estudarmos em uma Faculdade Católica 
em Feira de Santana”, conclui.

Formando 
os futuros 
sacerdotes 
do Brasil

NÃO É LUXO E MUITO 
MENOS ALGUM TIPO 
DE PRIVILÉGIO QUE 

ELES NOS PEDEM. OS 
FUTUROS SACERDOTES 

SÓ QUEREM, A 
EXEMPLO DE CRISTO, 

ESTAR PRONTOS PARA 
SERVIR E AMAR O 

POVO DE DEUS COM 
SUAS VIDAS.
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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 
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PROJETO DO MÊS |

Padre Marcio Benevides é pároco da Paróquia São 
João Batista e animador vocacional da Diocese de Bar-
ra. Ele atende 49 comunidades e busca, em seu caminho, 
despertar nos jovens o desejo da vocação. “Eu também 
acompanho os seminaristas na fase do propedêutico (a 
primeira etapa de formação), aqui mesmo na casa pa-
roquial. Isso, além de reduzir gastos, ajuda os jovens no 
comprometimento com a própria realidade deles, para 
que compreendam a realidade da Igreja onde irão servir 
e que tenham base e contato com o povo de Deus na vida 
das comunidades. Gostaria de agradecer demais a ajuda 
recebida pela ACN para a formação dos nossos jovens do 
Seminário Maior. Saiba que vocês estão ajudando a ter-
mos novos sacerdotes, que poderão alimentar a vida es-
piritual e a vivência da fé”.

Padre José Cabral é reitor do Seminário São Francisco 
das Chagas e coloca sempre os benfeitores da ACN em suas 
orações: “Nossa palavra para essa grande legião de anjos é 
de gratidão. Obrigado por acreditarem na Igreja de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, por nos ajudarem tanto suprindo uma 
quantidade enorme de necessidades. Contem sempre com 
nossas orações, podem ter certeza que todos os dias as nos-
sas orações são direcionadas aos benfeitores da ACN”, con-
clui Padre José.

Ajudar um seminarista é ser um instrumento da Provi-
dência Divina. Esses jovens seguiram a voz de Deus em seu 
coração. Agora pedimos a você que também siga essa mes-
ma voz, que pede para continuar apoiando os nossos futuros 
sacerdotes. Faça sua doação!

DE TÚNICA, AO LADO 
DO PADRE JOSÉ 
CABRAL E DEMAIS 
SEMINARISTAS, 
JEFFERSON LUIS NÃO 
ESCONDE A ALEGRIA 
QUE SENTE AO DIZER 
SIM A DEUS ATRAVÉS 
DO SEU CHAMADO 
VOCACIONAL.
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   Igreja pelo mundo

Nós as fazemos inclusive numa altitude de quase 5.000 
metros, nos Andes, numa das regiões mais pobres do Peru, 
na Prelazia de Chuquibambilla. As famílias vivem am-
plamente espalhadas em vilarejos muitas vezes isolados, 
aonde só raramente chega um padre. Em muitos lugares 
não há energia elétrica. Além disso, durante muito tempo 
a região foi vítima do grupo terrorista “Sendero Lumino-
so”. A pandemia agravou mais a situação: as agressões do-
mésticas aumentaram e também o número de mulheres 
assassinadas por seus maridos. O bispo está preocupa-
do, porque está diminuindo a consciência do valor e do 
significado do matrimônio cristão. Por isso, apoiamos a 
formação de 100 leigos com base na Exortação Apostólica 
Amoris Laetitia, para que possam ajudar casais e famílias 
nas comunidades paroquiais a aprofundar o seu amor e a 
redescobrir a alegria que Deus quer lhes dar.

Também na África a família é muito valorizada, mas 
igualmente cheia de desafios. “O tradicional ‘preço da noi-
va’ fere a dignidade das mulheres. Elas se tornam proprie-
dade de seu marido e da família de seus sogros”, diz a Irmã 
Anne Daban, da República dos Camarões. “E quando fal-
ta o dinheiro para as festividades, os casais muitas vezes 
preferem não se casar e passam simplesmente a conviver. 
Também a poligamia é um problema, ainda mais pelo fre-
quente ciúmes e até mesmo ódio entre as esposas. Esses 
casamentos fazem as mulheres jovens sofrer muito”. Para 
além disso, há também muitas meninas que se envolvem 
em relações sexuais, na esperança de encontrar um mari-
do. Quando engravidam, acabam ficando sozinhas e logo 
tentam o mesmo com outro homem. Assim, elas acabam 
tendo filhos de vários homens, mas sem constituir uma 
família. “Os jovens não confiam mais no sonho de terem 
um lar estável”, lamenta a freira.

Ela e suas irmãs de comunidade dos “Missionários 
Identes” querem mudar esse quadro e, para isso, contam 
com o nosso apoio. Em Yaoundé elas oferecem cursos 
para jovens casais, onde estes aprendem a se amar e res-
peitar um ao outro e fundar uma família estável. Mesmo 
após o casamento, eles continuam sendo acompanhados. 
Nos encontros, casais comprovados compartilham suas 
experiências. As Irmãs orientam ainda aos casais que o 
sacramento é mais importante que a festa, e incentivam 
uma celebração mais modesta. Pois, como escreve o Papa 
Francisco, “a família é o reflexo vivente do Deus Trindade”.

O Papa Francisco declarou este ano de 
2021 o Ano da Família e do Matrimônio. 
Também nós apoiamos iniciativas em 
favor da família no mundo inteiro.

| IGREJA PELO MUNDO

“A ALEGRIA DO 
AMOR QUE SE VIVE 
NAS FAMÍLIAS É 
TAMBÉM O JÚBILO 
DA IGREJA.”

PAPA FRANCISCO 
NA AMORIS 
LAETITIA.

família
a alegria na
Redescobrir
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Amigos
Este ano, na festa do Sagrado 
Coração de Jesus, o coração de 
um fiel e ilustre colaborador da 
ACN parou de bater. Em 11 de 
junho de 2021, aos 71 anos de 
idade, de maneira inesperada, 
Jürgen Liminski foi chamado 
pelo Senhor para a eternidade.

Talvez muitos de vocês não che-
garam a ouvir falar desse nos-
so amigo. No entanto, sendo 
leitores fiéis do “Eco do Amor”, 
o trabalho dele lhes é familiar 
e vocês o acompanharam e se 
encantaram com ele durante 
décadas. Jürgen era o editor do 
“Eco” há muitos anos e, portan-
to, estava profundamente com-
prometido com a missão da 
ACN. Ele foi como um robusto 
pilar da ponte entre vocês e os 
nossos projetos. Sua vida esta-
va marcada pelo amor a Jesus 
e à Igreja. Assim, ele sempre 
conseguia entusiasmar pesso-
as no seguimento de Cristo.

Na véspera de seu ataque car-
díaco, ele havia debatido a 
presente edição com a equipe 
editorial aqui em Königstein. 
Jürgen viveu o seu cristianismo 
engajado em questões relativas 
à fé e família, sempre apoiado 
pela sua esposa. Ambos se es-
forçavam por serem, juntos, 
uma presença e exemplo para 
seus dez filhos e 21 netos. 

Por meio da oração continu-
aremos mantendo laços de 
união com a família, conser-
vando uma memória de grati-
dão a Jürgen Liminski.
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 Đ Um café de amor e fé
Em anexo vai o dinheiro de um gru-
po que se reunia para tomar um café 
após a Missa, durante a Quaresma. A 
cada encontro, cada um de nós doava 
o dinheiro para um café adicional, a 
fim de enviar depois a quantia arre-
cadada para a ACN, de modo que mais 
alguém pudesse ser ajudado. Obriga-
da, em nome de todos nós. De uma 
benfeitora da Austrália

 Đ Comunicação clara
Gostaria de expressar minha admira-
ção pela forma como a ACN comunica 
aos outros seus projetos e sua missão. 

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

   História ACN

   Necessidade, amor e
             gratidão: as cartas de vocês

COM O FIM DA II GUERRA 

MUNDIAL, A ACN DAVA 

INÍCIO AO PROJETO 

“PADRES DE MOCHILA”: 

UM PADRE, UMA MOTO, 

RUMO A UM POVO 

NECESSITADO NA CARNE 

E NO ESPÍRITO.

Seus materiais informativos são di-
recionados com perfeição aos objeti-
vos. Gosto da transparência com que 
comunicam a questão financeira e da 
captação de doações para projetos 
definidos. Eu tenho a impressão de 
que nós, cristãos, somos muito fracos 
e desajeitados quanto à comunicação, 
e muitas informações parecem nebu-
losas, embora não seja de fato essa a 
intenção. Tanto maior é a minha sa-
tisfação ao ver que a comunicação da 
ACN se demonstra muito clara, focada 
e prática. Agradeço a Deus pela ACN 
e pela sua missão. De uma benfeitora 
da Eslováquia



Presidente Executivo 
Internacional

Thomas Heine-Geldern



6 de Agosto

Perseguição Religiosa: Não acontece aqui, mas acontece agora!

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!

Este cálice 
consagrado foi 
profanado em uma 
das muitas igrejas 
invadidas pelo grupo 
Estado Islâmico no 
Iraque. Os terroristas 
o utilizavam 
para tiro ao alvo. 
Após resgatado 
– e novamente 
consagrado – o cálice 
voltou a ser usado 
em celebrações 
eucarísticas, 
especialmente 
oferecidas pelos 
cristãos perseguidos.

mais em: 
acn.org.br/6deagosto

» Sexta-feira

Na sua paróquia, 
na sua casa, 
em qualquer lugar,  
reze pelos cristãos 
que são perseguidos 
por causa da fé.


