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a minha língua!
A ‘Bíblia da Criança’ é um silencioso best-seller mundial 

que permite aos pequenos ler a Palavra de Deus 
na sua própria língua materna.

Deus fala



   

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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Assistente Eclesiástico 
Nacional

Fr. Rogério Lima, O. Carm.

   palavra viva

É só na liberdade que o homem 
se pode converter ao bem. 
Os homens de hoje apreciam 
grandemente e procuram com 
ardor esta liberdade; e com 
toda a razão. Muitas vezes, 
porém, fomentam-na de um 
modo condenável, como se 
ela consistisse na licença de 
fazer seja o que for, mesmo 
o mal, contanto que agrade. 
A liberdade verdadeira é um 
sinal privilegiado da imagem 
divina no homem. Pois Deus 
quis deixar o homem entregue 
à sua própria decisão, para que 
busque por si mesmo o seu 
Criador e livremente chegue 
à total e beatífica perfeição, 
aderindo a Ele.

Papa Paulo VI 
Constituição Pastoral 
“Gaudium et Spes”

palavra viva  |

Neste setembro a Igreja do Brasil comemora os ‘50 
anos do Mês da Bíblia’. Iniciativa que começou em 
1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte. Apenas 
para bem recordar a importância da Palavra de 
Deus, a Dei Verbum, um dos documentos do Concílio 
Vaticano II, sobre a Revelação Divina, acentua que 
“é tão grande a força e a virtude da palavra de Deus 
que se torna o apoio vigoroso da Igreja, solidez 
da fé para os filhos da Igreja, alimento da alma, 
fonte pura e perene de vida espiritual” (DV, 21).

Tendo em vista o papel das Sagradas Escrituras na vida do cristão, 
iremos agora nos envolver no tema da liberdade, justo neste mês que 
comemoramos os 50 anos do Mês da Bíblia. A mensagem do Apóstolo 
Paulo em sua carta aos Gálatas, que não desvirtua a compreensão da 
liberdade com atitudes de libertinagem, é quem vai nos ajudar nessa 
reflexão. Para o Apóstolo, a verdadeira liberdade nos toma pela mão, 
abrasa o coração e nos conduz à pratica do amor, dimensão essencial 
da vida cristã.

Não se pode conceber vida cristã sem este elemento primordial da 
liberdade. Cristo veio nos tornar livres e disponíveis para viver e aco-
lher os dons divinos que tanto carecemos nos dias de hoje: a verdade, 
a justiça, a paz, a reconciliação, a solidariedade, entre tantos outros. 
Somente assim, livres, seremos autênticos. E o bom uso da liberdade 
se alcança com um forte vínculo e contínua intimidade com a Palavra, 
que é essencialmente a pessoa e a vida de Cristo.

A Igreja é portadora deste anúncio da liberdade, não de uma forma 
descomprometida, mas testemunhal, renunciando todo e qualquer pri-
vilégio e encanto deste mundo. E é isto que define a nossa vida cristã: 
a nossa condição de sermos livres na escolha por Deus, jamais subser-
vientes aos valores contrários à vida e à dignidade da pessoa humana. 

Queridos benfeitores, somos convidados a crescer no exercício de 
leitura, meditação, oração e contemplação da Palavra de Deus; é ela 
quem nos reconduz ao projeto divino original e nos liberta de qualquer 
tipo de amarra. Nessa mesma liberdade, os abençoo!

Livres para 
escolher Deus
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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

Nas margens do Rio Amazonas, 
com sua imensa quantidade de 
água, um povo sofre de sede, 
mas sede de Missa, sede da 
presença de um sacerdote.

A Prelazia de Itacoatiara está a 270 quilô-
metros de Manaus, descendo pelo Rio Ama-
zonas. Este ano de 2021 trouxe um outro 
desafio para a região além da pandemia do 
coronavírus: a maior cheia já registrada do 
Rio Amazonas. Isso deixou municípios em 
estado de emergência e obrigou que gran-
de parte da população que vivia nas áreas 
urbanas procurasse outras moradias. Já no 
período de evasão das águas surgem outros 
problemas, como ter que recuperar as ca-
sas e comércios, além de enfrentar a maior 
incidência de animais peçonhentos deixa-
dos pelas águas, como cobras, aranhas e 
escorpiões.

A Prelazia tem uma população de 200.000 
habitantes, sendo que quase metade des-
sa população está espalhada pelas mais de 
200 comunidades ribeirinhas. Para atender 
todo esse povo, há apenas 16 sacerdotes, en-
tre eles o Padre Bruno Nirmal, que está na 
Paróquia Cristo Rei. O grande desafio dessa 
paróquia é que, das 45 comunidades aten-
didas pelo Padre Bruno, 42 são ribeirinhas. 
Para visitar essas comunidades, muitas ve-
zes é preciso 10 horas viajando de barco. 
E isso aconteceria, se a paróquia tivesse 
um barco. “As viagens ficavam limitadas a 
quando a paróquia conseguia algum recur-
so para alugar uma embarcação e realizar 
suas visitas”, conta o Padre Bruno.

com sede 
de Missa

Um povo
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projeto do mês  |

Frente a esse desafio, Dom José Ionilton, 
bispo de Itacoatiara, enviou um pedido de 
ajuda à ACN para a compra de um barco de 
alumínio, a fim de que a paróquia pudesse 
atender suas comunidades. Graças mais 
uma vez aos benfeitores da ACN, que são 
verdadeiros missionários sempre prontos 
a ajudar o Evangelho a ir para águas mais 
profundas, o pedido foi aceito e a primeira 
viagem aconteceu já no final de julho.

Padre Bruno, muito feliz por poder reali-
zar melhor sua missão, partilha: “A primei-
ra viagem foi ótima! Esse barco nos ajuda a 
chegar nas comunidades ribeirinhas mais 
rápido, o que nos possibilita aumentar o 
número de visitas. Já fomos a três comuni-
dades visitando as casas, fazendo formação 
para os líderes, missas e batismos. A fé do 
povo é muito forte, eles têm sede de Missa, 
da Eucaristia, de Deus. Quando eles rece-
bem a visita do sacerdote, eles param tudo e 
dedicam esse dia para participarem da Mis-
sa, da oração do Terço e das formações com 
todo o coração.”

Dom Ionilton agradece por encontrar na 
ACN essa mão amiga para a missão: “Rogo a 
Cristo Rei do Universo muitas bênçãos para 
os benfeitores da ACN, para que continuem 
ajudando a Igreja na Amazônia, que tanto 
necessita”.

Deus, que não se esquece de um copo 
d’água oferecido a quem precisa, certa-
mente tem no seu coração os benfeitores da 
ACN, que saciam também a sede que o povo 
tem de Deus, permitindo que os sacerdotes 
cheguem naqueles que sentem saudades da 
Missa e dos sacramentos. 

Contamos ainda com sua doação. Mui-
tos outros pedidos de ajuda nos chegam da 
Igreja na região amazônica, uma terra ainda 
de missão, que conta com missionários que 
ajudam de longe, missionários como você e 
todos os benfeitores da ACN.

Na foto acima, 
Dom Ionilton 
entrega as 
chaves do novo 
barco para o 
Padre Bruno.

Na foto ao lado, 
Padre Bruno 
realiza sua 
primeira visita à 
uma comunidade 
ribeirinha após 
receber o novo 
barco. Isso 
tudo graças aos 
benfeitores da 
ACN.
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   Igreja pelo mundo

A maioria das pessoas se lembra por 
toda a vida da sua primeira Bíblia. 
Adão e Eva no Paraíso, a arca de Noé, 
o nascimento de Jesus, as bodas de 
Caná, a multiplicação milagrosa dos 
pães – todas essas histórias estão 
gravadas em nossos corações.

Para que o maior número de crianças possa viver 
essa experiência, estamos produzindo há 42 anos a 
Bíblia da Criança “Deus fala a seus filhos”. Ela foi tra-
duzida até agora em 191 línguas. Com uma tiragem 
de mais de 51 milhões de exemplares, ela é um silen-
cioso best-seller mundial que permite aos pequenos 
ler a Palavra de Deus na sua própria língua materna. 

E não são apenas os pequenos que amam a Bíblia 
da Criança, mas também muitos adultos: em regiões 
onde o ensino é precário, ela também contribui para 
a alfabetização. “Padre, minha mãe está aprendendo 
a ler com a Bíblia da Criança!” proclamou orgulhosa-
mente um menino em Angola.

O pequeno livrinho vermelho não é mesmo um 
livro qualquer: ele é a Palavra de Deus. Muitas crian-
ças o levam consigo para a Santa Missa e o seguram 
em suas mãos no caminho para a igreja. “Para elas, é 
como se uma proteção divina emanasse dessa Bíblia, 
de modo que se sentem protegidas pelo caminho”, re-
latam missionários. 

Os olhinhos maravilhados das crianças admiram 
o “tesouro” ilustrado em cores, seja na floresta ama-
zônica, na savana africana, nas favelas das metrópo-
les, nos campos de refugiados ou onde a guerra se 
alastra. A Bíblia da Criança é repassada de mão em 
mão durante anos, sempre “devorada” e muitas vezes 
até apertada ao coração. Para as crianças, ela é uma 
prova de que Deus as ama e que Ele fala a sua língua.

a minha 
língua!

Baixe o aplicativo da Bíblia da 
Criança pelo qr-code acima ou em 
acn.org.br/biblia-da-crianca

|  Igreja pelo mundo6 Eco do Amor 

Deus fala
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Amigos
Chegamos em setembro, o mês 
da Bíblia para a Igreja no Bra-
sil. E a escolha deste mês ficou 
por conta da páscoa de São Je-
rônimo [30 de setembro]. Foi 
São Jerônimo quem traduziu 
toda a Bíblia para o latim. Por 
isso, o nome deste santo está 
sempre associado ao zelo e cari-
nho pelas Sagradas Escrituras.

Neste mês da Bíblia nós somos 
convidados a refletir a carta 
aos Gálatas. O apóstolo Paulo 
escreveu esta carta para aju-
dar a comunidade que era bom-
bardeada por notícias falsas. 
Corriam boatos de que para ser 
cristão e garantir salvação, não 
bastava a fé, precisava também 
observar os preceitos religiosos 
antigos, passando antes pelo 
judaísmo. Era uma nova tenta-
tiva de se manipular a religião, 
impondo fardos pesados sobre 
o povo e privilegiando o sacri-
fício ao invés da misericórdia.

Paulo diz na carta que é para a 
liberdade que Cristo nos liber-
tou (cf. Gl 5,1). Por isso a adesão 
à fé não tem contrapartidas; ela 
é livre, espontânea, de coração 
e gratuita. Com a única preocu-
pação de amar o próximo como 
a si mesmo (cf. Gl 5,14). E essa 
é a essência dos benfeitores da 
ACN que, de forma gratuita e 
generosa, transformam a fé 
em obras, amando o próximo, 
provocando misericórdia sem 
impor barreiras à graça.

Que bela lição! Sigamos em 
frente pois é o amor que liberta!



Caros
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 Đ Dias melhores virão
Parabéns pela orientação espiritu-
al contida no Eco do Amor. Para mim 
é uma leitura mensal indispensável, 
que causa muita emoção e esperança 
em dias melhores. De uma benfeitora 
do Brasil

 Đ Disponibilidade, 
compromisso e amor

Eu confio plenamente nesta obra. Ti-
nha o propósito de ajudar há bastante 
tempo, mas ainda não me era possível 
devido a outros compromissos finan-
ceiros. Logo que pude, me comprometi 
com o meu pouco, mas que com Deus, 

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

   necessidade, amor e
             gratidão: as cartas de vocês

1974 – Chega ao 
porto de Belém, no 
estado do Pará, os 
primeiros caminhões 
vindos da Suíça para 
o trabalho pastoral 
na Amazônia 

eu sei, é muito. Divulguei a ACN para 
pessoas de todo Brasil via WhatsApp. 
Contem comigo, pois para mim é uma 
honra. De uma benfeitora do Brasil

 Đ Longe, porém perto
Fico feliz de poder contribuir com 
a ACN. Sempre que posso, assisto ao 
programa na televisão. É uma alegria 
pensar que posso, com um pouco, aju-
dar pessoas que geográfica e fisi-
camente estão distantes, mas muito 
perto do coração. Afinal, somos todos 
filhos do mesmo Pai, e como irmãos 
precisamos ajudar uns aos outros. De 
uma benfeitora do Brasil



Colaborador ACN
Diácono Bruno

   história ACN



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!

MAGADAN, 
RÚSSIA 

Um pequeno 
manual de orações 

com trechos 
bíblicos, feito 

secretamente em 
casca de bétula por 

prisioneiros nos 
gulags [campos de 

trabalhos forçados] 
para ajudar a 

manter a fé e a 
esperança.

   imagens do cristianismo


