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Céu
Não seria injusto se todo 
crime ficasse impune, se 
toda vítima de violência 
permanecesse para 
sempre apenas como 
vítima? O Céu é a resposta 
definitiva a todo o mal, 
a única que pode trazer 
justiça e reparação aos que, 
sendo inocentes, suportam 
o sofrimento.
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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 umAmigo

“Estamos em caminho… e quando 
fazemos esta pergunta – ‘Sim, em 
caminho: mas em caminho para 
onde?’ – ‘Sim, para o céu!’ – ‘E o 
que é o céu?’. E ali começamos 
a escorregar nas respostas, 
não sabemos bem como dizer 
‘o que é o céu’. E muitas vezes 
pensamos num céu abstrato, um 
céu distante, um céu… sim, ali se 
está bem. Alguns pensam: ‘Mas 
será um pouco entediante estar 
ali toda a eternidade?’. Não: o 
céu não é isso. Nós caminhamos 
rumo a um encontro: o encontro 
definitivo com Jesus. O céu é o 
encontro com Jesus.”

Papa Francisco 
Casa Santa Marta, Vaticano

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

palavra viva  |

Assistente Eclesiástico 
Internacional

Pe. Martin M. Barta

O Cardeal Comastri, Arcipreste emérito da 
Basílica de São Pedro, gosta de contar uma 
experiência pessoal que o impressionou 
profundamente: “Um dia, quando eu estava 
em Roma esperando um táxi com Madre 
Teresa para nos levar ao Vaticano, um carro 
que estava passando parou e o motorista, que 
tinha reconhecido Madre Teresa, perguntou 
feliz: ‘Madre, o que é que a senhora está 
esperando?’. ‘Estou esperando o Céu, meu filho’, 
respondeu Madre Teresa sem delongas.”

Somente uma santa, que amava o Céu e o trazia em seu 
coração, poderia ter dado uma resposta assim, tão direta. 
Em nossa vida cotidiana, muitas vezes esquecemos que te-
mos origem no Céu e que estamos a caminho do Céu. O Pa-
raíso nos parece uma realidade nebulosa, perdida e fora do 
mundo, até mesmo “incerta”. Na melhor das hipóteses, para 
a maioria das pessoas, o Céu é algo muito distante, que se 
reprime ao longo da vida para não ter de se confrontar com a 
questão da morte e do “depois”. Mas será que Jesus não des-
ceu do Céu à terra a fim de nos abrir o acesso à Pátria eterna?

“Arrependei-vos, pois o Reino dos Céus está próximo”. Es-
tas são as primeiras palavras da pregação pública de Jesus. 
Ele mesmo é o Reino dos Céus. Onde quer que o amor de 
Deus tenha chegado nesta terra, já se pode experimentar 
algo da realidade celestial. Jesus deu à sua Igreja as chaves 
do Reino dos Céus e aos sacerdotes o pleno poder de fazer 
descer o Céu a esta terra por meio dos sacramentos. Ele nos 
deu a si mesmo, o Pão do Céu, e o Espírito Santo como dom 
do Alto.

Todas as pessoas, até mesmo as 
que não têm fé, trazem em si uma 
esperança pelo Céu. Desejamos es-
pecialmente que os falecidos, que 
nos eram queridos, cheguem a um 
“Lugar de Felicidade” e que possa-
mos um dia vê-los novamente. Ain-
da assim, em muitos lugares o Céu 
é ridicularizado, descartado como 
um consolo barato, e obscurecido 
pela violência, ódio e sofrimento no 
mundo. Mas, justamente porque há 
tanta injustiça e maldade, o Paraíso 
tem de existir. Não seria injusto se 
todo crime ficasse impune, se toda 
vítima de violência permanecesse 
para sempre apenas como vítima? O 
Céu é a resposta definitiva a todo o 
mal, a única que pode trazer justiça e 
reparação aos que, sendo inocentes, 
suportam o sofrimento.

Certa vez uma franciscana, a 
Irmã Sebalda, perguntou meio sem 
pensar a um menino paralítico: 
“Robi, você também não preferiria 
poder caminhar?”, o menino respon-
deu de modo espontâneo: “Sim, se 
não existisse um Paraíso, então gos-
taria, sim!” É a essas almas puras que 
pertence o Reino dos Céus. Nossa Se-
nhora quer fazer-nos entender mais 
profundamente os segredos do Céu, 
especialmente no mês de outubro, 
através do Rosário. Ela nos entrega 
o Rosário como uma escada celeste 
que nos leva até Deus. Obrigado, ca-
ros amigos, porque por meio de sua 
fé e de seu amor, irradiam no mundo 
a glória e a alegria do Céu.
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Voluntariado
ACN

                          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.

voluntariado

|  voluntariado

Voluntariado
ACN
É possível fazer a diferença na vida e na história de 
pessoas que aguardam a Providência de Deus em você.

4 Eco do Amor 



5Eco do Amor

E se uma pessoa é capaz de gerar esse efeito em tor-
no de si, o que dizer de uma paróquia inteira? É o que 
acontece em Várzea Paulista, São Paulo. Padre Anderson 
Ricardo já conhecia a ACN e, quando assumiu a Paróquia 
Cristo Redentor, encontrou a oportunidade de compar-
tilhar com a comunidade um compromisso missionário 
com os que mais sofrem.

Assim nasceu a Pastoral ACN, um movimento comu-
nitário que leva a todos os paroquianos a oportunidade 
de ajudar e fazer parte da Missão da Igreja. A pastoral é 
responsável pela Missa do último sábado do mês. Nessa 
celebração há momentos voltados para refletir a presença 
da Igreja em locais de grande necessidade e de persegui-
ção. Por exemplo, a cada mês uma região onde os cristãos 
sofrem é apresentada e, com os vídeos publicados pelo 
canal da ACN no YouTube, os paroquianos tomam co-
nhecimento de como a fé é vivenciada nesses locais, em 
todo o mundo. A coleta dessa Missa é enviada para a ACN 
como contribuição da paróquia, mobilizada pelo desejo 
de promover algum tipo de alívio aos que mais precisam.

A Paróquia Cristo Redentor também participa ativa-
mente dos eventos promovidos pela ACN. Em uma das 
edições da Campanha do “Terço das Crianças”, a Pastoral 
ACN fez um terço gigante que circundou toda a paróquia, 
e em cada conta havia a oração de uma criança pedindo 
pela paz. 

A Paróquia Cristo Redentor se tornou um modelo de 
voluntariado e, mais que isso, ela é reflexo da “fideli-
dade criativa” inspirada por Deus desde a fundação da 
ACN. Com isso, queremos estimular também você para 
um compromisso de responsabilidade com os que mais 
sofrem no mundo. Seja de forma individual, em sua pa-
róquia, grupo de amigos ou família, é possível fazer a di-
ferença na vida e na história de pessoas que aguardam a 
Providência de Deus em você.

                          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.

voluntariado  |

– UMA PONTE DE AMOR –

VOLUNTÁRIO

Conheça mais sobre o trabalho
voluntário na ACN, acesse:

acn.org.br/voluntariado
ou ligue para 0800 77 099 27

A origem da palavra voluntário vem 
do latim voluntarius, que significa “de 
própria vontade”. É, portanto, aquele que 
espontaneamente faz algo tendo a satisfação 
como única recompensa. Desde 2017 a ACN 
Brasil conta com a ajuda de centenas de 
pessoas em todo o país que, “de própria 
vontade”, doam seu tempo e talento para 
expandir cada vez mais essa obra de 
amor. São pessoas que se empenham em 
diversas iniciativas e realizam um trabalho 
maravilhoso para a Igreja em todo o Brasil.  

Seja divulgando a ACN para amigos e familiares, par-
ticipando de eventos e promovendo encontros, a ação do 
voluntário ACN é sempre cheia de generosidade e paixão: 
“Quando conheci a ACN e quantas pessoas ela ajuda, me 
senti em dívida de amor com esses irmãos que sofrem. É 
uma alegria poder fazer qualquer coisa para ajudar mais”, 
compartilha Fabiana Dias, voluntária de Maceió, Alago-
as. Ela entendeu que o menor gesto de amor é capaz de 
produzir um efeito grandioso. É como quando atiramos 
uma pequena pedra em uma lagoa. A parte da água que 
a pedra toca é pequena, proporcional ao seu tamanho. 
Mas aquele toque vai gerando movimento em torno de si 
e se expandido. Por fim, toda a lagoa se movimenta por 
causa do impacto daquela simples e pequena pedra. É as-
sim que os voluntários da ACN alcançam outras pessoas.
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Em 2020 a Campanha “Um milhão de crianças 
rezam o Terço pela paz”, promovida pela ACN, 
foi um enorme sucesso: no dia 18 de outubro, 
crianças de 136 países rezaram pela paz no 
mundo e pelo fim da pandemia. Até o Papa Fran-
cisco convocou todos os fiéis a participarem.

“Acreditamos que a oração das crianças agrada 
a Deus, tem poder e é atendida”, escreve-nos o 
Padre Artur Zara, do Cazaquistão. Na sua pa-
róquia, as crianças do orfanato participaram 
da Campanha e se uniram a outras crianças no 
Iraque, Congo, Venezuela, Índia e muitos outros 
países. É certo de que as vozes destes peque-
nos chegaram ao coração de Deus, pois a ora-
ção das crianças vai além das nuvens.

Também neste Ano de São José o ‘Terço das 
Crianças’ acontece no dia 18 de outubro. Todos 
estão convidados!

Para mais informações e 
download do kit de oração, 
acesse a página do Terço das 
Crianças pelo QR-Code acima 
ou pelo link: 
https://www.acn.org.br/
terco-das-criancas

UM MILHÃO
DE CRIANÇAS

REZAM O TERÇO
PELA PAZ

terço das crianças

|  terço das crianças

18 de outubro,

onde estive
r.

6 Eco do Amor 
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Amigos
Quando fui questionado, cer-
ca de quatro anos atrás, se eu 
estaria disposto a assumir esse 
que é meu atual cargo na ACN 
Internacional, eu fiquei impres-
sionado – e certamente minha 
decisão foi influenciada – pelo 
fato de que muitos benfeitores, 
colaboradores e voluntários 
não são apenas “cristãos pra-
ticantes”, mas acima de tudo se 
esforçam por aprofundar cada 
vez mais seu relacionamento 
pessoal com Jesus.

Como discípulos de Cristo, es-
sas pessoas procuram experi-
mentar e compreender mais 
intensamente o Filho de Deus 
feito homem. Isso lhes permi-
te irradiar pessoalmente a fé 
como faróis, e assim cumprir a 
missão de evangelização – que 
foi confiada a todos nós. 

O empenho em imitar sincera-
mente a Jesus é grandemente 
fortalecido pela partilha das 
experiências de fé neste cami-
nho e pela oração de uns pelos 
outros e com os outros.

Uma das tarefas centrais de 
nossa Fundação não é apenas 
fornecer apoio material para a 
Igreja que sofre e perseguida, 
mas também possibilitar que 
cada vez mais cristãos em todo 
o mundo se tornem autênticos 
discípulos de Jesus.

Seu exemplo, sua oração e 
sua ajuda são os fundamentos 
mais importantes para o su-
cesso dessa missão.



Caros


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

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

 Đ Um pequeno óbolo
Eu leio o “ Eco” e toda vez fico sur-
presa pela multiplicidade e grandio-
sidade do apoio que a Ajuda à Igreja 
que Sofre dá a cada um dos Projetos 
nos diversos países. Deus os aben-
çoe por esse engajamento! Em anexo 
vai um pequeno óbolo para os po-
bres na Síria. De uma benfeitora 
da Alemanha

 Đ Gratidão pela vida
Estou anexando uma doação de 50 
dólares que os senhores poderão 
utilizar onde houver maior necessi-
dade. Bem que eu gostaria de ser 

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN:

necessidade, amor e
               gratidão: as cartas de vocês

Em 1977, nosso 
armazém em Tongerlo, 
na Bélgica, despachou 
mais de 5 milhões 
de dólares em 
mercadorias coletadas 
para áreas onde a 
Igreja estava em 
grande necessidade.

mais jovem e de poder pessoalmen-
te fazer mais, mas para mim esse 
tempo já passou. No dia 6 de junho 
comemorei meu 97º aniversário. 
Não sei por que o bom Deus me con-
servou por tanto tempo, mas ainda 
sinto gratidão pela vida que tive, 
e se Ele quiser que eu fique aqui 
por mais um tempo, sou totalmente 
a favor. Estou enviando-lhes este 
cheque. Bem que eu gostaria de po-
der fazer mais. Mas por todas as 
pessoas que estão desesperadamen-
te pedindo ajuda eu posso rezar, e 
isso é só lucro, não é mesmo? De uma 
benfeitora do Canadá



história ACN

Presidente Executivo 
Internacional

Thomas Heine-Geldern



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!

GOIÁS, 
BRASIL
Também nesse 
18 de outubro 
de 2021, aí onde 
você se encontra, 
reze o Terço 
com as crianças, 
pedindo a Paz 
para o mundo 
todo.

imagens do cristianismo


