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F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

“Santidade não é um luxo para poucos,
ela é simplesmente um dever para você e para mim.”

Calcutá, Índia. 
O fundador da ACN, Padre 
Werenfried, conhece o 
trabalho da Madre Teresa 
e passa a ajudá-la.

Teresa
Calcutá

de

Madre
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Indique um Amigo
Indique amigos e familiares para receberem gratuitamente o Eco do Amor, 
com a orientação espiritual do mês, os principais projetos auxiliados no 
período e a possibilidade concreta de ajudar quem mais precisa.
Acesse o site acn.org.br ou ligue para 0800 77 099 27

Rua Carlos Vitor Cocozza, 149 
Vila Mariana · São Paulo / SP 
04017-090 · Brasil

Serviço de Atendimento ao Benfeitor 
(Como se tornar benfeitor, mudança de endereço, 
pedidos de orações, sugestões e dúvidas) 
0800 77 099 27 (ligação gratuita)

São Paulo (sede) 
(0xx11) 2344-3740
(0xx11) 94665-0917  WhatsApp

Rio de Janeiro 
(0xx21) 3178-0202

Horário de atendimento: 
De segunda a sexta das 08h às 18h

Assista aos nossos programas de televisão “A 
Igreja pelo Mundo” e “Onde Deus Chora” nas 
emissoras: Canção Nova, Horizonte, Milícia Sat, 
Nazaré, Rede Evangelizar, Rede Vida e Século 21

acn.org.br

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 pas-
toral em países onde a Igreja 
Católica está em dificulda-
des, quer pela perseguição 
religiosa por causa de guer-
ras e revoluções, quer pela 
miséria.

Mais de 60 milhões de pes-
soas são beneficiadas todos 
os anos por meio dos mais 
de 6 mil projetos apoiados 
pela Ajuda à Igreja que Sofre 
em cerca de 140 países, in-
cluindo o Brasil. Tudo isso 
graças aos seus mais de 600 
mil benfeitores espalhados 
pelo mundo.

  Ajuda à
Igreja
          que
  Sofre

F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

Eco do Amor é uma publicação mensal da ACN Brasil 
Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre.

EcodoAmor
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apreço e o outro ‘C’, consideração. 
A vida cotidiana oferece muitas 
ocasiões para a prática dessas ex-
pressões básicas de amor, através 
de pequenos gestos ocultos. Temos 
de aprender a ser motivo de alegria 
uns para os outros. Isso não é tão 
simples, e a família também pode 
se tornar um lugar onde se expe-
rimentam feridas profundas. Mas 
Madre Teresa estava convencida 
de que a oração em comum pode 
superar todas as dificuldades. Se a 
família não encontrar tempo para 
Deus, não encontrará tempo para 
os outros.

“Eu rezo por vocês, para que 
continuem semeando paz e fra-
ternidade, para a glória de Deus e 
para o bem das pessoas”, escreveu 
um dia Madre Teresa para a nossa 
Obra. Com a ajuda de vocês, ami-
gos, podemos prosseguir com esta 
obra de caridade.

Teresa
Calcutá

porque o mundo de amor, paz e 
alegria das famílias está despeda-
çado”, queixava-se Madre Teresa. 
Ela considerava a falta de amor e 
união na família como a verda-
deira grande pobreza que precisa 
ser combatida. Sem a ternura, o 
perdão, a atenção recíproca, a 
fidelidade e a solicitude desin-
teressada, que se aprendem e se 
praticam na família, não é possível 
que haja paz no mundo.

Em casa, na família, na comuni-
dade ou no trabalho, com aqueles 
que estão mais próximos de nós, é 
onde se comprova a sinceridade do 
amor. Madre Teresa estava conven-
cida de que amar quem está mais 
próximo de nós é o caminho para 
mudar o mundo. Para ela, o lar é um 
lugar que precisa ser caracterizado 
por três letras: CAC. O primeiro ‘C’ 
significa compreensão, ‘A’ significa 

Palavra Viva

O BEM DA SOCIEDADE 
BASEIA-SE NO BEM DA FAMÍLIA

Pe. Martin 

 M. Barta 

Assistente Eclesiástico 

  Internacional



4de setembro de 2016, o dia 
da canonização de Madre 
Teresa de Calcutá. Ela 

tornou-se um ícone da caridade 
para o nosso tempo. O fundador 
da Ajuda à Igreja que Sofre, o Pe. 
Werenfried van Straaten, visitou 
Madre Teresa na Índia ainda em 
1959 e foi um dos primeiros a es-
crever sobre ela em toda a Europa. 
Hoje, não existe praticamente 
ninguém que não conheça essa 
“Santa das Sarjetas”, como ela era 
chamada.

Em 1985, Pérez de Cuéllar, o 
então Secretário-Geral da ONU 
saudou assim Madre Teresa, peran-
te a Assembleia Geral das Nações 
Unidas: “Não creio que eu preci-
se apresentá-la. Ela não precisa de 
palavras. Ela precisa de ações. O 
melhor que posso fazer é prestar-
-lhe o devido tributo, afirmando 
que ela é mais significativa do que 
eu, mais significativa do que todos 
nós. Ela é as Nações Unidas. Ela 
é a paz no mundo.” Sim, as ações 
de amor são ações de paz, como 
enfatizou a Madre Teresa muitas 
vezes. E o amor começa em casa.

“Hoje, o mundo parece estar de 
cabeça para baixo; há tanto ódio, 
tantas mortes, tanta insatisfação, 

de

Madre
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Padre Reginaldo sempre sonhou com a vo-
cação ao sacerdócio, inclusive brincando na 
infância de “rezar missa” com seus primos. 
Anos depois resolveu atender a esse chamado. 
Foi para a África onde viveu uma experiên-
cia missionária, fez Filosofia em Toulouse, na 
França e se ordenou padre diocesano em São 
Paulo. 

Além da reforma da igreja, o padre preten-
de chamar atenção da comunidade para uma 
participação mais ativa promovendo encon-
tros, festas da padroeira e até cinema com a 
juventude. Ele vê que seu maior desafio é se-
mear a esperança no coração das pessoas que, 
desanimadas com a pobreza e violência, não 
criam expectativas de uma vida melhor. 

Antigo doador da ACN, padre Reginaldo 
agora é que agradece a generosidade dos 
benfeitores. Ele diz ter percebido que, após 
a doação da ACN para o início das obras, os 
paroquianos se animaram e colocaram tam-
bém suas forças, trabalhando e doando. Por 
fim, reconhece que os benfeitores são como 
“as viúvas do Evangelho” pois, mesmo tendo 
pouco, oferecem tudo às obras de Deus.

Projeto do mês

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 4244-7 Cc. 56091-X | Banco Itaú: Ag. 0300 Cc. 08444-9 
Bradesco: Ag. 3450 Cc. 15.660-4 | Santander: Ag. 3793 Cc. 13-000507-8 | Caixa Econômica Federal: Ag. 0245 Cc. 003 00001637-0 » Em nome de (favorecido): Associação Brasileira Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04



Na periferia da cidade de São Paulo, 
onde a realidade destoa do progresso 
e desenvolvimento comum da metró-

pole, está o bairro Jardim Elba. Como em 
muitas comunidades urbanas, os moradores 
enfrentam todos os dias problemas com ca-
rência de itens básicos, dificuldades com os 
serviços públicos e o domínio do tráfico de 
drogas na região. 

Mas esses desafios nem de longe abalam 
a alegria do povo da Paróquia Nossa Senhora 
das Graças que, agora, com o apoio da Ajuda 
à Igreja que Sofre (ACN), têm mais motivos 
para comemorar. Graças à doação dos benfei-
tores a reforma da igreja não é mais um sonho 
da comunidade. As obras, além de garantir 
um lugar mais apropriado para as celebra-
ções, animam ainda mais os paroquianos e 
atraem novos fiéis. 

É por isso que tem trabalhado padre 
Reginaldo Miranda, pároco da comunidade 
há dois anos. Ele conhece bem a realidade dos 
moradores pois, de batina, ele passeia sempre 
pelas ruas do bairro, a pé ou de transporte pú-
blico, desde que vendeu o carro da paróquia 
para ajudar nos gastos da obra, abençoando 
as casas e comércios locais.

Osemeadordaesperança
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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 4244-7 Cc. 56091-X | Banco Itaú: Ag. 0300 Cc. 08444-9 
Bradesco: Ag. 3450 Cc. 15.660-4 | Santander: Ag. 3793 Cc. 13-000507-8 | Caixa Econômica Federal: Ag. 0245 Cc. 003 00001637-0 » Em nome de (favorecido): Associação Brasileira Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04

“Quem poderá 
nos separar 
do amor de 
Cristo? A 
tribulação, a 
angústia, a 
fome, a nudez, 
o perigo, a 
espada?”
Rm 8,35

Padre Reginaldo: 

homem do povo.
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Igreja pelo mundo

Odia 6 de agosto, Dia de 
Oração pelos Cristãos 
Perseguidos no Oriente 

Médio, uma iniciativa da ACN, 
teve sua segunda edição. Já na 
véspera, o arcebispo metropoli-
tano de São Paulo, Cardeal Dom 
Odilo Pedro Scherer, celebrou 
uma Missa na Catedral da Sé 
para centenas de benfeitores e 
fiéis, lembrou que o martírio ain-
da acontece hoje, “o século XXI 
está sendo uma época de muitos 
mártires cristãos que são assas-
sinados por conta de sua fé”.

“Nós temos o 
martírio na 
ordem do dia”

Também estiveram presentes 
o Arcebispo da Igreja Ortodoxa 
Antioquina, Dom Damaskinos 
Mansour, o Bispo da Igreja Católica 
Greco-Melquita, Dom Joseph 
Gébara, o Cônsul da Síria no Brasil, 
Sami Salameh, além de padres da 
arquidiocese e da Igreja Maronita.

“A oração é importante e neces-
sária para aqueles que precisam do 
nosso apoio para não renegarem a 
fé”, disse o Cardeal, “este dia serve 
para que também ajudemos ma-
terialmente esses perseguidos por 
causa da fé. Há tantas organizações, 
entre elas a Ajuda à Igreja que Sofre, 
que está presente entre nós. Tenham 
o nosso apoio para que essa ajuda 
chegue até os que precisam”.

Dom Damaskinos louvou a ini-
ciativa da ACN e agradeceu pelo 
convite lembrando ao final da ce-
lebração que “o Oriente Médio foi 
santificado pelo nascimento do Rei 
da Paz, Jesus Cristo, e hoje suas 
igrejas e mesquitas são destruídas 
em nome de Deus”.  Recordou ainda 
que “esse povo perseguido pode pa-
recer fraco, mas é forte em sua fé”.

No Rio de Janeiro o Pe. Omar 
Raposo celebrou na igreja São José 
da Lagoa para os benfeitores da 
ACN na capital carioca. Mensagens 
do Brasil inteiro chegaram pelo site 
da ACN e pelas redes sociais confir-
mando o engajamento para esse dia.

Graças aos benfeitores, a ACN 
continua ajudando materialmen-
te e espiritualmente os cristãos 
no Oriente Médio, sendo também 
a voz deles, não descansando en-
quanto eles não tiverem paz.

– Cardeal Dom Odilo Scherer

À esquerda, 

o arcebispo 

ortodoxo, Dom 

Damaskinos, ao 

lado do Cardeal 

Dom Odilo Pedro 

Scherer.



EcodoAmor 7




Johannes Freiherr 

  Heereman 

Presidente 

 Executivo

O Espírito sopra, realmente, onde 
e como Ele quer. Eu pude sentir 
isso de perto quando fomos rece-
bidos pelo Santo Padre a fim de 
dar o sinal verde na ação para 
o Ano da Misericórdia. O Papa 
parecia cansado. Mas quando o 
assunto foi o da misericórdia, a 
vida cintilou em seus olhos. Ele 
brilhava. Então a faísca irradiou 
imediatamente. E do seu coração 
brotou o anseio urgente de que 
as pessoas pudessem perceber o 
quanto Deus as ama, o quanto 
os braços do Pai misericordioso 
estão infinitamente abertos. Eu 
nunca tinha experimentado isso 
com tal intensidade.

Esse homem é uma bênção e uma 
missão para a Igreja do nosso 
tempo. Depois de seu antecessor, 
que formulou com maravilhosa 
precisão a profunda verdade de 
que Deus é amor, agora o Papa 
Francisco nos diz o que fazer para 
que esse amor chegue à humani-
dade. Todos podem contribuir. 
Em primeiro lugar, ao redor de 
si. A Exortação Apostólica sobre 
a “Alegria do Amor” está reche-
ada de estímulos práticos para 
a vida diária. Além disso: todos 
nós devemos apoiar esse Papa e 
levar o impulso da misericórdia 
ao mundo – a esse mundo tão 
repleto de necessidades.

Caros
   Amigos

 ɤ Em vez de obrigação, o amor
Geralmente eu coloco o Eco do Amor 
no balcão da cozinha. É verdade que 
há muitos anos eu faço minha doa-
ção para a Ajuda à Igreja que Sofre, 
mas não leio os artigos. No começo eu 
sentia muito o amor ao próximo, mas 
com o tempo as doações acabaram 
se tornando uma obrigação. Quando 
chegou o último Eco do Amor, eu re-
solvi ler um artigo e, de repente, me 
dei conta: “Que tipo de gente eu sou? 
É verdade que estou dando dinheiro, 
mas sem amor.” Então peguei o Eco 
do Amor e rezei um terço. Depois de 
cada Ave-Maria, eu lia um parágrafo 
no Eco do Amor. E enquanto rezava, 

comecei a amar todos aqueles sobre 
os quais eu lia, tanto os necessitados 
quanto os que ajudam. Agora estou 
ansiosa pelo próximo Eco do Amor. 
De uma benfeitora da Austrália

 ɤ Com o aval de Deus
Desde que conheci a ACN, há uns 5 
anos, posso dizer que me apaixonei 
por ela e procurei de todo o meu co-
ração conhecê-la cada vez mais, 
divulgá-la às pessoas que conheço e 
acima de tudo, procuro ser fiel, aju-
dando-a financeiramente, porque é 
uma obra que verdadeiramente tem 
o aval e as bênçãos de Deus. De uma 
benfeitora do Brasil

Foto destaque

Escreva e partilhe o seu testemunho com a ACN: 
Ajuda à Igreja que Sofre - Caixa Postal 46059 - Cep: 04045-970 - São Paulo - SP 

por e-mail: atendimento@acn.org.br ou pelo Facebook

Necessidade, amor e gratidão As cartas de vocês

É graças a ajuda de vocês, 
benfeitores da ACN, que as Irmãs 
da Sagrada Cruz podem continuar 
a fazer o atendimento na Clínica 
São José, no Iraque. Mais de 120 
mil reais são gastos por mês em 
remédios para atender milhares de 
pessoas traumatizadas, doentes e 
extremamente pobres. Em nome 
delas, obrigado!







Evite o descarte 
deste informativo. 
Repasse-o a outra 
pessoa!

Participe você também desta Obra de Amor!
Conhecer o trabalho da Igreja pelo mundo, rezar para que os desafios sejam superados 
e partilhar com os que mais precisam. Essas são as propostas da Ajuda à Igreja que 

Sofre para você. Faça parte: ligue gratuitamente para 0800 77 099 27 ou acesse acn.org.br ou 
ainda escreva para: Ajuda à Igreja que Sofre - Caixa Postal 46059 - Cep: 04045-970 - São Paulo - SP

Estônia 
Um dos grandes 
projetos da 
ACN desde 
1979, a Bíblia 
da Criança já 
atingiu cerca de 
52 milhões de 
exemplares em 
180 línguas.

Imagens do Cristianismo


