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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)

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

Rio de Janeiro 
(0xx21) 2292-8251

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 5 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.

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

  Ajuda à
Igreja
          que
  Sofre

EcodoAmor

F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

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
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Obras de Misericórdia
 “Eu confio à Ajuda à Igreja
 que Sofre
este trabalho”

Neste Domingo da Divina Misericórdia, na Oitava de 
Páscoa, quero chamar a todos os homens e mulheres 
de boa vontade de todo o mundo para que em cada ci-
dade, em cada diocese, em cada associação haja uma 
obra de misericórdia. Nós, os homens e as mulheres, 
precisamos da misericórdia de Deus, mas também 
precisamos da misericórdia de uns para com os ou-
tros; precisamos dar-nos as mãos, ser carinhosos, 
cuidar uns dos outros e não fazer tantas guerras.

Estou vendo aqui o dossiê da Ajuda à Igreja que Sofre, 
uma obra papal que se prepara para fazer obras de 

Mensagem do
Papa Francisco 
para o mundo.

Assista ao vídeo desta 
mensagem na página
acn.org.br/misericordia
ou acesse pelo QR code
abaixo.

misericórdia em todo o mundo. Eu confio à Ajuda à 
Igreja que Sofre esse trabalho. Eu também confio a 
eles para que sigam em frente com o espírito que 
herdaram do Padre Werenfried van Straaten (funda-
dor da ACN), que, em sua época, teve a visão de fazer 
no mundo esses gestos de aproximação, de bonda-
de, de amor e de misericórdia. Assim, eu convido a 
todos, juntos com a Ajuda à Igreja que Sofre, a fazer 
em cada lugar do mundo uma obra concreta de mi-
sericórdia, uma estrutura para tantas necessidades 
que existem hoje no mundo. E agradeço a todos que 
participarem. E não tenham medo da Misericórdia, a 
Misericórdia é o carinho de Deus.

Papa Francisco
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Você é 
capaz de 
ajudar a 
realizar o 
sonho do 

Papa

Papa Francisco e Frei Hans Stapel (Presidente da ACN Brasil)
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têm. Hesitante no início, mas sentindo-se pro-
vocado, o menino entregou suas moedinhas e, 
longe de se arrepender, experimentou uma pro-
funda alegria que confirmou em seu coração 
um chamado que não tinha preço. “Para quê 
deixar o dinheiro guardado, se daqui não po-
demos levar nada?”, questiona Frei Hans, que 
convida todos a experimentarem essa mesma 
alegria, afirmando que quem dá recebe muito 
mais de Deus.

Como presidente da Ajuda à Igreja que Sofre 
e fundador da obra Fazenda da Esperança, Frei 
Hans vê todos os dias o milagre da multipli-
cação acontecer através da oferta do pouco de 
cada um e acredita num grande movimento 
de misericórdia para realização desses proje-
tos. Ele quer levar ao Papa a boa nova de que, 
no Brasil, milhões de pessoas se uniram para 
realizar o seu sonho. Você também pode fa-
zer parte dessa campanha, o Frei Hans lembra 
que não entende como “muitos passam fome, 
enquanto outros guardam um dinheiro que 
nunca irão utilizar.”

Acredite, você é capaz de ajudar! Apoie 
uma obra de misericórdia! Nas próximas pági-
nas, você verá cinco projetos que representam 
muitos outros projetos da ACN pelo mundo.

O Santo Padre nos convoca a sermos a expressão da misericórdia de 
Deus para os homens, e como costumava dizer Padre Werenfried 
(fundador da ACN) “o desejo do Papa é para nós uma ordem”. Assim, 
para corresponder ao apelo do Santo Padre, devemos ouvir as ne-
cessidades, o grito de socorro dos que mais sofrem e sustentar os 
servos de Deus que levam seu amor a essas pessoas. Se assim for, 
todos colherão os frutos da misericórdia: reconciliação e paz.

Frei Hans Stapel, presidente da Ajuda à 
Igreja que Sofre (ACN) no Brasil, este-
ve com o Papa Francisco e apresentou 

projetos de misericórdia, que serão parte do 
legado deste Ano Jubilar vivido pela Igreja e 
seus fiéis. As propostas que foram entregues 
ao Santo Padre pretendem ser a continuação 
desse amor misericordioso de Deus por nós 
e, ao mesmo tempo, uma motivação para que 
todas as dioceses se esforcem na luta para di-
minuir a miséria do mundo. Esse é o sonho do 
Papa.

O encontro foi para o Frei Hans a certeza de 
comunhão com a Igreja, que sempre se esforça 
para devolver a dignidade de filhos de Deus a 
todos os que sofrem perseguição ou miséria, 
miséria que o próprio Frei já experimentou: 
Hans Stapel nasceu numa Alemanha que ainda 
curava suas feridas da guerra, cresceu numa 
família de extrema pobreza e descobriu logo 
cedo o significado da palavra providência. Ele 
conta que aos sete anos havia recebido do tio 
uma pequena quantia, equivalente a vinte cen-
tavos, para comprar um doce. Guardou aquela 
“riqueza” planejando a melhor forma de inves-
ti-la. Ao ir à igreja, ouviu o Padre Werenfried, 
fundador da Ajuda à Igreja que Sofre, pregar 
sobre a oferta do nosso pouco àqueles que nada 
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Quanto tempo você leva para chegar até a 
sua paróquia? Uma hora de ônibus? Trinta 
minutos de caminhada? Dez minutos de car-

ro? Muito provavelmente sua jornada não passa de 
uma hora. Mas e se você precisasse de 100 horas 
para poder participar da Missa?

Cento e dezoito horas viajando direto, ou seja, 
quase cinco dias, é o tempo que Dom Fernando 
Barbosa dos Santos, o bispo de Tefé, leva para che-
gar até a paróquia de São Benedito, em Itamarati, 
município com o décimo pior IDH do Brasil e onde 
90% das crianças são pobres. Como as “estradas” 
de Tefé são os rios, a viagem – que custa mais de 
R$ 16.000 reais só de combustível - é feita em um 
barco de madeira e sempre inclui muitos perigos, 
como correntezas, tempestades e o risco de o barco 
quebrar e ficar à deriva por muito tempo, já que no 
percurso o sinal de celular é inexistente.

A prelazia de Tefé é chamada de o “Coração do 
Amazonas” por estar localizada no centro geográ-
fico do estado. No entanto, esse coração sofre a 
cada batida, pois a fé, um tesouro do qual o povo 
anseia, ainda não chega em muitos lugares. A área 
da prelazia é maior do que o estado de São Paulo, 
mas com a densidade demográfica menor que 1 ha-
bitante por km². Para levar o Evangelho, o bispo 
conta com 22 sacerdotes, mais as religiosas, diá-
conos e leigos, que atuam como verdadeiros heróis 
da fé. Cada paróquia tem dezenas de pequenas 
comunidades que precisam ser visitadas, como a 
paróquia da Missão, que tem 62 comunidades ri-
beirinhas e um único sacerdote para atender todas 
essas comunidades.

  Misericórdia que
chega pelas águas

Tefé » Itamarati

Tefé » Carauari

Tefé » Japurá

Tefé » Jutaí

Tefé » Juruá

Tefé » Fonte Boa

Tefé » Tamanicoá

Tefé » Maraã

Tefé » Uarini

Tefé » Alvarães

1.299km

780km

388 km

370 km

363 km

249 km

206 km

165 km

56 km

25 km

118 horas

70 horas

35 horas

33 horas

33 horas

22 horas

18 horas

15 horas

5 horas

2 ½ horas

50 horas

30 horas

15 horas

14 horas

13 horas

10 horas

8 horas

6 horas

2 horas

1 hora
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Mapa da prelazia de Tefé, o “coração do Amazonas”.



E o povo tem sede de Deus. Seu João, de 92 
anos, ao receber a visita de um padre, logo depois 
da bênção, chorou. O padre percebeu e perguntou 
porquê ele estava chorando. Seu João respondeu: 
“Estou com saudades da missa”.

Grande parte das comunidades recebe a visita 
de um sacerdote uma ou duas vezes por ano. Os 
velhos barcos de madeira, que consomem mais 
tempo e combustível, oferecem muito mais riscos 
e gastos que benefícios. Atendendo ao pedido do 
Papa, de ser sinal da misericórdia, a ACN doará 4 
barcos de alumínio para a prelazia de Tefé. Para 
isso, precisa de muitos “marinheiros”, missionários 
como você, que estejam dispostos a doar um pou-
co dos seus recursos para que, em Tefé, ninguém 
mais precise ter saudades da Missa.

Paulo escreve: “Ai de mim se 
eu não anunciar o Evangelho!” 
(1cor 9,16). A palavra Evangelho 
significa Boa Notícia. O resumo 
desta notícia é: amor a Deus e 
ao próximo. É a mensagem que 
o Senhor anunciou com sua vida 
e com sua morte. Ai de mim, 
dizia Paulo, se eu não pregar 
essa mensagem.

Tefé, Amazonas

O barco Ágape 
precisa de 

2.360 litros de 
combustível 
para chegar 
a Itamarati. 

O novo barco 
de alumínio 

precisará de 
apenas 1.000.

Frei Jailton visita o senhor 
João: “saudades da Missa”.

Padre Pedro faz “milagre” com o barco de 
madeira. Ele poderá fazer o dobro de visitas 
às comunidades com o barco de alumínio.
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As necessidades 
Mulheres Sem-Nome da 
Índia

Elas são encontradas à noite na rua, nuas e 
sem nome. São mulheres deficientes mentais que 
foram abandonadas por suas famílias. Algumas 
foram jogadas de um carro, de noite, num lixão. 
As Irmãs da Adoração do Santíssimo Sacramento, 
na diocese de Jagdalpur, na Índia, reconhecem 
Cristo nessas “mais pequeninas”. Elas as recolhem, 
vestem, dão de comer e lhes restituem a dignida-
de. Às vezes conseguem até mesmo um retorno às 
próprias famílias. As religiosas organizaram para 
essas mulheres uma casa, muito modesta, limpa, 
luminosa. Ali elas cuidam das “mais pequeninas” 
com amor. Nos últimos anos, as freiras consegui-
ram resgatar 80 mulheres portadoras de deficiência 
mental. Atualmente moram lá 35 mulheres, mas 
o número aumenta, de forma que a casa precisa 
ser ampliada para continuar acolhendo quem mais 
precisa. Não há outro modo a não ser depender do 
seu amor agora.

Os apóstolos
Pedintes misericordiosos da 
Colômbia

A Igreja tem muitas comunidades espiritu-
ais e todas têm o seu carisma. A “Comunidade 
Apostólica Donum Christi – Servos do Servo” em 
Bogotá, Colômbia, restaura, pela oração e ação con-
creta, o corpo e o espírito dos necessitados que ela 
encontra abandonados e mendigando pelas ruas 
das cidades. Em Bogotá, segundo estimativa ofi-
cial, esses necessitados são em torno de 22 a 38 
mil e o número somente sobe. A rua, embaixo da 
ponte, o banco do parque, as marquises de lojas e 
de mercados – a casa deles é em todo lugar e em 
lugar nenhum. Eles dormem num pedaço de pape-
lão. Muitas vezes mendigam para conseguir pão e 
cachaça. Metade dos sem-teto ainda são crianças 
ou adolescentes. A todos esses, se leva o donum 
Christi – o presente de Cristo – a misericórdia, para 
dar a essas pessoas que vivem à margem da socie-
dade mais que somente um banho de chuveiro e 
uma cama para a noite. Além disso, na casa “Lar 
em caminho” eles são escutados e recebem aten-
ção, até porque as necessidades dessas pessoas 
vão além de higiene e cuidados médicos. Precisam 
sentir a mão suave de Deus para adquirir nova co-
ragem para viver e, assim, descobrir maneiras de 
dar novo sentido à vida. No “Lar em caminho” eles 
encontram isso e, futuramente, na nova casa – que 
deverá se chamar “Lar Papa Francisco”. Os pobres 
são a elite da Igreja, ajudá-los deve ser uma honra.

No lar das mulheres 
Sem-Nome: voltar a 
viver com dignidade.

Sair às periferias e 
visitar os mendigos 
“em suas casas”.
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Os lugares
A Cozinha dos Quinhentos, 
no Líbano

Milhares dos refugiados de Alepo, Homs e 
Damasco, na Síria, encontraram refúgio na cidade 
libanesa de Zahle. Muitos deles chegaram só com a 
roupa do corpo. A Igreja, ela mesma pobre, os aco-
lheu. O arcebispo greco-católico, Issam Darwish, 
diz: “A Ajuda à Igreja que Sofre foi a primeira a 
nos oferecer auxílio. Sem ela, estamos a sós, com 
a miséria.” A “miséria” são as crianças cujos pais 
e famílias foram mortos na Síria; são os refugia-
dos que não têm parentes nem aqui nem em outro 
lugar; são famílias pobres do próprio Líbano, cuja 
fonte de subsistência foi destruída pela guerra, que 
não encontram trabalho, que passam fome. A Igreja 
ajuda, assim como fez Jesus, que teve misericórdia 
e disse a seus discípulos: “Tenho compaixão dessa 
multidão, porque já faz três dias que está comigo, 
e não tem nada para comer. Não quero mandá-
-los embora sem comer” (Mt 15,32). O arcebispo 
Issam criou uma cozinha para os pobres, abando-
nados e famintos. Essa cozinha precisa fornecer 
diariamente uma refeição quente para quinhentos 
necessitados: crianças, pobres, refugiados e feridos, 
no corpo e na alma. Um padre e alguns voluntários 
da comunidade também cuidarão da assistência 
espiritual. Zahle deve se tornar um lugar de mi-
sericórdia, na divisa com os abismos do ódio e da 
violência na Síria. Dom Issam conta com a mise-
ricórdia de vocês e confia em Nossa Senhora, “ela 
sempre ajudou Zahle”.

Os frutos
Paz e reconciliação para a 
África Central

A República Centro-Africana busca sinais de 
reconciliação. Durante meses, bandos de saque-
adores atravessavam povoados e cidades. Eles 
saqueavam, incendiavam e matavam em nome 
de sua religião, impulsionados por ódio e ga-
nância. Chagas profundas continuam abertas. 
Meio ano atrás, o Papa Francisco viajou ao país, 
demarcando assim “um ato de fé”, como escreve 
o arcebispo de Bangui, Dieudonné Nzapalainga. 
Ele veio como “mensageiro da paz” e desde então, 
sopra um “novo vento de paz e de reconciliação” 
pelo país. A Igreja na África Central quer continu-
ar reavivando esse espírito. A esse objetivo deve 
se dedicar um encontro de sacerdotes, religiosos, 
religiosas, representantes das comunidades, num 
total de 648 pessoas. Na oração comum, com uma 
solene Missa Pontifical e palestras, eles deverão 
se fortalecer na fonte do amor para os encontros e   
diálogos de reconciliação. “Nós, cristãos, queremos 
sair ao encontro dos doentes, dos abandonados, 
dos políticos e dos muçulmanos, como nos disse 
o Santo Padre.” Todos eles devem ver o rosto do 
Deus amoroso e misericordioso, para que as feridas 
cicatrizem e haja paz entre os homens. O encon-
tro envolve custos que a pobre Igreja na República 
Centro-Africana não pode pagar. Nós iremos aju-
dar. A reconciliação vale isso, com certeza.

Nós é que temos de 
lhes dar de comer 

(Lc 9,13)

O Arcebispo Dieudonné 
viaja pelo país pregando 
perdão e reconciliação.
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Caros amigos, mais do que 
isso não dá! O próprio Papa 
nos convida – não, ele nos 

convoca – a levar a misericór-
dia de Deus para a humanidade. 
Literalmente: “Sigam em frente 
com o espírito que herdaram do 
Padre Werenfried (...) Eu convi-
do a todos, juntos com a Ajuda à 
Igreja que Sofre, a fazer em cada 
lugar do mundo uma obra con-
creta de misericórdia.”

É isso que nós queremos fa-
zer. Juntos. E arrastar outros 
nisso. Porque o trabalho da mi-
sericórdia não pode correr a 
passos lentos. Nunca o mundo 
precisou de mais misericórdia 
do que hoje, temos de afogar o 
mal no bem. Nunca o mundo 
precisou de mais esperança por 
um futuro melhor do que hoje, 
temos de transformar o deses-
pero em esperança. Olhemos 
em volta: a violência e o ódio no 
Oriente Médio, sobretudo contra 
os cristãos; expulsão, terrorismo, 
tráfico humano na África, misé-
ria e pobreza extrema na Índia, 
China, América Latina. Guerra e 
conflitos desencadeiam ondas de 
refugiados. A família humana se 
despedaça.

Nós temos a capacidade, jun-
tamente com o Papa Francisco, 
de dar ao mundo mais esperan-
ça, mais paz. Porque as obras 
de misericórdia transmitem a fé 
em um mundo melhor. O Papa 
nos mostra isso e nos convoca 
para a realização dessas obras. 
Foi o que ele disse no Domingo 
da Misericórdia: “O Evangelho 
da misericórdia continua sendo 
um livro aberto, no qual os si-
nais distintivos dos discípulos de 
Cristo – ações concretas de amor 
como melhor testemunho da 
misericórdia – devem continuar 
sendo escritos. Todos nós so-
mos chamados a nos tornarmos 
escritores vivos do Evangelho, 
portadores da Boa Nova para 
todos os homens e mulheres de 
hoje. Podemos fazer isso reali-
zando as obras de misericórdia 
corporais e espirituais.” E a todos 
nós, da Ajuda à Igreja que Sofre, 
que atendemos aos inúmeros 
apelos do Padre Werenfried ao 
longo de décadas, possibilitando 
de modo recorrente a realização 
de obras de misericórdia, ele nos 
diz: não é suficiente, o mundo 
precisa ainda mais.

Johannes Freiherr 

 Heereman 

   Presidente  

  Executivo da ACN

Estamos prontos para 
sacudir o mundo!

Assista ao vídeo da 
mensagem do Papa 
Francisco à Ajuda à Igreja 
que Sofre na página 
acn.org.br/misericordia 
ou acesse pelo QR code 
acima. No Facebook, 
siga a hashtag 
#SejaMisericórdia

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
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Estamos prontos. Com uma campanha mundial 
que estamos iniciando, queremos com atos concre-
tos, não só dar de beber a quem tem sede, visitar 
os presos, vestir os nus. Essa já é nossa missão há 
muito tempo. Agora se trata de algo a mais. 

Queremos sacudir o mundo, queremos mostrar 
do que são capazes a fé e o amor. Queremos susci-
tar esperança. Queremos despertar até mesmo nos 
ateus e distanciados de Deus a consciência de que 
vale a pena amar, de que Deus está próximo, de 
que Ele age em cada vida e que acompanha todos 
nós. Queremos procurar e arrastar pessoas para as 
quais a misericórdia é mais do que uma ideia. Ela 
é uma ação.

Esta edição especial do Eco do Amor é apenas 
um primeiro sinal desse despertar. Ela deve ser 
só um começo. Ela deve mostrar que apenas uma 
ação não é suficiente. Entre na nossa página: www.
acn.org.br/misericordia, lá são descritas constan-
temente novas ações de misericórdia, tornadas 
possíveis pela generosidade de vocês. Divulguem 
essa página, assistam ao vídeo, mostrem para 
outros. Todos nós, homens e mulheres, jovens e 
idosos, todos nós precisamos da misericórdia de 
Deus. E todos nós também precisamos, como diz 
o Santo Padre, “da misericórdia de uns para com 
os outros.” Ela é o “carinho de Deus.” Ela vem do 
Espírito, que renova a face da terra.
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“Nossa 
responsabilidade é 
grande. A expansão 
do Reino de Deus pela 
Terra depende muito 
do nosso testemunho. 
Não conseguimos 
convencer as pessoas 
de hoje com um 
Evangelho impresso 
em papel, mas 
somente anunciando 
a Boa Nova com atos 
concretos de amor.” 
        Padre Werenfried
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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



 »Ajuda à Igreja que Sofre pelo mundo.
Aid to the Church in Need in worldwide.

Ajuda à Igreja
que Sofre

A C N B R A S I L

Ajuda à Igreja que Sofre 
auxilia cristãos perseguidos e 
carentes nas áreas marcadas 
em vermelho.

Alemanha 

kirche-in-not.de

Austrália

aidtochurch.org

Áustria

kircheinnot.at

Bélgica

kerkinnood.be

Brasil

acn.org.br

Canadá

acn-aed-ca.org

Chile

aischile.cl

Colombia

acncolombia.org

Coreia do Sul

churchinneed.or.kr

Espanha

ain-es.org

Estados Unidos

churchinneed.org

França

aed-france.org

Inglaterra

acnuk.org

Irlanda

acnireland.org

Itália

acs-italia.org

Holanda

kerkinnood.nl

Malta

acnmalta.org

México

ayudaalaiglesiaquesufre.mx

Polônia

pkwp.org

Portugal

fundacao-ais.pt

Suiça

kirche-in-not.ch

Ajuda à Igreja que Sofre ‒ ACN

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

0800 77 099 27 (atendimento nacional)
atendimento@acn.org.br

acn.org.br
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