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F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

DIA DE ORAÇÃO PELOS
CRISTÃOS PERSEGUIDOS

6 de agosto de 2014 não será esquecido, sobretudo por aqueles 
que sofreram suas consequências. Um dia que ser cristão foi 

causa de morte e de perseguição para milhares.

NO ORIENTE MÉDIO
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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) 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 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.
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significa comunicar a energia da 
vida, devolvendo vida para quem 
não tem mais como viver, o que 
acontece depois de cada pequeno 
ou grande êxodo pessoal ou co-
munitário não é outra coisa senão 
a superação do “ser-para-si” para 
“ser-com-outro”, elevando o nível 
da ação da Igreja no mundo.

O êxodo de Jesus na cruz é a 
oração mais intensa, mais pura 
e completa. É o ponto máximo 
da compaixão de Deus para com 
a humanidade. A presença e a 
oração dos cristãos no mundo, e 
consequentemente da Igreja, será 
sempre mais efetiva e fecunda 
pelo quanto formos capazes de vi-
ver os nossos êxodos e, com Jesus, 
por uma verdadeira atitude de fé, 
compadecer-nos dos êxodos dos 
desesperançados. 

O dia de oração pelos cristãos 
que estão no Oriente Médio e con-
sequentemente a continuidade dos 
projetos da ACN naquele continen-
te podem nos ajudar a viver essa 
profunda experiência.

O êxodo de 
nós mesmos

Certa vez, o papa Francisco 
em uma homilia afirmou 
que a oração é verdadeira 

quando saímos de nós mesmos, 
rumo a Deus, e fazemos um êxodo 
de nós mesmos. Com isto, o nos-
so querido Pontífice remete-nos à 
ação de Jesus que, na cruz, viveu a 
oração mais perfeita no êxodo de 
si para “amar até o fim” a huma-
nidade necessitada de vida plena e 
de salvação.

Também para nós cristãos, todo 
movimento libertador de alguma 
escravidão – de coisas ou razões 
– sempre passa por algum tipo 
de êxodo feito de despojamentos 
e entregas, por amor aos irmãos. 
Edificar a sociedade segundo o 
Reino de Deus propõe estarmos 
em permanente estado de êxodo, 
despedindo-nos, por livre escolha, 
de tudo o que, de alguma forma, 

escraviza. E não será 
um acaso se essa ex-
periência, ao mesmo 
tempo espiritual e hu-
mana, nos fizer sentir 

os mesmos sentimentos daqueles 
irmãos e irmãs a quem os êxodos 
são impostos por guerras, injusti-
ças e indignidades, capitaneadas  
pelo egoísmo.

Cada cristão traz dentro de si 
a capacidade de viver a compai-
xão. Se na Escritura essa palavra 

Palavra Viva

SUPERAÇÃO DO “SER-PARA-SI” 
PARA “SER-COM-OUTRO”

Pe. Ricardo 

 Pinto 

  Colaborador da 

ACN Brasil
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Projeto do mês

Foi nesse dia, no ano de 2014, que o grupo 
extremista autodenominado Estado Islâmico 
invadiu a planície de Nínive fazendo com 
que mais de 100 mil pessoas fugissem de 
lá a pé, levando apenas as roupas do corpo.

Eles não foram os únicos a terem que 
abandonar tudo o que possuíam para so-
breviver. Existem mais 65 milhões de 
refugiados no mundo. Enquanto você lê 
este texto dezenas de pessoas tiveram que 
abandonar suas casas por conta de algum 
tipo de perseguição – mais precisamente 
24 a cada minuto, de acordo com a ACNUR 
(agência de refugiados da ONU). Desde 
2011 mais de 400 mil sírios foram mortos e 
outros 70 mil perderam a vida por falta de 
itens básicos. Mais de 12 mil crianças fo-
ram assassinadas, com a cruel estratégia de 
enfraquecer a esperança dos pais. Dentre 
os grupos religiosos perseguidos pelo ex-
tremismo islâmico, o cristianismo é o mais 
atingido. 

A Ajuda à Igreja que Sofre (ACN), através 
da sua doação, tem realizado um grande 
trabalho para ajudar os cristãos que per-
manecem lá. Foram mais de 2 mil projetos 
desde 2011, quando os conflitos começa-
ram. A ACN possibilitou a construção de  
centros para os refugiados, escolas, distri-
buição de cestas básicas e até presentes de 
Natal para as crianças. Mas sabemos que 

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



Agosto

6 de agosto de 2014 não será 

esquecido, sobretudo por 

aqueles que sofreram suas 

consequências. Um dia que ser 

cristão foi causa de morte e 

de perseguição para milhares. 

Essa perseguição não 

acontece aqui, mas acontece 

agora, principalmente no 

Oriente Médio. Precisamos 

fazer algo a respeito!

Há dois anos o dia 6 de agosto ficou marcado na 
memória de milhares de pessoas como um dia 
trágico e infeliz. Hoje podemos mudar o rumo 

dessa história. Não voltando no tempo e apagando o 
que aconteceu, mas construindo uma marca de soli-
dariedade e amor tão grande que supere as feridas 
deixadas por aquele 6 de agosto.

6de
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só Deus pode consolar esses irmãos marca-
dos pela dor. Por isso, além de todo esforço 
material, também nos unimos em oração 
para que eles encontrem força para perse-
verarem no seguimento a Cristo.

Participe conosco neste 6 de agosto do 
Dia Internacional de Oração pelos Cristãos 
Perseguidos no Oriente Médio. A ACN en-
viou cartazes para todas as paróquias do 
Brasil. Movimente em sua comunidade um 
momento de oração, inclua essa intenção 
na santa Missa, na oração do terço e juntos 
vamos ser uma só voz que não se deixa ca-
lar jamais.

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

O Cardeal Odilo Scherer celebrará em São Paulo 

(SP) a santa Missa nessa intenção na catedral da 

Sé, no dia 05 de agosto, às 12h.

No Rio de Janeiro (RJ), o Cardeal Orani 

Tempesta celebrará a santa Missa na igreja de 

São José da Lagoa, no dia 6 de agosto, às 6h30m.



Bombardeios aéreos 

destruíram a cidade 

síria de Alepo.

Iraque: Na fuga desesperada 

daquele agosto de 2014, qualquer 

pedaço de chão se tornou uma cama.

Ruínas da igreja de 

Santa Maria, Síria.
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forma, o que nos impede de aju-
dar hoje os etíopes a terem uma 
igreja digna? Um lugar para que 
a fé também não esmoreça como 
muitas vezes a esperança por um 
futuro melhor. Esse povo simples 
não deseja um templo opulento; 
mas uma pequena igreja de alve-
naria onde dignamente possam 
falar com Deus. 

A promessa de lhes ajudar nós 
já fizemos. Agora aguardamos que 
corações generosos como o seu 
possam também se comprometer 
conosco.

Igreja pelo mundo

Salvaguardar
   a fé na Etiópia

cobertas de palha. Ratos, cupins e 
outros insetos, bem como a chuva 
e a força do vento faz com que – de 
dois em dois anos – a igreja tenha 
que ser restaurada. Por isso toda 
a comunidade aguarda a possibili-
dade da construção de uma igreja 
de tijolos.

“O que impede que eu seja bati-
zado?”, perguntou o eunuco etíope 
a Filipe. E foi batizado. Da mesma 

Na primeira geração de cris-
tãos pertencia também 
“um eunuco etíope”, alto 

funcionário da rainha da Etiópia, 
administrador geral do seu tesou-
ro (At 8,27). Hoje, os cristãos da 
Etiópia estão entre os mais pobres 
do mundo. Em vez de tesouros,  
administram pobreza. Mas eles 
são leais. Seus tesouros são os sa-
cramentos da Igreja.

Na paróquia de Arguba, no 
vicariato apostólico de Jimma-
Bonga, a comunidade vive uma 
realidade bem comum da região, 
onde as igrejas são de madeira, 



Esta é a paróquia de Arguba atualmente. 

Mesmo sendo muito muito simples, 

ela representa muito para este povo. 

Representa que Deus não os abandonou.
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Pe. Werenfried 

van Straaten 

  Fundador 

da ACN

No início dos anos cinquenta o 
Padre Werenfried iniciou a publi-
cação do “Echo der Liebe” (Eco do 
Amor em português), um informa-
tivo gratuito para os benfeitores 
da sua Obra. A ideia não foi bem 
aceita pelos colaboradores por 
não acharem necessário. Mas o 
Padre Werenfried seguiu adiante. 
Ele acreditava que além das suas 
pregações era preciso outro meio 
de comunicação para ganhar co-
rações para a Igreja que sofre. 

Não muito tempo depois, um dos 
mais conhecidos benfeitores da 
Ajuda à Igreja que Sofre e leitor do 
Eco do Amor, o Cardeal Giovanni 
Montini de Mailand, conheci-
do mais tarde como Papa Paulo 
VI, escreveu uma carta ao padre 
Werenfried, dizendo:

“Agradeço-lhe o informativo com 
que o senhor me quis honrar de 
uma forma tão amável. Verifico 
com alegria que a sua Obra tão 
benemérita também persiste na 
sua atividade. Envio-lhe em ane-
xo a minha modesta contribuição, 
que infelizmente não pode ser 
maior devido às muitas e grandes 
necessidades da minha diocese. 
Acrescento ainda os meus melho-
res votos e prometo-lhe a minha 
oração particular ao Senhor, para 
pedir consolo e abundância de 
ajuda espiritual para a sua Obra.”

Caros
   Amigos

 ɤ No espírito de partilha
Nós nos casamos recentemente e gos-
taríamos que vocês compartilhassem 
da nossa grande alegria. Em nossos 
diferentes percursos de vida, ambos 
tomamos consciência do trabalho re-
alizado no mundo inteiro pela Ajuda 
à Igreja que Sofre. Por isso, no espírito 
de partilha, decidimos fazer a doação 
de um quarto dos nossos presentes e 
contribuições financeiras. De um ca-
sal da França

 ɤ www.acn.org.br
O apoio da Ajuda à Igreja que Sofre 
na Síria e em todos os outros países 
é incrível! Eu sempre mantenho o 
Eco do Amor aberto na minha mesa, 
e as fotos e artigos me inspiram 

tremendamente. Enviei o endereço 
do site da ACN a várias pessoas que 
conheço. Tenho certeza de que enri-
quecerá a vida das pessoas quando 
elas lerem esses relatos. De uma ben-
feitora da Austrália

 ɤ Renúncia das férias
Aqui em Portugal, neste tempo de 
férias, eu as dispenso e reparto o 
dinheiro que seria gasto, com ins-
tituições como a ACN. Este ano o 
donativo será menor, pois também os 
rendimentos foram menores. Mesmo 
assim é com alegria e gratidão que o 
faço, pois o vosso serviço é extraordi-
nário: apoio concreto à manutenção/
expansão da fé cristã no mundo. De 
um benfeitor de Portugal

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

Entre as tantas atividades das Irmãs de Maria, do Paraguai, está o 
gerenciamento de uma creche. Os desafios financeiros eram grandes 
até você contribuir no sustento destas religiosas, possibilitando a elas 
continuarem com o bem social.







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

Zahle, Líbano 
Essa cidade abriga 
muitos cristãos 
refugiados que 
eram perseguidos 
na Síria. A prece 
(Deus, fica comigo)
foi escrita no muro, 
como quem só tem a 
Deus como refúgio.

Imagens do Cristianismo


