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F U N D A Ç Ã O
P O N T I F Í C I A

A ACN irá traduzir a Bíblia da Criança na língua dos índios 
Macuxis, de Roraima. A tribo já é conhecida pela adesão ao 

Evangelho e por trocar a vingança pelo perdão.

AOS INDÍGENAS
COM CARINHO
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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 mis-
são apoiar projetos de cunho 
pastoral em países onde 
cristãos sofrem perseguição 
religiosa, guerras, revolu-
ções ou miséria.

Mais de 60 milhões de 
pessoas são beneficiadas 
indiretamente todos os 
anos por meio dos mais de 
6 mil projetos apoiados pela 
Ajuda à Igreja que Sofre em 
cerca de 140 países, incluin-
do 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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Os missionários de hoje conti-
nuam sendo espontâneos, dóceis 
e fortes. Esquecendo-se de si 
mesmos, comprometem-se até as 
últimas consequências. Amam 
além das palavras por sonharem 
deixar a marca de Deus na História 
e fazer a diferença na Igreja para 
restituir a muitos o encanto pela 
vida e pela fé.

Na visão de São João Paulo 
II, esses novos missionários são 
“portadores dos ideais que fazem 
caminho na História” através da 
“sede de liberdade, reconheci-
mento do valor incomensurável da 
pessoa, necessidade de autenticida-
de e transparência, novo conceito e 

Palavra Viva

OS MISSIONÁRIOS DE 
HOJE CONTINUAM SENDO 

ESPONTÂNEOS, DÓCEIS E FORTES.

Pe. Ricardo 

 Pinto 

  Colaborador da 

ACN Brasil



Arecente canonização de 
Tereza de Calcutá, funda-
dora das Missionárias da 

Caridade, mostrou que o mun-
do continua sendo iluminado por 
tantos missionários homens e mu-
lheres, famílias, jovens e crianças 
que respondem ao chamado para 
servir à humanidade, especial-
mente aos que mais sofrem e os 
que estão distantes 
de Deus. 

Em uma socieda-
de onde se valoriza 
o poder e a posse, 
há pessoas apostan-
do viver a comunhão dos bens, a 
exemplo dos primeiros cristãos que 
“possuíam tudo em comum”. Num 
contexto de fortes estímulos se-
xuais, há pessoas que escolheram 
livremente uma vida disciplinada, 
em comunhão fraterna, onde os 
corações têm sede de virgindade. 
Diante dos conflitos de autoridade, 
há aqueles que decidiram aceitar 
ir para qualquer lugar ou assumir 
qualquer trabalho, desde dormir 
com os pobres nas ruas de uma 
metrópole como São Paulo, ir aju-
dar a reconstruir um país desolado 
pelas guerras ou animar grupos de 
oração e estudos bíblicos em co-
munidades urbanas onde reina a 
violência e até mesmo em condo-
mínios de alto padrão. 

Missionários
 Hoje

estilo de reciprocidade nas relações 
entre homem e mulher, procura 
sincera e apaixonada de um mun-
do mais justo, solidário e unido, 
abertura e diálogo com todos, em-
penho a favor da paz”.

Celebrando o mês das Missões 
somos chamados a refletir sobre 
a vocação missionária que rece-
bemos no Batismo. Em que nível, 
pessoalmente e como Igreja, esta-
mos respondendo a esse chamado?

... dispostos 

a saírem do 

conforto.



EcodoAmor4

Missionários sequestrados, assassi-
nados e igreja incendiada. Não, não 
estamos falando do Oriente Médio 

agora, mas do Brasil, de uma realidade qua-
se desconhecida: a reserva indígena Raposa 
Serra do Sol, no estado de Roraima.

Uma terra que foi tomada por “coronéis” 
que escravizaram os macuxis, etnia indígena 
predominante na região, para trabalharem 
no garimpo e produzirem arroz a troco de 
bebida alcoólica, um vício que os próprios 
invasores trouxeram.

A Igreja Católica está presente na região 
desde o início do século XX. Primeiro com os 
jesuítas, depois os dominicanos e por fim os 
missionários da consolata. Não é uma missão 
como outras. Em seus carros os missionários 
precisam levar combustível e baterias extras, 
além de três estepes e comida em conserva. 
Caso um carro quebre no caminho ficará 
dias esperando um outro veículo passar por 
ali, já que não há telefônia ou como pedir 
ajuda.

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



Aos
indígenas
com carinho
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mandantes, o que geraria um genocídio, pois os 
indígenas iriam com paus e pedras atacar homens 
com armas de fogo.

Após o incêndio, os macuxis estavam muito re-
voltados e querendo vingança. O Tuxaua Jacir de 
Souza (Tuxaua é o nome que se dá para os líderes 
macuxis) se reuniu com o povo, abriu a Bíblia e, 
juntos, a leram por mais de uma hora. Ele os lem-
brou que são indígenas católicos e que Deus pede 
para perdoar, não para vingar. O povo se acalmou 
e desistiram da vingança. Essa ação ajudou para 
que a Reserva Raposa Serra do Sol, em 2005, fosse 
homologada, ou seja, voltasse a ser dos indígenas. 
Aqueles que exploravam a terra e seu povo foram 
obrigados a deixar a região.

Naquele lugar, a simples leitura da Palavra 
de Deus impediu que um genocídio ocorresse. O 
povo Macuxi ainda é muito católico, eles cons-
troem as igrejas com seus materiais e sua força 
de trabalho, traduzem os cantos católicos para o 
macuxi, sua língua materna, mas ainda sofrem 
por um motivo: não têm a Bíblia traduzida para 
sua língua e estão preocupados com a futura ge-
ração. Seitas têm se aproximado deles querendo 
desviá-los do catolicismo, algumas chegam até a 
oferecer álcool novamente. Eles temem muito so-
bretudo pelas crianças.

A ACN aprovou recentemente a tradução da 
Bíblia da Criança para o Macuxi. Um teólogo 
que entende profundamente a língua está fazendo 
a tradução, e em breve milhares de exemplares 
serão entregues para as crianças. Mas para isso 
precisamos da sua ajuda. Depois de ver o mila-
gre que a Palavra de Deus operou na região, não 
podemos medir esforços para que a próxima gera-
ção cresça pacífica e com Deus no coração. Temos 
certeza de que você também vai querer participar 
dessa iniciativa.

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

A forte presença da Igreja ao lado dos macuxis 
fez com que, na década de 70, os próprios indíge-
nas tomassem a decisão de abandonar o álcool. 
Aqueles que quisessem continuar se embriagan-
do teriam que deixar a tribo. Essa decisão deixou 
os “coronéis” da região enfurecidos, pois perde-
ram sua mão de obra barata. Começaram então 
a fazer uma propaganda contra a Igreja Católica. 
Sem sucesso, em 2004 assassinaram indígenas e 
sequestraram 3 missionários da consolata e, no 
ano seguinte, cerca de 150 homens encapuza-
dos e armados incendiaram todo o complexo da 
missão, incluindo a Igreja de São José e a escola 
mantida pela missão. A intenção por trás disso 
era que os macuxis se revoltassem e atacassem os 

O Tuxaua Jacir de 

Souza liderou seu povo 

sob a Palavra de Deus.
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Igreja pelo mundo

Arunachal Pradesh, região 
na ponta nordeste da Índia, 
é também chamada de 

“terra esquecida”. Isso porque os 
programas de desenvolvimento do 
governo não alcançam essa região 
de fronteira com a China, Mianmar 
e Tibete. Mas a Igreja está lá.

Há pouco mais de 20 anos os 
cristãos eram perseguidos em 
Arunachal, suas igrejas eram quei-
madas e suas colheitas destruídas. 
Durante o século XIX haviam ca-
çadores de cabeças: missionários 
eram espancados e torturados. 
Aqui corria sangue de mártires. 
Até que, no final do século 20, os 
missionários abriram as portas 
das suas casas de missões. Muitos 
vieram conhecer o trabalho dos 
missionários e viram o quanto a 
mensagem do amor é boa e faz 
feliz, e assim o Evangelho foi se 
espalhando pelas aldeias. Apesar 
da perseguição persistente, quase 
150 mil pessoas foram batizadas 
em 30 anos. E esse número tem 
aumentado. Em meados do ano 
2000, os anciãos das aldeias che-
garam à convicção de que a Igreja 
Católica é a verdadeira Igreja de 
Cristo. Juntamente com eles, mais 
de 500 pessoas foram batizadas.

 Nesta terra corria 
 sangue de 
mártires

A perseguição cessou. A messe 
germina. Mas persistem os obs-
táculos naturais das montanhas, 
das alturas e distâncias que não 
podem ser superadas sem um 
veículo adequado. A velha cami-
nhonete, com a qual o Pe. Felix e o 
Pe. Esack transportavam os doen-
tes para o hospital mais próximo 
(a 160 quilômetros de distância), 
transportava também pessoas 
para as comunidades de religio-
sas, além das visitas às aldeias 
para celebrar a Missa e ministrar 
os sacramentos. Hoje a caminho-
nete é, ironicamente, reconhecida 
como uma mula motorizada, que 
a cada duas semanas vai para a 
oficina. Simplesmente não vale 
mais a pena. “Ficamos com mui-
to remorso”, diz o padre Felix, 
“quando temos de usar o dinhei-
ro economizado pelas famílias, 
para a manutenção desse veículo. 
Mesmo assim eles o dão de bom 
grado, porque sabem que sem o 
carro nós não podemos vir.” 

Cada vez mais as crianças e 
famílias esperam pela visita dos 
padres nas aldeias. Em nome de 
vocês, nós prometemos a compra 
de uma nova caminhonete. Eles 
contam com a nossa ajuda.

A fé das crianças de 

hoje é também fruto 

dos missionários 

martirizados do 

passado. 
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 Pe. Werenfried 

van Straaten 

  Fundador 

da ACN

Padre Werenfried amou tanto 
a Mãe de Deus que lhe causa-
va grande dor os “católicos” que 
aboliram a veneração à Santa 
Virgem.

Certa vez, quando um sacerdo-
te ousou anunciar que Maria 
poderia até ter sido uma pros-
tituta, o  Padre Werenfried não 
se conteve. Defendeu a honra da 
Mãe e denunciou publicamen-
te como sendo “mortalmente 
perigoso para o Reino de Deus 
(...) o vandalismo espiritual 
que os professores de religião e 
agentes de pastoral praticam, 
deformando a imagem de Maria 
no coração dos fiéis, despojan-
do a sua glória, obscurecendo o 
seu esplendor, afastando dela os 
filhos e fazendo assim calar a 
oração mundial da Ave Maria”.

Esta postura não só rendeu apro-
vação ao Padre Werenfried, mas 
também cartas bem furiosas. 
Até mesmo seus amigos teme-
ram que a Obra sofresse danos 
financeiros por isso. Mas ele 
confiou que a Mãe de Deus não 
permitiria que deixássemos de 
ajudar um só irmão em necessi-
dade por ter ido à luta em defesa 
de sua honra. E, de fato, ele não 
foi desiludido!

Caros
   Amigos

 ɤ Flores que não murcham
Recentemente faleceu o meu marido. 
Eu e os meus filhos decidimos, em vez 
de comprar flores que no dia seguinte 
seriam lixo, enviar esse dinheiro para 
a ACN. Aí se transformará em flores 
que não murcham. Assim, segue um 
cheque no valor de 350 euros. De uma 
benfeitora de Portugal

 ɤ Partilha do pouco
Nosso compromisso será mais forte 
em divulgar a missão da ACN. Com 
certeza outras pessoas vão se empe-
nhar em ajudar essa Obra tão santa 
que possibilita a mensagem de Jesus 
chegar até os confins da terra. Nossa 

Comunidade também vai partilhar 
do pouco que tem para colaborar 
com seus projetos, não somente por 
causa do seu apoio aos nossos pro-
jetos, mas como um compromisso 
para que também outros sonhos se 
tornem realidade. De uma religiosa 
do Brasil

 ɤ Do fundo do coração
Um simples “obrigado” do fundo 
do coração por tudo o que fazem 
pela Igreja que sofre, (...) por todas 
as suas obras de misericórdia. Um 
agradecimento infinito por tudo que 
fazem para os necessitados! De uma 
nova benfeitora do Canadá

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

“Mãe, quando, depois de 

atravessada a escura porta da 

morte, estivermos de fronte 

ao tribunal do Teu Divino Filho, 

faz com que te encontremos 

lá com um sorriso nos olhos 

e que possamos dizer-te, 

serenamente: ‘Olá Mãezinha’”.

Padre Werenfried

Padre Werenfried







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

Erbil, Iraque 
Acomodações 
alugadas para 
os cristãos 
iraquianos, 
expulsos pelo 
grupo Estado 
Islâmico.

Imagens do Cristianismo


