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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 8h 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 pastoral em países 
onde cristãos sofrem per-
seguição religiosa, guerras, 
revoluções ou miséria.

Mais de 60 milhões de 
pessoas são beneficiadas 
indiretamente todos os 
anos, através 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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os nossos colaboradores: “Somos 
servos inúteis e só fizemos o que 
devíamos fazer.” Quem pode dizer 
que fez tudo o que poderia ter fei-
to? Mas, apesar da nossa limitação, 
acreditamos no amor de Deus, com 
o qual podemos mudar o mundo. 
Isso por si só já é a recompensa 
do servo. No fim das contas, o que 
vale não é a erradicação da misé-
ria, mas o amor ao extremo, como 
o infinito amor do Senhor.

Um dia, um jornalista falou à 
Madre Teresa de Calcutá, em tom 
de provocação: “A senhora está ago-
ra com 70 anos de idade. Quando 
morrer, o mundo vai continuar do 
mesmo jeito de antes. O que é que 
terá mudado, depois de um esforço 
tão grande como o seu?” Com toda 
paciência, ela respondeu: “Sabe 
que eu nunca pensei que eu pudes-
se ser capaz de mudar o mundo. 
Eu estava apenas tentando ser uma 

Palavra Viva

Pe. Martin 

 M. Barta 

Assistente Eclesiástico 

  Internacional



gota de água pura, 
na qual o amor de 
Deus pudesse se re-
fletir. O senhor acha que 
isso é pouco?” Depois, Madre 
Teresa voltou-se novamente para 
o repórter e disse: “Por que não 
tenta, também o senhor, ser uma 
gota de água pura? Então já sería-
mos dois.”

Caros amigos, vocês já se com-
prometeram com a Ajuda à Igreja 
que Sofre ao longo de todos esses 
anos e nunca nos abandonaram. 
No início do ano de 2017 quere-
mos renovar o nosso contrato com 
Cristo por outros setenta anos, jun-
to com vocês.

Um feliz e abençoado Ano Novo 
é o que desejo-lhes com gratidão.

Pedro perguntou a Jesus: 
“Senhor, quantas vezes 
devo perdoar, se meu ir-

mão pecar contra mim? Até sete 
vezes? Jesus respondeu: ‘Não lhe 
digo que até sete vezes, mas até 
setenta vezes sete’” (cf. Mt 18,21-
22). Sim, com essa louca exigência 
da reconciliação, que parecia es-
candalosa no pós-guerra, foi 
que começou, há 70 anos, a atual 
Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja 
que Sofre.

O Padre Werenfried van Straaten 
estava convencido de que o amor 
de Deus é mais poderoso do que 
a ofensa e a amargura do homem. 
Um amor desinteressado, humil-
de e poderoso, que pode mover as 
montanhas. Quantas vezes, nessas 
sete décadas, nossa Obra enfrentou 
amargos sofrimentos! Mas também 
testemunhou milagres do amor 
nas mesmas proporções. E durante 
este ano queremos narrar muitas 
coisas a respeito disso. Mas, no iní-
cio do jubileu, queremos confessar 
sinceramente em nome de todos 

QUEM PODE DIZER QUE FEZ TUDO 
O QUE PODERIA TER FEITO?

de Ajuda à 
Igreja que 
Sofre
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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



Graças
 sem nomes 
e sem rostos

Fomos muitíssimo abençoadas com gra-
ças extraordinárias. Muitas dessas 
graças têm nomes e rostos; outras nos 

são enviadas de maneira quase imperceptível”

Irmã Maria Letícia, da Ordem das Clarissas, 
na diocese de Lages, Santa Catarina, descreve 
as doações enviadas para o Mosteiro Nazaré, 
onde mora com outras 10 irmãs, como “graças 
sem nomes e rostos”. A ACN conhece bem es-
ses nomes: são os benfeitores que possibilitam 
a ajuda da qual essas irmãs são tão agradeci-
das. Sua doação permitiu e permite que essas 
e outras milhares de graças se espalhem por 
todas as partes do mundo através da ACN. 

Para as Clarissas a “graça” chegou com 
a reforma da parte elétrica do convento. O 
Mosteiro, que foi construído há quase 40 
anos, necessitava de reformas urgentes pois 
a estrutura, já muito deteriorada pelo tempo, 
oferecia grandes riscos: “O eletricista disse 
que um incêndio estava para acontecer a qual-
quer minuto” descreve Ir. Maria Madalena da 
Mãe Dolorosa, madre do mosteiro.

Vivendo em 
clausura, as irmãs 

clarissas não 
estão distantes 
do mundo, mas 
em comunhão 
exclusiva com 

Aquele que está 
presente em todos.
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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

O apoio da ACN permitiu uma reforma elétrica 
total na casa, garantindo segurança para as irmãs le-
varem adiante seus trabalhos e ofícios na região, que 
são reconhecidos pelo próprio bispo da diocese, Dom 
Irineu Andreassa, como uma “bênção” para a comu-
nidade. Através de suas orações, celebrações litúrgicas 
e aconselhamentos que dão às muitas pessoas que vão 
bater à sua porta em busca de ajuda, elas têm colabo-
rado diretamente para o crescimento da fé na região.

Sem a preocupação com o sistema elétrico do con-
vento, as irmãs, que vivem em clausura, podem agora 
se dedicar ao serviço à Igreja e aos irmãos seguindo 
o ideal de Santa Clara, levando a luz, elemento fun-
damental de sua espiritualidade, a todas as realidades 
que necessitam dela, através da vida contemplativa e da 
frequente oração. Elas reconhecem a generosidade dos 
benfeitores da ACN e agradecem dizendo: “Somente 
Deus pode retribuir o bem que vocês nos fazem”.

Assim é a vida contemplativa, que muda o mun-
do através do silêncio. Nesses 70 anos de história 
da ACN os mosteiros de vida contemplativa sempre 
foram considerados projetos fundamentais. O Pe. 
Werenfried os comparava à “neve pura no topo dos 
montes, ao sol do amor de Deus. Neve que derre-
te, se desfaz e é aparentemente inútil. Mas olhai! 
Estreitos ribeirinhos caem em torrentes, alargam, 
fundem-se, por fim, formando correntes bravas, 
transformando-se em cataratas que põem em mo-
vimento centrais elétricas, máquinas, fábricas e 
indústrias completas... Esta é a essência de qualquer 
vida contemplativa.”

Assim também é a sua doação, escondida a 
princípio, vai tomando uma proporção que conse-
gue atravessar oceanos! Sem sua ajuda, nada disso 
aconteceria. Obrigado por tornar mais essa história 
possível de acontecer.

Através da contemplação, do silêncio e do aconselhamento 

espiritual, as religiosas dispõem suas vidas inteiramente a 

serviço da Igreja e dos irmãos.

No Brasil há 20 mosteiros da Ordem das Clarissas. Neles as 

religiosas moram como num jardim fechado para viverem a 

experiência do amor exclusivo a Deus.
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menciona os “benefícios” da jus-
tiça: “Tranquilidade e segurança 
permanente. Meu povo habitará 
em lugar pacífico, em residência 
segura, em habitação tranquila...” 
Também nós não podemos atender 
a essas expectativas, mas podemos 
ajudar, podemos trazer com nossas 
doações um pouco de sol à vida 
desses que mais sofrem e manter 
viva a sua esperança. Continuemos 
a rezar juntos também por eles.

Igreja pelo mundo

Crianças amam pintar o sol. 
Dizem os psicólogos que para elas 
isso expressa a autoridade e o amor 
do pai. Mas os pais estão na guer-
ra, ou morreram. O sol é somente 
saudade. As sombras da morte são 
o dia a dia. Em Damasco, Alepo, 
Homs, Lataquia, em todo lugar elas 
rezam para que o som das esteiras 
dos tanques e o trovejar dos ca-
nhões possam silenciar, que volte 
a paz e, assim, possam ir à esco-
la sem medo. Elas têm esperança. 
Esperança que vem também pela 
colaboração de seus irmãos e ir-
mãs da Ajuda à Igreja que Sofre, 
que lhes mandam o auxílio por 
meio de padres, freiras e bispos, 

Desenhar, cantar 
e rezar pela paz

mostrando às crianças e suas fa-
mílias que não estão abandonadas.

Por iniciativa da Ajuda à Igreja 
que Sofre, mais de um milhão de 
crianças de 2.000 escolas na Síria 
pintaram quadros com mensagens 
de paz ao mundo. Alguns bispos, 
como embaixadores das crianças, 
levaram à Europa esse apelo de 
paz, e o entregaram pessoalmen-
te a muitos líderes políticos na 
União Europeia. Na mensagem re-
sidem grandes expectativas. Mas 
os políticos na Europa não vão 
poder realizá-las. A paz é fruto 
da justiça, como já disse o profe-
ta Isaías (cf. 32,17). E ele também 

Tanques em vez de carros, luzes de canhões em vez do sol, 
ruínas em vez de casas, escombros em vez de campos floridos, 
terra estrangeira em vez de pátria – muitas crianças na Síria e 
no Iraque só conhecem a guerra.
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 Johannes Freiherr 

  Heereman 

Presidente 

 Executivo

Este ano a nossa Obra comple-
ta setenta anos. Todos vocês 
conhecem, a partir de livros ou 
de testemunhas, os primórdios 
tempestuosos. O impulso tinha 
vindo de Roma: o Papa Pio XII 
tinha pedido ao superior dos 
Premonstratenses que fizesse 
algo pelos alemães expatriados 
e refugiados. Ele lembrou-se 
do jovem padre Werenfried em 
Tongerlo, e este escreveu em de-
zembro de 1947 na revista da 
Ordem o famoso artigo “Paz na 
terra? Não há lugar na hospeda-
ria”, com o qual a Obra de ajuda 
começou a entrar em ação.

Também a difusão no mundo 
inteiro realizou-se após indica-
ções de Roma: João XXIII pediu 
ajuda para a América Latina; 
Paulo VI para a Ásia e a África; 
João Paulo II pediu assistência 
na Rússia – de modo que ter sido 
elevada a Fundação Pontifícia 
pelo Papa Bento XVI há cinco 
anos foi uma consequência lógi-
ca. Hoje, a Obra tem escritórios 
em 23 países e ajuda mais de 
140. Uma retrospectiva sobre 
esse desenvolvimento só nos faz 
dizer com admiração: o Espírito 
sopra onde quer. Mas ele sopra 
especialmente no coração dos 
benfeitores. Sem a sua generosi-
dade, a Obra não seria o que é 
hoje. Obrigado de coração!

Caros
   Amigos

 ɤ Quem encontrou um amigo, 
encontrou um tesouro 
(Eclo 18,14)

Conheci irmã Adélia de Queiroz em 
2010. Acompanhei sua saúde, jun-
to com ela, em 2011, quando esteve 
muito doente. O tempo passou e sua 
saúde melhorou enquanto que nossa 
amizade crescia. Fazíamos muitas 
coisas juntas. Seu carisma pessoal e 
seu largo sorriso me acolhia e aco-
lhia a todos perto dela. Em 2014 irmã 
Adélia foi transferida para outra ci-
dade, numa casa para religiosas já 
idosas. Frequentemente eu a visi-
tava e alimentávamos ainda mais 

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



nossa amizade. Ame, perdoe, viva e 
agradeça, era o lema dela. Algumas 
pessoas que passam por nossas vi-
das são presente de Deus. E irmã 
Adélia foi um presente que passou 
pela minha. Ela faleceu em outubro 
de 2016. Na conta bancária que tí-
nhamos exclusivamente para cuidar 
de sua saúde sobraram mil reais. 
Irmã Adélia era missionária, nada 
mais certo que doar às missões. Por 
isso envio um cheque no valor de R$ 
1.000,00 à ACN. Uma doação não 
minha, mas dela, da irmã Adélia, 
já no céu. De uma grande amiga e 
benfeitora de Piracicaba (SP)

Padres de Mochila: um dos 

primeiros projetos da ACN que 

consistia em equipar sacerdotes 

para alcançar vilarejos 

distantes e destruídos pela 

guerra.



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,  acesse acn.org.br ou 
escreva para: Ajuda à Igreja que Sofre - Caixa Postal 46059 - Cep: 04045-970 - São Paulo - SP

O Relatório sobre a Liberdade Religiosa 
no Mundo é uma publicação bienal da ACN 
que apresenta a situação deste direito 
inalienável do ser humano em 196 países. 
Todo o relatório está disponível on-line 
gratuitamente.

LIBERDADE RELIGIOSA
 NO MUNDO

acn.org.br/RelatorioLiberdadeReligiosa


