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1 A CADA 10
SEMINARISTAS NO MUNDO
RECEBE APOIO DA ACN
10% dos futuros padres precisam do apoio da
Ajuda à Igreja que Sofre para serem ordenados.
FUNDAÇÃO
PONTIFÍCIA
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Eco do Amor é uma publicação mensal da ACN Brasil
Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre.

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 perseguição 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, incluindo o Brasil. Tudo isso
graças aos seus mais de 600
mil benfeitores espalhados
pelo mundo.

Serviço de Atendimento ao Benfeitor
(Como se tornar benfeitor, mudança de endereço,
pedidos de orações, sugestões e dúvidas)
0800 77 099 27 (ligação gratuita)
De segunda a sexta das 8h às 18h
acn.org.br
atendimento@acn.org.br
(0xx11) 94665-0917  WhatsApp
São Paulo (sede)
Rua Carlos Vitor Cocozza, 149
Vila Mariana · São Paulo / SP
04017-090 · Brasil
(0xx11) 2344-3740
Rio de Janeiro
Rua São José, 90 – Sala 2201-B
Centro · Rio de Janeiro / RJ
20010-020 · Brasil
(0xx21) 3178-0202
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

FUNDAÇÃO
PONTIFÍCIA



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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 Palavra Viva

Ser

Luz

“Eu sou
a luz do
mundo.
Quem me
segue não
andará nas
trevas, mas
possuirá a
luz da vida.”

R

efletindo, alguns teólogos
tem chamado de “noite escura” o atual momento que
o mundo vive. O termo é emprestado dos escritos de São João da
Cruz que associa a ausência de luz
com o sentimento de distanciamento de Deus, seja na experiência
cristã em nível pessoal ou na vida
em sociedade. Olhando ao redor,
não nos faltam motivos para afirmar que o mundo precisa de “luz”,
não é mesmo?

Uma das consequências dessa
“escuridão” é não conseguir mais
apreciar a grandeza e a beleza de
cada vida humana, amada eternamente por Deus. Diante dessa

QUAL A RAZÃO
DA MINHA VIDA?

FreeImages.com/Tomislav Šarlija

Proporcionalmente ao distanciamento de pessoas de culturas
de uma autêntica experiência de
fé, cresce o ateísmo teórico e
militante como um dos fatores determinantes dessa “noite escura”.
A tendência de minimizar ou distorcer a influência das religiões na
vida social vem sendo constatada
há tempos. O cristianismo e consequentemente a Igreja não saem
imunes desse fenômeno. O não
conhecimento da “verdade que liberta” (cf. Jo, 8,32) e as fraturas no
relacionamento entre os cristãos
fazem sofrer a Igreja e a humanidade em muitos lugares.

– Jo 8,12

situação, somos convocados a
responder com o amor revelado
por Jesus Cristo às situações de
exclusão e sofrimento de muitas pessoas. Com a linguagem
da vida, positiva e cheia de esperança, podemos surpreender o
ambiente cultural que nos rodeia,
tantas vezes marcado pela acidez
nos relacionamentos interpessoais e pela fragilidade dos direitos
fundamentais e inalienáveis das
pessoas indefesas.
“Qual a razão da minha vida?”,
pode ser uma pergunta feita a cada
cristão, pessoalmente. A resposta que cada um conseguir dar a
essa questão poderá ser um bom
começo para ajudar o mundo a
encontrar uma “luz”. Ser “luz”
onde estivermos, como nos define o Evangelho (cf. Mt 5,14), traz
a esperança de que cada um de
nós pode fazer a própria parte. No
entanto, é preciso lembrar sempre
que devemos fazer a nossa parte,
mas é o Senhor que é “a luz do
mundo” (cf. Jo 8,12) quem conduz
a história humana e nos guiará
com a Sua “luz”.
Daqui a pouco, começaremos
a Quaresma. Será, com certeza,
o Tempo Litúrgico propício para
preenchermos muitos vazios, dentro e fora de nós, com a Luz da
Ressurreição.

Pe. Ricardo
Pinto
Colaborador da
ACN Brasil
EcodoAmor
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Projeto do mês

Apoiando
operários
da vinha
“A messe é
grande, mas os
trabalhadores são
poucos. Por isso
peçam ao dono da
messe que mande
trabalhadores.”
Lc 10,2

N

ós sacerdotes não caímos do céu, mas somos chamados por Deus, que nos tira do
meio dos homens, para nos constituir em
favor dos homens”. Papa Francisco

O Sumo Pontífice, embora ordenado há 47 anos,
não esquece que passou pelo mesmo processo: um
dia subiu ao altar do meio do povo, decidido a assimilar a vida de Cristo como padre. Ele reconhece
o valor dessa vocação não só para quem a escolhe,
mas para toda a Igreja que é acolhida e direcionada por essas mãos consagradas de pastor. Eles
trajam túnicas, estolas e casulas, porém os mais
belos ornamentos são levados no coração e não se

No sacrifício do
altar a entrega
do sacerdote se
une a entrega de
Cristo.

podem ver, como o amor, a paciência e a sabedoria. Isso é o que realmente define um sacerdote.
São os padres que apresentam o rosto de Cristo
com alegria e disposição na Igreja. Milhares deles
em todo o mundo têm se empenhado para atender as multidões que se aproximam como ovelhas
do bom pastor. Porém, a preocupação apresentada
por Jesus ainda é uma realidade nesse tempo: “a
messe é grande e os operários são poucos” Mt 9,37.
A diocese de Marília, interior de São Paulo, por
exemplo, cobre uma área de quase 12.000 km², e
está dividida em 61 paróquias. São mais de 670 mil

Ajude-nos! Conheça os projetos da ACN e seja um missionário a partir da sua casa. Faça uma doação a qualquer mome
Bradesco: Ag. 3450 Cc. 15.660-4 | Santander: Ag. 3793 Cc. 13-000507-8 | Caixa Econômica Federal: Ag. 0245 Cc. 003 00001
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Na diocese
de Marília 28
seminaristas
recebem apoio
da ACN para
concluírem
seus estudos e
seguirem seu
chamado.

habitantes, um trabalho significativo considerando que há apenas 57 padres diocesanos na região.
Esses sacerdotes têm dado conta de inúmeras
atividades entre o pastoreio do povo e responsabilidades administrativas. Eles não são heróis como
das fábulas, ou filantropos do bem comum, são
acima de tudo pais espirituais que entregam suas
vidas para o crescimento do povo de Deus e serviço da Igreja.
Como a “messe” não pode diminuir, a oração
de todos se faz também para que o “Senhor da
vinha envie mais operários”. Esses pedidos têm
endereço certo, os seminários onde dezenas de

jovens que se sentem chamados por Deus preparam-se para o ministério sacerdotal. No entanto
os desafios desta vocação não estão limitados
apenas na confirmação e vivência de cada candidato, mas no custo da formação e nos materiais
que são indispensáveis nesse processo.
Na diocese de Marília 28 jovens receberam
apoio da ACN para custear seus estudos no seminário. Em breve esses serão os próximos padres
que enxugarão as lágrimas da Igreja que sofre
em tantas realidades, manifestando a beleza do
sacerdócio no pastoreio do povo, sinal de entrega
exclusiva a Deus.

lquer momento por meio de nossas contas bancárias: Banco do Brasil: Ag 4244-7 Cc. 56091-X | Banco Itaú: Ag. 0300 Cc. 08444-9
c. 003 00001637-0 » Em nome de (favorecido): Associação Brasileira Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04
EcodoAmor
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Igreja pelo mundo

Um a cada dez seminaristas no mundo recebe
apoio da Ajuda à Igreja que Sofre. A maioria estuda
na África, América Latina e Leste Europeu. Sem essa
ajuda haveria menos padres no mundo. Sem padres
não há sacramentos, sem sacramentos não há Igreja.

Mensageiros de
Deus entre nós

Q

uando a ACN apoia a formação de seminaristas,
trata-se de nada mais, nada
menos, que do futuro da Igreja.

O mundo
precisa
de mais
sacerdotes
católicos.
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Em uma saudação aos candidatos ao sacerdócio do “Seminário
interdiocesano Bento XVI” na vila
de Kendoumayah, na República
da Guiné, o Papa emérito escreveu para a inauguração da capela
recém-concluída: “Em dezembro
de 1944, quando eu fui convocado
para o serviço militar, o sargento
da tropa perguntou a cada um nós
quais eram as aspirações profissionais. Eu respondi que queria ser
sacerdote católico. O sargento retrucou que eu tinha que escolher
outra profissão, porque
na nova Alemanha não
haveria mais necessidade de padres. Mas
eu sabia que essa ‘nova
Alemanha’ estava no
fim, e que após a guerra
a necessidade de padres
seria maior do que nunca. É verdade que hoje a
situação é completamente diferente, mas mesmo

assim há muitas pessoas que acreditam que os padres não são mais
necessários e que essa profissão
não tem futuro. Ledo engano! O
sacerdote não é o administrador de
uma comunidade, ele é o mensageiro de Deus entre nós homens”.
É com esse espírito que os seminaristas de Kendoumayah, agora
73, rezam e estudam. As primeiras
ordenações diaconais ocorreram
e os primeiros mensageiros de
Kendoumayah serão enviados este
ano para testemunhar o amor de
Deus aos homens. Quanta necessidade dessa mensagem o mundo
tem hoje! E esses mensageiros
bem que poderiam ser mais, inclusive em Kendoumayah.
O espaço já está apertado e o
prédio com dormitórios não está
pronto, de forma que alguns seminaristas precisam dormir na sala
de estudos. Essa situação provisória deve acabar o quanto antes. A
ACN se comprometeu a concluir a
reforma para que, agindo assim,
este mundo ganhe mais sacerdotes
católicos.





Caros
Amigos

Foto destaque

Em junho de 1998, no Boletim da
ACN, o padre Werenfried escrevia:

Em 2003 os missionários trouxeram para o
povo de Gumuz, na Etiópia, o Evangelho de
Jesus Cristo. Atualmente, fazem um programa
de evangelização sócio-pastoral de três anos
para crianças e adolescentes (custeados pela
ACN), que alimenta a alma e alegra o coração
visivelmente.


 Necessidade, amor e gratidão

As cartas de vocês

ɤɤ Bolos para o Oriente Médio

ɤɤ Diácono, graças à sua ajuda

Deus os abençoe pela ajuda aos
cristãos no Oriente Médio. Nosso pároco pediu aos catequizandos que
arrecadassem algum dinheiro para a
compra de cestas básicas para os refugiados. Então as crianças trouxeram
moedas enquanto que as mães e as
catequistas assaram bolos para serem vendidos após a Missa. Temos a
alegria de enviar-lhes um cheque de
176,33 dólares, e esperamos que isso
seja suficiente para encher duas cestas
básicas, e talvez até uma terceira, para
aqueles que estão em necessidade. De
membros de uma paróquia dos EUA

Quero expressar o meu agradecimento a todos vocês, porque estou muito
tocado pelo que fazem, especialmente para nós, a Igreja na África. Pela
graça de Deus e com a ajuda de vocês
eu fui ordenado diácono em agosto
de 2016, na arquidiocese de Tororo,
Uganda. De um jovem de Uganda



ɤɤ Com palavras e caridade

É uma obra verdadeiramente de Deus.
Faz o bem a todos, nos emociona, nos
toca, leva Jesus ao mundo com palavras e, principalmente, a caridade.
De um jovem (Facebook)

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

“É verdade que trabalhei como
sacerdote durante 58 anos, dos
quais 50 ao serviço da Igreja que
sofre. Mas cometi muitos erros e
muitas vezes falhei em sabedoria
e paciência. E apesar disso Deus
me cumulou de bênçãos. Em
mim se verificou que Ele escolhe
o que é pequeno e sem valor para
confundir o que é grande (...)
Deus cuidou de me rodear com
ajudantes motivados. Mas devo
agradecer em primeiro lugar ao
meu pai, o qual na sua juventude
se sentia chamado ao sacerdócio,
mas se tornou professor para assistir aos mais empobrecidos e,
fazendo o sacrifício da sua vocação, pediu a Deus que lhe desse
um filho que tomasse o seu lugar
no altar. Deus lhe deu três filhos e
todos os três se tornaram padres.
Agradeço também ao meu abade Emile Stalmans que, em 1947,
me confiou a tarefa de ajudar os
alemães expulsos da sua pátria
(...) Agradeço aos quatro grandes
papas, Pio XII, João XXIII, Paulo
VI e João Paulo II, que tive a honra de servir. E agradeço aos meus
colaboradores e aos milhões de
benfeitores, sem os quais eu teria
sido um sonhador estéril. Todos
me ajudaram a perseverar na fé,
na esperança e na caridade.”

Pe. Werenfried
van Straaten
Fundador
da ACN
EcodoAmor
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Imagens do Cristianismo

Cidade do Leste, Paraguai
A missão evangelizadora e
pastoral é possível porque, através
da ACN, você ajudou as irmãs da
congregação Jesus Verbo e Vítima.

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

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

