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DEUS FALOU
DEUS FALA

“Na Sagrada Escritura Deus fala pessoalmente a mim, como
em uma carta de amor. Quem não gostaria de receber uma
carta ou uma mensagem diretamente de Deus?”
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 5
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, Século 21 e TV Tubá

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

Deus
falou
Deus
fala
A

Bíblia é o livro dos superlativos. Ela é o livro mais
traduzido, o mais divulgado, o mais comprado e o mais lido
do mundo. E considerando bem, é
mais do que apenas um livro que
se lê uma vez e depois se deixa
acumulando poeira na estante.
Deus é o assunto de que se fala
na Bíblia, mas acima de tudo ela é
a Palavra de Deus dirigida a nós.
Na Sagrada Escritura Deus fala
pessoalmente a mim, como em
uma mensagem de WhatsApp ou,
ainda mais bonito, como em uma
carta de amor. Quem não gostaria de receber uma carta ou uma
mensagem diretamente de Deus?

A Bíblia foi escrita sob a
inspiração do Espírito Santo. Certamente, os autores dos livros
bíblicos eram pessoas de seu tempo e consequentemente usavam
palavras humanas para expressar
verdades divinas. Por esse motivo,
esses textos devem ser lidos em
seu respectivo contexto histórico e
cultural. No entanto, a fé da Igreja

MAIS QUE OBRA LITERÁRIA,
UMA CARTA DE AMOR
nos faz vislumbrar algo bem maior
do que uma obra literária. A fé em
Jesus, o Filho de Deus, dá à Bíblia
uma chave interpretativa de toda a
Sagrada Escritura. Quando entendemos isso, a Escritura se desdobra
para nós como a maravilhosa história do plano divino da salvação.
“Pois a Palavra de Deus é viva,
eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes” (Hb
4,12). O Papa Francisco faz referência às palavras de Mahatma
Gandhi, que diz: “Vocês, os cristãos,
têm ao seu cuidado um documento com dinamite suficiente para
explodir toda a civilização em mil

pedaços, para colocar o mundo de
ponta-cabeça, para trazer a paz a
este planeta devastado pela guerra.
Mas vocês o tratam como se fosse
uma simples obra literária, nada
mais do que isso”. Sim, por causa
desse poder explosivo da Sagrada Escritura, em muitos países os
cristãos são perseguidos, presos e
mortos, só porque têm uma Bíblia
ou proclamam a Palavra de Deus.
Caros amigos, ninguém iria
morrer apenas por um livro, mas
por uma declaração de amor, sim!
Portanto, deixemos novamente
que a Sagrada Escritura ocupe
um lugar central em nossas casas,
vamos ler frequentemente e rezar
com ela. Quanto mais conservarmos – como Nossa Senhora – as
palavras de Deus no coração e as
colocarmos em prática, tanto mais
compreenderemos a plenitude do
amor de Deus.

Pe. Martin
M. Barta
Assistente Eclesiástico
Internacional
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Projeto do mês

Buscando as

coisas do
				 alto

Q

ual o seu sonho? Essa simples pergunta
impactou a vida do jovem moçambicano Ramos Domingos Daniel, de 15 anos.
Ele lembrou que, desde os cinco, quando via
os aviões trazendo ajuda humanitária para o
povo, desejava ser piloto. Gilberto Barbosa,
fundador da Comunidade Obra de Maria,
estava visitando Moçambique e não só se interessou em saber qual era o sonho daquele
rapaz que vivia em extrema pobreza na cidade de Dombe, mas o incentivou a realizá-lo.
Hoje, Ramos tem 22 anos, mudou-se para o
Brasil, vive no Recife, capital de Pernambuco,
e cursa a faculdade de ciências aeronáuticas e
pilotagem. No entanto a comunidade ensinou
Ramos a sonhar com algo maior: o encontro
com Deus! O jovem se prepara para a consagração na Comunidade Obra de Maria porque
aprendeu que tanto para ser piloto como para
ser feliz é preciso “buscar as coisas do alto”.

Ajude-nos! Conheça os projetos da ACN e seja um missionário a partir da sua casa. Faça uma doação a qualquer
Bradesco: Ag. 3450 Cc. 15.660-4 | Santander: Ag. 3793 Cc. 13-000507-8 | Caixa Econômica Federal: Ag. 0245
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Dai-lhes vós mesmos de
comer – ajudar os mais
pobres está na essência da
Obra de Maria.

Além fronteiras

Gilberto Gomes, fundador da Obra de
Maria, ao se deparar com a pobreza em
Moçambique, não ficou indiferente.

A Comunidade Obra de Maria ajuda pessoas
a buscarem Deus há 27 anos. Com o carisma de
“servir a Deus com alegria” os missionários desenvolvem diversas atividades como assistência
escolar e médica, evangelização de crianças, visita aos enfermos, construção de moradias para
desabrigados etc. A principal frente apóstólica
da Comunidade são os Cenáculos, pequenos
grupos de oração familiares em que a oração
do Terço e a partilha da Palavra alimentam a
fé das famílias estimulando a vida orante e a
comunhão com a Igreja.

Quando o nome da comunidade surgiu em
uma reunião no Recife, Gilberto confessou que
houve um certo temor, pois “obra” sempre refere-se a algo grande. Mas o que aqueles 7 jovens
que iniciaram a comunidade não sabiam é que
as fronteiras se expandiriam para muito além
das paredes da paróquia onde se reuniam. Hoje
a comunidade está presente em 15 estados do
Brasil e em 10 países, como Israel, Moçambique
e Itália. O número de membros passa de dois
mil, mas o empenho missionário deles faz os
frutos se multiplicarem. Sua essência em ajudar
os mais pobres continua, seja no sertão de Pernambuco ou lá em Moçambique.
A ACN apoia a Obra de Maria com a reforma
das casas missionárias, distribuição de bíblias,
automóveis para as regiões rurais, construção
do seminário da comunidade e formação dos
seminaristas para que cada vez mais pessoas,
por meio desse carisma, possam “dar asas” à
grande realização da vida que é o encontro com
Deus, e “buscar as coisas do alto”, sustentados
pela garantia de se descobrirem filhos amados
Dele.

momento por meio de nossas contas bancárias: Banco do Brasil: Ag. 4328-1 Cc. 56091-X | Banco Itaú: Ag. 0300 Cc. 08444-9
Cc. 003 00001637-0 » Em nome de (favorecido): Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04
EcodoAmor
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Igreja pelo mundo

Espaço de Missão

E

o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14). A
Palavra entrou no espaço e
no tempo, submetendo-se às necessidades humanas.

Essas necessidades são bem reais. É verdade que a própria Boa
Nova só precisa de corações receptivos. Mas os portadores da
mensagem precisam de espaços
para a comunicação. Precisam
de espaço para reuniões, espaço
também para a própria Palavra,
pequenas bibliotecas e, enfim,
espaço de oração. As Irmãs da
congregação “Filhas de Nossa
Senhora Rainha do Santo Rosário”, na Indonésia, gostariam de
explicar o Evangelho de Jesus às
crianças e aos jovens de Lamalera, uma aldeia de pescadores na
ilha de Lembata, e rezar com eles!
Também muitos adultos querem
ouvi-las. Afinal, em Lamalera existem cristãos há apenas 130 anos.
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Em suma, elas precisam de ambientes, precisam de uma casa.
Elas pedem ajuda para construir
essa casa, inclusive com uma sala
de aula e de leitura. Por mais que
as pessoas vivam de modo simples,
elas querem saber o que inspira essas religiosas. E trabalho as Irmãs
têm de sobra. A Irmã Maria Simprosa enumera: “Cuidamos de duas
creches, três escolas de ensino fundamental e duas escolas de ensino
médio – a nossa missão em Lamalera abrange educação, trabalho
pastoral e social.” Assim, a Palavra
cria raízes e gera frutos, reconhecidos nas boas obras. Pois, como
escreveu São João Paulo II, em vista ao novo milênio: “A caridade das
obras garante uma força inequívoca
à caridade das palavras.”
Essas incríveis mulheres de
Deus precisam de nossa ajuda, o
sonho delas é apenas servir mais e
melhor àqueles que mais precisam.

Ilha de
Lembata,
Indonésia.



Foto destaque

Caros
Amigos
Já desde o primeiro Pentecostes
sabemos que as línguas não são
uma barreira para a difusão da
Boa Nova. É lógico que nem todos conseguem “falar em muitas
línguas”, mas as traduções da
Bíblia da Criança, do Pequeno Catecismo e de muitos outros livros
aplainam o caminho para a compreensão do Evangelho.

Em Vilnius, capital
da Lituânia, a ACN
auxiliou o “Instituto
Sociedade Livre”
que luta pela
proteção da
vida desde a sua
concepção: na foto,
o desenho de uma
nova vida a partir
de velas acesas.


 Necessidade, amor e gratidão

As cartas de vocês

ɤɤCompreendendo a dor

ɤɤPresente de aniversário

Nos últimos tempos meu pai tem me
contado suas aventuras vividas na
Guerra da Coreia. Como sua cidade
natal ficava perto da fronteira, na
zona hoje desmilitarizada (ZDM),
ele não pôde escapar e sofreu muito.
Suas histórias são de partir o coração, e eu fico pensando o quanto
devem sofrer as pessoas que experimentam a guerra hoje. Por isso estou
lhes enviando esta pequena doação
para ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo por causa
da guerra na Síria. De uma benfeitora da Coreia do Sul

Em anexo a doação anual da nossa
filha Emma (15 anos) – parte do presente de aniversário. Que Deus siga
derramando bênçãos no seu bom trabalho. Lembrem-se de nós em suas
orações. De uma benfeitora dos EUA



ɤɤDe grão em grão

Amigos, envio 20 euros para ajudar.
Não posso contribuir com muito porque
estou desempregada. Vou juntando
para poder auxiliar com alguma coisa. É pouco, mas é de boa vontade.
“De grão em grão a galinha enche o
papo”. De uma benfeitora de Portugal

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

Uma linguagem especial, a da
juventude, é cultivada pelo catecismo YOUCAT. É fantástico ver
como tantos jovens o leem com alegria e como que o devoram – por
exemplo, nas Jornadas Mundiais
da Juventude, nas quais nós o
divulgamos aos milhares. A essa
altura ele também já está traduzido em várias línguas e atinge
tiragens na casa dos milhões. A
Ajuda à Igreja que Sofre assumiu
o patrocínio do projeto em nível
mundial. Nosso trabalho em mais
de 140 países facilita a divulgação.
A coleção YOUCAT agora inclui
também outros livros, em particular, o Livro dos livros, a Bíblia
dos Jovens. Sua Boa Nova vai
para a juventude de todos os povos, inclusive nos países árabes. É
um sucesso que se torna possível
também graças à sua generosidade. Sim, podemos afirmar que
também graças a você, a Igreja
continua jovem!
Johannes Freiherr
Heereman
Presidente
Executivo
EcodoAmor
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Imagens do Cristianismo

Síria
Apesar de tudo, as crianças
atingidas pela guerra não
deixaram de sonhar. Este é
um dos milhares de desenhos
que elas fizeram pedindo paz.

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 ACN para você. Faça
parte: ligue gratuitamente para 0800 77 099 27, acesse acn.org.br ou escreva para: ACN - Ajuda à
Igreja que Sofre - Caixa Postal 46059 - Cep: 04045-970 - São Paulo - SP

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

