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Há 20 anos o padre Evaristo Debiasi, padre Werenfried
e Frei Hans uniram forças para que a ACN
acontecesse em solo brasileiro.
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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

Pe. Werenfried van Straaten
Fundador da ACN

Alargar o
coração e os
braços

C

remos que não é por acaso
que a ACN está completando, neste Ano Mariano
Nacional, 20 anos da abertura do
seu escritório no Brasil. De fato,
o Pe. Werenfried van Straaten,
fundador, fez questão que os
trabalhos oficialmente começassem aos pés de Nossa Senhora
Aparecida, com uma bela celebração eucarística no dia 27 de
setembro de 1997, na Basílica
Nacional, em Aparecida (SP).

Para além das dificuldades
econômicas e desigualdes que
nos caracterizam socialmente, a
sensibilidade do Pe. Werenfried
percebeu a natural vocação do
povo brasileiro à comunhão no estilo dos primeiros cristãos, conforme
At 2,42.44-45: “Eram perseverantes
na comunhão fraterna, no partir o
pão e nas orações (...) eram unidos
e colocavam em comum todas as
coisas; vendiam suas propriedades
e seus bens e repartiam o dinheiro
entre todos, conforme a necessidade de cada um”. Estava claro que
o objetivo de ajudar aos que nada
tem e motivar à conversão os que
têm em demasia sinalizava o objetivo a ser alcançado.

Hoje, depois de 20 anos, temos
os programas de TV, a internet,
as cartas e o Eco do Amor como
que o contato com uma multidão
de generosos e fiéis benfeitores. A
ACN continua a crescer tocando os
corações e favorecendo a criatividade para que a paixão que movia
o Pe. Werenfried em “enxugar as
lágrimas de Cristo” continue a impulsionar o coração de todos os
atuais e futuros benfeitores dessa
grande obra.
Mais do que arrecadar doações
a ACN quer nos ajudar a alargar
o coração e os braços, pela oração
e pela missão, fazendo-nos corresponsáveis pela Igreja que, ainda
hoje, sofre.

Pe. Ricardo
Pinto
Colaborador da
ACN Brasil
EcodoAmor
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Especial

20 anos de ACN
70 anos de história e 20 anos
do escritório brasileiro.
Enquanto houver uma
Igreja que padece pela
necessidade e perseguição,
a ACN estará presente.

“

E

u estou acostumado a fazer sermões para pedir, mas agora acredito que não é o momento”
disse com muito humor o Padre Werenfried
em 1997, em uma viagem ao Brasil com muitos compromissos: ele fez um discurso inflamado contra
o aborto para o Congresso das Famílias no Rio de
Janeiro; acompanhou os eventos do Papa João Paulo
II, que também estava no país; teve uma reunião com
o então Presidente do Brasil, Fernando Henrique
Cardoso; se encontrou com dezenas de bispos;
abençoou uma nova casa na Fazenda da Esperança;
se encontrou com a imprensa brasileira e inaugurou
o escritório da ACN no Brasil.

Com o tempo o Padre Werenfried compreendeu
que o Brasil não era um país pobre, mas sim um
país de desigualdades. Percebeu que aqui, riqueza e

pobreza coexistem em graus elevados. Foi então que
vislumbrou aqui um terreno fértil para sua Obra, que
consistiria na ajuda àqueles que nada têm e no encorajamento daqueles que podem ajudar. E, com uma
bela celebração na basílica de Aparecida, transmitida
ao vivo para todo país pela Rede Vida de Televisão, a
ACN deu início as atividades no Brasil.
Indicado pelo Padre Eduardo Dougherty (fundador
da TV Século 21), o Padre Evaristo Debiasi se tornou
o assistente eclesiástico no Brasil. Ele se apaixonou
pela obra e conseguiu transmitir essa paixão para os
benfeitores. Frei Hans Stapel, fundador da Fazenda da
Esperança, que já havia conhecido o Pe. Werenfried
ainda em sua infância na Alemanha, foi convidado
pela direção internacional da ACN a se tornar o Presidente da Obra no Brasil, função que ocupa até hoje ao

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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no Brasil
A missa de inauguração
do escritório brasileiro foi
celebrada no Santuário
Nacional de Aparecida, em
27 de setembro de 1997.

lado de uma equipe de 15 colaboradores e das Irmãs
Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo.
A sede da ACN foi inaugurada na cidade de São
Paulo, em 1997. Em seguida uma filial foi aberta no
Rio de Janeiro. Hoje, ao lado de milhares de benfeitores e contando sempre com a graça de Deus, a ACN
avança e chega aos corações, bem como fazia o Padre Werenfried com seu grande carisma de enxugar
as lágrimas de Cristo no rosto da humanidade.
A ACN Brasil, ao longo de sua história, tem sido
muito mais que uma entidade que arrecada fundos.
Ela tem transformado pessoas de boa vontade em
missionários, não só com doação, mas com oração.
Por meio da ACN, hoje os católicos do Brasil têm conhecimento da Igreja perseguida no Oriente Médio

e podem ajudá-la. Também amenizam o sofrimento
dos cristãos na África, rezam pelos cristãos no Mianmar, enviam terços para os cubanos e muito mais.
Com a ACN, muitos descobriram o sentido de fazer parte de uma Igreja verdadeiramente católica,
universal, e ajudá-la, seja onde for. Mas sem nunca
esquecer a realidade própria do nosso país, também
muito castigada, onde – ainda hoje – milhares de pessoas na floresta Amazônica, mesmo sem saberem,
anseiam preencher o vazio do coração pelo conhecimento de Jesus Cristo; ou do povo sofrido pela seca
no Nordeste que reza para que apareça um padre, um
missionário para lembrá-los de que Deus não os esqueceu. Missão que só foi possível até aqui e só será
possível daqui para frente graças ao maior tesouro da
ACN: você! Muito obrigado!

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

Família: nascente de Paz
C
erca de 50 mil católicos vivem entre 28 milhões de
muçulmanos na diocese de
Hyderabad, no Paquistão. Em um
ambiente tão islâmico, o acompanhamento dos casais cristãos é
uma das urgências pastorais.

É um desafio ensinar valores
que constituem o sacramento do
matrimônio, especialmente para
famílias que pertencem ao grupo
mais pobre e excluído da população. Valores como a igual dignidade
do homem e da mulher, o amor em
pé de igualdade, a indissolubilidade
e a fidelidade. Para isso a diocese conta com agentes de pastoral,
casais preparados, que visitam as
famílias e organizam cursos. Eles

mostram como é possível se comunicar com mais amor, como
suportar as pressões externas e
tratar os conflitos internos da família. Eles preparam os jovens casais
para o casamento e ensinam como
lidar uns com os outros, compreendendo a feminilidade e também
as peculiaridades masculinas. Seis
casais que receberam a formação
agora se juntam para passar adiante os seus conhecimentos a outros
casais. Já são 17 paróquias que esperam essa mesma formação. No
entanto, os cursos implicam custos, com os quais a diocese não
pode mais arcar. O bispo Samson
Shukardin sabe da importância
desse acompanhamento aos casais
e, por isso, pediu ajuda.

Essa formação aos novos casais
é também a preocupação da arquidiocese de Bangui, na República
Centro-Africana. Aqui se acrescentam ainda alguns problemas: Aids;
gravidez precoce; muitos órfãos e
famílias monoparentais, como consequência da guerra civil de três
anos. A formação dos 78 casais
que futuramente deverão acompanhar e apoiar diversas famílias tem
como referência os documentos
dos Papas: Humanae vitae, de Paulo VI, Familiaris consortio, de São
João Paulo II e Amoris laetitiae do
Papa Francisco. Os 78 casais serão
como uma força-tarefa pela paz.
Porque, como escreveu João Paulo
II, “da família nasce a paz para a
família humana”.

A ACN
prometeu
ajudar
ambos os
pedidos.
Contamos
com você!

Grupo das mulheres na ação
pastoral familiar da diocese
de Hyderabad, Paquistão.
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Foto destaque

Caros
Amigos
Em 1962 o Padre Werenfried escreveu
a seguinte oração, no Rio de Janeiro:

Encontro: Padre
Evaristo Debiasi e
Padre Werenfried.
Em 1997 o padre
Werenfried visitou
novamente o Brasil
para abrir o escritório
da Ajuda à Igreja que
Sofre no país. Desde
então o assistente
eclesiástico nacional
é o padre Evaristo
Debiasi.


 Necessidade, amor e gratidão

ɤɤExemplo, anúncio e caridade

Estou convencido de que a construção de igrejas, a formação de padres
e religiosas e o apoio a eles são extremamente importantes, sobretudo nas
áreas de perseguição maciça aos cristãos: missão pelo exemplo, missão
pela divulgação da Palavra de Cristo,
missão pelas boas obras. Ali, a ACN
e toda a sua atuação são insubstituíveis. De um senhor da Áustria
ɤɤUm dever que satisfaz a alma

A ACN é uma obra de suma importância. É com muito prazer que



As cartas de vocês

todos os meses faço minha contribuição. Devemos ajudar, qualquer
que seja a importância, de acordo
com as nossas posses, cumprindo
assim o desejo de Jesus em ajudar o
próximo. Comentário no Facebook
da ACN Brasil
ɤɤOnde não posso ir, a ACN vai

Amo! Meu coração é missionario!
Tenho muitos desejos de ir onde a
ACN vai! Sei que com as minhas
doações eu impulsiono essa obra!
Comentário no Facebook da ACN
Brasil

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

“Senhor Jesus Cristo, eu vim de bem
longe para falar Contigo em nome
dos pobres. Aqui nesta terra a tua
Igreja é mais vulnerável do que em
qualquer outro lugar do mundo. O
campo de batalha no qual agora se
luta pelo futuro do teu reino está no
coração dos pobres. Agora me encontro nesta cidade maravilhosa, na
qual Tu estás de pé sobre esta montanha, à beira do oceano, de mãos
bem estendidas, teu olhar é sério e
melancólico. Tu vês a beleza ebúrnea
de Copacabana que se aconchega à
curvatura levemente palpitante do
mar. Uma bela cidade, Senhor, mas
bem que Tu vês também as terríveis favelas que se esgueiram morro
acima em todo o lugar onde a montanha não se adapta à moderna
arquitetura... Eu sei, Senhor, que
não posso te repreender, a repreensão atinge a nós. Aqui no corcovado
só está a tua imagem, um Cristo de
pedra, que foi transportado para
cá, peça por peça. O Cristo vivo que
devemos ser, toma finalmente posse de nós. Dá-nos a nobreza de nos
desapegarmos de todo o supérfluo,
não por medo, mas por uma consciência cristã do dever. Obriga-nos
finalmente à justiça e ao amor para
com todos os que amaldiçoam o teu
nome por não encontrarem em nós
a tua bondade. Amém.”
Pe. Werenfried
van Straaten
Fundador
da ACN
EcodoAmor
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Imagens do Cristianismo

Wurtzburgo, Alemanha
Cardeal Joachim Meisner,
arcebispo emérito de Colônia, no
congresso internacional da ACN
em março de 2015.
O Cardeal Meisner, que compartilhou
uma amizade duradoura e intensa
com o Padre Werenfried, faleceu
este ano, em 5 de julho.

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!

