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durante a pandemia 
do coronavírus
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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 os cristãos sofrem perseguição 
religiosa, guerras, revoluções ou 
miséria.

Milhões de pessoas são beneficiadas 
direta e indiretamente todos os anos, 
por meio dos mais de 5 mil projetos 
apoiados pela ACN em mais de 140 
países, incluindo o Brasil. Tudo isso 
graças às centenas de milhares de 
benfeitores espalhados pelo mundo.

Eco do Amor é uma publicação 
mensal da ACN 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) 
de segunda a sexta das 8h às 18h

acn.org.br
atendimento@acn.org.br
(11) 96451-0050  WhatsApp

Endereço: Rua Carlos Vitor Cocozza, 149 
Vila Mariana · São Paulo · SP · 04017-090 
Brasil · (11) 2344-3740

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
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 Indique amigos e familiares para receberem gratuitamente o ‘Eco do Amor’: 
acesse acn.org.br; ligue para 0800 77 099 27 ou pelo WhatsApp: (11) 96451-0050

Indique um Amigo
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mariano

Pe. Martin M. Barta
Assistente Eclesiástico 

Internacional

O ano de 2020 vai entrar, sem dúvida, nos livros de história como 
o “Ano do Coronavírus”. No entanto, não é o vírus, mas Deus quem 
determina a história da humanidade e a conduz para o bem. Ao 
longo do tempo, Ele enviou profetas que indicavam o caminho para a 
salvação. Depois, Ele enviou seu Filho para que resgatasse o mundo 
e nós alcançássemos a filiação divina (cf. Gl 4,4). No entanto, mesmo 
após essa mudança de época, Deus não cessou de vir em nosso auxílio 
por meio dos santos.

Nos nossos tempos modernos Ele envia até mesmo sua própria Mãe a todas as 
partes do mundo para nos amparar nas grandes necessidades. É por isso que o 
tempo atual também é chamado de Tempo Mariano. Contra todas as expectativas 
dos cientistas, Maria nos anuncia um futuro cheio de alegria e de paz, embora 
não ocultando o fato de que a humanidade necessita de purificação e que pas-
saremos por situações dolorosas. Contra a desgraça, Ela nos mostra remédios 
simples, que todos podem aplicar: o uso de uma medalha, a fiel recitação do ro-
sário, a reconciliação, a consagração ao seu Coração Imaculado de Mãe, a leitura 
da Bíblia, o sacrifício feito por amor, a celebração dos sacramentos.

Foi com uma medalha que a Era Mariana começou em 1830 na Rue du Bac, 
em Paris. Nossa Senhora apareceu lá a uma simples religiosa, Catarina Labouré. 
Maria lhe revelou os tempos dolorosos que o mundo inteiro haveria de enfrentar. 
Então apresentou uma imagem à Irmã Catarina. A Virgem estava em pé sobre o 
globo terrestre, de braços abertos, com a Serpente debaixo de seu pé. Em suas 
mãos ela trazia anéis, dos quais emanavam raios luminosos. A religiosa ouviu 
interiormente: “Esses raios são o símbolo das graças que Maria alcança para os 
homens.” No entanto, alguns dos anéis não emanavam nenhum brilho. Maria 
explicou: “Essas são as graças que vocês se esquecem de pedir!” Em torno da 
imagem havia, escrita em letras douradas, a invocação: “Oh Maria, concebida 
sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós!” Depois apresentou o outro lado 
da imagem. No verso viam-se doze estrelas e a letra “M” entremeada insepara-
velmente com a cruz. Logo abaixo, dois corações feridos. Então a Irmã Catarina 
ouviu: “Mande cunhar uma medalha, de acordo com esta imagem. As pessoas 
que a levarem sempre consigo e que fizerem devotamente essa breve invocação 
experimentarão de modo todo especial a proteção de Nossa Senhora.” As primei-
ras duas mil medalhas foram cunhadas em 1832, exatamente nos meses em que 
a cólera se alastrava na França. Incontáveis curas e maravilhosas conversões 
ocorreram – foram tantas que a medalha recebeu o nome de “Medalha Milagrosa”.

Caros amigos, neste mês de maio acolhamos Maria em nossa casa para que 
ela possa revelar-se como nossa Mãe e Rainha. Então, por meio dela, terá início 
um novo tempo, um novo Pentecostes.

um
novo

tempo

   Palavra viva
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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. 4328-1 Cc. 56091-X // Banco Itaú: Ag. 0300 Cc. 08444-9 
                          Bradesco: Ag. 0108-2 Cc. 338660-0 // Santander: Ag. 3793 Cc. 13-000507-8 // Caixa Econômica Federal: Ag.     0245 Cc. 003 00001637-0 » Em nome de (favorecido): Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04 
 
                                                                                             Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,     o excedente será destinado a projetos semelhantes.

   Projeto do mês

Quando a ACN nasceu era uma época 
semelhante à de agora. O mundo precisava de 
esperança após a Segunda Guerra Mundial, e 
o Padre Werenfried conseguiu o impossível: 
tocou o coração de milhares para que 
ajudassem os inimigos de outrora.

Naquele momento, ele entendeu que ali estava 
socorrendo não apenas os necessitados de bens 
materiais, mas também os necessitados de amor 
e misericórdia. Ele via a mudança no semblante de 
cada benfeitor, que sentia a alegria em colocar as 
necessidades do próximo acima de suas próprias 
necessidades, que já eram grandes. Muitos senti-
ram, ali mesmo, a verdade bíblica que diz: “há mais 
alegria em dar do que em receber”.

TESTADOS NO AMOR
em tempo de   coronavírus

A frase que mais tem chegado à ACN, daqueles 
que precisam de ajuda, é: “por favor, não se es-
queçam de nós”. Na Índia, a Irmã Christin Joseph 
contou com voz trêmula ao telefone que milhares 
já foram dispensados dos seus trabalhos e estão 
voltando para suas casas a pé, com fome e debaixo 
de um calor de 39 graus, caminhando até mesmo 
centenas de quilômetros. Com seus 65 anos e mui-
ta determinação, a Irmã procura multiplicar sua 
ajuda, encorajando pequenas comunidades cristãs 
a chegarem, com ajuda da ACN, até os mais neces-
sitados e esquecidos.

Sabemos que o tempo atual é difícil para todos. 
O desafio é grande, mas a ACN se consolidou ven-
cendo desafios. Não vamos fazer apenas o que po-
demos fazer, mas sim o que devemos fazer, pois 
nossa força vem de Deus e, com Ele, podemos tudo, 
inclusive ajudar os que mais precisam em meio a 
esta crise sem precedentes.

A Irmã Christin 
Joseph estava 
com a voz 
trêmula ao 
telefone. Como 
muitos ela pede 
à ACN: “Não se 
esqueçam de 
nós”.
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A ACN apela ao seu coração mais uma vez. Este 
tempo difícil nos enche com a esperança de encon-
trar o seu coração cheio de caridade. Quanto mais 
exigente o tempo, maior deve ser o nosso amor.

A ACN intensificou seus pedidos de orações por 
você e por todos os benfeitores. Religiosas rezam 
por vocês nos conventos de clausura, bispos e pa-
dres nos escrevem dizendo que estão em oração, 
Frei Rogério Lima – o assistente eclesiástico da ACN 
Brasil – reza por você diariamente em cada Missa 
que celebra. Estamos bem próximos de você com 
nossas orações, sinta o amor da ACN chegando até 
o seu coração.

Tenha uma certeza: o mundo nunca precisou 
tanto da ACN como agora. E a ACN nunca precisou 
tanto de você como agora. Faça sua oração, pense 
nos que precisam ainda mais do que nós e faça a 
sua doação. Como sempre, sabemos que Deus, que 
não se esquece de um copo d’água oferecido, não 
se esquecerá do seu gesto de caridade.

                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. 4328-1 Cc. 56091-X // Banco Itaú: Ag. 0300 Cc. 08444-9 
                          Bradesco: Ag. 0108-2 Cc. 338660-0 // Santander: Ag. 3793 Cc. 13-000507-8 // Caixa Econômica Federal: Ag.     0245 Cc. 003 00001637-0 » Em nome de (favorecido): Ajuda à Igreja que Sofre (ACN Brasil). CNPJ: 01.950.436/0001-04 
 
                                                                                             Caso as doações superem a necessidade do projeto apresentado,     o excedente será destinado a projetos semelhantes.

Também na África, onde em muitos países a si-
tuação já era difícil, agora ela se torna dramática. O 
Padre Gaetán Kabasha, natural do Congo, diz que lá 
“há milhares de pessoas que vivem e se alimen-
tam nas ruas. Muitas não saberão para onde ir e, se 
conseguirem algum lugar, não conseguirão sobre-
viver”. Ele nos pede: “não abandonem a África”.

Aqui no Brasil, padres, religiosas e leigos con-
tinuam sua batalha diária – tomando os cuidados 
necessários para evitar a contaminação – mas sem 
deixar de ajudar os que mais precisam. Eles tam-
bém nos pedem: “não se esqueçam de nós”.

Para muitas pessoas no 
continente africano a ACN é a 
única a ajudá-los. Eles contam 
com sua doação.

Padres, 
religiosas e 
leigos continuam 
sua missão 
aqui no Brasil, 
contando com a 
ajuda da ACN.
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Para dar apoio aos padres e freiras que 
cuidam das comunidades mais vulneráveis do 
mundo, a ACN enviará uma ajuda emergencial 
aos que mais precisam. O objetivo é ajudar 
a mitigar o impacto da pandemia do 
coronavírus.  

Diante do aumento da angústia social em todo 
o mundo devido ao coronavírus, essa iniciativa vi-
tal ajudará os religiosos. Afinal eles perderam sua 
subsistência básica para continuar exercendo seus 
ministérios, como a administração dos sacramen-
tos, o ensino da fé, o cuidado com doentes e idosos, 
a ajuda aos pobres, a visita aos encarcerados e ou-
tros. A ajuda emergencial da ACN terá uma amplitu-
de global, auxiliando desde o Oriente Médio, Europa 
Central e Oriental, América Latina, Ásia e África. 

“Como a maré crescente de sofrimento huma-
no relacionada ao coronavírus é sentida em todo o 
mundo, a demanda por assistência espiritual e so-
cial está subindo rapidamente”, disse Thomas Hei-
ne-Geldern, presidente executivo da ACN. “É nosso 
desejo que esse auxílio emergencial, possível gra-
ças aos nossos benfeitores, ajude a aliviar o fardo 
de nossos corajosos religiosos, que também estão 
na linha de frente, levando o amor e a compaixão de 
Deus aos nossos irmãos e irmãs que sofrem. Agora, 
mais do que nunca, a luz e a esperança do Senhor 
são necessárias.” 

Enquanto o mundo está enfrentando a devas-
tação da pandemia, inúmeras comunidades nos 
países em desenvolvimento - já empobrecidas e 

ACN ajuda as comunidades mais vulneráveis 
do mundo durante a pandemia do coronavírus

AJUDA EMERGENCIAL
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   Ajuda Emergencial

As freiras da diocese 
de San Jose, nas 
Filipinas, repartem 
as doações de 
socorro para os 
moradores que 
sofrem em meio ao 
isolamento devido 
ao COVID-19.
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com recursos limitados - estão 
vulneráveis nesta crise. Elas 
frequentemente dependem da 
Igreja local para serviços so-
ciais, incluindo cuidados de 
saúde. 

“Estamos unidos em oração 
com os valentes e dedicados pa-
dres e freiras que se esforçam 
para servir as comunidades 
mais vulneráveis do mundo”, 
continuou Heine-Geldern. “É 
apenas uma gota em termos do 
que é e será necessário. Mas a 
Igreja desempenha um papel 
espiritual e pastoral particular-
mente vital no dia a dia das co-
munidades cristãs mais pobres 
do mundo. Devemos ajudar a 
fortalecer a rede de segurança 
que isso proporciona. Sou mui-
to grato aos nossos benfeitores 
que, apesar de suas próprias 
dores e dificuldades, estão au-
xiliando os que mais precisam. 
É um lindo gesto que está aju-
dando a manter viva a fé.” 

A promessa de ajuda mais 
uma vez foi feita tendo em vis-
ta a necessidade das comu-
nidades mais carentes. A ACN 
entende que cada pessoa que 
sofre em uma dessas comu-
nidades é o próprio Cristo que 
sofre. Ele se aproxima da hu-
manidade por meio das neces-
sidades e oferece a chance de 
amá-Lo e ajudá-Lo no irmão. 
Por favor, faça a sua doação e 
seja parte de mais esta iniciati-
va que sustenta a vida, levando 
a esperança e a ajuda concreta. 

Na Ucrâna, 
a religiosa 
prepara a 
Missa sem 
povo.

“Senhor, tende 
piedade de nós”, 
clama o mundo. 
E o Senhor está aqui. 
Dom Mario 
Moronta, Bispo 
de San Cristóbal, 
Venezuela, O leva 
pelas ruas.

Ao lado dos mais 
necessitados: 
pessoas recebendo 
suprimentos de 
socorro pelo próprio 
sacerdote, na Índia.



   Imagens do cristianismo

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

Participe você também desta Obra de Amor! 
Conheça o trabalho da Igreja pelo mundo, reze conosco para que os desafios sejam 
superados e partilhe um pouco do que possui com aqueles que mais precisam. Faça parte! 
  0800 77 099 27  |    atedimento@acn.org.br  |    (11) 96451-0050 WhatsApp  |    

Barquisimeto, 
Venezuela 
“Vem Maria, 
Mãe de amor, 
da misericórdia 
a flor, nossa 
angústia acalmar, 
dos perigos nos 
salvar...”



Thomas Heine-Geldern
Presidente Executivo 
Internacional

Já têm meses que a pandemia 
do coronavírus domina o mun-
do. A incerteza e a preocupação 
crescem. Todos buscam consolo 
e confiança. Não seria exatamen-
te este o momento de examinar 
a si mesmo e responder: até que 
ponto se confia em Deus? Essa 
confiança é incentivada pela in-
tercessão de Nossa Senhora, e 
podemos (e devemos) pedir in-
sistentemente à Santíssima Vir-
gem essa intercessão.

Através da família de minha es-
posa, adotei também para mim a 
seguinte oração a Maria:

“Vem Maria, Mãe de amor, 
Da misericórdia a flor, 
Nossa angústia acalmar, 
Dos perigos nos salvar. 
Onde falta a ajuda humana 
Teu carinho nos irmana. 
Tu, Maria, não desprezas 
Nós, teus filhos, nossas rezas. 
Mostra, oh Mãe, o teu alento 
Onde há luta e sofrimento. 
Vem Maria, Mãe de amor, 
Da misericórdia a flor!”

Neste tempo de angústia bus-
quemos refúgio em Nossa Se-
nhora, por meio da oração. E, por 
favor,  sem nos esquecermos dos 
nossos irmãos e irmãs da Igre-
ja sofredora e perseguida, pois a 
necessidade deles persiste!


