
QUEREMOS SABER A SUA OPINIÃO 
Envie uma mensagem pelo 

nosso site ou uma carta para 
Rua Martim Francisco, 636, 2º andar, Santa Cecília,

São Paulo, CEP 01226-002

QUER GANHAR LIVROS DA 
EDITORA AVE-MARIA? 

Todos os meses sorteamos 
prêmios nas nossas redes 

sociais. Participe!

ESPAÇO DO LEITOR

PEDIDOS DE ORAÇÃO

“Peço por minha 
família, amigos, 

conhecidos e também 
por todos os enfermos 

do mundo. Que o 
Senhor cure todos de 
suas enfermidades. 

Amém!” 
(Irene Silva)

“Quero pedir a graça 
de um emprego. 

Peço também pela 
saúde da minha 

filha, que se encontra 
com covid-19.”

  (João Paulo Bueno)

“Rezo pelos padres, 
bispos e pelo Papa 

Francisco para 
que tenham ânimo 
de continuar sua 

missão e anunciando 
o Evangelho.”

 (Maria Benedita 
Vicente)

“Por todas as 
equipes da Pastoral 

da Comunicação 
por todo o Brasil, 
para que possam 
desempenhar a 
sua missão.”

 (Fábio Fernando 
Torrezan)

“Pela pandemia, 
para que tenhamos a 
graça de voltar com 
a normalidade que 

era nossa vida.” 
(Altelino Junior)

“Por minha situação 
financeira.”  

(Maria Helena Silva)

ENVIE A SUA OPINIÃO OU

PEDIDO DE ORAÇÃO

PARA ESTE ESPAÇO.

CONTRIBUA PARA OS

ASSUNTOS DA REVISTA.

Participe! 

6 • Revista Ave Maria  |  Outubro, 2021 www.revistaavemaria.com.br



ORAÇÃO A SÃO 
JOÃO PAULO II

Ó, São João Paulo II, da janela do Céu, dá-nos a tua bênção! Abençoa 
a Igreja, que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar 
corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e 

todos a Jesus! Abençoa os jovens, que também foram tua grande paixão.

Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto para encontrar 
a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias, 
abençoa cada família! Tu percebeste a ação de Satanás contra essa 

preciosa e indispensável faísca do Céu que Deus acendeu sobre a Terra.

São João Paulo II, com a tua intercessão, protege as famílias 
e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo 

inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te 
opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor; 

roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz. 
Ó, São João Paulo II, da janela do Céu, onde te vemos junto a 
Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus! Amém!
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