
A Revista Ave Maria inicia este novo ano repleta de novida-
des para você, leitor(a). Insistimos, ao longo de 2021, em 
trazer pautas positivas, não obstante todas as dificuldades 

enfrentadas no país devido a diversas circunstâncias, entre elas o 
ainda desenrolar da pandemia, seus desdobramentos na economia 
e na vida da população, sobretudo daquela mais pobre.

Nossa perspectiva é que o ano de 2022 seja melhor, queremos 
acreditar que tudo irá melhorar; mediante fé e oração conseguiremos 
lograr dias melhores. No entanto, mesmo que de maneira anteci-
pada, não podemos nos esquecer que neste ano seremos marcados 
por um grande evento; não nos referimos à Copa do Mundo, mas 
às eleições, em que teremos a possibilidade de traçar os próximos 
quatro anos do país. Não podemos deixar de nos preparar, desde 
já, sobre as escolhas que faremos...

Nossa matéria de capa, intitulada “Fé e superação: as perspecti-
vas para o novo ano”, quer ser um alento. Narramos experiências, 
situações de grandes dificuldades e também traçamos pinceladas de 
esperança: para as pessoas, para a sociedade, nos negócios; esperança 
de um mundo melhor, do surgimento de mais ações solidárias, de 
que após uma grande tormenta paira aquela paz rejuvenescedora.

Finalmente, que este ano de 2022 seja para você, sua família e 
todas as pessoas que o(a) cercam, quiçá, um novo recomeço; não de 
promessas nos primeiros dias do calendário, mas de ações efetivas, 
transformações concretas e palpáveis no dia a dia, que tornarão seus 
dias cada vez melhores e mais leves para suportar as provações 
inerentes à nossa existência.

Feliz 2022 e sigamos “andando” com fé!

EDITORIAL

Notas Marianas

Entre as mundanas alegrias que mais perturbam o espirito do homem, desvairando 
a mente e transtornando o coração, destaca-se com certeza a do noivado 

e casamento. Devendo ter o varão o juizo mais assentado e toda sua alma no 
equilibrio que lhe pode dar a intelligencia mais brilhante, a superioridade das 
forças que desvanece o temor do inimigo e o facil expediente que lhe dá para os 
negocios a experiencia da vida.
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ANDAR COM FÉ NÓS VAMOS

AS BODAS DE CANÁ E A PRESENÇA DE MARIA


