
A Revista Ave Maria completa 124 anos de história neste mês de maio. Nesta 
edição, recordamos o papel importante que a publicação teve, e tem, no 
Brasil há mais de um século, cumprindo sua missão de suma importância 

na evangelização e se tornando canal importante de comunicação entre a Igreja 
e o povo de Deus. A Editora Ave-Maria, juntamente com os padres Claretianos, 
congregação responsável tanto pela Revista Ave Maria quanto pela editora, e todos 
os seus colaboradores comemoram, com vocês, leitores e leitoras, mais esta data 
importante.

Nesta edição, queremos também recordar as mães, cujo dia delas comemoramos 
também neste mês. Exaltamos e rendemos graças a Deus por elas, tanto aquelas 
que se alegram com seus filhos quanto aquelas que já partiram para a casa do 
Pai. Por essas rezamos, de modo especial, neste mês e pedimos ao Senhor que as 
acolha em seu descanso eterno.

Seguimos, neste mês mariano por excelência, rezando, enquanto Igreja, por 
todos aqueles que sofrem, em especial pelas vítimas da guerra deflagrada no Les-
te Europeu; pedimos ao Senhor, pela intercessão amorosa de Nossa Senhora de 
Fátima, por todos as vítimas de tamanha violência. Rezamos pelo povo ucraniano 
e não deixamos de rezar pelos governantes dos países envolvidos, de modo que 
brotem em suas consciências, por meio da ação do Espírito Santo, decisões que 
levem o mundo sempre a lutar pela paz, não pela guerra.

Que o Coração Imaculado de Maria abençoe você, sua família e todos aqueles 
que imploram à Mãe a intercessão junto de Deus. Amém.

EDITORIAL

Notas Marianas

O mundo catholico celebra no mez de maio a mais encantadora e suave das creaturas 
que acolheram e ampararam os passos do divino Salvaor. É o mez consagrado 

a Nossa Senhora. Maria, a piedosa mulher, a esposa de José, teve a honra, excelsa 
entre todas, de ser a escolhida, entre as virgens, para conceber Jesus.
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