
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

ORAÇÃO PARA 
OBTER A VIRTUDE 

DA CARIDADE

“Amorosíssimo Redentor meu, 
quão longe estou de me parecer 
convosco! Vós não fostes se-

não caridade para os vossos perseguidores 
e eu, rancoroso e odiento para o meu pró-
ximo. Vós rogastes com tanto amor pelos 
que vos crucificaram e eu só penso em 
tomar vingança de quem me desagradou. 
Perdoai-me, ó meu Jesus, não quero mais 
ser o que fui. Dai-me a força de amar os 
que me ofendem e lhes fazer o bem. Não 
me abandoneis à fúria das minhas paixões; 
não permitais que suceda separar-me ainda 
de vós. Ó Pai Celeste, não olheis para os 
meus pecados, mas olhai para Jesus Cristo, 
meu Salvador, que vos ofereceu a sua vida 
em sacrifício para a minha salvação. Pelo 
amor de Jesus, tende de mim compaixão 
e perdoai-me por vos ter ofendido tanto, 
especialmente pela minha pouca caridade 
para com o próximo. Amém!”

PEDIDOS DE 
ORAÇÃO

F

F

“Peço oração por todos os jovens 
que se encontram no mundo das 

drogas e dos vícios. Que o Senhor 
acenda no coração de cada um 
deles o amor por suas vidas.” 

(Josinete Vieira)

“Peço pelos acamados. Que 
São Camilo de Lellis interceda 
junto a Deus para a restituição 
da saúde do corpo e da alma.” 

(Maria das Graças Cruz)

“Peço oração por mim, por minha 
família e por todos os meus 

amigos. Em especial rezo pela 
vida do meu pároco, que Deus 
continue dando ânimo para ser 

luz àqueles que precisam.” 
(Edinalva Silva)

“Peço pelo Papa, bispos e padres. 
Desde já peço pelas eleições de 

2022, para que Deus ilumine e dê 
discernimento a todos os eleitores.” 

(João Victor Oliveira)

MENSAGEM 
DOS LEITORES

“Agradeço a Nossa 
Senhora pelas graças 
alcançadas. Glória e 

louvores a ti, Senhor!” 
(Luis Cláudio Bastos)

“Parabenizo a todos da 
editora e Revista Ave 
Maria pelo lindo tra-

balho de evangelização 
por meio da leitura. 

Acompanho o trabalho 
de vocês há anos!”
(Zilda Bertoldo) 
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