
Pedro Ballester
ORAÇÃO 

para a devoção privada

Pai do Céu, deste ao teu filho Pedro uma 
profunda e alegre Fé, amor pela Cruz e zelo para 
aproximar os seus amigos de Cristo. Ajuda-me 
também a oferecer o meu trabalho, as minhas 
alegrias e sofrimentos para o bem da Igreja e 
salvação de todos. Através das orações do Pedro, 
garante aquilo que agora Te peço (peça-se) e que 
também eu possa crescer cada dia na Fé e amor 
por Jesus, ao fazer Dele, com a ajuda de Nossa 
Senhora nossa Mãe, o centro da minha vida e do 
meu amor. Amen.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória.

Em conformidade com os decretos do Papa Urbano VIII, 
declaramos que em nada se pretende antecipar o juízo da 
autoridade eclesiástica, e que esta oração não tem qualquer 
finalidade de culto público.



 Pedro Ballester nasceu em Manchester a 22 de 
Maio de 1996. O mais velho de três irmãos, foi criado 
numa família católica alegre no norte de Inglaterra. 
Desde muito jovem destacou-se pela sua cordialidade 
e generosidade. Era conhecido por ser um estudante 
trabalhador, e um bom amigo de todos.
 No final da adolescência, a sua fé profunda 
levou-o a dedicar a sua vida a Deus no Opus Dei, 
procurando amar Jesus Cristo acima de todas as 
coisas através dos seus estudos, amizades e vida 
comum. Como membro numerário do Opus Dei, 
Pedro recebeu o dom do celibato apostólico e 
pôs-se completamente disponível para atender 
aos empreendimentos apostólicos e à formação de 
outros membros da Prelatura.
 Em Dezembro de 2014, pouco depois de ter 
iniciado na universidade, foi-lhe diagnosticado um 
cancro avançado da pélvis. Pedro viu a sua doença 
como uma oportunidade para abraçar a Cruz de 
Jesus, e ofereceu alegremente os seus sofrimentos 
ao Papa, à Igreja e a todas as almas. Ele declarou 
o quanto foi abençoado e considerava-se estar 
nos braços da Santíssima Virgem. A fortaleza e a 
serenidade com que suportou a sua doença até ao 
fim inspiraram numerosas pessoas a aproximarem-
se de Deus e da Igreja. 
 Pedro entregou a sua alma a Deus a 13 de 
Janeiro de 2018. Desde o próprio dia da sua morte, 
foram recebidos relatos de favores obtidos através 
da sua intercessão.
 Pede-se a quem obtiver graças o favor de as 
comunicar ao Prelatura do Opus Dei, 4 Orme Court, 
Londres W2 4RL. email: ocs.uk@opusdei.org

 Mais informações: pedroballester.org.uk

Com aprovação eclesiástica.
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