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Grupo de Oração ao Padre Pio 

 

Boa tarde, Irmãos, bem-vindos; é com muita alegria que vos saúdo neste novo ano.  

 

A dinâmica do grupo mantém-se. Vamos ler um texto escrito pelo Santo Padre Pio, rezar a coroinha 

onde vou introduzir uma prece, pelo menino Tiago, um menino com problemas oncológicos e que tem 

esperança num tratamento em Espanha. Este pedido chegou através de uma mensagem enviada para 

a página do Facebook do grupo de Oração "No Amor do Padre Pio"., depois o terço e a Santa Missa. 

 

O Primeiro dia do Ano 

 

"Oh, irmãos, comecemos hoje a fazer o bem, porque não temos feito nada até agora." Estas palavras, 

que o Seráfico Pai São Francisco aplicava a si mesmo na sua grande humildade, façamo-las nossas para 

começar este novo ano. Realmente não temos feito nada até agora ou, pelo menos, muito pouco. Os 

anos passaram-se entre auroras e pores-do-sol, sem que nos perguntássemos em que os 

empregamos, se não há nada que reparar, para adicionar ou remover à nossa conduta. Temos vivido 

sem pensar, como se um dia o Juiz Eterno não nos peça contas das nossas obras e de como usamos o 

nosso tempo. Em vez disso, devemos minuciosamente explicar cada movimento de graça, de cada 

santa inspiração e cada vez que ele se nos apresentou para fazer o bem. A menor transgressão contra 

a lei de Deus será levada em consideração! Ai de nós! Não será hora de repetir assustados e 

aterrorizados pelo justo juízo de Deus. 

E se depois Deus tiver de pronunciar esta frase: «Vai, servo infiel, para o fogo eterno», tudo terá 

acabado definitivamente para nós, ou melhor, começará um tempo sem fim de atrocíssimos 

sofrimentos e intermináveis espasmos. Então, gostaríamos de voltar atrás um só minuto para reparar 

o passado, para pagar. Ficaríamos felizes se pudéssemos ficar naquela horrenda prisão séculos e 

séculos, desde que nos fosse concedido voltar à Terra para fazer melhor uso do tempo. No entanto, 

uma vez que soe a nossa última hora, o nosso coração parar de bater e esta tiver acabado para nós, é 

o momento de mérito ou demérito. A morte encontrar-nos-á tal qual nos apresentamos a Cristo como 

Juiz. Os nossos gritos de súplica, as nossas lágrimas e os nossos suspiros de arrependimento, que 

ainda na terra teriam servido para ganhar o coração de Deus e seríamos capazes, com a ajuda dos 

Sacramentos, fazermo-nos santos, hoje não valem nada, pois o tempo de misericórdia chegou ao fim e 

agora começa o tempo da justiça. 

Uma única palavra, ou melhor, somente duas, resumem todo o nosso tempo de amanhã: Nunca, 

nunca!!! Sempre, sempre!!! Nunca, nunca mais podes desfrutar da doce visão de Deus, nunca mais 

terás como amigos a Virgem Santíssima e todos os Santos; nunca mais terás a teu lado aquele Anjo 

Custódio o qual um dia te recusas-te a ouvir, revelando os seus apelos constantes e amorosos; nunca 

mais te unirás aos entes queridos que amas-te na terra e que não conseguiste imitar a vida de 

santidade; nunca mais te será concedida a graça de ver Jesus resplandecente de glória a vir ao teu 

encontro, mostrando-te as feridas brilhantes dos seus Sagrados Membros e da sua costela, que 

derramou todo o seu sangue divino para te redimir… Agora pedes e invocas uma única gota, mas nem 

hoje nem nunca te será concedida. Estarás sempre na companhia dos malditos, os teus olhos se 

aterrarão ante os mais terríficos espetáculos, os teus ouvidos as mais inimagináveis e horrendas 

blasfêmias, todos os teus sentidos serão martirizados de modo indefinível e a tua alma, que não 

poderá desfrutar nem ver Deus, seu infinito Bem, submergida no desespero e na dor se amaldiçoará a 

si mesma e ao Senhor; sempre, sempre! 
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Ó, Deus da minha alma, que triste destino me espera se eu hesitar em mudar a minha vida e a estimar 

o tempo que a tua Bondade me concede! Quem está tempo, não o deixe passar em vão, não deixe 

para amanhã o que pode fazer hoje; do bem de "amanhã" estão os poços repletos. E quem nos 

garante que viveremos manhã? Escutemos a voz da nossa consciência, a voz do Real Profeta: "Se hoje 

ouvirdes a voz do Senhor, não tapeis os ouvidos." Saímos e aproveitemos, porque somente o momento 

presente está em nosso poder. Não interponhamos tempo entre instante e instante, pois este não nos 

pertence. Pela graça de Deus estamos a viver o começo de um novo ano, este ano do qual apenas o 

Senhor sabe se veremos o fim, deve ser totalmente utilizado para reparar o passado, a preparar o 

futuro e, juntamente com boas intenções venham as obras santas. Oh, sim, vamos fazer isso! Depois 

de tentarmos a felicidade eterna, vamos ter alegrado o dulcíssimo Coração de Jesus e vamo-nos sentir 

empurrados para fazer o bem aos nossos irmãos, que incentivados pelos nossos exemplos, também 

caminharão pela senda da justiça e do amor. Digamos a nós mesmos, plenamente convencidos de 

dizer a verdade: alma minha, começa hoje a fazer o bem, porque não fizeste nada até agora. 

Façamos todo o possível para nos mover de forma eficaz na presença de Deus. Repitamos muitas 

vezes a nós mesmos: Deus me vê e como me vê me julga. Façamos que Ele sempre veja em nós só o 

bem. Previnamo-nos contra o mundo e as paixões que, como animais ferozes, atentarão contra o 

nosso eterno bem eterno e na nossa fraqueza percamos a confiança na ajuda divina, pois aquele Deus 

que nos propusemos ver e ter esculpido diante da nossa mente, está sempre pronto para nos vir 

ajudar. Ele, sempre fiel às suas promessas, vendo-nos lutar bravamente, enviará os seus Anjos para 

nos suportar no teste. A palma da glória não é reservada mas a quem luta como um valente até ao 

final. Que comece então este ano a nossa santa batalha. Deus nos assistirá e coroará com um eterno 

triunfo. Graças a Deus” 

Santo Padre Pio 

 

Recitação da Coroinha que o Santo Padre Pio fazia diariamente. 

Recitação do terço. 

BOM ANO, com Paz, Amor, Misericórdia, Alegria, Saúde. 

 

A Paz do Senhor esteja sempre connosco. 

Amém. 

 


