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Os Grupos de oração foram inspirados ao Padre Pio por algumas frases e considerações expressas pelo Papa Pio 

XII no início do seu pontificado. Na sua primeira encíclica”Su Pontificatus” escrita em 1939, quando a Segunda 

Guerra Mundial assolava a Europa, o Papa apresentava um quadro dramático da história daqueles anos. “Já 

começou sob vários aspectos, uma verdadeira hora das trevas, em que o espírito de violência e de discordia 

derrama sobre a humanidade o cálice sangrento de dores inarráveis”. 

O Padre Pio escutava e reflectiu. Sentia nas palavras do Papa o inconfundível tom profético dos espíritos 

iluminados. O Papa indicava aos crentes a Oração, como único meio eficaz para combater a “hora das trevas”. 

Dirigia-se em primeiro lugar a todos os sacerdotes: Se perguntardes que palavra de ordem reservamos no início 

do nosso pontificado, para os sacerdotres da Igreja católica, respondemos: “Rezai cada vez mais, e com maior 

fervor” e ainda: “Rezai veneráveis irmãos, rezai sem interrupção, rezai sobretudo quando ofereceis o divino 

sacrifício do amor”. 

Num documento posterior, o convite à oração era endereçado a todos: “Rezai, rezai, rezai: a oração é a chave dos 

tesouros de Deus, é a arma do combate e da vitória, e de cada luta a favor do Bem conta o mal.” 

O Padre Pio, que era uma “oração viva”, como alguém o definiu, comparando-o a S. Francisco de Assis, sentiu nas 

palavras do Papa, como um convite pessoal. E respondeu imediatamente com a generosidade dos santos. Incitou 

os seus confrades, os seus fiéis e sobretudo as suas filhas e filhos espirituais: “Deitemos mãos ao trabalho, 

arregaçemos as mangas, sejamos nós os primeiros a responder a este apelo, lançado pelo romano Pontífice”. 

A sua chamada não caíu no vazio. Aqui e ali, por toda a Itália, começara, a formar-se grupos de pessoas que, em 

nome Padre Pio, se reuniam duas vezes por mês, para rezar pelas intenções do Papa e da Igreja. Em pouquíssimo 

tempo, esses grupos transformaram-se numa multidão silenciosa.  

No princípio chamavam-se “grupos de Oração Casa Alívio do Sofrimento”, porque na concepção do Padre 

deveriam estar intimamente ligados ao hospital; ele queria que a oração fosse o fundamento da sua obra a favor 

dos doentes, de modo a aliviar os sofrimentos físicos, não só através da ciência, mas também da medicina 

espiritual que é precisamente a oração. Mais tarde passaram a ser uma realidade autónoma, conservando 

apenas a denominação “grupos de oração”. No entanto, a ligação com a “Casa alívio do Sofrimento” tem-se 

mantido sempre. 

O apelo à constituição de grupos de oração em todas as cidades e em todos os países, foi lançado oficialmente 

em Agosto de 1950: “É tempo de nos unirmos, é tempo de cerrar fileiras, criando uma verdadeira unidade de 

intenções e de acção. 

A resposta superou todas as expectativas. Os grupos surgiam de toda a parte. Até no Vaticano se formou um que 

se reunia para rezar na Basílica de S. Pedro, frente ao túmulo de S. Pio X. 

Também os nossos corações se abriram ao pedido do Santo Padre Pio e respondendo ao seu apelo, reunimo-nos 

a cada primeiro sábado de cada mês para orar, com o propósito de agradecer, entregar as nossas súplicas e 

comungar com o Pai. 

Também tu irmão, estás convidado, junta-te ao Grupo.  

Vamos fortificar-nos no Amor do Padre Pio. 


