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Querido amigo, neste mês de Setembro a 
Igreja celebra a memória de São Pio de Pietrelcina 
(sacerdote católico, da Ordem dos Frades 
Menores Capuchinhos), que ainda em vida foi alvo 
da veneração popular, principalmente por seus 
dons espirituais, como: a bilocação, a levitação, 
das curas milagrosas e que exalava perfumes. 

Queremos propor para este mês um itinerário 
de oração com o baluarte da nossa Comunidade. 
São Padre Pio recomendava a todos que 
rezassem sempre. Seus filhos e filhas espirituais 
começaram a reunir-se para rezarem juntos. 
Segundo São João Paulo II quando se dirigiu aos 
grupos de oração formado por São Padre Pio estes 
são: “A imitação da primitiva comunidade cristã de 
Jerusalém, que num só coração era assídua à 
oração”. 

Vamos então seguir o roteiro de oração 
retiradas dos escritos de São Padre Pio. Vamos 
propor que durante o mês de setembro todos os 
dias você faça uma leitura espiritual e tenha uma 
atitude prática. 

DE 05 À 10 DE SETEMBRO: 

Leitura espiritual: “... Jesus não deixa de 
aliviar os meus sofrimentos, pouco a pouco, ou 
seja, falando ao meu coração. Oh, sim, meu Pai, 
como Jesus é bom comigo! Oh, que precioso 
momentos são esses! É uma felicidade que não sei 
a que comparar; é uma felicidade que somente nas 
aflições o Senhor me deixa provar.  

Nesses momentos, mais do que nunca, o 
mundo todo me aborrece e me pesa; nada desejo, 
a não ser amar e sofrer. Sim, meu Pai, também em 
meio a tantos sofrimentos sou feliz, pois parece 
que ouço o meu coração palpitar com o de Jesus. 
Então, imagina quanta consolação devem infundir 
em meu coração o fato de saber possuir, quase 
com certeza, Jesus.   

É verdade que as tentações as quais estou 
sujeito são muitíssimas, mas confio na divina 
providência para não cair nos laços do insidiador... 

... Oh! Como desejei ardentemente, nesses 
momentos, ter alguém que me ajudasse a moderar 
as ansiedades e as chamas pelas quais o meu 
coração é agitado! ... (Carta  escrita em 04 de 
setembro de 1910 ao seu diretor espiritual Padre 
Bento)

Atitude Prática: Colocar no coração de Jesus 
o que aflige o seu coração.  

DE 10 À 20 DE SETEMBRO: 

Leitura espiritual: “.... o demônio, caro Pai, 
cont inua a mover  guerra contra mim e 
desventuradamente não se deixa dar por vencido. 
Nos primeiros dias em que fui colocado à prova, 
confesso a minha fraqueza, estava quase 
melancólico; mas depois, pouco a pouco, a 
melancolia passou e comecei a me sentir um 
pouquinho aliviado. Ao orar depois aos pés de 
Jesus, pareço não sentir de fato nem o peso do 
cansaço que foi causado ao vencer, já que fui 
tentado, nem o amargor dos desprazeres.

As tentações que dizem respeito à minha vida 
secular são as que mais tocam o meu coração, 
ofuscam-me a mente, me fazem suar frio e, diria, 
me fazem tremer da cabeça aos pés. Em tais 
momentos, os olhos me servem apenas para 
chorar; vou me confortando e encorajando apenas 
ao pensar naquilo que o Senhor me sugeriu em 
suas cartas.   

Também ao subir ao altar, meu Deus! sinto tais 
assaltos, mas tenho Jesus comigo; o que poderei 
temer?...  (Carta escrita dia 19 de março de 1911 
novamente para o seu diretor espiritual Padre 
Bento)

Atitude Prática: Reconhecer diante de Jesus 
as tentações que procuram te roubar e sentir que 
Jesus está contigo.  

DE 20 À 30 DE SETEMBRO: 

Leitura espiritual: ... o coração de Jesus é o 
meu, permita-me a expressão, se fundiram. Não 
era mais dois corações que batiam, mais um só. O 
meu coração desapareceu como uma gota d`água 
que se perde no mar. Jesus era o paraíso, o rei. A 
alegria em mim era tão intensa e tão profunda, que 
não mais pude [me] conter; as lágrimas mais 
deliciosas inundaram meu rosto...”  (Carta escrita 
ao Padre Agostino de San Marco no dia 18 de abril 
de 1912.)

Atitude Prática: Ler e meditar no escrito de 
Padre Pio sobre o “fundir” os corações. Peça a 
Jesus essa graça para o seu coração. 

Que as orações à São Padre Pio possam 
fortalecer e também que consiga trilhar um 
caminho de Santidade. 

Deus abençoe!  Abraço Fraterno!
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Para falar do centenário dos estigmas de Padre 

Pio, um dos temas atuais nestes últimos dias, e dos 

três grandes mistérios deste santo, Debora 

Donnini entrevistou Stefano Campanella diretor de 

Tele Radio Padre Pio.

Esta visita do Papa Francisco tem o centro nos 

estigmas. Como Padre Pio viveu os estigmas?

Tudo começa a partir do momento em que Padre 

Pio foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 

1910. Naquela ocasião, ele preparou uma 

pequena imagem de lembrança na qual ele 

escreveu na mão que queria ser como Jesus: um 

sacerdote santo e uma vítima perfeita. Então, de 

suas cartas, descobrimos que ele havia feito várias 

vezes a oferta de si mesmo ao Senhor para obter a 

conversão dos pecadores e a purificação das 

almas no Purgatório. Poucas semanas após essa 

oferta de si mesmo, o Senhor lhe respondeu a 

Pietrelcina, exatamente no distrito de Piana 

Romana que será visitado pelo Papa, enquanto 

rezava sob um olmo, através do dom dos estigmas.

Então, como ele estava confuso com esses sinais 

visíveis, ele pediu ao Senhor para que os sinais 

visíveis desaparecessem e deixassem apenas a 

dor. Isso aconteceu por alguns anos. Então, em 20 

de setembro de 1918, os estigmas voltaram a se 

tornar visíveis e permaneceram ao longo de sua 

vida; desapareceu gradualmente nos últimos 

meses antes da sua morte. Quando foi a realizada 

inspecção no corpo de Padre Pio, imediatamente 

após sua morte, o médico assistente, que também 

era o prefeito de Pietrelcina, Professor Sala, 

observou que os estigmas haviam desaparecidos 

completamente sem deixar nenhum traço de 

cicatriz. Isto, de acordo com a ciência, é chamado 

de absurdo fisiopatológico.

Quanto aos estigmas do padre Pio, tanto São João 

Paulo II quanto Bento XVI se concentraram nesse 

aspecto, falando precisamente da oferta de si 

mesmo que Padre Pio fez em semelhança à Cristo. 

Algumas vozes no passado, no entanto, 

expressaram perplexidade. Você teve a 

o p o r t u n i d a d e  d e  e s t u d a r  a  q u e s t ã o 

completamente. Que ideia foi feita?

Devo dizer com um pouco de lamentação que as 

vozes que expressaram perplexidade sobre a 

autenticidade dos estigmas do padre Pio, foram 

caracterizadas pela falta de consciência de tudo o 

que era o aprofundamento que a Igreja queria fazer 

para verificar a confiabilidade do fenômeno.

Em 1919, três médicos vieram ver os estigmas do 

Padre Pio, por ordem dos principais superiores da 

ordem e também do Santo Ofício, que produziu 

três relatórios; Um segundo relatório datado de 

1925 foi feito por um dos três médicos.

De todos esses relatórios surge a autenticidade do 

fenômeno. Dois dos três médicos o chamavam de 

fenômeno cientificamente inexplicável; O terceiro, 

o professor Amico Bignami da Universidade La 

Sapienza de Roma, pediu um experimento: 

envolvendo as mãos do Padre Pio por oito dias, 

impedindo-o de usar qualquer substância para 

manter os estigmas vivos. Ele garantiu que depois 

de oito dias eles seriam curados. Este experimento 

foi realizado graças a três frades que enfaixaram 

as mãos e os pés de Padre Pio; Após oito dias, os 

estigmas estavam sangrando mais do que antes.

O senhor acabou de publicar um livro: "Os Três 

Mistérios do Padre Pio", no qual se concentra em 

três circunstâncias muito particulares relacionadas 

à morte de São Pio de Pietrelcina ...

O primeiro mistério, através de uma série de 

testemunhos, alguns dos quais inéditos, consegui 

reconstruir antes de tudo que Padre Pio conhecia o 

momento exato de sua morte.

O segundo mistério, no entanto, do qual não há 

vestígio de novidade, embora tenha sido publicado 

apenas na Positio do julgamento em um único 

livro, diz respeito à possibilidade de ter concedido 

a uma de suas filhas espirituais de testemunhar a 

sua morte, apesar de não estar fisicamente no 

convento, porque quando Padre Pio morreu, 

estava no seu claustro.

O  t e r c e i r o  m i s t é r i o  d i z  r e s p e i t o  a o 

desaparecimento dos estigmas sem deixar 

cicatrizes, porque cada ferida - dizem os médicos - 

q u a n d o  é  p r o d u z i d a ,  d e s e n c a d e i a 

automaticamente um processo de reconstrução 

com tecido cicatricial. Em vez disso, quando a 

inspeção foi realizada no corpo de Padre Pio após 

sua morte, descobriu-se que seus estigmas - 

atestados em sua autenticidade por três médicos - 

haviam desaparecido, sem cicatrizes.
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 O jardineiro ressuscitado tem cuidado do 
jardim da minha alma para que ressuscitada e 
cuidada por Ele eu possa ser capaz de fazer aquilo 
pelo qual Ele me preparou a vida toda, desde 
criança, ajudando a mãe a cuidar da vó, vô, irmã, e 
mais tarde da mãe e irmão. Foi o próprio Deus que 
em toda a minha história e apesar de minhas 
fraquezas quem infundiu em mim o desejo de 
cuidar da salvação das almas. É Ele quem inflama 
o coração de sua esposa do desejo de se unir a 
Ele.

 Gratidão a Deus por todas as maravilhas 
que Ele fez em minha vida, um grande abraço 
fraterno a todos!

 Graça e Paz! Queridos leitores.

 Estamos no mês em que a Igreja dedica um 
olhar mais atencioso a Palavra de Deus, por isso, é 
uma imensa alegria poder testemunhar o chamado 
de Deus em minha vida para a vocação ao celibato 
que é uma resposta generosa e de gratidão ao 
Verbo encarnado por amor a mim e a todos nós. É 
o Pai quem chama no seu Filho por meio do 
Espírito Santo, sua Palavra vai se tornando cada 
vez mais viva e eficaz em nossa vida e assim 
vamos dando passos na caminhada e aos poucos 
descobrindo a vontade de Deus em nossas vidas.

 Comigo não foi diferente cada passo na fé 
foi um facho de luz Divina me mostrando o Seu 
desejo de que meu coração fosse indiviso, ou seja, 
inteira e somente do Senhor. Minha primeira 
experiência foi com o crucificado ao contemplar 
uma cruz bem grande em um salão de palestra, 
após ter aprendido que vida fraterna é beijar as 
feridas do irmão e que as vezes essas feridas 
podem estar fedendo. Então decide beijar a cruz, 
as feridas de Jesus também no irmão, pois foi isso 
que Deus fez comigo, beijou cada uma de minhas 
feridas e as beija até hoje.

 Esse chamado é mais forte do que a nossa 
própria vontade, por mim mesma nada teria feito 
de bom, é o Espírito quem nos impele a continuar 
seguindo o crucificado e progredindo no amor 
Divino que purifica o nosso amor humano, quantas 
vezes por fraquezas quis desistir, mas o Seu Amor 
não deixou! Hoje sou prisioneira desse amor, já 
não posso mais viver sem Cristo. Ele purificou o 
meu amor interesseiro nas suas graças e 
consolações, que foram muitas em minha vida, em 
um amor mais disponível. Portanto, por graça 
Divina e pela sua miser icórdia,  com os 
compromissos definitivos ao celibato, o Amor que 
me explicou tudo, agora me ensina a caminhar 
com Ele.

Estou no segundo ano de celibato definitivo, estou 
aprendendo a ser esposa, aprendendo a agradar a 
Deus e não aos homens, aprendendo a amar mais 
do que ser amada! Aprendendo a me configurar 
com Cristo, ser uma só com Ele. Assim como um 
casal depois do matrimônio não são mais dois e 
sim um só e vão aprendendo a viver como um só. 
Eu também estou aprendendo a viver como uma 
só alma com Cristo não mais interessada em 
receber, mas em se doar por amor a Deus e pela 
salvação das almas.

Missionária da Comunidade Católica Presença



Presença Kids

HORA DA PINTURA

PADRE PIO 
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Presença Kids HORA DA HISTÓRIA

Caça Palavras
Vamos brincar de Caça Palavras? Nele contém algumas palavras sobre vocação!

 Será que você irá acertar?Preparados! Vamos lá!
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Estigmas
Frade

Humilde
Padre

Pobre 
Virtuoso

Padre Pio

Em Pietrelcina, na Itália, nasceu um menino chamado Francisco de uma família 
católica, ele era muito obediente e sempre estava falando com seu anjo da 
guarda. 

Com 15 anos despertou em seu coração uma enorme vontade de uma vida 
religiosa e então foi para o centro da cidade onde desejava se tornar Frade. 

Sua devoção e amor pelo evangelho só aumentava a cada dia, com 23 anos se 
tornou sacerdote e era conhecido como o Padre Pio.

Em um certo momento estava em intensa oração e recebeu os sinais de Jesus 
em seu corpo, porém, ele mesmo não entendia o que Deus queria, pois sentia 
dores todo dia durante 50 anos.

Mesmo idoso ele ficava em torno de 8 horas no confessionário, chegou a 
confessar mais de 2 milhões de pessoas. Pouco antes de falecer, os sinais de 
Jesus sumiram do seu corpo. 
Morreu no dia 23 de setembro de 1968. 

Pietrelcina
Franciscano



Seja Mãos Missionárias

Loja Presença

 Torne-se sócio e nos ajude a levar a Presença de Deus por toda parte!
Sua contribuição, que pode ser feita por boleto bancário, cartão débito/crédito ou 
depósito bancário. 

Para realizar o seu cadastro entre em contato pelo telefone (19) 99649-2369 
ou pelo site www.comunidadepresenca.com.br .  Faça o seu cadastro!!

‘‘Aquele que ajuda uma obra de evangelização tem 
méritos de evangelizador”. São Paulo VI

‘‘
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Ligue:
(19) 99859-1051

@vesti_presenca

@confeccao.presenca	

Entre em contato conosco pelo site ou pelo telefone e adquira produtos de evangelização. 

Quando você adquire qualquer produto nosso, está ajudando a Comunidade Católica 
Presença a continuar evangelizando.

Use produtos que evangelizam, use produtos Presença!



Comunidade Católica Presença
Sítio Cidade Nova - Zona Rural
Cidade São José do Rio Pardo - SP
Telefones: (19) 3680-0095 ou 99637-9239
facebook.com/comunidadepresenca
Site: www.comunidadepresenca.com.br
Espaço Presença 
Telefone: (19) 3608-1113 ou 99638-6250
Endereço: João Paulino de Carvalho 233 – João de Souza
CEP.: 13.720-000 – São José do Rio Pardo, SP

Colabore com esta

25 anos levando a

756 – Sicoob Agrocredi
Agência: 3125

Conta: 1.131.648-9
Comunidade Católica Presença

CNPJ: 31.602.158/0001-65

Presença de Deus

Obra de Evangelização

@comunidadecatolicapresenca@comunidadepresenca	

Comunidade	Católica	Presença

Pré-Evento Mulheres Restauradas

Semana Mulheres Restauradas - Onlinne

Lucimar Maziero Rebecca Athayde Juliana de PaulaGeraldinho e Debora 

Lucimar Maziero
e Raquel Carpenter

Lucimar Maziero
e Deia Camargos

Lucimar Maziero
e Luzia Santiago

Lucimar Maziero
e Roberta Castro


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

