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Ano VIII – Nº 360 – 12 de Fevereiro de 2019

Padre Pio
adre Pio, cujo nome civil era Francesco PForgione, nasceu em Pietrelcina – a 

primeira estação depois de Benevento, na 
linha férrea Benevento-Avellino, 74 anos 
contando com sua morte. Em 1902 ou 
1903, entrou para os capuchinhos 
Província de Foggia e, por causa do 
noviciado e dos estudos, passou de 
convento em convento; mas, muitas vezes, 
as condições de saúde obrigaram-no a 
regressar para respirar o ar da terra natal. 
Diziam que tinha uma broncoalveolite; na 
realidade, os exames médicos nunca 
confirmaram isso; como vivi com ele, 
durante oito dias, fiquei com a impressão de 
que, na verdade, sofria da tal doença; mas 
trata-se de uma simples impressão, 
produzida mais por uma tossezinha que se 
notava no religioso e que, geralmente, 
caracteriza os doentes pulmonares. Numa 
das suas frequentes permanências em 
família, Padre Pio foi ordenado sacerdote, 
em agosto de 1910.



oi sempre um ótimo religioso: todos são unânimes em dizer, tanto sacerdotes quanto confrades. Ainda Fjovem estudante, era tão estimado pela sua piedade e pelo seu espírito de observância que alguns 
superiores até recorriam a ele para se aconselhar e, na verdade, faziam-no com tão pouca prudência que 
provocavam contestações e suscitavam má disposição entre os religiosos, que julgavam inspiradas pelo Padre 
Pio eventuais providências que, então, os superiores viessem a tomar. Os padres que assim agiam eram: o 
Padre Agostino de San Marco in Lamis, que depois se tornou definidor provincial, e o Padre Benedetto, 
também de San Marco in Lamis, que se tornou adstrito ao Collegio Internazionale, via Boncompagni. Mas, 
repito, isso em nada impede que a boa estima para com o Padre Pio seja geral. Oarcipreste Prencipe, 
interrogado sobre as virtudes do padre – obediência, humildade etc. –, depôs que parece que as pratica. 
Levantou uma dúvidas sobre a obediência: “Só sei, através de um religioso do convento, que o padre 
provincial tinha proibido as conversas na hospedaria, mas o Padre Pio as manteve”; entretanto, quando o 
interroguei a respeito disso, explicou que o padre provincial lhe concedeu que fizesse cessar essas conversas 
gradualmente e que, na realidade, procurou eliminá-las pouco a pouco. Portanto, conclui-se que não 
desobedeceu ao superior. O cônego Palladino, embora reprovasse a ação de certos religiosos e de certas 
mulheres, disse que Padre Pio era um bom filho, pessoa de oração e bom sacerdote; o Padre Lorenzo, superior, 
declarou que o considerava exemplaríssimo quando jovem e, agora, um homem simples, sem fingimento, 
muito educado, dado a piedade, piedade comum; quanto à obediência, segue as ordens do superior; quanto à 
castidade, angélico; quanto à pobreza, tal que não tem nada a dizer dele em particular, observante.

O Padre Ignazio não tem nenhuma dúvida sobre à virtude de Padre Pio; e até diz que, quando se quer descrevê-
lo, fica-se embaraçado. É um bom religioso, humilde, faz o que os superiores pedem. É obediente. E conclui: 
“É verdade que não tenho tanta intimidade com ele quanto com os outros religiosos.”

Retrato-Moral 
Religioso de Padre Pio



Uma Falsa Piedade - (Mc 7,1-13)

aquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles Nviam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. 
Comefeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição 

recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que 
receberampor tradição: a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre.Os fariseus e os mestres da lei 
perguntaram então a Jesus: “Por que os teus discípulos não seguem atradição dos antigos, mas comem o pão sem 
lavar as mãos?” Jesus respondeu: “Bem profetizou Isaías a vossorespeito, hipócritas, como está escrito: 'Este povo 
me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as 
doutrinas que ensinam são preceitos humanos'. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos 
homens”. E dizia-lhes: “Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas 
tradições. Com efeito, Moisés ordenou: 'Honra teu pai e tua mãe'. E ainda: 'Quem amaldiçoa o pai ou a mão e deve 
morrer'. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e à sua mãe: 'O sustento que vós poderíeis receber de 
mim é cobrar, isto é, consagrado a Deus'. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós 
esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E fazeis muitas outras coisas como estas”.

Comentário do Evangelho

ertas atitudes dos escribas e fariseus deixavam Jesus irritado. O modo como praticavam a religião parecia-Clhe inconveniente. Para umas coisas, eram muito severos, para outras, faziam o que lhes era cômodo. Assim, 
eram rigorosos quando se tratava da pureza exterior, a ponto de não se sentarem à mesa sem terem lavado, 

cuidadosamente, as mãos. Quando, porém, se tratava de cuidar de seus pais, não tinham um mínimo de piedade 
filial.
Assim, não tinham escrúpulos de distorcer a Lei de Moisés, só para não ter que ajudar os pais carentes. Tal atitude 
impiedosa invalidava a preocupação com a pureza ritual e tudo o mais que faziam com a intenção de agradar a Deus. 
Jesus não suportava um tipo de religião em que o indivíduo se esforça para mostrar-se piedoso diante de Deus, sem 
gestos de misericórdia em relação ao próximo. 
E o que dizer quando este próximo era o pai ou a mãe? A Lei era severa quanto ao respeito devido aos pais.
O mandamento “Honrarás pai e mãe” era acompanhado de uma série de exigências bem concretas. Assim, quando 
os escribas e fariseus consagravam a Deus o que era devido a seus pais, estavam se opondo à vontade divina. E nem 
tinham moral para criticar os discípulos de Jesus que comiam com as mãos impuras.

(Explicação do Evangelho, por Raymundo Lopes)



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus, 
Terço rezado com Raymundo Lopes e a imagem da Nossa Senhora do Divino Amor 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus desejam visitá-lo(a). São as mesmas que participam do Terço 
nas terças-feiras, às 17h, nesta Basílica. Não é uma visita comum, é o carinho da Mãe de Deus que se estende até onde você 
mora. Se você deseja recebê-los, fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada 
para você.

Número do sorteio_________ do dia 12 de Fevereiro de 2019 
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Sorteios

 partir do dia 11 de setembro de 2018, todas as terças-Afeiras, no final da reza do Terço das 17 horas, nesta 
Basílica, serão feitos os seguintes sorteios:
1. Visita da imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o 
Menino Jesus, como já é tradição;
2. Uma imagem Mãe do Divino Amor;
3. O terço com o qual o Sr. Raymundo Lopes tiver rezado 
aqui na Basílica, no dia.
    Esse terço terá uma dezena na cor azul, uma na cor 
vermelha, uma na cor amarela e duas na cor branca, onde: a 
cor azul estará representando as visitas da imagem de Nossa 
Senhora de Lourdes com o Menino Jesus; a cor vermelha 
representando o Terço Degredados Filhos de Eva, este que 
aqui rezamos; a cor amarela representando a imagem Mãe 
do Divino Amor, aqui sorteada; e a cor branca 
representando Miryam, a Mãe de Yeshua, que aqui entra 
acompanhada do Menino Jesus dando início ao 4º mistério.

Nota: 
Aquele que desejar adquirir imagem Mãe do Divino Amor e/ou 
terço Degredados Filhos de Eva (com as 4 cores), deve entrar em 
contato com Gerson, pelo telefone (31) 3225-4067 ou (31) 3225-
4688 - Endereço: Rua Alagoas 1460 sala 904, Savassi - Belo 
Horizonte.

os sorteios do dia 05/02/2019, Maria Alves Nfoi agraciada com a 113ª visita da Imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes com o Menino 

Jesus, Marcelo Soares foi agraciada com a 20ª 
imagem Mãe do Divino Amor e Leornado Paraíso foi 
agraciada com o 20º terço com qual Raymundo Lopes 
rezou nesta Basílica.

No dia 11/02/2019, Maria Alves
recebeu a 113ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus

A luz que vem de Deus é que
 dissipa as trevas criadas pelo Diabo

Terça-feira, 07 de novembro de 1995

Caríssimos!
Desejo continuar alertando-os sobre o poder do mal. 
Ele foi precipitado sobre a terra porque Satanás e seus 
seguidores, leva-dos pelo orgulho, quiseram se 
equiparar a Deus.
Eles desejaram, por sua própria escolha, colocar suas 
vontades no lugar da vontade de Deus, e esta foi a base 
de todos os pecados.
Por este motivo, meus filhos, eles têm sob seu poder 
todos aqueles que escolhem viver nas trevas da 
maldade e da mentira.
Se vocês não vivenciarem o que lhes falo no mundo 
todo, de nada adiantarão minhas mensagens, pois Eu os 
visito para que não caiam nas garras de Satanás.
Meus queridos, a luz que vem de Deus é que dissipa as 
trevas criadas pelo Diabo; portanto, abram seus 
corações às minhas mensagens e aos meus sinais, para 
que percebam a luz misericordiosa de Deus, 
direcionando-os para a verdade.
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.145)

Comentário: A Virgem fala, mais uma vez, sobre o poder 
maléfico que se alastra na terra. Nossa Senhora está 
preocupada conosco e pede, novamente, para vivenciarmos 
o que ela nos fala em todo o mundo. Ela pede que abramos 
nossos corações à luz que vem de Deus, para vivermos na 
verdade.

<asd>


