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“Ficarei na porta do Paraíso até 
o último dos meus filhos entrar”
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Introdução

São Padre Pio de Pietrelcina, Padre Pio, dig-
níssimo seguidor de São Francisco de Assis, nas-
ceu no dia da celebração da memória de Santa 
Maria Madalena de Pazzi, aos 25 de maio, do ano 
da graça de 1887, em Pietrelcina. Filho de Gra-
zio Forgione e de Maria Giuseppa de Nunzio, foi 
batizado no dia seguinte ao seu nascimento com 
o nome de Francisco, em homenagem ao santo 
de devoção de sua mãe; e, com 12 anos de ida-
de, recebeu o sacramento da Crisma e a Primeira 
Comunhão.

Aos 16 anos, no dia 6 de janeiro de 1903, in-
gressou no noviciado da Ordem dos Frades Me-
nores Capuchinhos, em Morcone, e, no dia 22 do 
mesmo mês, vestiu o hábito franciscano. A partir 
daí, passou a ser chamado Frei Pio. Terminado o 
ano de noviciado, fez a profissão dos votos sim-
ples e, no dia 27 de janeiro de 1907, proferiu os 
votos solenes.
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Depois da Ordenação Sacerdotal, recebida 
no dia 10 de agosto de 1910, em Benevento, por 
motivos de saúde, teve de voltar a morar com a 
família, até 1916. Em setembro desse mesmo ano, 
foi mandado para o convento de São Giovanni 
Rotondo, onde permaneceu até à morte.

Para Padre Pio, a fé era a vida: tudo desejava e 
tudo fazia à luz da fé. Empenhou-se assiduamente 
na oração. Passava o dia e grande parte da noite 
em diálogo com Deus. Dizia: “Nos livros, procu-
ramos Deus; na oração, encontramo-lo. A oração 
é a chave que abre o coração de Deus”. Pela fé, 
aceitava sempre a vontade misteriosa de Deus.

Viveu imerso nas realidades sobrenaturais. 
Não só era o homem da esperança e da confiança 
total em Deus, como também, com as palavras e 
com o exemplo, infundia essas virtudes em todos 
que se aproximavam dele.

Abrasado pelo amor de Deus e do próximo, 
Padre Pio viveu em plenitude a vocação sacer-
dotal, a fim de contribuir para a redenção huma-
na. Sua missão caracterizou-se pelo constante 



Introdução

atendimento aos fiéis por meio da direção espiri-
tual, da reconciliação sacramental dos penitentes 
e da celebração da Sagrada Eucaristia. Estava sem-
pre disponível ao seu ministério e ao seu confes-
sionário. Via a imagem de Cristo, principalmente, 
nos pobres, nos atribulados e nos doentes, e a eles 
se dedicava. O ápice da sua atividade apostólica 
era quando celebrava a Santa Missa.

No campo da caridade social, esforçou-se por 
aliviar os sofrimentos e as misérias de muitas fa-
mílias, principalmente com a fundação da “Casa 
Sollievo della Sofferenza” (Casa Alívio do Sofri-
mento), inaugurada no dia 5 de maio de 1956. 
A caridade era o princípio inspirador do seu dia: 
amar a Deus e fazê-lo amado; e sua particular pre-
ocupação era crescer e fazer crescer na caridade. 
Aqueles que procuravam conforto nas palavras de 
Padre Pio, encontravam, por sua intercessão e pela 
graça de Deus, a luz da fé. Padre Pio indicava a 
luz de Cristo àqueles que andavam nos caminhos 
das trevas. A suprema expressão de sua caridade 
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estava nesse acolhimento, que dispensou ao pró-
ximo por mais de cinquenta anos.

Exerceu de modo exemplar a virtude da 
prudência: agia e aconselhava à luz de Deus. Seu 
interesse era a glória de Deus e o bem das almas. 
A todos tratou com justiça, com lealdade e com 
imenso respeito.

Que a vida de São Padre Pio seja um modelo 
para que nós também encontremos o caminho da 
caridade e da santidade em nossas vidas!


