NOVENA A PADRE PIO DE PIETRELCINA

PRIMEIRO DIA
Amado São Pio de Pietrelcina, você carregou em seu corpo os sinais da Paixão de
Nosso Senhor Jesus Cristo. Você levou a Cruz para todo o mundo, enquanto
agüentava os sofrimentos físicos e morais que flagelavam sua alma e seu corpo em
um martírio contínuo. Nós lhe imploramos, por favor, reze a Deus por nós, assim
cada um de nós poderá aceitar as pequenas e as grandes Cruzes da vida, e todo o
mundo poderá transformar o sofrimento individual em vínculo seguro que nos liga à
Vida Eterna.

"É uma grande vantagem conformar-se aos sofrimentos que Jesus enviará a você.
Jesus, que não suporta ver que você sofre, virá socorrê-lo e lhe confortar, enquanto
infunde uma coragem nova em sua alma." Padre Pio.
Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.
(ver mais abaixo)

SEGUNDO DIA
São Pio de Pietrelcina, que está junto de Nosso Deus Jesus, você soube resistir às
tentações do maligno. Você sofreu os golpes e a opressão do endiabrado do inferno
que quis induzi-lo a abandonar a sua estrada de santidade. Nós lhe imploramos, por
favor, reze a Deus por nós, de forma que, com a sua ajuda e com a ajuda de todo o
Reino Divino, nós possamos achar a força para abandonar o pecado e perseverar de
fato na fé até o dia de nossa morte.

"Coragem e não tema as agressões do Diabo. Lembrem-se disto sempre: ‘É um sinal
bom se o inimigo gritar e rogar o seu perjúrio ao seu redor – isto mostra que ele não
está dentro de você". Padre Pio.

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.
(ver mais abaixo)

TERCEIRO DIA
Virtuosíssimo Padre São Pio de Pietrelcina: você amou muito Nossa Senhora, de
quem recebeu, diariamente, graças e consolações. Nós imploramos, por favor, reze
à Mãe Santa por nós, enquanto coloca nas mãos dela nossos pecados e nossas
orações sem fé, de forma que, como em Caná da Galiléia, o Filho atenda a Mãe e
nosso nome seja escrito no Livro da Vida.

"Que Maria seja a estrela que ilumina seu caminho, e que ela lhe mostre o modo
seguro para seguir o Pai Celestial. Ela é como uma âncora, na qual vocês têm que
se agarrar e conservar-se cada vez mais unidos e firmes nos momentos de
tentação". Padre Pio.

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.
(ver mais abaixo)

QUARTO DIA
Castíssimo Padre São Pio de Pietrelcina, que tanto amaste e nos ensinaste a amar o
Santo Anjo da Guarda, aquele que te serve de companhia, de guia, de defensor e de
mensageiro. A ti as figuras angélicas levaram os rogos dos teus filhos espirituais.
Intercede a Deus por nós para que também nós aprendamos a falar com nosso Anjo
da Guarda, para que a todo momento saibamos obedecê-lo, pois és a luz viva de
Deus, que nos livra da desgraça de cair em pecado. Nosso Anjo sempre está pronto
a ensinar-nos o caminho do bem e a dissuadir-nos de fazer o mal.

"Invoca o teu Anjo da Guarda, que ele te iluminará e te conduzirá. Deus te deu ele
por este motivo. Portanto vale-te dele." Padre Pio.

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.
(ver mais abaixo)

QUINTO DIA
Prudentísimo Padre São Pio de Pietrelcina. Tu que tanto amas e nos ensinaste a
amar as Almas do Purgatório; por elas que te ofereceste como vitima de expiação,
dos pecados delas. Roga a Deus Nosso Senhor, para que ponha em nossos
corações sentimentos de compaixão e amor por essas almas. Também nós
ajudaremos as Almas do Purgatório e reduziremos seus tempos de desterro e de
grande aflição. Conseguiremos para elas, com sacrifícios e orações, o descanso
eterno de suas almas, e as Santas Indulgências necessárias para tirá-las do lugar de
sofrimento.

"Ó Senhor, Jesus Cristo, suplico-te que derrame sobre mim, todos os castigos que
são para os pecadores e as Almas Benditas que estão no Purgatório, multiplica
sobre mim os sofrimentos, com os quais convertes e salvas os pecadores, livrandoos e os salvando do tormento do purgatório." Padre Pio.

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.
(ver mais abaixo)

SEXTO DIA
Obedientíssimo Padre São Pio de Pietrelcina. Tu que quiseste tão bem aos
enfermos, mais que a ti mesmo, porque neles vias Jesus. Tu, que em nome de Deus
operaste milagres de curas do corpo, da alma e da mente, no presente, no passado
e no futuro das pessoas, devolvendo esperança de vida e renovação de espírito,
recuperando a integridade total das pessoas, roga a Deus por todos os enfermos,

por intercessão de Maria Santíssima, para que possam experimentar tua forte ajuda,
e através da cura do corpo possam encontrar benefícios espirituais e agradecer
sempre a Deus.

"Se eu sei que uma pessoa está aflita, seja em sua alma ou em seu corpo, suplicarei
a Deus para vê-la livre de seus males. De boa vontade tomaria todos os seus
sofrimentos para vê-la salva e cederia os frutos de tais sofrimentos em seu favor."
Padre Pio.

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.
(ver mais abaixo)

SÉTIMO DIA
Benditíssimo Padre São Pio de Pietrelcina. Tu que tens realizado o projeto de
salvação de Deus e tens oferecido teus sofrimentos para desatar os pecadores das
redes de Satanás, roga a Deus para que os homens que não crêem tenham uma
grande e verdadeira fé e se convertam, arrependendo-se do fundo de seus
corações, e que as pessoas com pouca fé melhorem sua vida cristã, e que os
homens justos continuem sobre o caminho da salvação.

"Se o pobre mundo pudesse ver a beleza da alma sem pecado, todos os pecadores,
todos os incrédulos se converteriam naquele instante." Padre Pio.

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.
(ver mais abaixo)

OITAVO DIA
Puríssimo Padre São Pio de Pietrelcina, tu que quiseste muito bem aos teus filhos
espirituais. Muitos dos teus filhos tem sido comprados por ti com o preço do teu
sangue. Concede-nos também a nós, que não te conhecemos pessoalmente, que

sejamos considerados como teus filhos espirituais. Para assim, com tua paternal
proteção, com tua santa orientação, com a força que conseguirás para os outros
filhos de Deus, podermos, no momento da morte, encontrar-te nas portas do
Paraíso, esperando a nossa chegada.

"Se me fosse possível, queria conseguir de Deus somente uma coisa, que me
dissesse 'vá para o Paraíso’, queria conseguir esta graça, contudo, Senhor, não me
deixe ir ao Paraíso até que o último dos meus filhos, a última das pessoas que me
foram confiadas, tenha entrado antes de mim." Padre Pio.

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.
(ver mais abaixo)

NONO DIA
Humilde Padre Pío de Pietrelcina, tu que és verdadeiramente amado pela Santa
Madre Igreja, roga a Deus, Nosso Senhor, ao Senhor das colheitas prósperas, para
que mande trabalhadores à sua santa obra, e dê a cada um deles segundo o seu
santo trabalho; de maneira que tenhamos sacerdotes santos no mundo. Que esses
obtenham a força e a inspiração divina. No mais, nós te rogamos a intercessão junto
à Sempre Santíssima Virgem Maria, para que ela conduza todos os homens a uma
unidade cristã, reunidos na grande casa de Deus; para que a Santa Igreja seja o
farol de luz e salvação, neste mar de tempestades que é a vida de hoje.

"Sempre se mantenha unido à Santa Igreja Católica, porque somente ela pode salválo, porque somente ela possui o Jesus Sacramentado, que é o verdadeiro príncipe
da paz." Padre Pio.

ORAÇÃO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, a de não
ter compaixão dos infelizes, tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-

nos as graças que Vos pedimos por intermédio do Coração Imaculado da Vossa e
nossa terna Mãe.
FONTE: http://padrepio.catholicwebservices.com/

