
Com essa história fica mais fácil seus catequisandos entenderem o que são os Carismas do Espírito
Santo:
Padre Pio e os Carismas
O Padre Pio tinha o dom da Cura, gente morrendo vinha ter com ele, ele orava e Jesus curava, mas
um dia...
O pai do padre Pio não ligava muito para religião, mas como estava muito doente, batendo com as 
botas, disse ao filho: "Pede a Jesus que me cure..." - Padre Pio, muito esperto, respondeu: "Sabe o 
que é pai, eu não peço nada para mim, então é melhor o senhor caprichar na confissão que logo vai
bater na porta de São Pedro..." - O pai zangou: "Eu não tenho pecado, não lembro de nenhum..."
- Ai o Padre Pio usou de um carisma: "a palavra de ciência", e foi dizendo todos os pecados do pai,
do mais cabeludos aos menorzinhos, e o velhinho finalmente acreditou que Jesus o amava e sempre 
esteve perto dele. E morreu em paz.
Mas... Se o padre Pio pedisse pra Jesus curar o pai, Jesus curava? Claro, mas aí o padre Pio usou de 
um outro carisma para perceber a vontade de Deus: "o discernimento"... Aquela era a hora exata,a 
hora da graça, onde aquele velhinho finalmente iria fazer uma boa confissão que a muitos anos não 
fazia e entregar a alma a Jesus. O Padre Pio sabia disso e não foi nada fácil para ele decidir, ele
precisou ter fé.
Esse negócio de carismas parece meio demais pra você? Coisa de quem já é santo? Eu pensava 
assim também, até descobrir que, se pedimos de todo coração esses presentes ao Espírito Santo por
amor aos outros, Jesus dá a cada um os carismas que precisa para realizar bem sua missão.

Ore com as crianças:
Jesus, eu sou pequeno, mas derrama teu Espírito Santo sobre mim, com todos os carismas que eu 
preciso para ser santo e fazer o bem, os super poderes do teu Espírito para que eu escolha fazer 
sempre o que é certo, escolha o bem e faça sempre a tua vontade. Amém.

Quer mais conteúdo sobre os Carismas do Espírito Santo e baixar o vídeo dessa história para passar
para seus catequizandos?! Ela está no blog do amigos do Céu é só acessar:     
 http://blog.cancaonova.com/amigosdoceu/2011/09/27/carisma-de-padre-pio/
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