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ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Padre Pio de Pietrelcina e o Mistério Pascal
Padre Pio de Pietrelcina vivenciou com intensidade o Mistério Pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua
própria páscoa. Na Páscoa, a Igreja celebra a passagem que Jesus Cristo faz da morte para a vida. Essa passagem
faz memória, também, da libertação do povo de Deus que estava escravo no Egito. Mas, o grande significado da
Páscoa está presente na paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Padre Pio de Pietrelcina,
em sua vida procurou assemelhar-se a Jesus Cristo em tudo, inclusive assumindo a cruz própria e de tantas pessoas
para alcançar a vida neste mundo e a vida eterna.
O Mistério Pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo é atualizado em cada Celebração Eucarística. A Eucaristia
foi instituída por Jesus por ocasião da proximidade da Sua paixão, morte e ressurreição. Jesus reúne os apóstolos
para uma ceia de despedida. Nessa oportunidade, Ele dá um novo sentido para a ceia, quando diz que o pão passa a
ser o seu corpo e o vinho, o seu sangue. Jesus está dizendo que o Seu corpo e o Seu sangue serão o sinal da libertação e da salvação.
Padre Pio de Pietrelcina manifestou em sua vida um grande amor à Eucaristia. Para ele, junto com o sacramento da confissão, a Eucaristia era o sacramento vital, pois celebrava intensamente o Mistério Pascal de Cristo e o
atualizava na sua pessoa. Ele acreditava que tinha que também sacrificar-se por muitas pessoas, para que as mesmas pudessem ter mais vida neste mundo e a vida eterna. Por isso, Padre Pio celebrava diariamente a Eucaristia
com muito fervor.
Na Páscoa, celebramos, portanto, o Mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos nós, especialmente, os cristãos e as pessoas de boa vontade, somos convidados a celebrar a nossa páscoa, a
nossa passagem dos sinais de morte, como o egoísmo, a inveja, o orgulho, a ganância, a insensibilidade, a arrogância, o materialismo, o permissivismo, o ódio, a intolerância e tantos outros, para sinais de vida, na caridade, na
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compreensão, no espírito de serviço, na partilha, na espiritualidade, na fé, no respeito, na tolerância e tantos outros
sentimentos e atitudes.
Que através do testemunho e o exemplo de São Padre Pio de Pietrelcina, vivenciemos e celebremos com
intensidade o Mistério Pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa páscoa.
Feliz Páscoa a todos!
Pe. Jerônimo José Brixner – Responsável pelas atividades religiosas da Ermida.
Vigário Paroquial da Paróquia São Roque de Faxinal do Soturno/RS
e Professor do Curso de Filosofia da Faculdade Palotina de Santa Maria/RS .

CAMINHANDO COM SÃO PIO
Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a
vida e obra do Padre Pio.
Nesta edição trazemos esta linda novena.
Matéria extraída da internet: catholicwebservices.com

NOVENA PARA SÃO PIO
1° 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
o imploramos, por favor, reze a Deus para 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 supor ver que você sofre, virá socorrê-lo e o
confortar, enquanto infunde uma coragem nova
em sua alma ». Padre Pio
Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus

2° Dia
São Pio de Pietrelcina, que está junto com
Nosso Deus Jesus, você soube resistir às
tentações do malígno. Você sofreu os golpes
e a opressão do endiabrado do inferno que
quiz induzi-lo a abandonar a sua estrada de
santidade. Nós o imploramos, por favor,
reze a Deus por nós, de forma que, com a
sua ajuda e com 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 aperjúrio ao seu
redor – isto mostra que ele não está dentro de
você ». Padre Pio
Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus

3° 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.
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« Que Maria seja a estrela que ilumina seu
caminho, e que ela lhes 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

« Ó Senhor, Jesus Cristo, te suplico derrame
sobre mim, todos os castigos que são para os
pecadores e as Almas Benditas do Purgatório,
multiplica sobre mim os sofrimentos, com os
quais convertes e salva os pecadores, e livralos salvos do tormento do purgatório ». Padre
Pio

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus
Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus

4° Dia
Castíssimo Padre São Pio de Pietrelcina, que
tanto amastes e nos ensinastes a amar o Santo Anjo da Guarda, o que te sérvio 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 obedecer-lhe, pois és a luz viva de Deus que nos
livra da desgraça de cair em pecado. Nosso
Anjo sempre está pronto a ensinar-nos os
caminho do bem e a dissuadir-nos de fazer o
mau.
« Invoca o teu Anjo da Guarda, que te
iluminará e te conduzirá. Deus O te deu por
este motivo. Por tanto vale-te Dele ». Padre Pio
Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus

5°Dia
Prudentísimo Padre São Pio de Pietrelcina.
Tu que tanto amas e nos ensinastes a amar
as Almas do Purgatório; por elas que te oferecestes como vitima de expiação, dos pecados delas. Roga a Deus Nosso Senhor, para
que ponha em nossos corações sentimentos
de compaixão e amor por estas 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 tira-las do lugar de sofrimento.

6° Dia
Obedientíssimo Padre São Pio de Pietrelcina. Tu que quisestes tão bem aos enfermos,
mas que a ti mesmo, porque neles vias a Jesus. Tu que em nome de Deus obrou milagres de curas do corpo, da alma, da mente
no presente, no passado e no futuro das pessoas, devolvendo esperança de vida e renovação de espírito e na integridade total das
pessoas. Rogai a Deus para que todos os enfermos, por intercessão de Maria Santíssima, 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

7° 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
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pouca fé melhorem sua vida cristã, e que os
homens justos continuem sobre o caminho
da salvação.
« Se o pobre mundo puder-se 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

8° Dia
Puríssimo Padre São Pio de Pietrelcina, Tu
que quisestes muito bem aos teus filhos
espirituais. Muitos dos teus filhos tem sido
comprados por ti com o preço do teu
sangue. Também nos concedes a nós que
não te conhecemos pessoalmente, de
consideramos como teus filhos espirituais.
Com tua paternal proteção, com tua santa
orientação, com a força que conseguiras
para os outros filhos de Deus, podermos, no
momento da morte, encontra-te nas portas
do Paraíso, esperando a nossa chegada.
« Se me fosse possível, queria conseguir de
Deus somente uma coisa, ‘que me disse-se Vá
para o Paraíso’ queria conseguir esta graça
‘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
que eu ». Padre Pio
Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus

9° Dia
Humilde Padre Pío de Pietrelcina, Tú que és
verdadeiramente amado pela Santa Madre
Igreja; Roga à Deus, Nosso Senhor, ao Senhor das mésses, para que mande trabalhadores a sua santa obra, e dê a cada um deles
segundo o seu santo trabalho; De maneira
que tenhamos no mundo, sacerdotes santos;
Que estes obtenham a força e a inspiração

divina. Ao mais, nós te rogamos a intercessão junto a Santíssima Sempre Virgem Maria; Para que conduza todos os homens a
uma unidade de cristãos, 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 a Santa Igreja
Católica, porque somente ela pode salvar-te,
porque somente ela possui o Jesus Sacramentado, que é o verdadeiro príncipe da paz». Padre Pio
Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus

A PALAVRA DO PASTOR
A GLOBALIZAÇÃO DA INDIFERENÇA
No tempo da Quaresma somos convidados a
voltar os olhos para a Páscoa dedicando as próximas
semanas à revisão de vida, prática da penitência, participação no sacramento da Reconciliação, da Eucaristia,
nos atos de piedade da Via Sacra, oração mais intensa e
exercícios da caridade.
Na Quaresma deste ano, o Papa Francisco nos
convida a refletir e mudar de atitude, na superação de
um dos grandes desafios atuais: a globalização da indiferença.
Afirma o Papa: “Dado que a indiferença para
com o próximo e para com Deus é uma tentação real
também para nós, cristãos, temos a necessidade de ouvir, em cada Quaresma, o brado dos profetas que levantam a voz para nos despertar. Para superar a indiferença e as nossas pretensões de onipotência. Gostaria
de pedir a todos para viverem este tempo de Quaresma
como um percurso de formação do coração, a que nos
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convidava Bento XVI ( Carta encíclica Deus caritas
est, 31).
Segundo o Papa Francisco, “ter um coração misericordioso não significa ter um coração débil. Quem
quer ser misericordioso precisa de um coração forte,
firme, fechado ao tentador, mas aberto para Deus; um
coração que se deixe impregnar pelo Espírito e levar
pelos caminhos do amor que conduzem aos irmãos e
irmãs; no fundo, um coração pobre, isto é, que conhece
as suas limitações e se gasta pelo outro. Teremos assim
um coração forte e misericordioso, vigilante e generoso, que não se deixa fechar em si mesmo nem cai na
vertigem da globalização da indiferença”.
Durante a Quaresma e a Campanha da Fraternidade 2015 cujo tema é: Fraternidade: Igreja e Sociedade e o lema: “Eu vim para servir”, alguns assuntos
serão abordados e transformados em ação prática pelos
cristãos, como fruto da Campanha da Fraternidade: a
proteção dos direitos fundamentais das pessoas, o bem
comum, a justiça social e o serviço da Igreja à sociedade. Desejamos atuar através das pastorais sociais, dialogar com todas as forças da sociedade em vista do
bem comum, introduzir cada vez mais o tema da paz e
da superação da violência em nossas orações e em nosso comportamento. Também é nosso desejo acompanhar pessoas e famílias em situação de conflito, parti-

+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano
de Santa Maria/RS.

**************************************
Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando
esta frase de São Pio:

"Que Jesus seja sempre e em tudo seu apoio,
seu consolo e sua vida!"

**************************************
FALE CONOSCO:
A Voz da Ermida é um boletim informativo das atividades da
Ermida de São Pio de Pietrelcina e também de divulgação da
palavra de Jesus e da devoção a São Pio.
Mande seu depoimento e sugestões.
Nosso contato é pelo sito:

www.saopio.com.br e pelo e-

mail: ermida@saopio.com.br
A Voz da Ermida é editada pela Associação São Pio de Pietrelcina.

ATIVIDADES NA ERMIDA
Dia 12 e dia 26 de abril às 15 h Reza do Terço e
às 15:30 h Celebração Eucarística.

DESEJAMOS A TODOS UMA FELZ PÁSCOA

cipar de forma consciente e construtiva no caminho do
país para a tão urgente e necessária reforma política.
Os cristãos possuem o dever e o direito de participar da vida da sociedade. Sabemos que existem posições contrárias à religião, numa sociedade que pretende cancelar as referências à transcendência e promover
o individualismo. Assuntos graves como a educação, a
saúde e a paz social pedem a nossa participação. A
Igreja tem uma palavra sobre estes assuntos. Não podemos nos deixar tomar pela globalização da indiferença, pois o caminho está em Cristo, que veio “para
servir”.
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