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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Padre Pio ensina a viver o espírito da Quaresma

A Quaresma é um tempo de preparação mais intensa para a Páscoa do Senhor. Essa preparação se dá através
de uma tomada maior de consciência da nossa realidade pecadora, e uma disposição para uma mudança de vida, para
a conversão. Esta pressupõe que a pessoa se disponha à oração, à penitência e à caridade, entre outras atitudes.
Para que possamos vivenciar com maior intensidade a Quaresma, é importante espelhar-nos em quem possa
ser considerado um modelo. Nesse sentido, uma pessoa que pode ser vista como alguém que vivenciou o verdadeiro espírito da Quaresma foi o Padre Pio de Pietrelcina. Ele foi uma pessoa que vivia em constante oração, penitência e caridade.
Além da oração pessoal, Padre Pio celebrava com intensidade a Eucaristia. Aliás, a Eucaristia contém e
exprime todas as formas de oração. Padre Pio celebrava com tanto amor a Eucaristia, que as pessoas presentes nela
se sentiam como se estivessem no céu. "O mundo pode existir sem o sol, mas nunca sem o sacrifício da Missa",
dizia São Padre Pio.
Outra disposição que é pedida ao cristão no tempo da Quaresma é a penitência. Esta consiste em atos como
jejuns, esmolas, orações, peregrinações que os fiéis oferecem a Deus. Mas, não é só isso. A Penitência é também o
ato de reconhecer os pecados, confessá-los e buscar a conversão, a mudança de atitudes e de vida. Isso o Padre Pio
vivenciou com intensidade e proporcionou que inúmeras pessoas também o vivenciassem.
Por fim, a Quaresma é um convite para a caridade. Esta consiste na beneficência e na compaixão. Padre Pio
pode ser visto como modelo de alguém que colocou-se a serviço e teve compaixão de muitíssimas pessoas, especialmente mais fragilizadas. A caridade é a maior das virtudes, conforme nos ensina São Paulo (Cf. 1Cor 12,3113,13).
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Portanto, se queremos ter uma boa preparação para a Páscoa, podemos buscar como modelo e intercessor
São Padre Pio de Pietrelcina. Isso porque ele vivenciou com intensidade a oração, a penitência e a caridade, atos
esses fundamentais para celebrarmos bem o Mistério Pascal.
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.

Uma das mais importantes confissões aconteceu com
um advogado genovês, o senhor Cesare Festa, que possuía uma ligação de parentesco com o médico de Padre
Pio, o doutor Giorgio Festa.

Mais um belo relato sobre a vida do Padre Pio.
(Do livro e-book “Padre Pio Crucificado Por Amor”)

(continuação da edição passada)
Porém, um lugar muito especial era o principal local
dos milagres realizados pelo Padre Pio: o Confessionário.

Sim, eles eram primos. Senhor Cesare era um dos maiores dignatários da maçonaria italiana e que muito
ouvia sobre o padre Pio da boca de seu primo, que falava não só para ele, mas para todos os seus amigos
sobre o santo.
O advogado era ateu e via a religião como uma superstição ultrapassada e nada do que seu primo lhe dizia
mudava isso.
Um dia, Giorgio estava cansado de tanto argumentar e
disse ao seu primo:
“Vá a San Giovanni Rotondo e encontrarás
ali um testemunho que acabará de um só golpe com
todas as suas objeções. Vá vê-lo e depois continuamos
falando”.

Confessionário usado pelo Santo Padre Pio

Em 1921, mais precisamente em março, Cesare finalmente resolveu seguir o conselho de seu primo.

Confessionário de Padre Pio
Por muitas vezes ele passava de 10 à 15 horas ouvindo
as confissões, e segundo os fieis, essas confissões eram
a causa de grandes e verdadeiras conversões.

Foi a San Giovanni Rotondo, mas com o único objetivo de desmascarar o Santo e constatar que sua teoria de
que religião era uma bobagem estava certa.
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Padre Pio não sabia nada sobre Cesare. No dia que o
advogado chegou a sacristia, Santo Pio foi em sua di-

A loja maçônica se reuniu para anunciar a exclusão
oficial do advogado, pois tinha sido renegado dos ide-

reção e perguntou:

ais maçônicos.

“Que quer este entre nós? É um maçom”.
O homem não negou e o padre continuou:
“Que papel desempenha você na maçonaria?”

Festa resolveu romper o silêncio e fazer frente para
finalmente deixar que as pessoas ouvissem o seu testemunho. Padre Pio lhe entregou um cartão com os
seguintes dizeres:

Festa imediatamente respondeu:

“Não se envergonhe de Cristo e de Sua doutrina; é momento de lutar com o rosto descoberto. O

“Lutar contra a igreja”.

dispensador de todo o bem te dará a fortaleza para
isso”.

O padre apenas virou para Cesare e, com o dedo indicador, lhe apontou o confessionário.
O advogado maçom sentiu uma emoção muito forte e,
não conseguindo mais ficar em pé, ajoelhou-se e abriu
o seu coração como nunca antes em sua vida. Ele sentiu um perfume desconhecido e suave na rede do confessionário; ele via todas as suas certezas contra a
religião caírem uma a uma, ali, na sua frente.
O advogado se sentiu tão bem que permaneceu por 3
dias no convento. A conversão de um ateu convicto
virou capa dos principais jornais. O papa Bento XV
recebeu Festa no Vaticano e lhe disse:

E assim, com o encorajamento de padre Pio, Festa contou o que havia acontecido para todo mundo e sempre
deixava claro quão especial era o Santo.
E olha… Esses são só alguns dos milagres que o Padre
realizou. Não é à toa o título deste livro. Ele realmente
teve uma vida cheia de eventos milagrosos.
Mas agora vamos abordar outra manifestação sobrenatural.
Isso veremos na próxima edição.

*************************************
A PALAVRA DO PASTOR

“O Padre Pio é verdadeiramente um homem
de Deus. Comprometa-se a dar testemunho porque
ele não é apreciado por todos como merece”.
A conversão de Cesare foi muito polêmica. Um jornal
chamado Avanti, que era um exemplar socialista, fez
uma matéria ironizando o maçom que passava seu
tempo entre San Giovanni Rotondo e Lourdes, na
França.

DOM IVO 10 ANOS NO CÉU
No dia 5 de março de 2017, celebramos os dez
anos da passagem de D. José Ivo Lorscheiter para a
eternidade. Dom Ivo nasceu aos 07/12/1927 em São
José do Hortêncio – RS. Assumiu a Diocese de Santa
Maria no dia 21 de abril de 1974, como sexto Bispo
Diocesano. Em 24 de março de 2004 o Papa João Paulo II aceitou a renúncia de Dom Ivo como Bispo de
Santa Maria.
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Dom Ivo governou a Diocese de Santa Maria por
30 anos (1974 – 2004). Foi o mais longo período de

D. José Ivo Lorscheiter, o “Bispo da Esperança”. Que
interceda por seu povo que ele tanto amou e foi amado.

ministério episcopal no pastoreio da Diocese.

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

Dom Ivo se destacou por sua personalidade:
“Audacioso, com posições firmes e muita prudência,
D. Ivo tomou muitas iniciativas, quer de cunho puramente Pastoral, quer no campo da promoção humana.
As inúmeras obras por ele realizadas e implementadas
atestam a largueza de seu horizonte e sua capacidade
empreendedora. Os longos anos dedicados ao serviço
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), dois mandatos de 8 anos como secretário
geral e outros dois como seu presidente, testemunham
sua competência e sua liderança no cenário da Igreja
no Brasil” (cf. Anuário da Diocese de Santa Maria,
2002, p. 7).

*************************************
ATIVIDADES NA ERMIDA
A Ermida está aberta para visitação todos os dias das 8 às 18 horas.
As celebrações previstas para o mês de março:
Dia 12 e 26, às 15 horas com a reza do terço e
15:30 horas com a celebração eucarística.

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

“Que a paixão de Cristo esteja sempre esculpida na
tua mente e no teu coração”!

Certamente todos sentimos saudades e a falta de
D. Ivo. Sua vida de oração, sabedoria, liderança, acolhimento e aconselhamento, marcaram as pessoas e
nossa caminhada pastoral. Seu ministério passou por

**************************************
FALE CONOSCO:

períodos conturbados, difíceis, mas ele sempre mostrou
a convicção de “dar sua vida pela própria gente”.

A Voz da Ermida é um boletim informativo das atividades da

Temos a certeza que D. Ivo nos acompanha lá do
céu em nossa peregrinação para a casa do Pai. Seu amor pela Diocese de Santa Maria e pela Igreja prossegue na eternidade, pois cremos na comunhão dos santos.
Dom Ivo legou um forte testemunho de esperança: “Não deixe a esperança morrer em você!” Hoje,
precisamos reavivar a virtude teologal da esperança.
Os tempos mudaram, mas a esperança sempre se atualiza. Seu lema: “Nova et Vetera” (Coisas Novas e Velhas) nos faz agradecer a Deus por D. Ivo ter sido um

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.

www.saopio.com.br e pelo email: ermida@saopio.com.br
Nosso contato é pelo sito:

A Voz da Ermida é editada pela Associação São Pio de Pietrelcina.

bispo consciente, corajoso, criativo, ecumênico, mariano e cheio de amor pelo Reino de Deus.
Que a Arquidiocese de Santa Maria jamais esqueça o testemunho de fé, de serviço e de esperança de
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