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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
São Pio de Pietrelcina é venerado como modelo e intercessor
Na Igreja Católica Apostólica Romana veneram-se santos e santas como modelos e intercessores. No Catecismo da Igreja Católica, há referências às razões da Igreja venerar santos e santas, quando
diz:
Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis
praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a
Igreja reconhece o poder do Espírito de santidade que está em si e sustenta a
esperança dos fiéis dando-lhos como modelos e intercessores (CIC 828).
A Igreja incentiva a prática da devoção aos santos, sempre lembrando que os mesmos são modelos e intercessores que nos conduzem a Deus, a quem adoramos. Os santos intercedem por aqueles
que os invocam, sempre mediante Jesus Cristo. Sobre essa doutrina, o Catecismo da Igreja Católica
ensina o seguinte:
Pelo fato de os habitantes do Céu estarem unidos mais intimamente com Cristo,
consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de
interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte,
pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio
(CIC 956).
Portanto, os santos são intercessores nossos junto a Deus Pai, mediante os méritos de Nosso
Senhor Jesus Cristo. Os santos conduzem nossos pedidos, louvores e agradecimentos a Cristo, e Cristo
os leva ao Pai.
Entre os santos que são venerados na Igreja e, de um modo muito especial, na Região da Quarta
Colônia, no Rio Grande do Sul, está São Pio de Pietrelcina. Muitos devotos recorrem a esse santo porque ele, em vida, tem se mostrado muito atento às necessidades, tanto corporais como espirituais, das
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pessoas. E, acredita-se, que estando na glória eterna, junto de Deus, continue a olhar para as necessidades das pessoas, especialmente daquelas que o invocam como modelo e intercessor.
São Pio de Pietrelcina é venerado por muitas pessoas, não apenas como intercessor para ter a
saúde do corpo ou alcançar bens materiais, mas como modelo que nos leva a amar a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a nós mesmos, observando os mandamentos de Jesus Cristo (Cf. Mt 22,
37-40). Através da vivência do amor, alcançamos bens maiores e mais sublimes, entre eles de sentirmonos mais próximos de Deus e das pessoas. Isso irá proporcionar-nos muito mais paz e alegria, que estão
entre os bens mais sublimes.
Assim que, através de São Pio de Pietrelcina e outros santos e santas de nossas devoções, possamos receber os bens necessários para nossa realização como pessoas humanas e como cristãos.
Referência: Catecismo da Igreja Católica. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1993.
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
Oração do Sagrado Coração de Jesus
Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer
a vida e obra do Padre Pio.
Mais um belo relato sobre a vida do Padre Pio.
(Do livro e-book “Padre Pio Crucificado Por Amor”)

(continuação da edição passada)

Novena para Santo Pio de Pietrelcina
Primeiro Dia
Amado Santo 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
aguentava os sofrimentos físicos e morais que flagelavam sua alma e seu corpo em um martírio contínuo.
Nós 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. (Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus)

Dulcíssimo Jesus cuja infinita caridade para
com os homens, é por eles tão ingratamente correspondida com o esquecimento, friezas e desprezo, eis nos
aqui prostrados diante de Seu altar.
Nós queremos reparar com manifestações especiais de honra a indiferença tão desmerecedora e os
insultos com que em todos os lugares está ferido pelos
homens Seu Coração amoroso.
Se lembrando, porém que nós também manchamos tantas vezes com a injustiça, e sentindo dor
viva agora, nós imploramos Sua clemência acima de
tudo para nós, não só repararmos com compensação
voluntária os pecados que nós fizemos, mas também
esses que estão perdidos e longe do caminho da salvação e relutam para O seguir como pastor e guia, enquanto ficam obstinados na infidelidade, eles temem o
jugo macio de Sua lei, enquanto pisoteiam as promessas do batismo.
Ao mesmo tempo que nós queremos expiar a
multidão de crimes tão deploráveis, pretendemos reparar cada um deles em particular: a imodéstia e a estupi2

dez da vida, as emboscadas que a corrupção espalha às
almas inocentes, a profanação dos dias festivos, os
insultos que infelizes dirigiram contra Vós e contra
Seus santos, os insultos as negligências e os sacrilégios
horríveis com que o mesmo Sacramento do amor divino é profanado e, em resumo, das culpas públicas das
nações dos direitos e do ensino da Igreja por Vós fundada.
Esperançosamente nós nos oferecemos para lavar com nosso sangue estes crimes! Entretanto, como
reparação da honra Divina, nos apresentamos, enquanto acompanhados com compensações de sua Virgem
Mãe, de todos os santos e das almas piedosas, aquela
satisfação que Vós oferecestes um dia na cruz para o
Pai, e que se renova diariamente nos altares. Nós o
prometemos com o coração inteiro compensar assim
que esteja em nosso lado, e com a ajuda de sua graça,
os pecados feitos por nós e pelos outros: a indiferença
para com amor tão grande com a estabilidade da fé, a
inocência da vida, a observância perfeita da lei evangélica, especialmente da caridade, e também impedir com
todas nossas forças os insultos contra Vós, e atrair a
quanto nós pudermos a sua perseguição.
Aceitai, nós lhe pedimos Jesus benigno, pela intercessão da Santíssima virgem Maria, a oferta de
compensação voluntária: e com o grande presente da
perseverança, nos conserve fidelíssimos até a morte no
culto e reparação a Vós, de forma que nós cheguemos
todos um dia à pátria onde Vós com o Pai e com o Espírito Santo vive e reina durante os séculos dos séculos. Amém.

abandonar o pecado e perseverar de fato na fé até o dia
de nossa morte. (Rezar a Oração ao Sagrado Coração
de Jesus)
Terceiro Dia
Virtuosíssimo padre Santo 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. (Rezar a Oração ao Sagrado Coração de Jesus)
Quarto Dia
Castíssimo padre Santo Pio de Pietrelcina, que
tanto amastes e nos ensinastes a amar o Santo Anjo da
Guarda, o que te serviu 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 o 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 o
caminho do bem e a dissuadir-nos de fazer o mal. (Rezar a Oração ao Sagrado Coração de Jesus)

Segundo Dia
Quinto Dia
Santo Pio de Pietrelcina, que está junto com
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 o 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

Prudentíssimo padre Santo Pio de Pietrelcina.
Tu que tanto amas e nos ensinastes a amar as
almas do purgatório; por elas que te oferecestes como
vítima 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 pur-
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gatório 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 do lugar
de sofrimento. (Rezar a Oração ao Sagrado Coração
de Jesus)

nós que não te conhecemos pessoalmente, de considerarmos 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 nova chegada.
(Rezar a Oração ao Sagrado Coração de Jesus)

Sexto Dia

Nono Dia

Obedientíssimo padre Santo Pio de Pietrelcina.
Tu que quisestes tão bem aos enfermos, mais
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. (Rezar a Oração ao Sagrado Coração de Jesus)

Humilde padre Pio de Pietrelcina, Tú que és
verdadeiramente amado pela Santa Madre Igreja; Roga
à Deus, Nosso Senhor, ao Senhor das messes, 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 Santa 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.
(Rezar a Oração ao Sagrado Coração de Jesus)

Sétimo Dia
Benditíssimo padre Santo Pio de Pietrelcina. Tu
que tens realizado o projeto da 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 creem 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. (Rezar a Oração ao Sagrado Coração de Jesus)
Oitavo Dia
Puríssimo padre Santo 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

Conclusão
Agora que você já conhece muito mais sobre o
Santo Padre Pio de Pietrelcina, não te dá uma vontade
enorme de se tornar um de seus filhos espirituais?
Com certeza, sim.
A história dele é verdadeiramente inspiradora e
agora você sabe o quanto ela é capaz de transformar
vidas.
A quantidade de milagres que ele operou é descomunal e é espetacular o número de conversões que
realizou.
Por isso, pode confiar:
Quando você estiver tendo um dia ruim, ou
achar que não existe mais saída, pense no Santo Padre
Pio, lembre-se de tudo o que ele fez em vida e tudo o
que ele pode fazer agora por você, lá do Céu.
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Não deixe que pequenas provações do cotidiano
te impeçam de se esforçar sempre para ser como ele.
Espelhe-se em sua bondade, em sua infinita
confiança em Nosso Senhor Jesus Cristo, em seu senso
de justiça, em sua FÉ.
E tudo sempre em amor ao próximo.
Sempre.
Lembre-se também que o Padre Pio passava horas e mais horas rezando e meditando.Esse sem dúvidas um dos maiores exemplos dele, que todos devem
seguir - o hábito da Oração.
Procure rezar mais todos os dias, falar mais
com Deus, com Nossa Senhora e com o próprio São
Pio de Pietrelcina.
Reze pedindo sua intercessão, para que ele rogue a Deus por você e por aqueles que você mais ama.
Afinal, foi ele mesmo quem prometeu:
“Ficarei na porta do Paraíso até o último dos
meus filhos entrar!”

*************************************
A PALAVRA DO PASTOR
CONVERSA COM A MÃE MEDIANEIRA
Senhora Medianeira de Todas as Graças: aqui
estão teus filhos(as) vindos de tantos recantos, trazendo
os corações cheios de esperança e fé em Nosso Senhor
Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela multidão que
acorre a esta Romaria Estadual e pela imensa caridade
com que ofereces Jesus ao mundo e a todos que te
fazem festa na Romaria.
Senhora Imaculada Conceição, Mãe de Deus e
nossa Boa Mãe, sê para nós a Estrela da Evangelização nestes tempos difíceis mas cheios de esperança! Guardaste num coração bom e puro a Palavra de
Deus, Senhora das Mercês, do Carmo e da Pompéia!
És sinal para todas as gerações que te proclamam
bendita, a fim de que a luz do Evangelho resplandeça
por toda parte.
Senhora da Conceição Aparecida, Mãe da Divina
Graça, Mãe do Salvador, Mãe da Igreja. Aqui estamos

porque precisamos de Mãe! Nossa geração clama por
ternura, firmeza e força. Nós nos tornamos, pela aventura e desventuras da vida, perdidos nas muitas noites
tristes do pecado, da violência e corrupção. Necessitamos reencontrar o caminho da Sagrada Família, para
que ele seja modelo para as pessoas e as famílias. Os
homens sejam parecidos com José, os filhos com Jesus
e as mães contigo, Maria.
Senhora de Lourdes e Virgem de Fátima, Virgem
prudentíssima, venerável, louvável, clemente e fiel! Tu
guardaste sempre a integridade da fé, do corpo e da
alma! Em ti contemplamos o chamado à pureza de
vida, para as crianças, adolescentes, jovens, adultos,
casais, pessoas consagradas, homens e mulheres criados à semelhança de Deus. Sabemos o quanto é difícil,
em nosso tempo, falar de castidade, virgindade, pureza,
fidelidade. Contigo, Mãe puríssima, temos coragem
para caminhar contra a correnteza. Nós agradecemos
contigo a Deus que suscita o sonho da pureza em tantos jovens, cansados das torrentes de erotismo e pornografia que povoa nosso horizonte. Faze-nos caminhar
para sermos parecidos com Jesus, aquele que fez bem
todas as coisas!
Senhora da Piedade e dos Remédios, Saúde dos
Enfermos! Participando no mistério do sofrimento,
acolhe os doentes que imploram teu auxílio, como sinal
de salvação e esperança. Senhora da Saúde e Mãe
Rainha, socorre nossos desvalidos.
Senhora do Rosário e das Vitórias, Refúgio dos
Pecadores, Mãe de Misericórdia! Contemplamos as
mãos elevadas desejosas de se refugiarem debaixo de
teu manto e de tua proteção. Leva-nos contigo para
estarmos confiantes, de pé, aos pés da Cruz de Jesus
que nos amou até o fim!
Senhora das Dores, Consoladora dos aflitos! Enxuga as lágrimas. Pede a Jesus as forças necessárias
para todos que estão esmagados pelo peso das agruras
da vida!
Senhora das Graças e do Imaculado Coração,
Desatadora dos Nós, Auxílio dos Cristãos! Mãe da
Divina Providência! Mãe do Perpétuo Socorro! Nós te
agradecemos pelo auxílio que sempre ofereces à Igreja
e aos que recorrem a ti!
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Senhora das Vitórias e da Glória, Rainha dos
Anjos, dos Patriarcas, dos Profetas, Rainha dos
Apóstolos! Rainha dos Mártires, dos Confessores, das
Virgens e de todos os Santos! Rainha concebida sem
pecado original, Rainha Assunta ao Céu, Rainha do
Santo Rosário, Rainha da Paz! Pede a Deus por nós,
para que venha a tranquilidade aos nossos tempos, às
nossas famílias, ao Brasil e ao mundo. Amém!

A Ermida está aberta para visitação todos os dias das 8 às 18 horas.
No dia 26 a grande Peregrinação em honra a
São Pio.

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

*************************************
ATIVIDADES NA ERMIDA
No dia 7 de outubro foi realizado mais um batizado. Padre Jerônimo fez uma bela e emocionante celebração para conferir o Sacramento do Batismo ao
pequeno Pedro Muller Zanella, filho de Paola Marina
Muller e Diogo Cargnelutti Zanella.

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

“Deus é nosso Pai. O que se pode temer
tendo um Pai como este?”

**************************************
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.

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.
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