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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
São Pio de Pietrelcina e o perdão

Entre as belas pinturas que se encontram na Ermida a São Pio de Pietrelcina, no Cerro Comprido, em Faxinal do Soturno, há uma bela representação do padre Pio confessando muitas pessoas, de
diversas condições de vida, como leigos, pobres, ricos, bispos, padres, religiosos e tantos outros. Essa
representação retrata o grande amor e a dedicação dele em ajudar as pessoas a se libertarem dos pecados e obterem o perdão para os mesmos.
Padre Pio recebeu e assumiu a missão de reconciliar as pessoas com Deus, com o próximo e
consigo mesmas, através do sacramento da confissão. Esse sacramento, como os demais, foi instituído
por Nosso Senhor Jesus Cristo como sinal da aliança de amor de Deus com a humanidade. Através do
sacramento da confissão ou da reconciliação a pessoa encontra mais paz e felicidade para a sua vida.
Jesus, através dos Evangelhos, fala da necessidade do perdão. Em certa ocasião, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar quando um irmão pecasse contra ele. Ao que Jesus respondeu
que deveria perdoar setenta vezes sete, o que significa sempre (Cf. Mt 18,21-22). Nesse mesmo sentido, no Evangelho segundo Lucas, Jesus diz o seguinte: "Prestai atenção: se o teu irmão pecar,
repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes
vier a ti, dizendo: 'Estou arrependido', tu deves perdoá-lo" (Lc 17,3-4). No Evangelho segundo Marcos,
encontramos a seguinte recomendação de Jesus: "Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que
tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados" (Mc
11,25-26). São Paulo, na carta aos Colossenses, também faz referência à necessidade do perdão, quando diz: "Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim
perdoai vós também" (Cl 3,12b-13).
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Certamente, no mundo de hoje, haveria mais paz, felicidade e vida se as pessoas acreditassem
mais no valor da misericórdia e do perdão. Deus perdoa todos que arrependidos pedem a Ele perdão.
Ao mesmo tempo, Deus pede que sejamos misericordiosos uns com os outros. Nisso acreditou o padre
Pio de Pietrelcina. Por isso, ele dedicou muito tempo da sua vida como sacerdote para conceder a muitas pessoas a graça da reconciliação com Deus e com o próximo, através do sacramento da confissão.
Embora que nos dias de hoje não se busque com assiduidade o sacramento da confissão, este continua
tendo seu valor. Existem vários caminhos para obter o perdão dos pecados, mas o melhor caminho é
através do sacramento da confissão, quando arrependidos nos aproximamos do sacerdote, confessamos
nossos pecados e recebemos o perdão em nome de Deus e da comunidade. Possamos todos nós, cristãos ou não cristãos, acreditar também na força do perdão para termos mais paz e felicidade.
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 algumas passagens que motivaram as Celebrações Eucarísticas, na Ermida, no dia
25 de novembro de 2018 na 13ª Peregrinação em honra
a São Pio.

Celebração Eucarística da manhã.

tografias, suas estátuas, monumentos e igrejas falam
por ele e evangelizam na companhia dos muitos missionários, pastores e sacerdotes que o amam, em quase
todos os países do globo terrestre.
E aqui na Ermida, no topo da montanha Cerro
Comprido, o São Pio agora nos abençoa e é motivo de
alegria para todos que a ele recorrem.
Ele nos ensina que a Fé atua como a bússola do
amor. A fé, que apresenta um Deus Criador, um Deus
amor, a quem devemos tudo o que temos e somos.
São Pio, desde cedo, reconheceu que tudo em
sua vida provinha de Deus e a ele tudo queria devolver,
obedecendo ao mandamento: “Amar a Deus sobre to-

Acolhida
O Padre Pio sempre quis ser missionário. Não
conseguiu enquanto vivo, por motivos de saúde. Mas
agora, depois de canonizado, sua mensagem, suas fo-

das as coisas”.
Neste dia especial, rezemos para que ele, estabelecido em nosso meio, nesta Ermida, nos oriente,
guie e fortaleça com a mesma sabedoria que atraiu os
humildes e confundiu os “poderosos”.
E este dia também é muito especial, pois
comemoramos os 50 anos da morte do Padre Pio, cuja
data foi dia 23 de setembro e 100 anos dos estigmas de
Padre Pio, cuja data foi dia 20 de setembro.
Tudo isso se junta à data de hoje, quando encerramos mais um Ano Litúrgico. Por isso queremos neste
momento celebrar Cristo Rei e Senhor do universo.
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Somos todos chamados a dirigir o olhar em direção ao

tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta

futuro, para a meta última da história, que será o reino
definitivo e eterno de Cristo.

noite de exílio.
Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida,
com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que te reconheça como te reconheceram teus
discípulos ao partir do pão, a fim de que a Comunhão
Eucarística seja a luz a dissipar a escuridão,a força a
me sustentar, a única alegria do meu coração.
Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero
estar unido a ti, se não pela Comunhão, ao menos pela
graça e pelo amor.
Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas,
porque não às mereço, mas apenas o presente da tua

Oração escrita por Padre Pio.
Fica comigo, Senhor!
Fica Senhor comigo, pois preciso da tua presença para
não te esquecer.
Sabes quão facilmente posso te abandonar.
Fica Senhor comigo, porque sou fraco e preciso da tua
força para não cair.
Fica Senhor comigo, porque és minha vida, e sem ti
perco o fervor. Fica Senhor comigo, porque és minha
luz, e sem ti reina a escuridão. Fica Senhor comigo,
para me mostrar tua vontade. Fica Senhor comigo, para
que ouça tua voz e te siga. Fica Senhor comigo, pois
desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia.
Fica Senhor comigo, se queres que te seja fiel. Fica
Senhor comigo, porque, por mais pobre que seja minha
alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor.
Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao
fim; a vida passa, e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas
energias e não parar no caminho.
Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da
escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das

presença, ah, isso sim te suplico!
Fica Senhor comigo, pois é só a ti que procuro teu
amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu Espírito,
porque te amo, e a única recompensa que te peço é
poder amar-te sempre mais. Como este amor resoluto
desejo amar-te de todo o coração enquanto estiver na
terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a
eternidade. Amém. São Pio, rogai por nós!
Na Celebração Eucarística da saúde à tarde
Irmãos e irmãs sejam todos bem-vindos a esta
Santa Missa especial da saúde, neste dia da 13ª Peregrinação em honra a São Pio, aqui na Ermida no alto
da montanha, de onde Ele nos acolhe e protege.
Pedimos que pela sua intercessão, conceda a
todos muita saúde, paz e serenidade.
A palavra de Deus nos fala: Cristo veio para
nos libertar de todos os males e não há remédio mais
eficaz do que a palavra de Cristo, que cura, liberta e
salva.
A fé liberta-nos se a aceitarmos como dom gratuito de Deus e se acreditarmos sem reservas na palavra e na pessoa de Jesus.
São Pio aceitou, acreditou e viveu Cristo durante toda a sua vida.
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Padre Pio sempre se preocupou com os enfermos e com a saúde. Por isso idealizou e conseguiu construir um grande hospital. Um dos hospitais mais importantes da Itália, por sua extensão e equipamentos de
última geração que se encontra em San Giovanni Rotondo: A Casa Alívio do Sofrimento, que é uma
verdadeira Casa de Acolhimento.
Lembramos mais uma vez ao iniciarmos esta
celebração que estamos comemorando dois jubileus de
São Pio: 50 anos de sua morte e 100 anos do aparecimento dos estigmas.
Mensagem
Hoje, todos nós estamos aqui para pedir ou
agradecer, de modo especial, a São Pio a tão desejada
saúde, que ao longo da vida, a qualquer momento, podemos perdê-la.
Mas, enfim, o que é saúde?
Saúde é o bem-estar físico, psíquico, familiar,
financeiro, profissional, ambiental e, sobretudo espiritual.
Falando em saúde, nos perguntamos: o que é
vida?
Não temos uma resposta que possa nos explicar
com detalhes o que é vida. Por isso, também não temos
o direito de tirá-la em hipótese alguma. Repetimos:
ninguém tem o direito de interrompê-la. Devemos defender a vida desde a sua concepção até o seu declínio
natural. A vida é um direito de todos. Se a defendermos, podemos ficar tranqüilos, porque cumprimos o
plano de Deus Pai.
Sabemos que desde tempos milenares dizia-se:
“A saúde da alma conduz à saúde do corpo.”
Concluímos, pedindo a intercessão de São Pio
para que tenhamos saúde do corpo e da alma.

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

Em determinada altura da viagem começaram a
discutir e, um deles, deu uma bofetada no outro. Ferido
na sua dignidade, mas sem dizer nada, o agredido
escreveu na areia:
- “O meu melhor amigo deu-me hoje uma bofetada!”
Continuaram a caminhada até que encontraram
um oásis, onde decidiram parar e tomar um banho.
O jovem que tinha sido esbofeteado começou a
afogar-se, mas o seu amigo salvou-o.
Depois de ter se recuperado, escreveu na pedra:
- “O meu melhor amigo hoje me salvou a vida!”.
O jovem que tinha esbofeteado e salvo o seu
melhor amigo, perguntou:
- “Quando feri a tua dignidade, escreveste na
areia e, agora, fizeste a escrita numa pedra. Por quê?”
Por que esta atitude?
O outro amigo respondeu-lhe:
- “Quando alguém nos molesta, devemos escrever na areia para que os ventos do perdão a possam dissipar.
Mas, quando alguém nos faz alguma coisa de
bom, devemos gravá-lo em pedra para que nenhum
vento possa dissipá-lo!”
Amigo leitor e ouvinte:
Aprenda a escrever as tuas feridas na areia e a
gravar em pedra tudo o que te acontece de bom.
Dizem que se demora um minuto para se encontrar uma pessoa especial, uma hora para apreciá-la, um
dia para amá-la: mas uma vida inteira para esquecê-la.
Encontre tempo para viver e escreva o bem recebido no próprio coração!
O bem recebido gratuitamente se escreve na pedra, ao passo que o mal, a ofensa e a ingratidão,
escrevemos na areia movediça que é levada pelo vento!

ESCREVA NO CORAÇÃO
Conta uma história que dois amigos andavam pelo deserto.

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

No dia 25 de novembro aconteceu a grande Peregrinação em honra a São Pio.

A Ermida está aberta para visitação todos os dias das 8 às 18 horas.

Aproximadamente 3.000 pessoas participaram
desta grande festa religiosa.

As Celebrações Eucarísticas acontecem sempre
no 2º e no 4º domingo do mês, às 15h30min. Às 15h a
reza do terço.

O próximo evento na Ermida será no dia 21 de
dezembro, às 20 horas com a Celebração Eucarística de
Natal.

No dia 11 de novembro aconteceu mais um batizado após a celebração.

*********************************

Rafaela Giuliani Venturini, filha de Ronaldo
Venturini e Marucia De David Giuliani.

Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando

Foram padrinhos: Alexandre Venturini, João
Vanderlei Pacheco Portela e Baptista De David Giuliani. Foram madrinhas: Luana Pozzer, Vanessa Descovi
Quatrin e Gessica Vieira Venturini.

“Em tudo o que você fizer, seja sempre humilde,
guardando zelosamente a pureza de seu coração
e a pureza de seu corpo.”

esta frase de São Pio:

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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