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A Voz da Ermida
“Tenha Jesus Cristo no coração e todas as cruzes do mundo parecerão rosas”.
São Pio

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
SÃO PIO DE PIETRELCINA E O AMOR À IGREJA

No dia 29 de junho, a Igreja Católica celebra a solenidade de São Pedro, o
apóstolo escolhido por Jesus para ser a “pedra” sobre a qual fundaria Sua Igreja. O primeiro
papa da Igreja Católica é celebrado no mesmo dia de São Paulo, conhecido como o “Apóstolo
dos Gentios” e considerado o maior missionário de todos os tempos.
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A Igreja foi constituída por Jesus Cristo e é formada por todos os que professam
sua fé nEle e se colocam no seu seguimento. Assim aconteceu com os Apóstolos que
responderam sim ao chamado de Jesus e O seguiram, como também aos primeiros cristãos. O
mesmo deve acontecer com todos os batizados, que se tornam filhos de Deus e membros da
Igreja.
Dentre os tantos cristãos que se tornaram membros da Igreja e verdadeiros
seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos o santo padre Pio. Ele nasceu em
Pietrelcina, Itália, no dia 25 de maio de 1887, e no dia seguinte foi batizado com nome de
Francisco. e mais tarde seria, de fato, um grande seguidor de são Francisco de Assis. Aos doze
anos, recebeu os sacramentos da primeira comunhão e do crisma. E aos dezesseis anos, entrou no
noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, da cidadezinha de Morcone, onde vestiu
o hábito dos franciscanos e tomou o nome de frei Pio.
Depois da ordenação sacerdotal, em 1910, no Convento de Benevento, padre Pio,
como era chamado, ficou doente, tendo de voltar a conviver com sua família para tratar sua
enfermidade, e lá permaneceu até o ano de 1916. Quando voltou, nesse ano, foi mandado para o
Convento de San Giovanni Rotondo, lugar onde viveu até a morte, em 23 de setembro de 1968.
Padre Pio de Pietrelcina teve um grande amor pela Igreja. Esse amor era
demonstrado especialmente pela sua dedicação aos sacramentos da Confissão e da Eucaristia.
Padre Pio passou toda a sua vida contribuindo para a redenção do ser humano, cumprindo a
missão de guiar espiritualmente os fiéis e celebrando a eucaristia. Para ele, sua atividade mais
importante era, sem dúvida, a celebração da santa missa. Além do mais, Padre Pio identificou-se
com Cristo, no amor aos mais necessitados, especialmente os enfermos. Para o amparo e o
cuidado destes, fundou a Casa Alívio do Sofrimento.
Sobre a importância da Igreja, Pe. Pio dizia: "Mantenha-se sempre ao lado da
Igreja Católica, porque só Ela pode lhe dar paz verdadeira, posto que só Ela possui Jesus no
Santíssimo Sacramento, o verdadeiro Príncipe da Paz".
Assim, encontramos em São Padre Pio de Pietrelcina alguém que amou
profundamente a Igreja, e que pode ser nosso intercessor e modelo para que também a amemos,
colocando-nos no seguimento de Jesus Cristo.
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 .
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Capítulo III
O SOBRENATURAL COMO ALIADO
LÁ E CÁ: ELE ESTAVA EM
DOIS
LUGARES
AO
MESMO TEMPO.
A bilocação é um milagre
que pode ser definido como a
presença simultânea da mesma
pessoa
em
diferentes.

dois

lugares

Muitos santos da Igreja
Católica tiveram o carisma da
bilocação, e Padre Pio foi um

Caminhando
com São Pio
Espaço destino a vida e
obra de São Pio
Para caminhar com São Pio
precisa-se conhecer a vida e
obra do Padre Pio.
Nesta edição trazemos a
continuação da mátéria
publicada na edição
05/2019
Matéria extraida do E-Book
“Padre Pio Crucificado por
Amor”.

deles.
Várias testemunhas oculares
o viram em lugares diferentes,
em bilocação.

bilocação
do
Padre
Pio
aconteceu em 1951, quando ele
celebrava uma missa em um
convento na Checoslováquia.
Assim que a missa
terminou, as freiras foram para a
sacristia para oferecer ao Padre
Pio um café e lhe agradecer pela
visita inesperada, mas o que
aconteceu é que elas não
acharam mais o padre na
sacristia.
As freiras perceberam que
Padre Pio tinha estado lá em
bilocação!

São
Luís
Orione,
contemporâneo do Padre Pio,
falou sobre isso:
“Eu estava na igreja de
São Pedro em Roma, para
assistir à celebração da
beatificação de Santa Teresa.
Também estava Padre Pio
(apesar dele estar ao mesmo
tempo no convento dele), eu o
vi, ele estava sorrindo e vinha
em minha direção pela
multidão, mas quando eu
estava perto, desapareceu”.

ATRAVÉS DOS MILAGRES,
ELE TRANSFORMAVA OS
CORAÇÕES.
Falar em Padre Pio e não
falar
em
impossível.

Conversão

é

E para provar esse fato de
Outro

milagre

de
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uma vez por todas, você
conhecerá mais um milagre:

sacerdote ortodoxo, e portanto
não-católico:

A mãe de um sacerdote
ortodoxo, Victor, da Romênia
estava
com
um
câncer
terminal.

“A cura milagrosa de
minha mãe realizada pelo
Padre Pio em favor de uma
mulher ortodoxa me chamou

Um dia, ela se deparou
com um quadro de Padre Pio e
perguntou ao seu filho quem
era.
Após a explicação, o
sacerdote percebeu que sua
mãe, Lucrécia, começou a se
sentar todos os dias na frente
do quadro, e conversava com
ele, como se falasse com uma
pessoa.

a atenção”.
Padre Pio que já não era
um desconhecido para ele,
deste momento em diante o
fascinou.
Começou a ler mais e mais
sobre a vida do Padre, e algo
começou a mudar em Victor.
Contou sobre o milagre de
sua mãe aos seus paroquianos

Assim, passaram-se os
dias. Duas semanas depois,
dona Lucrécia e seu filho
foram ao hospital, pois ela
precisava realizar mais um

“Todos
conheciam
a
minha mãe e sabiam que
havia ido à Itália para tentar
uma intervenção cirúrgica, e
que logo voltou para casa
curada, sem que nenhum

exame.

médico a tivesse operado”.

Para a surpresa dos dois, e
ainda mais dos médicos, o

Este milagre converteu
não somente a família de
Victor e Lucrécia, mas toda a
comunidade ortodoxa!

câncer havia desaparecido
completamente.
Esta mulher ortodoxa havia
pedido a intercessão de Padre
Pio e este respondeu
Este feito percorreu toda a
família, inclusive o filho

Graças ao Padre Pio,
Victor e 350 pessoas de sua
paróquia
decidiram
se
converter ao Catolicismo.
Hoje pertencem ao rito

Greco-Católico da Romênia.
Suas
vidas
transformadas.

foram

Além dessa conversão,
essas pessoas foram ainda
mais além:
Construíram uma igreja
dedicada ao Padre Pio e,
seguindo os passos do santo,
fundaram o “pequeno San
Giovanni Rotondo” - um
hospital que atende enfermos
em fase terminal, pessoas
sem recursos e idosos
abandonados.

e todos ficaram admirado

Victor com seus paroquianos

“O mundo pode existir sem o
calor, mas nunca sem o sacrifício
da Missa” (Padre Pio)

Continua

na

próxima

edição
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A Palavra do Pastor
O SANTO SUDÁRIO
Nossa cidade de Santa Maria e região
têm o privilégio de conhecer uma exposição

modernas pesquisas confirmam a tradição:
tudo aponta para a realidade de que foi o pano

gratuita sobre a réplica do Santo Sudário. Esta
oportunidade é única. Basta ir até ao
Supermercado (Shopping) Praça Nova, perto
do Patronato, e presenciar uma bela exposição
sobre o misterioso Santo Sudário. O
Evangelho de São Mateus 27, 59 diz: “José
(de Arimateia), tomando o corpo, envolveu-o
num lençol limpo...”.

usado para o sepultamento de Jesus que no
terceiro dia ressuscitou. Um grande cientista
de descendência hebraica, afirma: “A Síndone
não é só para os cristãos. É para todos”.
Realmente, é um sinal visível e palpável que o
Senhor deixou para nos ajudar na fragilidade
de nossa fé. Ele ressuscitou dos mortos no
terceiro dia.

Cientistas de todo o mundo já fizeram
todo tipo de pesquisa para desvendar o
mistério. Os resultados das mais sofisticadas e

O Santo Sudário é uma peça de linho
que mostra a imagem de um homem que
5
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aparentemente sofreu a crucificação.
Atualmente encontra-se guardado na
Catedral de Turim na Itália. É raramente
exibido em público para melhor conservação.
Sua última exposição foi em 2010 quando foi
vista por 50 mil peregrinos.

uma visita guiada na exposição. Voluntários
ajudam as pessoas para melhor aproveitamento
da exposição inédita em Santa Maria que se
prolonga até o dia 25 do mês de agosto 2019.

Causou grande repercussão o negativo
duma foto em 1898 quando o fotógrafo
amador Secondo Pia, usando a novidade da
fotografia, percebeu a imagem de Jesus no
negativo. Esta realidade percorreu o mundo.
Deus pode se servir da técnica para dar sinais
para todos os povos.

de suas vidas, de uma conversão, de mais oração
e busca dos valores que permanecem. Não se
pode perder esta oportunidade. É para todos!

Acredito que as famílias, grupos de

Arcebispo Metropolitano de Santa
Maria/RS/Brasil.

jovens e escolas, poderiam aproveitar e fazer

Inúmeras pessoas já foram ajudadas na fé.
Outras sentiram o chamado para uma renovação

Feliz quem busca o Senhor! O Senhor
mostra sua face para quem o procura.
+ Hélio Adelar Rubert

A VOZ DA ERMIDA

ATIVIDADES NA ERMIDA

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.

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

Mande seu depoimento e sugestões.

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

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

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

“Tenha grande confiança na bondade e na
misericórdia de Deus, e Ele nunca o
abandonará; mas não negligencie em abraçar a
Santa Cruz por causa disso”!

