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Agosto de 2019

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 A PALAVRA DE DEUS

Padre Pio de Pietrelcina foi uma pessoa que tinha um grande amor à Palavra de
Deus. Aliás toda a sua vida e missão eram iluminadas e orientadas por ela. Padre Pio dizia:
"Medite na Palavra de Deus e ela terá o poder de transformar suas inclinações naturais para
elevar seu espírito com pensamentos puros e sublimes".
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O amor e o zelo que Padre Pio tinha especialmente pelos sacramentos da
Penitência e da Eucaristia, tinham como fonte a Bíblia Sagrada. Foi nela que ele encontrou a
inspiração para ajudar a muitas pessoas a aproximarem-se de Deus e colocarem-se a serviço do
próximo. Ele mesmo foi um testemunho de doação ao próximo ajudando especialmente as
pessoas enfermas. Para isso, Padre Pio fundou um grande hospital em San Giovanni Rotondo, na
Itália. Desta forma, ele exerceu a verdadeira caridade ensinada por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Padre Pio meditou profundamente a Palavra de Deus, e esta ajudou-o a vencer as
tentações do mundo e cultivar pensamentos puros e sublimes. No mundo de hoje faz-se sempre
mais necessário meditar a Palavra de Deus e buscar nela a luz e a força para transformar o
egoísmo em doação, o ódio em amor, a violência em paz, o desrespeito em respeito, o
materialismo em espiritualidade, o ateísmo em fé, e muitas outras transformações. E para que
isso possa acontecer, Padre Pio nos ensina que devemos amar e praticar a Palavra de Deus.
No mês de setembro damos destaque à Palavra de Deus, através do Mês da Bíblia.
Que esse mês não seja só uma ocasião para colocar a Bíblia em destaque em nossas casas ou
celebrações, mas sim que seja uma oportunidade de meditar a Palavra de Deus e praticá-la a
exemplo do Padre Pio de Pietrelcina. Na leitura e na meditação da Bíblia temos presente uma
parte da história que Deus foi fazendo com o seu povo e este com Deus. Ao mesmo tempo Deus
vai se manifestando a nós, fazendo uma história conosco e nós vamos fazendo uma história com
Deus.
Que São Pio de Pietrelcina possa ser sempre nosso intercessor junto a Deus para
alcançarmos as graças e bênçãos de que necessitamos, mas sobretudo que nos ajude a nos
aproximarmos mais de Deus e amarmos mais o nosso próximo, levando-nos a meditar a Palavra
de Deus transformando nossas inclinações naturais e elevando nosso espírito com pensamentos
puros e sublimes.
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

Padre Pio foi o primeiro
sacerdote estigmatizado
da história.

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
07/2019
Matéria extraida do E-Book
“Padre Pio Crucificado por
Amor”.

Ele
não
levava
uma
autorização
por
escrito,
portanto o Santo Padre Pio se
recusou a mostrar as Chagas.

Quando a notícia de que existia

Diante da recusa, o Padre

um Padre com estigmas se
espalhou, não demorou muito
para San Giovanni Rotondo
virar ponto de encontro de
todas as pessoas que queriam
ver de perto, beijar as mãos,
confessar-se e assistir as suas
Missas.

Gemelli ficou transtornado e se
revoltou com a atitude do Santo.
Foi embora com a ideia de que
os estigmas eram falsos e que
Padre Pio era louco.
Tudo isso foi publicado em
uma conceituada revista da
época.

Padre Pio tentava ao máximo
esconder os estigmas e
guardava para si a humilhação
e a dor, tentando não alimentar
ainda mais o sensacionalismo
da população.
Toda essa confusão também
chamou
a
atenção
das
autoridades da Igreja.
E o Padre Agustim Gemelli,
franciscano,
doutor
em
medicina,
fundador
da
Universidade Católica de Milão
e grande amigo do Papa Pio XI,
decidiu fazer uma visita ao
padre Pio com o intuito de
averiguar as Chagas e dar um
parecer sobre sua origem.

O Santo Ofício, que era o
órgão máximo para julgar a
veracidade dos milagres na
Igreja, valendo-se da autoridade
do Padre Gemelli decretou que
não havia absolutamente nada
de sobrenatural nas feridas.
Como padre Gemelli era
uma autoridade tanto em ciência
quanto em religião, a ideia de
que as chagas eram feitas pelo
próprio Padre Pio com a ajuda
de substâncias químicas foi a
que predominou.
Entretanto, outros muitos
médicos examinaram padre Pio
e todos tinham o mesmo
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Os estigmas não eram
naturais e muito menos
provocados.

examinassem suas Chagas
enquanto
estivesse
desacordado.

Definitivamente
eles
estavam na frente de um
fenômeno sobrenatural.

Imagine só… A cirurgia,
sem anestia, deve ter sido um
verdadeiro Calvário... Onde o
Santo se unia uma vez mais às
dores do Divino Redentor.

Um fato interessante sobre
os estigmas aconteceu quando
o padre estava com muitas
dores
abdominais,
impossibilitando-o
até
de
conseguir celebrar a Missa.
As dores só aumentavam, e
por esse motivo, Santo Pio
resolveu chamar seu médico e
amigo, doutor Jorge Festa, que
rapidamente constatou uma
hérnia e que portanto era
necessária uma cirurgia.
O que acontece é que a
Cúria Romana, por prudência e
para evitar escândalos, havia
determinado que as chagas só
poderiam ser expostas se
houvesse uma autorização por

Odor de Santidade
As
Santas
Chagas
possuíam um perfume muito
especial. Às vezes de rosas,
outras de jasmim...
E

muitos

sentiam

o

perfume sobrenatural quando
eram visitados por ele,
principalmente durante as
bilocações.

Continua na próxima edição.

escrito do Vaticano.
Padre Pio sabendo do
posicionamento da Cúria e da
necessidade da cirurgia avisou
que
só
passaria
pelo
procedimento cirúrgico se
fosse sem anestesia, para não
correr

o

risco

de

que
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A Palavra do Pastor
VIVER O DIA EM HARMONIA
Encontrei estas sugestões que podem
ajudar a viver o dia em harmonia:

rosto jogue esses sentimentos que trazem
angústia pelo ralo.

ACORDAR – Decida ter um bom dia.
Então, ao abrir os olhos e espreguiçar o corpo,
agradeça a Deus pela noite de sono e por ter
acordado para um novo dia.

“Lavai-vos, purificai-vos, tirai a
maldade de vossos atos... Lavai-me
completamente da minha culpa e purifica-me
do meu pecado” (Sl 1,16 e Sl 51,2).

“Este dia foi especialmente preparado
pelo Senhor, vamos nos alegrar, vamos
festejar por causa dele” (Sl 118,24).

VESTIR – Vista-se em primeiro lugar,
de bom humor, sorria, tenha uma esperança
renovada; senão, não vai adiantar escolher
uma bela e elegante roupa se a face não estiver
conforme.

LAVAR AS MÃOS E O ROSTO –
Lavar as mãos e o rosto não é somente uma
atitude de higiene corporal, mas de higiene
espiritual. Este ato contribui para lavar os
olhos que choraram de tristeza. Ao lavar o

“O Senhor não vê como o homem: O
homem vê o exterior, o rosto, o Senhor vê o
5
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coração” (1Sm 16,7).
FALAR – Quando falar pronuncie
bem as palavras, faça-o com amor e
sabedoria; fale o necessário e somente
quando tiver algo de bom para acrescentar.
“Irmãos, não faleis mal uns dos
outros. Quem toma cuidado com o que diz
está protegendo a sua própria vida... O
mexeriqueiro espalha os segredos; por isso
fique longe de quem fala demais” (Tg, 4,11;
Pv 13,3 e 20,19).
CALAR – Saber falar é sábio; mas
saber calar é divino. Neste dia, cala-te para
não ferir; cala-te para não julgar; cala-te para
não pecar. O Senhor Deus nos deu dois
ouvidos e uma boca, com o propósito de
ouvirmos mais e falarmos menos.

Agosto de 2019
“... quem é prudente mantém-se calado.
Quem anda tagarelando, revela os segredos;
quem é leal, guarda o que lhe foi confiado” (Pv
11,12-13).
AMAR – O caminho do amor é o mais
seguro. Está em sintonia com a vontade de Deus.
É o estilo da vida. O caminho do amor é o mais
certo porque nos leva a Deus. Deixemos que o
amor de Deus nos guie.
“Este é o meu mandamento: que vos
ameis uns aos outros como eu vos amei” (Jo
15,12).

+ Hélio Adelar Rubert
Arcebispo Metropolitano de Santa
Maria/RS/Brasil.
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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.
As Celebrações Eucarísticas acontecem
sempre no 2º e no 4º domingo do mês, às 15h30min.
Às 15h a reza do terço.

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

Neste mês de setembro, dia 23
comemoramos o dia de São Pio no Calendário
Litúrgico. Dia da sua morte. Por isso a
celebração do dia 22 será pela manhã às 10 h.
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?
”!

