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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
PADRE PIO DE PIETRELCINA E O SANTO ROSÁRIO
Dentre as muitas devoções de Padre Pio de Pietrelcina, pode-se destacar a
devoção a Nossa Senhora do Rosário. Um filho espiritual disse: Padre Pio, faça um plano de
oração para a minha vida. Padre Pio respondeu-lhe: "Meu filho, o melhor plano de oração é o
santo rosário!" Segundo Padre Pio, “o Santo Rosário é uma repetição de Ave-Marias, com as
quais se pode bater, vencer e destruir todos os demônios do inferno”. Padre Pio enfrentou muitas
dificuldades e obstáculos em sua vida e cultivou a fé em Deus, recorrendo a Nossa Senhora,
através do Santo Rosário. São Pio de Pietrelcina e grandes santos da Igreja rezavam o rosário
todos os dias e estimulavam para que todos o fizessem. Em várias aparições, como em Fátima,
Nossa Senhora pediu que se rezasse o terço ou o rosário.
Continua na página 2
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"Nossa Senhora do Rosário (ou Nossa Senhora do Santo Rosário ou Nossa Senhora do
Santíssimo Rosário) é o título recebido pela aparição mariana a São Domingos de
Gusmão em 1208 na igreja de Prouille, em que Maria dá o rosário a ele.
Em agradecimento pela vitória da Batalha de Muret, Simon de Montfort construiu o
primeiro santuário dedicado a Nossa Senhora da Vitória. Em 1572, Papa Pio V instituiu "Nossa
Senhora da Vitória" como uma festa litúrgica para comemorar a vitória da Batalha de Lepanto. A
vitória foi atribuída a Nossa Senhora por ter sido feita uma procissão do rosário naquele dia
na Praça de São Pedro, em Roma, para o sucesso da missão da Liga Santa contra os turcos
otomanos no oeste da Europa. Em 1573, Papa Gregório XIII mudou o título da comemoração
para "Festa do Santo Rosário" e esta festa foi estendida pelo Papa Clemente XII à Igreja
Católica. Após as reformas do Concílio Vaticano Segundo a festa foi renomeada para Nossa
Senhora do Rosário. A festa tem a classificação litúrgica de memória universal e é comemorada
dia 7 de outubro, aniversário da batalha" (Wikipédia).
Depois dessa síntese da história do Santo Rosário e da devoção de Padre Pio a ele,
tenhamos presente ainda essas palavras desse grande devoto de Nossa Senhora. Dizia Padre Pio:
“Amai Nossa Senhora e tornai-A amada. Rezai sempre o seu Rosário e divulgai-o”.
Referência
WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Nossa Senhora do Rosário. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Ros%C3%A1rio>. Acesso em: 30 set. 2016.

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 IV

Batalhas intensas: Fé x Provações
Padre
Pio
travava
inúmeras
lutas
contra o
demônio.
Lutas essas que eram
físicas, e o Santo, por vezes,
apanhava muito.
Mas antes de chegarmos
nesse ponto, vamos falar sobre
as muitas vezes em que o
demônio aparecia para o padre:
“Um dia, enquanto eu
estava ouvindo confissões, um
homem
veio
para
o
confessionário
onde
eu
estava”.

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
08/2019
Matéria extraida do E-Book
“Padre Pio Crucificado por
Amor”.

“Ele era alto, esbelto,
vestido com refinamento, era
cortês e amável. Começou a
confessar seus pecados que
eram de todo tipo: contra Deus,
contra os homens e contra a
moral”.
“Todos os pecados
eram aberrantes! Eu fiquei
desorientado com todos os
pecados que ele me contou, e
respondi „eu lhe trago a
palavra de Deus, o exemplo da
Igreja e a moral dos santos”.

“As
respostas
eram
firmes e cheias de malícia.
Esse fato fez com que eu me
perguntasse quem era aquele
homem e de que mundo ele
tinha vindo”.
“Após muito olhar para
aquele
misterioso
homem,
percebi que se tratava do próprio
demônio, então lhe digo: Diga,
viva Jesus para sempre, viva
Maria eternamente”.
“Após estas palavras terem
sido pronunciadas, Satanás
desapareceu
imediatamente
dentro de um zigue-zague de
fogo deixando um cheiro
insuportável”.
O diabo submeteu padre
Pio à tentações de todos os tipos.
Segundo confirmação de
um padre chamado Agostino,
eram muitas as formas que
Satanás usava para tentar derrotar
o Santo.

“Mas o penitente se
opôs às palavras do santo e
justificava todos os pecados
com incrível maestria”.
“Ele desabafava todos
os pecados e tentava fazer com
que eu visse tudo de forma
humana, natural e normal”.

O diabo apareceu em forma de
crucifixo, de meninas jovens que
dançavam nuas, como um jovem
amigo dos monges, como um
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São Pio X, como Anjo da Guarda,
como São Francisco e até mesmo
como Nossa Senhora…
Ele também apareceu em
formas horríveis com um
exército de espíritos infernais.
Noutras vezes não havia
aparições, mas padre Pio era
ferido e torturado com muito
barulho e cusparadas.
Padre Pio sempre se livrou
desses ataques ao invocar o
nome de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
Veja o que ele disse em uma
carta para Padre Agostino, em
de 18 de janeiro de 1912:
“...O „Barba Azul‟ não
quer ser derrotado. Ele chegou
a mim assumindo todas as
formas.Durante vários dias
vem visitar-me com seus
espíritos infernais armados
com bastões de ferros e
pedras”.
“O pior é que eles vêm com
os seus próprios semblantes.
Várias vezes eles me tiraram da
cama e me arrastaram pelo
quarto. Mas Jesus, Nossa
Senhora, o Anjo da Guarda,
São José e São Francisco estão
frequentemente comigo”.
Esses ataques diabólicos
provocavam na alma de Padre
Pio uma angústia gigantesca:
“As tentações estão mais
penosas do que nunca.
Afligem-me muito. Não tanto
pela contínua violência que
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O mais incrível de tudo, é
sou obrigado a dirigir a mim
mesmo,
mas
por
sua que mesmo em meio a tantas
brutalidade
e
contínua provações, tantas surras, tantas
hostilidade”.
humilhações, a fé do Padre Pio
e seu amor por Nosso Senhor
“Mesmo durante as horas
Jesus Cristo só aumentavam.
de repouso o demônio não
Ele dizia que se não
deixa de afligir-me a alma de
várias maneiras. Em vez de fosse por Nosso Senhor teria
por
situações
cessar, as guerras espirituais passado
terríveis:
tornam-se mais duras”.
“Jesus não deixa de me
“O inimigo está tão irado amar, embora eu não
que não me deixa em paz um mereça, porque permite que
minuto, hostilizando-me de aqueles
cães
horríveis
todos os modos”.
continuem a me afligir. Há
Numa outra carta de Santo 22 dias, sem interrupção,
Pio de Pietrelcina para o Padre Jesus permite que essas
Agostino, ele conta como coisas descarreguem sua ira
foram os ataques do “Barba sobre mim”.
Azul”:
“A noite passada eu
passei muito mal. Desde que
me deitei, às cinco da manhã,
aquele coisa-ruim não fez
outra
coisa
senão
importunar-me.
Encheu
minha cabeça com inúmeras
tentações
diabólicas e
pensamentos de desespero e
de desconfiança em relação a
Deu”.

“Meu corpo, querido
Pai, está todo machucado
por causa dos golpes que
nossos
inimigos
lhe
desferira”.

“Às cinco da manhã,
assim que aquele coisa-ruim
foi embora, um frio se
apossou de toda a minha
pessoa e eu me pus a tremer
dos pés à cabeça, como um
caniço
exposto
a
um
vendava”.
“Durou algumas horas.
Cheguei a verter sangue pela
boca”.

Continua na próxima edição.
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A Palavra do Pastor
SANTA IRMÃ DULCE
A primeira santa brasileira, Irmã Dulce,
conhecida como “o Anjo bom da Bahia”, será
canonizada em Roma neste Domingo dia 13
de outubro de 2019. O Papa Francisco
presidirá a celebração de canonização da BemAventurada Dulce dos Pobres, na Praça de São
Pedro em Roma, às 10 horas.
Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes,
nasceu em Salvador na Bahia aos 26 de maio
de 1914. Após se tornar professora em 1933,
ingressou na Congregação das Irmãs
Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe
de Deus na cidade de São Cristóvão (SE).
Depois, foi enviada para Salvador onde

fundou o Círculo Operário da Bahia para dar
assistência aos pobres e doentes. Conta-se que
usou até o galinheiro do Convento Santo
Antônio, onde vivia, para acolher doentes.
Trabalhou em vários projetos de promoção
humana e criou as Obras Sociais Irmã Dulce
(OSID), que hoje é um grande complexo de
saúde com atendimento gratuito.
Irmã Dulce faleceu em março de 1992.
Durante sua vida, deixou-se conduzir pelo
Espírito do Senhor. Sua relação íntima e
amorosa com Deus levou-a para o caminho da
santidade. Os frutos dessa relação, ao longo de
5
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vida,
são
agora
reconhecidos
publicamente pela Igreja e colocados como
modelo para os seguidores de Jesus. Era
admirada, louvada e procurada por
multidões, porém carregou uma pesada cruz
e passou por um longo e silencioso martírio:
1º) “Deus lhe deu um coração sensível, capaz
de se condoer com a situação dos pobres. Ela
então sofria porque, por mais que os
ajudasse, via que mais lhe restava por fazer.
2º) Deus permitiu que sua saúde fosse frágil.
Como ela sentia a força de Cristo em seu
coração, esquecia-se de seus próprios
sofrimentos, para debruçar-se sobre a dor dos
pobres que encontrava ou que a procuravam.
3º) Deus lhe concedeu um coração ousado,
capaz de dar passos que o bom senso humano
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não recomendaria; por isso precisou enfrentar
incompreensões e sofrimentos” (Dom Murilo
Krieger, SCJ).
Qual o legado de Santa Irmã Dulce? O
imenso legado prático foi uma importante obra
social na qual se revela o rosto de Jesus a todos.
Somos todos chamados a dar aos necessitados,
não somente pão, remédio e cura física, mas o
rosto de Jesus Cristo, pelo qual Irmã Dulce
viveu, trabalhou e sofreu.
Santa Irmã Dulce dos Pobres, rogai por
nós!
+ 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.

SITE: www.saopio.com.br

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.

EMAIL: ermida@saopio.com.br

Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando

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

esta frase de São Pio:

Mande seu depoimento e sugestões.

“Medite na Palavra de Deus
e ela terá o poder de transformar suas
inclinações naturais para elevar seu espírito com
pensamentos puros e sublimes”.

