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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
A IMPORTÂNCIA DA PEREGRINAÇÃO À ERMIDA DE SÃO PIO
A Ermida a São Pio de Pietrelcina em Faxinal do Soturno é um lugar em que
muitos devotos buscam graças junto a Deus pela intercessão desse santo. As pessoas poderiam
simplesmente viver suas devoções onde se encontram. No entanto, há um desejo de ir até um
local místico para aí professarem sua devoção. Nesse sentido, podemos mencionar alguns
lugares místicos aos quais acorrem multidões, como a Terra Santa, o Vaticano, Lourdes, Fátima,
Aparecida e San Giovanni Rotondo, entre outros.
Essas manifestações se caracterizam por três atitudes especiais que são o andar, o
ver e o encontrar. Nas peregrinações à Terra Santa se vai aos lugares onde Jesus Cristo viveu, na
condição humana, para aí ter um encontro com Ele.
Continua na página 2
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Os peregrinos vão ao Vaticano para verem de perto a pessoa do Papa, como
sucessor do apóstolo Pedro e Vigário de Cristo na terra. Devotos de Nossa Senhora se dirigem a
Lourdes, a Fátima e a Aparecida para um encontro com a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Assim
também, devotos de São Pio de Pietrelcina visitam San Giovanni Rotondo, onde está sepultado
Padre Pio e se encontra um grande hospital construído por ele para aliviar os sofrimentos de
muitos doentes.
Em um texto baseado em excertos do texto do peregrino Walter Jorge, no portal
Rota do Peregrino, encontramos uma definição e um significado para a peregrinação, nestes
termos:
Peregrinar é um ritual comum à imensa maioria das religiões. A concretização desse
ritual depende da concepção que temos de Deus, do Homem e do mundo, que tem cada
credo religioso. A peregrinação é uma jornada empreendida, por motivos religiosos, a
um lugar considerado de algum modo sagrado ou milagroso. Quase todas as religiões
adoptaram as peregrinações como forma de culto religioso. O seu postulado
fundamental é que a divindade exerce, em determinado lugar, influxos e benefícios
especiais para os que a visitam (JORGE, 2014).

Segundo Dom Eurico dos Santos Veloso, Arcebispo Emérito de Juiz de Fora,
MG, as peregrinações e romarias
São manifestações de fé que têm grande valor para a divulgação e vivência do
Cristianismo. A peregrinação é uma atitude bíblica. No Novo Testamento, Maria e José
peregrinavam a Jerusalém todos os anos, na Festa de Páscoa. A peregrinação a um
santuário é uma forma de religiosidade e de piedade agradável a Deus. É uma atitude
que proporciona aos cristãos momentos de diálogo mais íntimo com o Pai (VELOSO,
2014).

A Ermida a São Pio em Faxinal do Soturno também é frequentada por muitos
devotos desse santo, certamente porque podem encontrá-lo na Ermida, nas belas pinturas que
retratam momentos importantes da vida dele e no belo local onde a Ermida está construída.
Assim, os devotos fazem a experiência de se sentirem juntos dele, e por sua vez, de sentirem que
São Pio está acolhendo a quem se aproxima dele.
Portanto, a devoção a São Pio de Pietrelcina, como aos santos em geral, tem como
referência um lugar, ao qual se vai em peregrinação para um encontro com o santo, para que ele
seja intercessor e modelo para as pessoas que o buscam.
Referências:
JORGE, Walter. O que é a peregrinação? Disponível em: <http://www.rotadoperegrino.com/voz-do-peregrino/oque-e-a-peregrinacao/>. Acesso em: 14 ago. 2014.
VELOSO, Eurico dos Santos. A importância da peregrinação, romaria.
<http://www.catequisar.com.br/texto/colunas/eurico/307.htm>. Acesso em: 14 ago. 2014.
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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
Mais de uma vez eles
chegaram a tirar minhas
roupas e golpear-me naquele
estado. Agora me diga se não
foi Jesus quem me ajudou
nesses tristes momentos em que
os
demônios
procuraram
destruir-me e levar-me a
perdição.

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”.

“Considera ainda que,
mesmo depois que eles foram
embora, eu fiquei muito tempo
sem poder me vestir porque
não conseguia me mexer. E
isso com esse inverno todo!
Quantas desgraças teriam
caído sobre mim, se nosso
dulcíssimo Jesus não tivesse
me ajudado.
“Não sei o que será de
mim, sei apenas que o Senhor
jamais deixará de cumprir
Suas
promessas.
Jesus
continua a me dizer: „Não
deves ter medo. Eu te farei
sofrer, mas também te darei
forças‟.
“Desejo que esse martírio
cotidianoe oculto prove e
purifique tua alma.“
“Não te assustes se
permito que o demônio te
atormente, que o mundo te
entristeça, que as pessoas mais
queridas te aflijam, pois nada
sucederá àqueles que sofrem
sob a cruz por me amarem,
àqueles que eu me empenhei

em proteger.”

Capítulo V
O Corpo Incorrupto de
Santo Padre Pio
O corpo de Padre Pio foi
sepultado em setembro de 1968,
sendo quatro dias após sua
morte, e exumado em 2008, no
quadragésimo aniversário de
falecimento do Santo.
A exumação foi realizada
por uma comissão médica e
assistido
por
inúmeras
autoridades religiosas.
A abrirem o sepulcro, seu
corpo
foi
encontrado
em
excelente estado de conservação,
o que maravilhou todos os
presentes. Tinha-se a impressão
de que o tempo não passara, e que
ele tinha acabado de entregar sua
alma a Deus.
Ao observar as fotos abaixo,
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você encontrará um religioso
que poderia facilmente estar
dormindo, e não um corpo
sepultado há mais de 40 anos,
tamanha a conservação.
A equipe médica ressaltou
que o que viram foi espetacular:
“O corpo estava bem
conservado
apesar
dos
quarenta anos de sua morte”.
“Os ossos estavam bem
ligados, ainda existiam tecidos
em volta deles.”
Fala-se ainda que as unhas
estavam tão bem cuidadas que
era como se o Santo tivesse ido
à manicure.
Sua barba e sobrancelha
continuavam intactas.
Seus joelhos, o queixo, tudo
estava de forma impecável,
deixando assim admirados a
todos que ali estavam.
Vale ressaltar que os
famosos estigmas não estavam
ali.
Estigmas
esses
que
permaneceram por 50 anos com
São Pio de Pietrelcina e
desapareceram pouco antes de
sua morte.
Outro fato fora do comum
foi relatado pelo Cardeal
Saraiva Martins, ele disse que
normalmente ao abrir um
caixão o mau cheiro é
inevitável, entretanto, no caso
do Santo, nenhum odor era
sentido.
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O próprio Cardeal se
surpreendeu e perguntou a um
dos membros da Comissão
Médica
o
que
aquilo
significava.
A resposta do médico foi
extremamente reveladora:
“Excelência, quem deve lhe
explicar é Nosso Senhor. Nós
não estamos à altura”
Vimos no decorrer deste
livro todos os milagres que
Santo Pio realizou, e é claro
que não seria diferente depois
de ascender aos Céus, já que
ele mesmo nos disse que
Faria mais barulho morto do
que vivo.

No capítulo seguinte
você descobrirá como Padre
Pio pensava e terá acesso a
depoimentos dos Papas sobre
o nosso amado Santo.
Você se encantará ainda
mais com essa incrível
história...
Continua na próxima edição.
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Corpo incorrupto de
São Pio de Pitrelcina
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A Palavra do Pastor
QUERIDA MÃE MEDIANERIA
“Felizes os que em vós têm sua força, e
se decidem a partir quais peregrinos!” (Sl
83,6). Aqui estamos, Mãe Medianeira,
peregrinos de todas as partes do Sul do Brasil,
chamados pelo Senhor através de tua
presença, quais romeiros que não medem
esforços nem cansaço. Chegamos de todo
lugar, trazemos nossa fé cristã para
testemunhá-la. Trazemos nossas esperanças,
angústias e nossas alegrias, certos do alívio e
da cura, para que todos nos levantemos de
nossas quedas.
Sim, Mãe Medianeira, o aconchego de
tua casa acolhe a todos, especialmente os mais
pobres, sofredores e pecadores. Por isso, junto

contigo dizemos: “A minha alma engrandece o
Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu
Salvador, porque ele olhou para a humildade
de sua serva. Todas as gerações, de agora em
diante, me chamarão feliz, porque o Poderoso
fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é
santo, e sua misericórdia se estende de geração
em geração sobre aqueles que o temem. Ele
mostrou a força de seu braço: dispersou os que
têm planos orgulhosos no coração. Derrubou
os poderosos de seus tronos e exaltou os
humildes. Encheu de bens os famintos, e
mandou embora os ricos de mãos vazias.
Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua
misericórdia, conforme prometera a nossos
5
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pais, em favor de Abraão e de sua
descendência, para sempre” (Lc 1,47-55).

a coragem de uma resposta aos apelos de Deus e
sejam servidores do Evangelho.

Servimo-nos das portas abertas de tua
casa, o Santuário Basílica, tu que és Mãe da
Igreja, Consoladora dos aflitos, Refúgio dos
pecadores e Auxílio dos Cristãos, para trazer
muita gente e entrar em tua casa de família.
Conosco estão teus jovens, tuas crianças,
meninos e meninas de todos os recantos, com
os olhos brilhando de alegria e esperança.
Queremos que sejam acolhidas em teu colo
maternal, pois és nossa Mãe que abraças a
todos e nos apresentas Jesus, o teu Filho.

Querida Mãe Medianeira, confiamos a ti as
nossas famílias, com as qualidades e os defeitos
que possam ter! Ajuda-nos, com tua prece e teu
exemplo, a buscar as coisas do alto, a recolher
tudo o que existe de bom em nossas casas,
pobres ou ricas. Sim, nossas famílias sejam
conduzidas por teus braços e de São José, para
junto de Jesus teu Filho e nosso Salvador!

Esta Romaria traz consigo nossos
jovens. Queremos confiá-los a ti para que
sejam guardiães do futuro da Igreja. Na vida
de cada um deles esteja presente a ousadia e

Amém!
+ 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

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

“Tudo o que vem de Deus deixa a alma
tranquila mesmo diante de aflições e
contradições”.

NESTE MÊS DE NOVEMBRO O
QUARTO DOMINGO É O DIA DA
PEREGRINAÇÃO À ERMIDA DE SÃO PIO.
ESTAMOS NA 14ª EDIÇÃO.
ESTÃO TODOS CONVIDADOS PARA
NO DIA 24 DE NOVEMBRO SUBIR O
CERRO COMPRIDO E RECEBER AS
BENÇÃOS DE SÃO PIO.

