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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 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.
Continua na página 2
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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 18,2122). 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).
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 .
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CAPÍTULO VI
CONSELHOS DE PADRE PIO
Padre Pio era um homem

muito sábio e deixou inúmeros
ensinamentos,
capazes
de
mudar a vida de qualquer
pessoa.
Você irá entrar em contato
agora mesmo
com
esse
conhecimento vindo de Deus conheça e compreenda agora
algumas frases célebres de
Padre Pio:

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
10/2019
Matéria extraida do E-Book
“Padre Pio Crucificado por
Amor”.

“O que falta na humanidade é
oração”
É do conhecimento de
todos que a oração é a principal
“arma” contra todos os males, e
todo o Mal.
Se
a
humanidade
aproveitasse desse artifício que
está aí, ao alcance de todos,
nosso mundo estaria de uma
forma bem diferente da que se
encontra.
E o Santo Padre Pio falou
muito sobre isso, veja só:
“Arme-se com a “arma”
da oração, e terá mais força no
combate diário”.
“Nos livros se busca a Deus,
na oração se encontra”

“A oração é a melhor
maneira que temos para abrir
o coração de Jesus”
Como
para
qualquer
cristão, a oração era muito vital
para o Santo Padre. Ele passava
inúmeras horas do dia rezando.
Pouco comia e ainda menos
dormia. Orar, sim, era o que ele
mais fazia.
Ele passava o dia todo
orando e sempre pelo próximo,
nunca para si mesmo.
“É pela caridade com o
próximo
que
seremos
julgados”
Além disso, a fé do Padre Pio
de Pietrelcina era inabalável.
Sempre que ele passava por
alguma situação adversa, sua Fé
em Deus aumentava ainda mais
e ele jamais questionava nada
do que acontecia em sua vida era resignado a toda vontade de
Deus.
Podiam ser coisas que talvez
fossem incompreensíveis, que
racionalmente
não
fariam
sentido, ou que simplesmente o
faziam sofrer. Nenhuma palavra
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“Devemos amar a Jesus
pela sua grandeza divina,
pelo Seu poder sobre o céu e
a terra, pelos Seus infinitos
méritos, mas também, acima
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que nossa confiança nEle é
total, e que passaremos pelo
que for preciso para que
sejamos
melhores
seres
humanos.
E que, quando estivermos
em uma situação adversa, em
que sofreremos muito, teremos

de tudo, por uma questão de
gratidão”.

a certeza que não estaremos
sozinhos.

E o que se pode fazer de
melhor senão seguir este
ensinamento do Padre Pio?

Nosso Senhor Jesus Cristo
não nos deixa carregarmos
nossas cruzes sozinhos.

Teria algo mais importante
do que isso na vida? É claro que
não!
“Reze, espere e não se
preocupe, Deus é misericordioso
e ouvirá a sua oração”
Padre Pio sempre orientava
os fiéis a entregarem seus
problemas nas mãos de Deus e a
não reclamarem, já que o
desapego de nós mesmos é um
dos sentimentos que mais nos
aproxima dEle e de Sua vontade.
“Abandone-se nas mãos de
Nosso Senhor”
Ao “abandonarmos” a nós
mesmos nas mãos de Nosso
Senhor, como Santo Pio disse,
estamos mostrando para Deus

“Acredite com toda a
certeza de que Jesus também
sofre em você, por você e com

sempre.
O amor de Deus é
incondicional.
“A misericórdia de Deus
sempre será maior que sua
ingratidão”

Continua na próxima edição.
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você”.
As pessoas costumam
reclamar
mais
do
que
agradecer, e por diversas
vezes se esquecem que se não
fosse por Ele não estaríamos
aqui.
Essa
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ingratidão

incomodava muito o Padre
Pio. Mas mesmo assim ele
deixava claro que, por mais
ingratos que os homens
pudessem ser, a Misericórdia
Divina seria ainda maior para
aqueles que se arrependessem
verdadeiramente
e
renunciassem ao pecado para
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A Palavra do Pastor
PREPARAÇÃO PARA O NATAL
O tempo litúrgico do Advento prepara a
vinda do Salvador e nos lembra a longa série
de séculos que transcorreram da queda de
Adão e Eva até a vinda de Jesus Cristo. Deus
não quis enviar o Salvador logo após a queda,
mas foi dispondo a humanidade por meio do
povo judeu com profecias e promessas,
sempre mais claras e precisas. É certa a sua
vinda!
O ciclo do Natal, que iniciamos no
Primeiro Domingo do Advento, abre-nos para
as promessas realizadas e executadas por
Deus, conduz-nos à aproximação dos fatos
que antecedem o Nascimento do Menino
Deus, e depois faz-nos aprofundar as
consequências para a vida cristã, no Tempo do

Natal e da Epifania. O ponto de partida,
porém, é sempre o amor e a gratuidade do dom
de Deus.
Corajosamente
proclamamos
a
necessidade de Jesus Cristo para toda a
humanidade. Chamamos com insistência:
“Vem, Senhor Jesus”! Sabemos que ele vem,
veio e virá! O tempo do Advento faz
desenvolver em nós a virtude da esperança,
como uma busca humilde e sincera de Deus,
abertura à sua Palavra, suas promessas e às
graças com que continuamente nos presenteia.
O tempo do Advento nos convida à
vigilância e aos passos de superação do
pecado e da maldade, para respondermos à
5
vocação de ser santos e imaculados, a seus
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olhos, no amor (cf. Ef 1, 4). Identificamo-nos
com Cristo, de acordo com a exortação do
Apóstolo: “Revesti-vos do Senhor Jesus
Cristo e não atendais aos desejos e paixões
da vida carnal” (Rm 13, 14). Isto tudo
significa uma intensa vida de oração,
abertura ao diálogo com Deus e o seguimento
do caminho da conversão, mudança de
mentalidade e confiança plena no amor de
Deus. A perspectiva da última vinda do
Senhor, presente na liturgia do Advento,
pode ativar em nós a certeza de que não se
vive mais uma vez, suscitando a
responsabilidade pelo uso dos talentos que
nos foram dados por Deus, enquanto temos o
presente tempo! (cf. D. Alberto Taveira,
28/11/2019).
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“na celebração do ciclo anual dos mistérios de
Cristo, a santa Igreja venera com especial amor,
porque indissoluvelmente unida à obra de
salvação do seu Filho, a Bem-aventurada Virgem
Maria, Mãe de Deus, em que vê e exalta o maior
excelso fruto da Redenção, em quem contempla,
qual imagem puríssima, o qual ela, toda ela, com
alegria deseja e espera ser” (SC nº 103).
Façamos nossa preparação para o Natal!
+ Hélio Adelar Rubert
Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS/Brasil.

O Advento nos apresenta a Virgem
Maria como modelo para todos os cristãos:
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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:

“Temos tantos defeitos para criticar em nós
mesmos, então para que ficar criticando os
defeitos alheios?”.

NOS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO
PRÓXIMOS
AS
CELEBRAÇÕES SERÃO SOMENTE NO
QUARTO DOMINGO

