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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
DEZ ENSINAMENTOS DE SÃO PIO QUE VÃO SACUDIR SUA VIDA
Herdeiro espiritual de São Francisco de Assis, o Padre Pio de Pietrelcina foi o primeiro
sacerdote a ter impresso sobre o seu corpo os estigmas da crucificação. Ele é conhecido em todo
mundo como o “Frei” estigmatizado.
O Padre Pio, a quem Deus deu dons particulares e carismas, se empenhou com todas as
suas forças pela salvação das almas. Os muitos testemunhos sobre a grande santidade do Frei
chegam até os nossos dias, acompanhados de sentimentos de gratidão. Suas intercessões
providenciais junto a Deus foram para muitos homens causa de cura do corpo e motivo de
renovação do espírito.
Continua na página 2
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1. Não se preocupe com o amanhã. Faça o bem hoje.
2. Se Jesus nos faz assim felizes na Terra, como será no Céu?
3. Se o temor o deixa angustiado, exclame como São Pedro: “Senhor, salve-me!” Ele lhe
estenderá a mão: aperte-a com força e caminhe alegremente”.
4. Procure fazer sempre melhor: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje.
5. Se o demônio não dorme para nos perder, Nossa Senhora não nos abandona nem um instante
sequer.
6. Quando desperdiça o tempo, você despreza o dom de Deus, o presente que Ele, infinitamente
bom, abandona ao seu amor e à sua generosidade.
7. Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colmeia apenas mel e cera. Que,
por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e
piedade.
8. Faça sempre o bem, assim dirão: “Este é um cristão”. Suporte tribulações, enfermidades e
dores por amor a Deus e pela conversão dos pobres pecadores.
9. Um convertido exprimiu o receio de tornar a cair. Padre Pio disse-lhe: “Eu estarei com você.
Você poderia pensar, meu filho, que eu deixaria recair uma alma que levantei? Vá em paz e
tenha confiança!”
10. Quem tem tempo não espera pelo tempo. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer
hoje. As sepulturas transbordam de boas ações deixadas para depois… E, além disso, quem nos
diz que viveremos até amanhã? Escutemos a voz de nossa consciência, a voz do real profeta: “Se
ouvirdes a voz do Senhor hoje, não queirais fechar vossos ouvidos”. Devemos renascer e
acumular somente as riquezas que nos pertencem, lembrando de que somente o instante que
escapa está sob nosso domínio. Não podemos intercalar tempo entre um instante e outro, pois
esse não nos pertence.

Referência: Matéria extraída do site ALETEIA.

Na impossibilidade do Pe. Jerônimo José Brixner, nesta edição, a
Associação São Pio foi responsável por esta matéria
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CAPÍTULO VI
CONSELHOS DE PADRE PIO

Padre Pio
profetizou que
João Paulo II
seria Papa.
O

sacerdote

polonês,

Karol Wojtyla (futuro Papa
João Paulo II), estava de visita à
Itália, e ia sempre que podia a
San Giovanni Rotondo para se
confessar com 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
11/2019

Consta que numa dessas
visitas, São Pio de Pietrelcina
lhe disse:
“Vais a ser papa”.
Em 2002, este mesmo
Papa seria o responsável por
canonizar o santo Padre Pio.

que era um sábio?
Por que dispunha de meios?
“Não, mas porque
rezava a missa humildemente,
confessava de manhã à noite;
era,
difícil
de
dizer,
representante estampado dos
estigmas de Jesus. Era um
homem de oração e de
sofrimento”.
(20 de fevereiro de 1971)

E o que disse o Papa Bento XV:
“Padre Pio é um daqueles
homens extraordinários que
Deus envia de vez em quando
à terra para converter os
homens”.

A ligação entre os dois
era muito grande, mas João
Paulo II não era o único Papa a
nutrir uma grande admiração
pelo Padre Pio.

Matéria extraida do E-Book
“Padre Pio Crucificado por

Veja o que disse o Papa
Paulo VI:

Amor”.

“Veja que fama ele alcançou.
Que clientela mundial reuniu
em torno de si! Mas por quê?
Por que era um filósofo? Por
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o paciente não sente que está
num hospital, fazendo algum
tratamento. O clima é tão
agradável que ele se sente
como em sua casa.

Capítulo VII
Casa do Alívio do
Sofrimento
Padre Pio sofria muito ao
ver os doentes nos anos de
guerra e pós-guerra e o descaso
com o qual eram atendidos, e
foi pensando nisso que ele não
mediu esforços para criar o
hospital Casa Sollievo della
Sofferenza (Casa do Alívio do
Sofrimento).
A caminhada para que
aquele sonho pudesse existir
não foi fácil, aliás, como nada
na vida do Santo.
Ele teve que lutar contra
diversas adversidades, opiniões,
mas o resultado final fez com
que tudo valesse a pena.
Padre Pio sempre se referiu
àquele hospital como “a pupila
de meus olhos”.
No dia 5 de maio de 1956, o
hospital era inaugurado e um
emocionado Padre Pio dizia:
“Senhores e Irmãos em
Cristo, a casa Alívio do
Sofrimento está pronta.”
“Agradeço aos benfeitores
que, de diversas partes do
mundo, colaboraram.”
“Esta é uma criatura que
a Divina Providência, com a
ajuda de vocês, criou.”

Frente do hospital idealizado por
Padre Pio

O hospital já começou
com 300 leitos e com o
objetivo
de
além
de
proporcionar uma maneira
mais digna para que os
enfermos
pudessem
se
recuperar, de que cada um que
entrasse ali, sentisse o amor e
o carinho de cada um de seus
funcionários.
Hoje, o hospital é um dos
melhores da Itália e atende a
incrível quantidade de 50.000
pacientes por ano, sendo mais
de 10.000 cirurgias durante o
mesmo período.
Além disso, o cuidado do
Santo naquela construção ia
além do atendimento, ele
cuidava não apenas da
construção, mas também da
decoração.
Todas as paredes são
decoradas com mosaicos
manuais que foram feitos, um
por um, por mulheres da
região de San Giovanni
Rotondo.
Pilares de mármore são
encontrados
em
diversas
cores,
quadros,
imagens
sacras, flores, capela.
Ou seja, o hospital que tem
o nome de casa, cumpre
muitíssimo bem este papel:

Capela do hospital Sollievo della
Sofferenza

Continua na próxima edição.
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A Palavra do Pastor
CONSTRUIR A PAZ
Para iniciar bem este novo ano, o Papa
Francisco enviou para o mundo uma mensagem
intitulada: “A paz como caminho de esperança:
diálogo, reconciliação e conversão ecológica”.
Esta mensagem atinge a realidade atual da
humanidade.
Afirma que a esperança é a virtude que
coloca o ser humano a caminho, dá asas para
prosseguir, mesmo quando os problemas
parecem intransponíveis. “A nossa comunidade
humana traz, na memória e na carne, os sinais
das guerras e conflitos que têm vindo a sucederse, com crescente capacidade destruidora,
afetando especialmente os mais pobres e frágeis.
Há nações inteiras que não conseguem libertarse das cadeias de exploração e corrupção que

alimentam ódios e violências... A guerra, muitas
vezes, começa pelo fato de não se suportar a
diversidade do outro, fomenta o desejo de posse
e a vontade de domínio. Nasce, no coração do
homem, a partir do egoísmo e do orgulho, do
ódio que induz a destruir, a dar uma imagem
negativa do outro e a excluí-lo”.
A paz é um caminho de escuta baseado
na memória, solidariedade e fraternidade. É um
desafio muito complexo. “É preciso, antes de
mais nada, fazer apelo à consciência moral e à
vontade pessoal e política”, enfatiza o Papa. “O
mundo não precisa de palavras vazias, mas de
testemunhas convictas, artesãos da paz abertos
ao diálogo sem exclusões nem manipulações. De
fato, só se pode chegar verdadeiramente à paz
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quando houver um convicto diálogo de
homens e mulheres que buscam a verdade
mais além das ideologias e das diferentes
opiniões”. A paz se constrói constantemente.
É um caminho a ser percorrido em conjunto
procurando o bem comum e comprometendose a manter a palavra e o direito.

hostilidade contra os outros, falta de respeito pela
casa comum e a exploração abusiva dos recursos
naturais. O recente Sínodo sobre a Amazônia nos
leva a uma relação pacífica entre as comunidades e
a terra, entre o presente e a memória, entre os
seres vivos, pois o mundo é a nossa casa comum
para o presente e as futuras gerações.

Segundo a mensagem do Papa, a paz se
caracteriza por ser um caminho de
reconciliação na comunhão fraterna. É um
caminho que nos faz buscar no fundo do
coração a força do perdão e a capacidade de
nos reconhecermos como irmãos e irmãs.
Necessitamos aprender a viver no perdão para
sermos homens e mulheres de paz.

Por fim, o Papa Francisco nos lembra que
“o caminho da reconciliação requer paciência e
confiança. É preciso acreditar na possibilidade da
paz. Que o Deus da paz nos abençoe e venha em
nossa ajuda com Maria, Mãe de todos os povos da
terra”.

Um aspecto importante que o Papa
Francisco salienta é o caminho da conversão
ecológica. Vivemos num mundo cheio de

+ Hélio Adelar Rubert
Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS/Brasil.

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.
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:

“Cristo, conceda-nos conseguir comunicar teu
amor e anunciar tua divindade pelo exemplo de
nossa vida e de nossas obras.”
”.

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

