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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 É MODELO DE SERVIÇO AO REINO DE DEUS
O espírito de serviço fazia parte da vida de padre Pio de Pietrelcina. Ele colocou-se a
serviço do Reino de Deus, servindo ao próximo. Desde a sua infância, Pio de Pietrelcina sentiu o
chamado de Deus para ajudar as pessoas mais necessitadas de paz, amor, perdão e saúde. Ainda
adolescente, ele entrou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, pois via nos membros dessa
ordem o espírito de humildade e de serviço. O seu desejo era também ajudar o próximo em suas
necessidades.
Depois de ser ordenado sacerdote, padre Pio ficou doente tendo que permanecer um tempo
com a família. Mas nele permanecia a vontade de colocar-se a serviço do Reino de Deus e do
próximo. Tendo recuperado a saúde, ainda que não plenamente, foi para San Giovanni Rotondo,
onde permaneceu até o fim da sua vida, e aí realizou o seu desejo de colocar-se a serviço das
pessoas, especialmente mais necessitadas de saúde corporal e espiritual.
Continua na página 2
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No campo da saúde corporal, empenhou-se por aliviar sofrimentos de muitos doentes
fundando a Casa Alívio do Sofrimento, que continua ainda hoje a atender muitíssimos enfermos.
Padre Pio também ajudou muitos doentes confortando-os e rezando por eles. No plano espiritual,
Padre Pio aliviou muitas pessoas daquela que é a maior das doenças: o pecado. Através do
atendimento de confissões, ele restituía a paz ao coração das pessoas, que eram reconciliadas com
Deus e com o próximo. E para fortalecer a comunhão com Deus e o próximo, Padre Pio celebrava
com muito amor e devoção a Eucaristia. Esta tornava-se um alimento para a alma e também para o
corpo.
Em tudo isso, Padre Pio de Pietrelcina procurava assemelhar-se a Jesus Cristo, que veio ao
mundo para implantar o Reino de Deus, que consiste nas pessoas viverem em comunhão com Deus
e entre si. Jesus Cristo implanta o Reino de Deus, levando as pessoas a terem sempre mais vida,
tanto corporal como espiritual. Por isso, Ele curava os enfermos, confortava os abatidos por
qualquer espécie de mal e instituiu a Eucaristia como alimento, sobretudo para o espírito.
Nós, hoje, precisamos estar atentos ao chamado de Deus de também colocar-nos a serviço
do Seu Reino e do próximo, a exemplo de São Pio de Pietrelcina. No Brasil, desde 1964, acontece a
Campanha da Fraternidade, durante o período da Quaresma. Essa campanha pretende levar os
cristãos, sobretudo, os católicos a uma conscientização sobre problemas na Igreja e na Sociedade, a
fim de que se busque solução para os mesmos. Neste ano de 2015, o tema é Igreja e Sociedade, e o
lema: Eu vim para servir.
Em nosso Brasil e no mundo todo, há muitas pessoas que precisam de conforto, de paz, de
saúde, de fé e de amor. A Campanha da Fraternidade quer ser um auxílio para que muitos desses
problemas sejam resolvidos, através de ações concretas em favor das pessoas necessitadas, sendo
imitadores de Jesus Cristo e também de São Padre Pio de Pietrelcina. Portanto, deixemo-nos
conduzir pelo espírito da Campanha da Fraternidade e da Quaresma, para que demos nossa
contribuição, a fim de que o Reino de Deus seja uma realidade no meio de nós.
A partir desta edição, a matéria de capa e página 2 será de responsabilidade da Editoria, tendo em
vista que o Pe. Jerônimo José Brixner assumirá outra missão na cidade de Santa Maria/RS., a partir de 01.03.2020.
Dessa forma a Associação São Pio de Pietrelcina externa os mais sinceros agradecimentos ao Pe.
Jerônimo, pela sua dedicação, ao longo destes 6 anos e meio em que esteve responsável pelas atividades religiosas
na Ermida de São Pio e colaborou com o nosso informativo A Voz da Ermida.
Em homenagem ao Pe. Jerônimo José Brixner publicamos a sua primeira participação na Voz da
Ermida em fevereiro de 2015.

Associação São Pio de Pietrelcina
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CAPÍTULO VII
PARA ALCANÇAR GRAÇAS
Orações e Novena a Santo Pio de Pietrelcina

Se o Santo Padre Pio já tinha
todo esse poder junto de Deus
aqui na terra, imagine o que ele
pode fazer por quem roga a ele,
lá do Céu!
Neste capítulo, você vai
encontrar
orações
poderosíssimas para alcançar
as graças que você mais
necessita e buscar a proteção do
Santo 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
12/2019
Matéria extraida do E-Book
“Padre Pio Crucificado por
Amor”.

Reze todos os dias, confie
firmemente que ele pode
alcançar com Deus a resolução
dos seus problemas.
Não se esqueça que Santo
Pio de Pietrelcina rezava muito.
Imite-o e una-se a ele na
comunhão dos Santos, através
do poder da Oração.

FICA COMIGO SENHOR
(Santo Padre Pio de Pietrelcina)

Fica comigo, Senhor, pois
preciso da tua presença para
não te esquecer. Sabes quão
facilmente posso te abandonar.
Fica comigo, Senhor, porque
sou fraco e preciso da tua força
para não cair.
Fica comigo, Senhor, porque és
minha vida, e sem ti perco o
fervor.

Chame sua família, seus
amigos e lembre-se do que ele
dizia:

Fica comigo, Senhor, porque
és minha luz, e sem ti reina a
escuridão.

“A Fé também nos guia; e
nós, seguindo sua luz com
segurança
e
certeza,
seguiremos pelo caminho que
nos conduz a Deus, como os
Reis Magos, guiados pela
estrela, símbolo da Fé,
chegaram ao lugar desejado”.

Fica comigo, Senhor, para me
mostrar tua vontade.
Fica comigo, Senhor, para que
ouça tua voz e te siga.
Fica comigo, Senhor, pois
desejo amar-te e permanecer
sempre em tua companhia.
Fica comigo, Senhor, se queres
que te seja fiel.
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Fica comigo, Senhor, porque
por mais pobre que seja minha
alma, quero que se transforme
num lugar de consolação para
ti, um ninho de amor.

Fica comigo, Jesus. Não peço
consolações divinas, porque
não as mereço, mas apenas o
presente da tua presença, ah,
isso sim te suplico!

Fica comigo, Jesus, pois se faz
tarde e o dia chega ao fim; a
vida passa, e a morte, o
julgamento e a eternidade se
aproximam. Preciso de ti para
renovar minhas energias e não
parar no caminho.

Fica comigo, Senhor, pois é
só a ti que procuro, teu amor,
tua graça, tua vontade, teu
coração, teu espírito, porque
te amo, e a única recompensa
que te peço é poder amar-te
sempre mais.

Está ficando tarde, a morte
avança e eu tenho medo da
escuridão, das tentações, da
falta de fé, da cruz, das
tristezas. Oh, quanto preciso
de ti, meu Jesus, nesta noite de
exílio.

Como este amor resoluto
desejo amar-te de todo o
coração enquanto estiver na
terra, para continuar a te
amar perfeitamente por toda a
eternidade. Amém.

Fica comigo nesta noite,
Jesus, pois ao longo da vida,
com todos os seus perigos, eu
preciso de ti.
Faze, Senhor, que te reconheça
como te reconheceram teus
discípulos ao partir do pão, a
fim de que a Comunhão
Eucarística seja a luz a dissipar
a escuridão, a força a me
sustentar, a única alegria do
meu coração.
Fica comigo, Senhor, porque
na hora da morte quero estar
unido a ti, se não pela
Comunhão, ao menos pela
graça e pelo amor.

Santo Padre Pio, rogai por
nós!
Oração do Padre Pio pelos
doentes
Senhor, assiste do céu todos
os doentes do mundo, sustenta
os que perderam toda
esperança de cura, consola os
que gritam ou choram pelas
suas dores, protege os que
não foram atendidos ou
medicados por falta de
recursos
materiais
ou
ignorância.

Dá ânimo aos que não
podem repousar porque
precisam trabalhar. Vela
pelos que buscam uma
posição menos dolorosa
para dormir, acompanha os
que acham que a doença
frustra seus projetos.
Ilumina os que passam por
uma noite escura e acabam
perdendo a esperança, toca
os membros e músculos dos
que perderam a mobilidade,
dá luz aos que se sentem
tentados na fé e são
atacados pelas dúvidas,
apazígua
os
que
se
impacientam ao ver que não
melhoram.
Acalma os que gemem por
suas dores e câimbras, dá
paciência, humildade e
constância aos que buscam
reabilitação, devolve a paz e
a alegria aos que estão
angustiados,
diminui
o
padecimento
dos
que
perderam o conhecimento.
Guia os moribundos ao
descanso eterno, conduz os
que mais precisam ao
encontro contigo, abençoa
abundantemente os que
assistem os doentes em sua
dor.
Consola-os em sua angústia,
e protege-os com caridade.
Amém.
Continua na próxima edição.
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A Palavra do Pastor
“VIU O IRMÃO CAÍDO ...”
Na Quarta-feira de Cinzas, 26 de
fevereiro, às 18hs, na Catedral Imaculada
Conceição,
abriremos
a
CF
2020,
impulsionados pelo tema: “Fraternidade e
vida: dom e compromisso” e pelo lema: “Viu,
sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10, 3334)”.
A nova Campanha da Fraternidade
ressalta e valoriza a vida e espelha o amor,
pois a vida passa a ser preservada desde a sua
concepção até o seu declínio natural. Todos
somos chamados a sermos protagonistas de
atitudes que defendam, promovam e
incentivem a vida plena em todas as
circunstâncias. A vida é olhada como dom e

compromisso, que se traduz em relações de
mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na
comunidade, na sociedade e no planeta terra
que é nossa casa comum.
A Campanha da Fraternidade 2020 traz
como ícone central a figura do Samaritano,
que sem se interessar quem era o homem caído
e ferido, simplesmente cuidou-o, tomou para si
a responsabilidade da vida do desconhecido
ferido à margem do caminho.
Para refletir, aprofundar e difundir a
nova temática da CF 2020, as Paróquias,
pastorais e carismas usam os bem preparados
subsídios da equipe da Conferência dos
5
Bispos, espalhados por todo o Brasil. Servem

A VOZ DA ERMIDA
para
as
comunidades,
colégios,
universidades, grupos de oração e confissões
religiosas interessadas. Todo esse esforço é
para que mudemos nossa percepção das
dores das pessoas e ajudemos quem necessita
ser ajudado.
À tona vem a pergunta: Será que à
todos é oferecida a oportunidade do cuidado?
Nossos olhos enxergam os caídos? Paramos
para ajudar ou passamos fazendo de conta
que não nos interessa ou não é nossa
responsabilidade?
Hoje fala-se nas crises dos “Ps” que
assola a sociedade, ou seja: 1. A crise da
ausência do Pai (autoridade da família); 2. A
crise da escola (autoridade do Professor); 3.
A crise na Política ( políticos que não se

Janeiro de 2020
importam com a vida do seu povo); 4. A crise na
Polícia (que não tem
autoridade e é
desacreditada perante tanta violência); 5. A crise
no Padre ou Pastor (que não é mais ouvido e
valorizado).
A CF 2020 pergunta a todos: qual é o grito
mais forte em nossa região que clama pela vida e
pede Socorro? Ouçamos esta voz ou vozes e
juntos imitemos o Samaritano: “Viu o irmão
caído e machucado, sentiu compaixão e cuidouo”.
+ 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:

"No coração do nosso Divino Mestre não tem lei mais agradável
do que a da docilidade, da humildade e da caridade."

