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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
NUNCA É DEMAIS RECORDAR A HISTÓRIA DE SÃO PIO DE PIETRELCINA
Este digníssimo seguidor de São Francisco de Assis nasceu no dia 25 de maio de 1887
em Pietrelcina (Itália). Seu nome verdadeiro era Francesco Forgione. Ainda criança era muito
assíduo com as coisas de Deus, tendo uma inigualável admiração por Nossa Senhora e o seu
Filho Jesus, os quais via constantemente devido à grande familiaridade. Ainda pequenino havia
se tornado amigo do seu Anjo da Guarda, a quem recorria muitas vezes para auxiliá-lo no seu
trajeto nos caminhos do Evangelho.
Conta a história que ele recomendava muitas vezes as pessoas a recorrerem ao seu Anjo
da Guarda estreitando assim a intimidade dos fiéis para com aquele que viria a ser o primeiro
sacerdote da história da Igreja a receber os estigmas do Cristo do Calvário.
Continua na página 2
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Com quinze anos de idade entrou no Noviciado da Ordem dos Frades Menores
Capuchinhos em Morcone, adotando o nome de “Frei Pio” e foi ordenado sacerdote em 10 de
agosto de 1910 na Arquidiocese de Benevento. Após a ordenação, Padre Pio precisou ficar com
sua família até 1916, por motivos de saúde e, em setembro desse mesmo ano, foi enviado para o
convento de São Giovanni Rotondo, onde permaneceu até o dia de sua morte.
Abrasado pelo amor de Deus, marcado pelo sofrimento e profundamente imerso nas
realidades sobrenaturais, Padre Pio recebeu os estigmas, sinais da Paixão de Jesus Cristo, em seu
próprio corpo. Entregando-se inteiramente ao Ministério da Confissão, buscava por meio desse
sacramento aliviar os sofrimentos atrozes do coração de seus fiéis e libertá-los das garras do
demônio, conhecido por ele como “barba azul”.
Torturado, tentado e testado muitas vezes pelo maligno, esse grande santo sabia muito da
sua astúcia no afã de desviar os filhos de Deus do caminho da fé. Percebendo que não somente
deveria aliviar o sofrimento espiritual, recebeu de Deus a inspiração de construir um grande
hospital, conhecido como “Casa Alívio do Sofrimento”, que se tornou uma referência em toda a
Europa. A fundação deste hospital se deu a 5 de maio de 1956.
Devido aos horrores provocados pela Segunda Guerra Mundial, Padre Pio cria os grupos
de oração, verdadeiras células catalisadoras do amor e da paz de Deus, para serem instrumentos
dessas virtudes no mundo que sofria e angustiava-se no vale tenebroso de lágrimas e sofrimentos.
Na ocasião do aniversário de 50 anos dos grupos de oração, Padre Pio celebrou uma Missa nesta
intenção. Essa Celebração Eucarística foi o caminho para o seu Calvário definitivo, na qual
entregaria a alma e o corpo ao seu grande Amor: Nosso Senhor Jesus Cristo; e a última vez em
que os seus filhos espirituais veriam a quem tanto amavam.
Era madrugada do dia 23 de setembro de 1968, no seu quarto conventual com o terço
entre os dedos repetindo o nome de Jesus e Maria, descansa em paz aquele que tinha abraçado a
Cruz de Cristo, fazendo desta a ponte de ligação entre a terra e o céu.
Foi beatificado no dia 2 de maio de 1999 pelo Papa João Paulo II e canonizado no dia 16
de junho de 2002 também pelo saudoso Pontífice. Padre Pio dizia: “Ficarei na porta do Paraíso
até o último dos meus filhos entrar!”
Obs.: Matéria extraída da página da Canção Nova, na internet.

VAMOS, NESTE MOMENTO DE SOFRIMENTO QUE ESTAMOS PASSANDO
EM NOSSO PAÍS, PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, ORAR E PEDIR A
INTERSESSÃO DE SÃO PIO.

São Pio de Pietrelcina, rogai por nós!
Associação São Pio de Pietrelcina
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CAPÍTULO VII
PARA ALCANÇAR GRAÇAS
Orações e Novena a Santo Pio de Pietrelcina
Que pelo teu sofrimento
Oração de São Pio à Jesus

Nesta edição trazemos a
continuação da mátéria
publicada na edição
01/2020

Jesus, que nada me separe
de Ti, nem a vida, nem a morte.
Seguindo-te em vida,
ligado a Ti com todo amor seja-me
concedido expirar contigo no
Calvário, para subir contigo à
glória eterna;
Seguirei
contigo
nas
tribulações e nas perseguições,
para ser um dia digno de amar-te
na revelada glória do céu, para
cantar-te
um
hino
de
agradecimento por todo o Teu
sofrimento por mim.
Jesus, que eu também
enfrente como tu, com serena paz e
tranquilidade, todas as penas e
trabalhos que possa encontrar
nessa terra.
Uno tudo aos Teus
méritos, às Tuas penas, às Tuas
expiações, às Tuas lágrimas, a fim
de que colabore contigo para a
minha salvação e para fugir de
todo o pecado - causa que Te fez
suar sangue e Te reduziu à morte.
Destrói em mim tudo o que
não seja do Teu agrado. Com o
fogo de Tua santa caridade,
escreve em meu coração todas as
Tuas dores.
Aperta-me fortemente a Ti,
com um nó tão estreito e tão suave,
que eu jamais Te abandone nas
Tuas dores. Amém!

Matéria extraida do E-Book
“Padre Pio Crucificado por

Consagração a São Pio de
Pietrelcina

Amor”.

Ó glorioso Santo Pio de
Pietrelcina, Tu que és o Santo
deste novo milênio, Tu que és meu
amigo, Consolador da minha
alma, auxílio de mim, que sou

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.

pecador.

compreende bem todos os meus
sofrimentos.
A ti me consagro e aos que
me são caros;
A ti confio meu espírito,
para que o tornes capaz de
suportar todas as tribulações que
tenho no coração;
A ti confio a súplica de
apresentar minha alma à Nossa
Senhora das Graças para que eu
possa obter de Deus a eterna
salvação.
A ti confio meu pedido de
intercessão para que eu obtenha da
Divina Bondade a graça de
…….(diga a graça que quer
alcançar) que ardentemente desejo.
Acolhe-me
sob
tua
proteção. Defende-me dos ataques
do maligno.
E, sobretudo, intercede
junto ao Altíssimo, para que, com o
perdão dos meus pecados, eu me
torne perseverante nos caminhos
do bem.
Glória ao Pai ao Filho e
ao Espírito Santo. Assim como era
no princípio, agora e sempre, e por
todos os séculos dos séculos.
Amém!
(REPETIR 3 VEZES)

Oração a São Pio de
Pietrelcina
Ó Deus, que doastes a
Santo Pio de Pietrelcina, sacerdote
capuchinho, o insigne privilégio de
participar, de modo admirável, da
Paixão de vosso Filho, por sua
intercessão, dai-me a graça...(Dizer
a graça que quer alcançar)que
tanto desejo.
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unir-me à Paixão de Jesus, para
depois chegar à Sua gloriosa
ressurreição.
Rezar um Pai-Nosso, uma Ave-Maria
e um Glória ao Pai.

Oração do Papa João
Paulo II a Santo Pio de
Pietrelcina
Ensine-nos,
nós
lhe
pedimos, a humildade de coração
para sermos incluídos entre os
pequeninos de que fala o
Evangelho, aos quais o Pai
prometeu revelar os mistérios do
Seu Reino.
Ajude-nos a ter um olhar
de fé, capaz de reconhecer
prontamente nos pobres e nos
sofredores a face do próprio
Jesus.
Sustente-nos
nos
momentos de luta e de provações
e, se cairmos, faça com que
experimentemos a alegria do
sacramento do perdão.
Transmita-nos a terna
devoção a Maria, Mãe de Jesus e
nossa.
Acompanhe-nos
na
peregrinação terrena em direção
à Pátria abençoada, aonde
também esperamos chegar um dia
para contemplar eternamente a
Glória do Pai, do Filho e do
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Espírito Santo. Amém.

Oração do Santo Padre
Pio na visita ao
Santíssimo Sacramento
Senhor Jesus Cristo, que
por amor aos homens habitais
noite e dia no Sacramento,
esperando,
chamando,
acolhendo todos os que o vêm
visitar, eu creio que estais
realmente
presente
nesse
tabernáculo.
Adoro-vos abismado que
estou no meu nada, e agradeçovos por tantas graças que me
haveis
concedido,
especialmente a de Vos terdes
dado por advogada Maria, a
Vossa Santa Mãe, e me terdes
chamado a visitar-Vos nesta
igreja.
Saúdo hoje o Vosso
adorável coração e espero
saudá-lo por um triplo fim:

em agradecimento por
este dom magnífico.

em compensação de
todas as injúrias que vos fazem
os Vossos inimigos, neste
Sacramento.

quero por esta visita
adorar-Vos em todos os recantos
da terra.
Meu Jesus, amo-Vos de
todo o coração. Lamento ter no
passado ofendido tantas vezes a
Vossa bondade infinita.
Proponho com a Vossa
graça não Vos tornar a ofender
para o futuro e para o momento
presente o mesmo.
Na
minha
miséria,
consagro-me inteiramente a Vós,
renuncio a minha vontade e doua inteiramente a Vós, bem como
minhas afeições, os meus desejos
e tudo o que me pertence.

Fazei de mim, daqui
em diante, bem como dos meus
bens, tudo o que Vos aprouver.
Eu não peço nem desejo senão
o Vosso santo amor, a
perseverança final e a perfeita
submissão à Vossa vontade.
Recomendo-Vos
as
almas
do
purgatório,
especialmente as que foram
mais devotas do Santíssimo
Sacramento e da Santíssima
Virgem.
Recomendo-Vos também
todos os pobres pecadores.
Enfim, uno, ó, meu Salvador,
todas as minhas afeições às do
Vosso adorável coração e
ofereço-as ao Pai Eterno,
pedindo-lhe para aceitar e
acolher por Vosso amor. Assim
seja.

Continua na próxima edição.
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A Palavra do Pastor
“O VELHO SÁBIO”
Conta a lenda que um velho sábio, tido
como mestre da paciência, era capaz de
derrotar qualquer adversário.
Certa tarde, um homem, conhecido por
sua total falta de escrúpulos, apareceu com a
intenção de desafiar o mestre da paciência.
O velho sábio, sem julgar a intenção
daquele homem desconhecido, aceitou o
desafio e o homem começou a insultá-lo.
Chegou a jogar algumas pedras no velho
sábio. Até cuspiu em sua direção e gritou
todos os tipos de insultos.

Durante horas fez tudo para provocá-lo,
mas o velho permaneceu impassível, calmo.
No final da tarde, sentindo-se já exausto e
humilhado, o homem se deu por vencido e
retirou-se. Impressionados, os discípulos
perguntaram ao mestre como ele pudera
suportar tanta indignidade, falta de educação e
respeito ao ser humano idoso.
O mestre perguntou:
- “Se alguém chega até você com um
presente e você não o aceita, a quem pertence
o presente?”
-

“A

quem

tentou
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respondeu um dos discípulos.

relacionais.

O sábio falou:
- “O mesmo vale para a inveja, a raiva
e os insultos.
Quando não são aceitos, continuam
pertencendo a quem os carregava consigo.
A
sua
paz
interior
exclusivamente de você.

depende

As pessoas não podem lhe tirar a
calma.
Só se você permitir”.

e

A Palavra de Deus ilumina e incentiva a
não julgar, a perdoar e a não revidar o mal com o
mal, mas a amar, perdoar e fazer atos concretos
de amor.
“Nisto meu Pai é glorificado; que deis
muito fruto e vos torneis meus discípulos” (Jo
15,8).
+ Hélio Adelar Rubert
Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS/Brasil.

Que esta lenda ajude em nossa reflexão
em nossas atitudes quotidianas e

A VOZ DA 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.
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

ATIVIDADES NA ERMIDA
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.
Obs.: POR DETERMNAÇÃO DA DIOCESE,
TENDO EM VISTA À PANDEMIA DO
CORONAVIRUS,
NÃO
HAVERÁ
CELEBRAÇÕES ATÉ QUE A SITUAÇÃO
NORMALIZE.

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

" Uma fé viva, uma crença cega e a total adesão à autoridade constituída por Deus sobre ti: isto
forma a luz que orienta os passos do povo de Deus no deserto."

