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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
HOMILIA DO PAPA JOÃO PAULO II NA BEATIFICAÇAO DO PADRE PIO
Domingo, 2 de Maio de 1999 - Basílica de São João de Latrão.
Caríssimos Irmãos e Irmãs.
Concluiu-se na Praça de São Pedro a solene Liturgia eucarística, durante a qual tive a
alegria de proclamar Beato Padre Pio de Pietrelcina.
Agora, sinto-me feliz por estar aqui convosco, que viestes de várias partes da Itália e do
mundo a esta Praça de S. João de Latrão, para prestar homenagem ao novo Beato e lhe
manifestar o vosso afeto. Juntamente convosco, desejo saudar com cordialidade os numerosos
fiéis recolhidos em oração no Convento dos Frades Capuchinhos de San Giovanni Rotondo,
bem como quantos seguiram a cerimônia de beatificação através da rádio e da televisão.
Continua na página 2
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Esta é uma grande manifestação de fé que nos comove e nos faz sentir de modo concreto
a realidade da Igreja, família de Deus que rejubila hoje pela santidade de um dos seus filhos
generosos e fiéis.
Com o seu ensinamento e o seu exemplo, Padre Pio convida-nos à oração, a recorrer à
misericórdia divina mediante o sacramento da Penitência e ao amor ao próximo. Convidanos
sobretudo a amar e a venerar a Virgem Maria.
A sua devoção a Nossa Senhora transparece em cada manifestação da sua vida: nas
palavras e nos escritos, nos ensinamentos e nos conselhos que dava aos seus numerosos filhos
espirituais.
Filho autêntico de Francisco de Assis, de quem tinha aprendido a dirigir-se a Maria com
maravilhosas expressões de louvor e de amor (cf. Saudação à Virgem, em Fontes Franciscanas,
59), o novo Beato não se cansava de inculcar nos fiéis uma devoção terna e profunda a Nossa
Senhora, enraizada na genuína tradição da Igreja.
No segredo do confessionário e na pregação, exortava sempre: amai Nossa Senhora! Na
conclusão da vicissitude terrena, no momento de manifestar a sua última vontade, dirigiu o seu
pensamento, como fizera durante toda a sua vida, a Maria Santíssima: “Amai Nossa Senhora e
fazei com que ela seja amada. Recitai sempre o Rosário“.

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 VIII
PARA ALCANÇAR GRAÇAS
Novena a Santo Pio de Pietrelcina
Primeiro Dia
Amado Santo Pio de Pietrelcina, você
carregou em seu corpo os sinais da
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Você levou a cruz para todo o mundo,
enquanto aguentava os sofrimentos
físicos e morais que flagelavam sua
alma e seu corpo em um martírio
contínuo.
Nós imploramos, por favor, reze a
Deus para nós, assim cada um de nós
poderá aceitar as pequenas e as
grandes Cruzes da vida, e todo o
mundo
poderá
transformar
o
sofrimento individual em vínculo
seguro que nos liga à vida eterna.

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
01/2020
Matéria extraida do E-Book
“Padre Pio Crucificado por
Amor”.

(Rezar a Oração do Sagrado Coração de
Jesus)

Oração do Sagrado Coração de
Jesus
Dulcíssimo Jesus cuja infinita
caridade para com os homens, é por
eles tão ingratamente correspondida
com o esquecimento, friezas e
desprezo, eis nos aqui prostrados
diante de Seu altar.
Nós
queremos
reparar
com
manifestações especiais de honra a
indiferença tão desmerecedora e os
insultos com que em todos os lugares
está ferido pelos homens Seu Coração
amoroso.
Se lembrando, porém que nós
também manchamos tantas vezes com
a injustiça, e sentindo dor viva
agora,
nós
imploramos
Sua
clemência acima de tudo para nós,
não
só
repararmos
com
compensação voluntária os pecados
que nós fizemos, mas também esses
que estão perdidos e longe do
caminho da salvação e relutam para
O seguir como pastor e guia,
enquanto ficam obstinados na
infidelidade, eles temem o jugo macio
de Sua lei, enquanto pisoteam as
promessas do batismo.

Ao mesmo tempo que nós queremos
expiar a multidão de crimes tão
deploráveis, pretendemos reparar
cada um deles em particular: a
imodéstia e a estupidez da vida, as
emboscadas que a corrupção espalha
às almas inocentes, a profanação dos
dias festivos, os insultos que infelizes
dirigiram contra Vós e contra Seus
santos, os insultos as negligências e os
sacrilégios horríveis com que o
mesmo Sacramento do amor divino é
profanado e, em resumo, das culpas
públicas das nações dos direitos e do
ensino da Igreja por Vós fundada.
Esperançosamente
nós
nos
oferecemos para lavar com nosso
sangue estes crimes! Entretanto, como
reparação da honra Divina, nos
apresentamos,
enquanto
acompanhados com compensações de
sua Virgem Mãe, de todos os santos e
das almas piedosas, aquela satisfação
que Vós oferecestes um dia na cruz
para o Pai, e que se renova
diariamente nos altares.
Nós o prometemos com o coração
inteiro compensar assim que esteja
em nosso lado, e com a ajuda de sua
graça, os pecados feitos por nós e
pelos outros: a indiferença para com
amor tão grande com a estabilidade
da fé, a inocência da vida, a
observância
perfeita
da
lei
evangélica,
especialmente
da
caridade, e também impedir com
todas nossas forças os insultos contra
Vós, e atrair a quanto nós pudermos a
sua perseguição.
Aceitai, nós lhe pedimos Jesus
benigno,
pela
intercessão
da
Santíssima virgem Maria, a oferta de
compensação voluntária: e com o
grande presente da perseverança, nos
conserve fidelíssimos até a morte no
culto e reparação a Vós, de forma que
nos cheguemos todo um dia à pátria
onde Vós com o Pai e com o Espírito
Santo vive e reina durante os séculos
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Segundo Dia
Santo Pio de Pietrelcina, que está
junto com nosso Deus Jesus, você
soube resistir às tentações do
maligno.
Você sofreu os golpes e a opressão
do endiabrado do inferno que quis
induzi-lo a abandonar a sua estrada
de santidade.
Nós o imploramos, por favor, reze a
Deus por nós, de forma que, com a
sua ajuda e com a ajuda de todo o
Reino Divino, nós possamos achar a
força para abandonar o pecado e
perseverar de fato na fé até o dia de
nossa morte.
(Rezar a Oração ao Sagrado Coração de
Jesus)

Terceiro Dia
Virtuosíssimo padre Santo Pio de
Pietrelcina: você amou muito Nossa
Senhora,
de
quem
recebeu,
diariamente, graças e consolações.
Nós imploramos, por favor, reze à
Mãe Santa por nós, enquanto coloca
nas mãos Dela nossos pecados e
nossas orações sem fé, de forma que,
como em Caná da Galiléia, o Filho
atenda a Mãe e nosso nome seja
escrito no livro da vida.
(Rezar a Oração ao Sagrado Coração de
Jesus)

Quarto Dia
Castíssimo padre Santo Pio de
Pietrelcina, que tanto amastes e nos
ensinastes a amar o Santo Anjo da
Guarda, o que te serviu de
companhia, de guia, de defensor e de
mensageiro.
A ti as figuras Angélicas levaram os
rogos dos teus filhos espirituais.
Intercede a Deus por nós para que
também nós aprendamos a falar com
nosso Anjo da Guarda, para que a
todo momento saibamos obedecerlhe, pois és a luz viva de Deus que
nos livra da desgraça de cair em
pecado.
Nosso anjo sempre está pronto a
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ensinar-nos o caminho do bem e a
dissuadir-nos de fazer o mal.

desatar os pecadores das redes de
Satanás.

(Rezar a Oração ao Sagrado Coração
de Jesus)

Roga a Deus para que os homens, que
não creem tenham uma grande e
verdadeira fé e se convertam;
arrependendo-se do fundo de seus
corações, e que as pessoas com pouca
fé melhorem sua vida cristã, e que os
homens justos continuem sobre o
caminho da salvação.

Quinto Dia
Prudentíssimo padre Santo Pio de
Pietrelcina.
Tu que tanto amas e nos ensinastes a
amar as almas do purgatório; por
elas que te oferecestes como vítima
de expiação dos pecados delas.
Roga a Deus Nosso Senhor, para que
ponha
em
nossos
corações
sentimentos de compaixão e amor
por estas almas. Também nós
ajudaremos as almas do purgatório
e reduziremos seus tempos de
desterro e de grande aflição.
Conseguiremos para elas com
sacrifícios e orações, o descanso
eterno de suas almas, e as Santas
Indulgências necessárias para tirálas do lugar do lugar de sofrimento.
(Rezar a Oração ao Sagrado Coração
de Jesus)
Sexto Dia
Obedientíssimo padre Santo Pio de
Pietrelcina.
Tu que quisestes tão bem aos enfermos,
mais que a ti mesmo, porque neles vias a
Jesus.

(Rezar a Oração ao Sagrado Coração
de Jesus)
Oitavo Dia
Puríssimo padre Santo Pio de
Pietrelcina, Tu que quisestes muito
bem aos teus filhos espirituais.
Muitos dos teus filhos tem sido
comprados por ti com o preço do teu
sangue. Também nos concedes a nós
que não te conhecemos pessoalmente,
de considerarmos como teus filhos
espirituais.
Com tua paternal proteção, com tua
santa orientação, com a força que
conseguiras para os outros filhos de
Deus, podermos, no momento da
morte, encontra-te nas portas do
Paraíso, esperando a nova chegada.
(Rezar a Oração ao Sagrado Coração
de Jesus)
Nono Dia

Tu que em nome de Deus obrou milagres
de curas do corpo, da alma, da mente no
presente, no passado e no futuro das
pessoas, devolvendo esperança de vida e
renovação de espírito e na integridade
total das pessoas.

Humilde padre Pio de Pietrelcina, Tú
que és verdadeiramente amado pela
Santa Madre Igreja; Roga à Deus,
Nosso Senhor, ao Senhor das messes,
para que mande trabalhadores a sua
santa obra, e dê a cada um deles
segundo o seu santo trabalho;

Rogai a Deus para que todos os
enfermos, por intercessão de Maria
Santíssima, possam experimentar tua
forte ajuda, e através da cura do corpo
possam encontrar benefícios espirituais
e agradecer sempre a Deus.

De maneira que tenhamos no mundo,
sacerdotes, santos, que estes obtenham
a força e a inspiração divina. Ao mais
nós te rogamos a intercessão junto a
Santíssima Santa sempre Virgem
Maria;

(Rezar a Oração ao Sagrado Coração
de Jesus)

Para que conduza todos os homens a
uma unidade de cristãos, reunidos na
grande casa de Deus; Para que a
Santa igreja seja o Farol de luz e
salvação, neste mar de tempestades
que é a vida de hoje.

Sétimo Dia
Benditíssimo padre Santo Pio de
Pietrelcina. Tu que tens realizado o
projeto da salvação de Deus e tens

oferecido

teus

sofrimentos

para

(Rezar a Oração ao Sagrado Coração
de Jesus)
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A Palavra do Pastor
“O MUNDO DE JOELHOS”
Na Páscoa cantamos: O Senhor
ressuscitou Aleluia! /Cristo Jesus ei-lo entre
nós!

consistência? O que e quem possui poder? Em
quem se apegar? O que nos dá segurança?
Para onde vai a humanidade?

Neste ano 2020 Deus nos surpreendeu
com uma Quaresma e uma Páscoa totalmente
diferente! Quem poderia imaginar? Nossa
Quaresma virou “Quarentena” para toda a
humanidade. O mundo parou. Um vírus
invisível, microscópico, colocou o mundo de
joelhos desde os mais pequenos até os grandes
e os mais poderosos.

Hoje se pode afirmar que o mundo está
doente. Está enfermo também dos valores
morais, éticos, dos relacionamentos nas
famílias, na política, na sua economia e na
ecologia.

Toda essa novidade do vírus Covid-19
na pandemia mundial nos trouxe inúmeros
questionamentos: - O que vale? O que tem

Certamente Deus que é amor infinito,
está fazendo um grande chamado para toda a
humanidade, para uma Páscoa nova,
verdadeira e de conversão. Deus está pedindo
a todos os seus filhos humanos uma passagem
para ELE que é Pai, que é misericórdia e que
5
deseja o bem estar de todos.
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Porém, nem tudo é negativo. Existe e
aparece tanta solidariedade. Quanta bondade
no coração humano! O coração humano foi
criado para o amor e do amor. Talvez falta
ver e valorizar o bem, também na mídia, nas
comunidades, nas famílias, nas Igrejas.
Quantas entidades solidárias, quantas mãos e
corações abertos para ajudar, partilhar os
alimentos e os bens para os pobres e
fragilizados. Quanto a sociedade está
valorizando a saúde, os médicos enfermeiros,
cuidadores, pesquisadores, os que trabalham
nas
farmácias,
serviços
essenciais,
caminhoneiros e segurança pública!

Março de 2020
alimentos saudáveis e questiona a busca
desenfreada do dinheiro e do lucro com a
devastação da natureza e as mudanças biogênicas
dos animais visando o lucro imediato sem medir
as consequências negativas.
Que a Páscoa deste ano, com a
Ressurreição de Jesus, nos ensine o amor, a
solidariedade, a vida nova, a partilha, a olhar
para a vida futura, para o céu e para os valores da
família, da justiça, do perdão e da paz!
+ Hélio Adelar Rubert
Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS/Brasil.

Esta pandemia leva a valorizar os
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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:
“Ficarei na porta do Paraíso até o último dos meus filhos entrar!”
Pedimos desculpas pelo atraso na publicação desta edição.

