ANO XVII – Número 4

Abril de 2020

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
CASA DO ALÍVIO DO SOFRIMENTO
Neste momento de apreensão e de insertezas com a Pandemia do Coronavirus (Covid19) que estamos vivendo, vamos recordar a refletir sobre esta grande obra que o nosso São Pio
de Pietrelcina nos legou, a Casa do Alívio do Sofrimento.
No campo da caridade social, esforçou-se por aliviar os sofrimentos e misérias de tantas
famílias, principalmente com a fundação da Casa Sollievo della Sofferenza (Casa Alívio do
Sofrimento), que foi inaugurada no dia 5 de Maio de 1956.
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Trata-se de um dos hospitais mais importantes da Itália. Era a realização de um sonho por
ele cultivado, desde há muito tempo, depois de ter visto a triste situação de tantos doentes que,
naqueles anos dolorosos da guerra e de pós-guerra, não tinham assistência adequada. No dia da
inauguração, ao fim de um longo caminho de obstáculos de diversos gêneros, o Santo de
Pietrelcina, visivelmente comovido e feliz, dizia ao grande número de pessoas que estavam
presentes:
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.
As crônicas nos dizem que padre Pio já tinha pensado em criar um hospital em 1940,
chamando-o, na época de seu projeto, de “Casa Alívio do Sofrimento”, mas a declaração de
guerra de 10 de junho de 1940 impediu tudo. Só em 1946 ele pôde constituir a sociedade
encarregada de iniciar os trabalhos. A princípio, foi inaugurada com 300 leitos. Hoje, o hospital
já possui 1000 leitos e, a cada dia, surgem outras necessidades.
O padre de Pietrelcina quis colocar no hospital os melhores materiais de construção. As
paredes todas são decoradas com mosaicos manuais feitos um a um pelas mulheres da região. Há
pilares de mármore com diversas cores, imagens sacras, capelas, flores e quadros. Este conjunto
artístico gera a sensação de bem-estar, tornando-o, de fato, uma casa para o doente em
tratamento.
Hoje, o hospital atende cerca de 50 mil pacientes de diversas partes da Itália em busca do
alívio de suas dores. Eles recebem não apenas o atendimento médico, mas a atenção e o amor de
todos aqueles que lá trabalham.

Pe. Pio em visita ao hospital

Hospital Casa Alívio do Sofrimento (São Giovani Rotondo)

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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UMA SÍNTESE DA HISTORIA DE SÃO PIO
Sempre é bom recordar
Padre Pio de Pietrelcina tinha
como nome de batizado Francesco
Forgione. Ele nasceu no vilarejo
de Pietrelcina, próximo à cidade
de Benevento, Itália, em 25 de
maio de 1887. Era filho de Grazio
Forgione e Maria Giuseppa de
Nunzio e tinha seis irmãos.

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 uma
síntese da história de São
Pio.

Desde
criança
manifestou
interesse pelas coisas de Deus.
Não faltava às Missas e orações.
Ainda menino mostrava grande
admiração por Nossa Senhora e
Jesus, tornando-se também amigo
do seu Anjo da Guarda. Francesco
recorria a ele muitas vezes
pedindo ajuda no seu caminho de
viver o Evangelho. Não é à toa
que, mais tarde, Padre Pio
exortava os fiéis a pedirem ajuda
ao anjo da guarda. Ele sabia que o
que os anjos mais querem é
conduzir seus “guardados” para
Deus. Por isso, dizia, a intimidade
de cada um com seu anjo da
guarda é de grande importância.
Vida religiosa e ordenação de
Padre Pio
Aos 15 anos, em 1902, entrou no
noviciado
da
ordem
dos
Capuchinhos em Morcone. Nessa
ocasião adotou o nome de "frei
Pio".
Quando
terminou
o
noviciado, frei Pio fez os votos
simples, em 1904. Em 1907
professou os votos solenes. Fez,
então, os estudos clássicos e a
filosofia. Depois, foi ordenado
sacerdote em 10 de agosto de
1910, no Duomo de Benevento.
O sacerdócio de Padre Pio
Em 1916, Padre Pio foi para o
convento de San Giovanni
Rotondo, onde viveu toda a sua

vida. Ele tinha grande compaixão
pelo sofrimento das pessoas. Por
isso, logo percebeu que sua missão
sacerdotal era a de acolher em si o
sofrimento do povo, como uma
espécie de “catalizador”. A
confirmação disso foram os
estigmas de Cristo que Padre Pio
recebeu em seu próprio corpo e que
duraram mais de 50 anos. Parece
que, através do padre Pio, Deus
queria aliviar o sofrimento do seu
povo. E, de fato, todos os que o
procuravam saiam reconfortados.
Maravilhas no sacramento da
confissão
Padre Pio de Pietrelcina entregouse inteiramente ao Ministério da
Confissão. Ele sabia que esta é
uma das maneiras mais eficientes e
maravilhosas que Jesus Cristo
deixou para aliviar os sofrimentos
do coração e libertar das garras do
Demônio. Por isso, Padre Pio
passava até 14 horas por dia no
confessionário. Em muitos casos,
quando o fiel não tinha coragem de
confessar um pecado grave, Padre
Pio o revelava por inspiração
divina. Isso ajudava muito dos fiéis
se libertarem de seus males. Aliás,
por isso, Padre Pio sofreu ataques
terríveis do maligno: foi torturado,
tentado e testado muitas vezes, mas
não esmoreceu.
Oração e ação
Padre Pio queria aliviar não
somente o sofrimento espiritual das
pessoas, mas também o sofrimento
físico. Por isso, teve a inspiração de
construir um grande hospital, que
ele deu o nome de "Casa Alívio do
Sofrimento".
Esta
obra
maravilhosa tornou-se referência
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em toda a Europa.
A espiritualidade que se espalha
Atendendo a um pedido do Papa,
Padre Pio criou os Grupos de
Oração, com o objetivo de aliviar
os
horrores
causados
pela Segunda
Guerra
Mundial no coração das pessoas.
Esses grupos se tornaram células
catalizadoras do amor e da paz de
Deus num mundo cheio de
sofrimento.
Falecimento
Quando os grupos de oração
celebraram 50 anos, reuniu-se
uma grande multidão em San
Giovanni Rotondo, para uma
Missa comemorativa. Esta foi a
última Missa e a última vez que
os filhos espirituais do Padre Pio
o viram. Na madrugada de 23 de
setembro de 1968, na sua cela
conventual, Padre Pio entregou
seu espírito. Faleceu com fama de
santidade e deixou uma multidão
de pessoas que se tornaram seus
devotos e filhos espirituais nos
incontáveis e grandes grupos de
oração que se multiplicaram por
todo o mundo.
Devoção a
Pietrelcina

Padre

Pio

de

A fama de santidade de Padre
Pio tornou-se cada vez maior após
sua morte. Esse é um dos
requisitos para que se inicie um
processo de canonização. Além
disso, muitos fiéis testemunharam
terem alcançado graças pela
intercessão de Padre Pio. Por

isso,
o
processo
de
canonização do Padre Pio
começou em 1982. Padre Pio
foi beatificado em 2 de maio de
1999 e canonizado em 16 de
junho de 2002, pelo Papa João
Paulo II. Dali em diante, passou

a ser chamado São Pio de
Pietrelcina e sua festa litúrgica é
comemorada todos os anos no
dia 23 de setembro.
Os sinais dos milagres de Padre
Pio
Além dos estigmas que tiveram
duração de 50 anos, existem
vários relatos atestando que
Padre Pio tinha o dom da
bilocação. Entre os tantos
milagres atribuídos à sua
intercessão está a cura de uma
criança chamada Matteo Pio
Colella. Sobre ele se desenrolou
todo processo de canonização do
Padre Pio.
Os Papas reconhecem
santidade de Padre Pio

a

O Papa Bento XV disse sobre
ele: "Padre Pio é um daqueles
homens extraordinários que Deus
envia de vez em quando à terra
para converter os homens".
Papa Paulo VI: "Veja que fama
ele alcançou! Quanta gente de
todo o mundo ele reuniu em
torno de si! Mas por quê? Por
que era um filósofo? Por 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."

peregrinos com severidade
aparente,
eles,
tomando
consciência da gravidade do
pecado e arrependendo-se
sinceramente, voltavam quase
sempre atrás para o abraço
pacificador
do
perdão
sacramental.
Exumação
pública

e

exposição

A
exumação
do
corpo
incorrupto de Padre Pio
aconteceu no dia 20 de abril de
2008 e no mesmo dia foi
exposto para o público na
cripta da Igreja de Santa Maria
das Graças, em San Giovanni
Rotondo. Padre Pio pode ser
considerado o Apóstolo do
Sacramento da Confissão.
Através
deste
sacramento
aconteceram grandes milagres
de cura de corações feridos e
conversões.

Matéria extraída da página “Cruz
– Terra Santa”
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Papa João Paulo II: "Padre Pio
foi um generoso dispensador da
misericórdia divina, sobretudo

através do sacramento da
Penitência. O ministério do
confessionário
atraía
numerosas multidões de fiéis.
Mesmo quando ele tratava os

4

e
m
q
u

;

A VOZ
DA Dolor
ERMIDA
Lorem
Ipsum

Abril de 2020
Spring 2016

A Palavra do Pastor
“COMO VIVER NOS CONFLITOS”
Conta-se que um velho Eremita refugiouse nas montanhas para se dedicar à meditação e
oração. Costumava ser visto muito ocupado. Um
dia alguém lhe perguntou:

O Eremita respondeu:

- “Mestre, como o Senhor pode ter tanto
trabalho se mora sozinho?”

- “Esses animais todos nós carregamos
dentro nós. Os dois falcões se jogam em tudo o
que lhes é apresentado, bom ou ruim. Preciso
treiná-los para pegar só coisas boas, pois eles são
meus OLHOS.

Ele respondeu: - “Eu tenho várias coisas a
fazer: - treinar dois falcões; - treinar duas águias; acalmar dois coelhos; - disciplinar uma cobra; motivar um burro e domesticar um leão!”

As duas águias, com suas garras,
machucam e destroem, tenho que treiná-las para
colocarem-se a serviço e ajudar sem causar danos:
elas são minhas MÃOS.

O interlocutor observou:
- “Não vejo nenhum animal por aqui,
onde eles estão?”

Os coelhos querem ir por toda parte e
evitam situações difíceis. Preciso ensiná-los a ter
calma, mesmo que haja sofrimento, problemas ou
qualquer coisa que eu não goste: eles são meus
5
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A coisa mais difícil é controlar a cobra.
Ela está trancada numa gaiola forte, muito forte,
mas está sempre pronta para atacar, morder e
colocar seu veneno em quem estiver por perto,
então eu tenho que discipliná-la: é a minha
LÍNGUA.

desconhecido, pode nos ajudar durante a quarentena
da pandemia, bem como em outros momentos da
vida.
Mesmo em situação de isolamento, podemos
crescer tendo olhar de águia sobre os problemas e
dificuldades, escolhendo o melhor para nossa saúde e
dos outros. Colocamos nossos dons a serviço da
família, dos relacionamentos, dos vizinhos e
ajudando os mais necessitados. Aprendemos a viver o
silêncio interior e exterior, escutando a voz de Deus,
dentro de nós e nos sinais dos tempos, bem como
partilhando nosso amor, caridade e solidariedade.
Podemos orar mais e colocar nossas forças para
servir, superar os conflitos e confiar. Estamos nos
braços do Senhor de nossas vidas!

Todo burro é teimoso, não quer cumprir
seu dever, está sempre cansado e se recusa a
carregar sua carga todos os dias: é o meu
CORPO.
Finalmente, eu preciso domesticar o leão.
Ele quer ser o rei, é altivo e sempre quer ser o
primeiro. É vaidoso e orgulhoso. Julga ser
sempre o melhor: é o meu EGO.
Como você pode ver, meu amigo, tenho

+ Hélio Adelar Rubert

muito trabalho a fazer!”

Arcebispo Metropolitano de

A moral desta parábola, de autor

Santa Maria/RS/Brasil.

ATIVIDADES NA ERMIDA
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A Ermida está aberta para visitação todos os
dias das 8 às 18 horas. (Enquanto durar a
pandemia estará fechada).
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.

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

Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando esta frase de São Pio:
“O impulso de permanecer em paz eternamente é bom e santo, mas é preciso modificá-lo com
a completa resignação à Vontade Divina”.
!”

