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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 Padre Pio - 15 Frases e Pensamentos
Como sabemos os Santos são ícones da Igreja e não objetos de adoração, pois
neles devemos nos espelhar para louvar a Deus, e viver uma vida dentro do exemplo Cristão,
por isso é importante que estudemos e entendamos sobre suas vidas e ensinamentos deixados,
para complementar e entender a forma correta de seguir.
Pensando nos grandes exemplos da Santa Igreja, vamos trazer aqui um pouco dos
pensamentos e frases de São Padre Pio, um dos grandes exemplos que tivemos dentro da história
recente da Igreja, um homem admirável e de muita fé.
Continua na página 2
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Você sabe quem foi São Padre Pio?
Antes de conhecer os pensamentos e frases de São Padre Pio devemos conhecer
um pouco sobre sua história e importância de uma maneira resumida.
Nascido na Itália com o nome de Francesco Forgione nutria grande admiração pelo
exemplo de Nossa Senhora e pelo Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto que mais tarde seria
um dos maiores defensores da prática do Santo Terço.
Foi membro da ordem dos Franciscanos e viveu uma vida dentro do exemplo de
humildade e amor de São Francisco de Assis.
Por esses e outros muitos motivos São Padre Pio é considerado um exemplo seguido
por muitos devido a sua história de viver em seu corpo a fé em Jesus Cristo ao ponto de viver com
as chagas da crucifixão.

Frases e Pensamentos de São Padre Pio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Abaixo vamos conhecer algumas das frases e pensamentos de São Padre Pio para
refletirmos e vivermos uma vida de acordo com este grande exemplo da Igreja:
"O terço é a arma de defesa e de salvação, doada para lutar contra as astutas ciladas do inimigo
infernal."
"Ria-se dos elogios que as pessoas lhe façam, e repasse-os todos a Deus!"
"A misericórdia de Deus será sempre maior que a tua ingratidão."
"O impulso de permanecer em paz eternamente é bom e santo, mas é preciso modificá-lo com a
completa resignação à Vontade Divina."
"Tenha Jesus Cristo em seu coração e todas as cruzes do mundo parecerão rosas."
"Em tudo o que você fizer, seja sempre humilde, guardando zelosamente a pureza de seu coração e
a pureza de seu corpo."
"Cada um tem o que espera. Confie em Deus e você já terá muito!"
"Reavive a cada momento a sua confiança em Deus e mais ainda na hora das provações."
"Arme-se com a "arma" da oração, e terá mais força no combate diário."
"É preciso calar e ter silêncio ao seu redor para poder ouvir a voz de Deus."
"A oração faz desaparecer a distância entre o homem e Deus."
"A oração é uma chave que abre o coração de Jesus."
"Quem vive a caridade vive em Deus."
"A divina piedade sempre escuta a oração de quem espera, confia e se abandona a Deus."
"Tudo o que vem de Deus deixa a alma tranquila mesmo diante de aflições e contradições."
Matéria extraída da página “ Nossa Sagrada Família”

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. 2
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OS TRÊS MISTÉRIOS DA MORTE DE PADRE PIO
Papa Francisco foi a San
Giovanni Rotondo para rezar
diante do corpo de Padre Pio.
Sua visita consistiu em rezar
pelo dom deste grande santo,
mas também para encontrar-se
com jovens, crianças enfermas,
colaboradores do hospital e
religiosos.

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.

Para falar do centenário
dos estigmas de Padre Pio, um
dos temas atuais nestes últimos
dias, e dos três grandes
mistérios deste santo, Debora
Donnini entrevistou Stefano
Campanella diretor de Tele
Radio Padre Pio.
Esta visita do Papa
Francisco tem o centro nos
estigmas. Como Padre Pio
viveu os estigmas?
Tudo começa a partir do
momento em que Padre Pio foi
ordenado sacerdote em 10 de
agosto de 1910. Naquela
ocasião, ele preparou uma
pequena imagem de lembrança
na qual ele escreveu na mão
que queria ser como Jesus: um
sacerdote santo e uma vítima
perfeita. Então, de suas cartas,
descobrimos que ele havia feito
várias vezes a oferta de si
mesmo ao Senhor para obter a
conversão dos pecadores e a
purificação das almas no
Purgatório. Poucas semanas
após essa oferta de si mesmo, o

Senhor
lhe
respondeu
a
Pietrelcina,
exatamente
no
distrito de Piana Romana que
será visitado pelo
Papa,
enquanto rezava sob um olmo,
através do dom dos estigmas.
Então, como ele estava
confuso com esses sinais
visíveis, ele pediu ao Senhor
para que os sinais visíveis
desaparecessem e deixassem
apenas a dor. Isso aconteceu por
alguns anos. Então, em 20 de
setembro de 1918, os estigmas
voltaram a se tornar visíveis e
permaneceram ao longo de sua
vida; desapareceu gradualmente
nos últimos meses antes da sua
morte. Quando foi a realizada
inspecção no corpo de Padre
Pio, imediatamente após sua
morte, o médico assistente, que
também era o prefeito de
Pietrelcina, Professor Sala,
observou que os estigmas
haviam
desaparecidos
completamente sem
deixar
nenhum traço de cicatriz. Isto,
de acordo com a ciência, é
chamado
de
absurdo
fisiopatológico.
Quanto aos estigmas do
padre Pio, tanto São João
Paulo II quanto Bento XVI se
concentraram nesse aspecto,
falando
precisamente
da
oferta de si mesmo que Padre
Pio fez em semelhança à
3
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Cristo. Algumas vozes no
passado,
no
entanto,
expressaram perplexidade.
Você teve a oportunidade de
estudar
a
questão
completamente. Que ideia foi
feita?
Devo dizer com um
pouco de lamentação que as
vozes
que
expressaram
perplexidade
sobre
a
autenticidade dos estigmas do
padre Pio, foram caracterizadas
pela falta de consciência de
tudo
o
que
era
o
aprofundamento que a Igreja
queria fazer para verificar a
confiabilidade do fenômeno.
Em 1919, três médicos vieram
ver os estigmas do Padre Pio,
por ordem dos principais
superiores da ordem e também
do Santo Ofício, que produziu
três relatórios; Um segundo
relatório datado de 1925 foi
feito por um dos três médicos.
De
todos
esses
relatórios surge a autenticidade
do fenômeno. Dois dos três
médicos o chamavam de
fenômeno
cientificamente
inexplicável; O terceiro, o
professor Amico Bignami da
Universidade La Sapienza de
Roma, pediu um experimento:
envolvendo as mãos do Padre
Pio por oito dias, impedindo-o
de usar qualquer substância
para manter os estigmas vivos.
Ele garantiu que depois de oito
dias eles seriam curados. Este
experimento foi realizado
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graças a três frades que
enfaixaram as mãos e os pés
de Padre Pio; Após oito dias,
os
estigmas
estavam
sangrando mais do que antes.
O senhor acabou de
publicar um livro: "Os Três
Mistérios do Padre Pio", no
qual se concentra em três
circunstâncias
muito
particulares relacionadas à
morte de São Pio de
Pietrelcina ...
O primeiro mistério,
através de uma série de
testemunhos, alguns dos quais
inéditos, consegui reconstruir
antes de tudo que Padre Pio
conhecia o momento exato de
sua morte.

um processo de reconstrução
com tecido cicatricial. Em
vez disso, quando a inspeção
foi realizada no corpo de
Padre Pio após sua morte,
descobriu-se
que
seus
estigmas - atestados em sua
autenticidade
por
três
médicos
haviam
desaparecido,
sem
cicatrizes.
Matéria extraída da página
“Vatican News”

s
t
e
s
m
o
m
e
n
t
o
s

O segundo mistério,
no entanto, do qual não há
vestígio de novidade, embora
tenha sido publicado apenas
na Positio do julgamento em
um único livro, diz respeito à
possibilidade de ter concedido
a uma de suas filhas
espirituais de testemunhar a
sua morte, apesar de não estar
fisicamente no convento,
porque quando Padre Pio
morreu, estava no seu
claustro.
O terceiro mistério
diz
respeito
ao
desaparecimento dos estigmas
sem deixar cicatrizes, porque
cada ferida - dizem os
médicos - quando é produzida,
desencadeia automaticamente
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A Palavra do Pastor
CORPUS CHRISTI E SOLIDARIEDADE
”
Na Liturgia da Igreja Católica, na
quinta-feira, após o Domingo da Santíssima
Trindade, celebra-se a Festa do Corpo e
Sangue do Senhor. Em nossa cidade de Santa
Maria é tradição fazer a procissão à tarde,

casas, ruas e cidade. Às 15h30min. o
Santíssimo chega na Basílica da Medianeira
quando, na porta do Santuário, se dá a Bênção
do Santíssimo. Em seguida, inicia-se a Santa
Missa sem grande número de povo, mas

saindo do Hospital de Caridade até o Altar
Monumento da Basílica da Medianeira. Neste
ano, porém, devido à Pandemia, não faremos a
procissão. Pretendemos percorrer várias ruas
da cidade com um carro de som e outro
levando o Santíssimo Sacramento exposto no
Ostensório. Sairemos às 14 hs. do Hospital da
Caridade. Jesus vai passar abençoando nossas

transmitida pelos meios de comunicação via
internet e Rádio Medianeira FM 102.7. Dessa
forma, sem comprometer a saúde pública,
todos poderão acompanhar de suas casas, rezar
e homenagear Jesus no dom da Eucaristia.
Na Basílica haverá uma ornamentação
especial em forma de cálice, com as doações
de alimentos que o povo já está encaminhando
ao Santuário com destino para os pobres 5e
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necessitados. Neste ano não faremos os belos
enfeites no asfalto para o Altar Monumento.
Cremos que o gesto solidário do povo, em
oferecer alimentos a Jesus na pessoa dos
necessitados, é o maior sinal de amor e que
mais agrada ao Senhor. Voluntários estão
organizando esta grande homenagem a Jesus
nas pessoas que sofrem com a Covid-19.

Senhor, que se converte, que é solidário e confia
no Senhor. Deus fez aparecer o maná no deserto,
um alimento desconhecido no passado, um
alimento completamente novo. Em nossos dias a
Palavra de Deus tem o poder de resolver
situações humanamente desesperadoras para
surpresa e alegria humana.

A leitura do livro do Deuteronômio (Dt
8, 2-3.14b-16a) convida a “lembrar”, “não
esquecer” aquilo que Deus cumpriu em favor
do povo de Israel no deserto. Hoje o Povo de
Deus, no mundo inteiro, encontra-se diante
de imensas dificuldades de todo tipo. Como
no passado, a Palavra de Deus realiza
milagres na vida do povo que recorre ao

alimento totalmente novo: a sua Palavra e o seu
Corpo na Eucaristia. O Pão é Ele mesmo. É a sua
pessoa, a sua existência, doada em favor da
nossa vida. É o Pão que dá a vida eterna. É a
certeza que ELE alimenta e caminha com seu
povo.

Para nosso tempo, Jesus oferece um

+ Hélio Adelar Rubert
Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS/Brasil.
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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. (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.:
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:
“Que a paixão de Cristo esteja sempre esculpida na tua mente e no teu coração!”.

