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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
IN MEMORIAN: CLÁUDIO ANJOS CASASOLA.
No mês de aniverário de sua morte, julho de 2011, queremos reverenciar o idealizador e
patrocinador do complexo da Ermida de São Pio no Cerro Comprido também deste
informativo: “A Voz da Ermida”.
Transcrevemos o seu texto na edição nº 1 da Voz da Ermida – Janeiro/2014.
APRESENTAÇÃO
Com a simplicidade de principiante, VOZ DA ERMIDA DO PADRE PIO se apresenta
com a intenção de publicar mensalmente alguns fatos e notícias relacionados a São Pio de
Pietrelcina e à Ermida do Padre Pio localizada no alto do Cerro Comprido, Faxinal do Soturno,
RS. Esta Ermida, materialmente quase pronta, foi construída em sinal de gratidão ao Padre Pio e
à Quarta Colônia, ambos merecedores de agradecimentos especiais da parte do idealizador desse
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Como a Quarta Colônia foi formada quase totalmente por imigrantes do norte da
Itália, poder-se-ia dizer, com um pouco de boa vontade, que Deus sempre quiz a presença do Padre
Pio dentro dessa região. O Padre Pio sabe o que significa ser filho de imigrante, pois seu pai, para
poder pagar-lhe os estudos preparatórios, teve que vir à América, ausentando-se por longos anos da
família.
Ademais, ainda quando seminarista, numa de suas primeiras bilocações, Frei. Pio foi levado
ao norte da Itália, especificamente à Údine. Ali, dentro dessa mansão de ricos, o dono jazia no leito
de morte e a esposa, prestes a dar à luz uma criança, não cessava de rezar pela saúde e conversão
dele. Note-se que ele pertencia à maçonaria e que seus amigos maçãos estavam cercando a casa para
que o sacerdote não pudesse atender ao moribundo. Então, Nossa Senhora entra em cena dizendo:
“Este senhor se salvará pelas orações de sua esposa e, essa menina que vai nascer hoje, quero que
tu a cuides para que um dia seja uma pedra preciosa na minha coroa”. Diante disso, Frei Pio
pergunta: “Como poderei fazer isto se ainda não sou padre e, se isso contecer, como saberei onde
encontrá-la, quando precisar da minha ajuda”? A resposta foi, “Ela te procurará”. Isto aconteceu
como foi predito e está tudo devidamente documentado nos arquivos. (Para mais detalhes ler,
“Caminhando com o Padre Pio”, páginas 90-95).
Nossos antepassados trouxeram com eles não só uma cultura cristã rica e grandes sonhos de
liberdade, trouxeram também, diga-se de passagem, uma certa admiração pelo pensamento
maçônico.
Maçonaria na Quarta Colônia? Acredite quem quiser, mas um dos meus avós foi maçom.
O quanto se havia entregado e até quando à ela pertenceu, não sei, porém foi o suficiente para que
minha avó paterna advertisse o filho dizendo-lhe: “Essa moça”, minha futura mãe, “pode não ser a
melhor escolha para ti, pois vem de família maçônica”! Pode-se dizer também que foi este lastro de
anti-clericalismo que levou o Pe. Burmann, um dos primeiros Padres Pallottinos, na Quarta
Colônia, a dizer que não foi fácil a pastoração desse lugar.
Àquele que ama o Padre Pio e quer vê-lo estabelecido no alto do Cerro Comprido é fácil
fazer uma relação simbólica entre a criança, que naquela noite, nos começos do século passado,
nascia em Údine, e a Quarta Colônia que também teve suas origens no norte da Itália.
Assim como aquela criança, na hora oportuna, foi buscar a direção espiritual do Padre Pio,
quem vai negar que nós também, nos possamos beneficiar de sua presença, sua ajuda espiritual e seu
grande exemplo de virtude e de oração, bem aqui no Cerro Comprido?
Com o ocorrido em Údine, Nossa Senhora, estabelecendo a importância da oração e da
orientação espiritual, nos dá um guia seguro, o Padre Pio.
Rezemos para que ele se estabeleça em nosso meio, tomando posse desta Ermida, nos
oriente, guie e fortaleça com a mesma sabedoria que do alto de Gargano atraiu os humildes e
confundiu os “poderosos”.
Com a gratidão no coração e as mãos juntas em oração, aceitemos o presente do Padre Pio, o
“Santo do Terceiro Milênio”, pois com ele e seus muitos dons estaremos em boa companhia!
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10 ENSINAMENTOS DE PADRE PIO
PARA “SACUDIR” SUA VIDA
“Se o demônio não dorme para
nos perder, Nossa Senhora não
nos abandona nem um instante
sequer.”
Herdeiro espiritual de São
Francisco de Assis, o Padre Pio
de Pietrelcina foi o primeiro
sacerdote a ter impresso sobre o
seu corpo os estigmas da
crucificação. Ele é conhecido
em todo mundo como o “Frei”
estigmatizado.

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
ensinamentos de Padre Pio.

O Padre Pio, a quem Deus deu
dons particulares e carismas, se
empenhou com todas as suas
forças pela salvação das almas.
Os muito testemunhos sobre a
grande santidade do Frei,
chegam até os nossos dias,
acompanhados de sentimentos
de gratidão. Suas intercessões
providencias junto a Deus
foram para muitos homens
causa de cura do corpo e
motivo de renovação do
espírito.
Alguns
ensinamentos
de
Padre Pio que irão “sacudir”
sua vida:
1. Não se preocupe com o
amanhã. Faça o bem hoje.

2. Se Jesus nos faz assim felizes
na Terra, como será no Céu?
3. Se o temor o deixa
angustiado, exclame como São
Pedro: “Senhor, salve-me!” Ele
lhe estenderá a mão: aperte-a
com
força
e
caminhe
alegremente”.
4. Procure fazer sempre melhor:
hoje melhor do que ontem,
amanhã melhor do que hoje.
5. Se o demônio não dorme para
nos perder, Nossa Senhora não
nos abandona nem um instante
sequer.
6. Quando desperdiça o tempo,
você despreza o dom de Deus, o
presente que Ele, infinitamente
bom, abandona ao seu amor e à
sua generosidade.
7. Sejam como pequenas abelhas
espirituais, que levam para sua
colmeia apenas mel e cera. Que,
por meio de sua conversa, sua
casa seja repleta de docilidade,
paz, concórdia, humildade e
piedade.
8. Faça sempre o bem, assim
dirão: “Este é um cristão”.
Suporte
tribulações,
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a Deus e pela conversão dos
pobres pecadores.
9. Um convertido exprimiu o
receio de tornar a cair. Padre
Pio disse-lhe: “Eu estarei com
você. Você poderia pensar,
meu filho, que eu deixaria
recair uma alma que levantei?
Vá em paz e tenha confiança!”
10. Quem tem tempo não
espera pelo tempo. Não
deixemos para amanhã o que
podemos fazer hoje. As
sepulturas transbordam de boas
ações deixadas para depois…
E, além disso, quem nos diz
que viveremos até amanhã?
Escutemos a voz de nossa
consciência, a voz do real
profeta: “Se ouvirdes a voz do
Senhor hoje, não queirais
fechar
vossos
ouvidos”.
Devemos renascer e acumular
somente as riquezas que nos
pertencem, lembrando de que
somente o instante que escapa
está sob nosso domínio. Não
podemos intercalar tempo entre
um instante e outro, pois esse
não nos pertence.
Aleteia - Prof. Felipe Aquino | Set
26, 2016
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Santo Padre Pio e Nossa
Senhora.
O amor e devoção do
Padre
Pio
pela
BemAventurada Virgem Maria não
são lendários. De fato, passou
grande parte do seu ministério
exaltando as Suas virtudes e
exortando todos os Católicos
para que recorressem com
confiança à Sua piedosa
intercessão. Um escritor bem
conhecido sugeriu que "por
detrás
de
todos
os
maravilhosos dons do Padre
Pio, da sua extraordinária
orientação das almas, do seu
dom de bilocação e dos seus
contatos
com
os anjos,
estava Nossa Senhora, que o
estimava como uma mãe estima
a um filho, ao ponto de, numa
altura em que ele, uma noite,
foi agredido no seu quarto
pelos
demônios, Ela veio
colocar uma almofada sob a
sua cabeça para diminuir-lhe o
sofrimento."
O Padre Pio escreveu
muitas vezes sobre o seu amor
pela Mãe de Deus, lembrandonos: "descansa o teu ouvido no
Seu coração materno e escuta
as Suas sugestões, e assim
sentirás nascer em ti os
melhores
desejos
de
perfeição." Ele
considerava
Nossa Senhora como a grande
força de harmonia e orientação
implícita no Santo Sacramento
da Penitência,
e
disse
que "para compreender o

Sacramento e fazê-lo dar mais
frutos deves entregar-te às
inspirações e à direção da
Santíssima Virgem."
Como verdadeiro filho
de Nossa Senhora, o Padre Pio
era dedicado ao Rosário.
Muitas fotografias mostramno com a sua mão direita no
bolso, onde guardava sempre o
terço. Na verdade, incitava
todos os Católicos a "amar a
Senhora e a rezar o Rosário,
porque o Rosário é a arma
contra os males do mundo."
Quando
lhe
perguntavam qual era o papel
de Nossa Senhora no plano
divino da salvação, o Padre
Pio
respondia,
dizendo
que "todas as graças dadas
por Deus passam pela sua
Bem-Aventurada
Mãe." Foi
com este fundamento que
celebrava
a
Missa
da Imaculada Conceição quase
todos os dias, na última
década da sua vida terrena. Foi
citado como tendo dito de
Nossa
Senhora
que
Ela "acompanha-me ao altar
e fica ao meu lado enquanto
celebro a Santa Missa."
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A Palavra do Pastor
A SINFONIA NO UNIVERSO
Como é importante e salutar rever a
história humana, as descobertas, o progresso e
as grandes expectativas! A pessoa humana,
criada à imagem e semelhança de Deus, é
dotada de inteligência, liberdade e vontade.
Quanto já se falou e se escreveu sobre os
passos humanos desde a descoberta do fogo,
do uso da roda, da energia da água, do vapor,
das primeiras máquinas, das locomotivas! No
século XIX as máquinas começaram a
funcionar automáticas, com rapidez e
eficiência. O homem precisou adaptar-se a
elas. Assim também precisou modificar seu
trabalho e seu ritmo de vida, bem como sua
vida familiar, social e religiosa. A era da

”

industrialização modificou
natureza e relacionamentos.

o

mundo,

a

Com a invenção das máquinas a vapor, a
descoberta da energia elétrica, a invenção dos
carros e dos aviões, a criatura humana deu um
grande salto em seus sonhos de dominar o
mundo e a natureza. A industrialização
aumentou a possibilidade de empregos, de
conforto e produtos que todos corriam atrás
para adquirir. A natureza parecia dominada
totalmente pela inteligência humana.
Por outro lado, surgiram muitas
desigualdades, marginalização de massas
humanas e intensa poluição ambiental. O
domínio do átomo, do espaço e da internet, no
5
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século XX e XXI, igualmente, encantaram a
humanidade.
Fantásticas
descobertas,
culturas,
novos
horizontes
e
relacionamentos pessoais e mundiais.
O rei da obra criada por Deus, que é o
ser humano, deu passos gigantescos nas
ciências humanas, com a filosofia, teologia,
antropologia,
sociologia,
psicologia,
parapsicologia, medicina e novas culturas.
Mesmo com a Pandemia mundial, descortina
outros horizontes, pois há uma sede inata no
coração humano. Agostinho de Hipona
percebeu esta realidade e rezou assim:
“Fizestes-nos para Vós, Senhor, e nosso
coração está irrequieto enquanto não
repousar em Vós!” André Frossard expressou
esta realidade, profundamente humana e
espiritual, intitulando seu livro: “Deus existe.
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Eu O encontrei!” (cf. Dom Dadeus Grings: O Ser
e a Mente; Ed. Evangraf, 2019; pg. 300).
Deus é Aquele que é e que ama. Como
Criador
acompanha
a
história
do
desenvolvimento humano. O ser humano
também foi feito para o infinito, para novos
desafios
de
suas
potencialidades,
relacionamentos e sinfonia no universo.
Que Deus seja louvado por tudo isso!
+ Hélio Adelar Rubert
Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS/Brasil.

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:
“Não se desanime se você não consegue fazer tudo como gostaria”

