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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
23 DE SETEMBRO – DIA DE SÃO PIO
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 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.
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.
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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.
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!”
Em 23 de setembro de 2018, comemoramos o cinquentenário de sua morte.
Nesta ocasião o Papa Francisco usou três palavras em sua homilia, na Praça da Igreja de São Pio de
Pietrelcina, em San Giovanni Rotondo, que podem ser aplicadas em nosso cotidiano:
ORAÇÃO
Muitas vezes, no momento de rezar, vêm à mente tantas desculpas, muitas coisas urgentes para
fazer... Depois, por vezes, pomos de lado a oração porque estamos atarefados, num ativismo que se torna
inconcludente, quando esquecemos “a melhor parte”, quando esquecemos que sem Ele nada podemos fazer
e assim abandonamos a oração. Segundo o Papa, às vezes "abandonamos a oração".
Cinquenta anos após a sua morte, São Pio nos ajuda com uma herança – nos deixa a oração. Ele
recomendava: “Orai muito, meus filhos, rezai sempre, sem nunca vos cansardes”. A oração é um gesto de
amor, é estar com Deus e pô-lo na vida do mundo. É uma indispensável obra de misericórdia espiritual.
PEQUENEZ, ou MINORIDADE
O capuchinho Frei Pio era seguidor de São Francisco de Assis, cuja virtude que tanto pregava era a
minoridade.
"Assim quando estamos cheios de nós mesmos, não há lugar para Deus"
Quem cuida dos pequeninos está do lado de Deus e vence a cultura do descarte que, ao contrário,
prefere os poderosos e considera os pobres inúteis. Aquele que não serve, aquele que não produz, é
descartado. Esta é a cultura do descarte, hoje os menores ou pequenos não são desejados. E por isso Jesus é
deixado de lado.
SABEDORIA
São Pio lutou contra o mal durante a vida inteira, e combateu-o sabiamente, como o Senhor: com
humildade, obediência e com a cruz, oferecendo a dor por amor. Ele ofereceu a vida e inúmeros sofrimentos
para fazer com que os irmãos encontrassem o Senhor. E o meio decisivo para O encontrar, era a Confissão, o
sacramento da Reconciliação. É ali que começa e recomeça uma vida sábia, amada e perdoada; é ali que tem
início a purificação do coração. Padre Pio foi um apóstolo do confessionário.
Associação São Pio de Pietrelcina
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BILOCAÇÃO DO PADRE PIO
São muitos os casos, citamos alguns:

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 história de
mais um milagre de Padre
Pio.

Maria era uma das filhas
espirituais de Padre Pio e certa
vez contou: "Uma vez, durante
a noite, eu estava rezando com
meu irmão quando de repente
ele se sentiu adormecido. Ele se
levantou imediatamente por ter
recebido um tapa. Percebeu
que a mão que o bateu estava
coberta com uma luva. Ele
pensou que era a mão de Padre
Pio e no dia seguinte perguntou
a ele se havia lhe dado um
tapa. Padre Pio respondeu:
"Este é o jeito certo de se
rezar?” "Com um tapa, Padre
Pio o levantou chamando sua
atenção para a oração."
Um
oficial
do Exército italiano foi para a
sacristia e assistindo Padre Pio
disse: "Sim, aqui está ele! Eu
não estou errado!" Ele se
aproximou de Padre Pio e se
ajoelhou em frente a ele e
chorando
disse:
"Padre,
obrigado por me salvar de
morte". Aquele homem contou
para aquelas pessoas que
estavam
lá:
"Eu
era Capitão da Infantaria e um
dia, no campo de batalha, em
uma hora terrível não longe de
mim, eu vi um frade que disse:
"Senhor, fique longe desse
lugar!" Eu fui para ele e assim
que eu me movi um estouro de

granada no mesmo lugar onde
eu estava poucos segundos
antes. Aquela granada abriu
uma cratera. Eu me virei para
achar o frade, mas ele não
estava mais lá".
Padre
Alberto
que
conheceu
Padre
Pio
em 1917 contou: "Eu vi Padre
Pio que se levantou em frente a
uma janela enquanto eu estava
olhando para a montanha. Eu
cheguei para beijar a mão dele,
mas ele notou minha presença.
Eu notei que o braço dele estava
rígido. Naquele momento eu
ouvi que ele estava concedendo
a absolvição a alguém. Depois
de um tempo ele se sacudiu
como se ele estivesse saindo de
um sono. Ele me viu e me falou:
"Você estava aqui, e eu não o
notei!" Alguns dias depois
um telegrama foi
recebido
de Torino (Itália).
Naquele
telegrama
alguém agradeceu o superior
do convento porque ele tinha
enviado Padre Pio a Torino
para ajudar uma pessoa que
estava morrendo. Eu percebi
que o homem estava morrendo
no mesmo momento no qual
Padre Pio estava o abençoando
em San Giovanni Rotondo".
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Obviamente o superior do
convento não tinha enviado
Padre Pio a Torino.
Em 1946 uma família
americana
foi
da Filadélfia para
São
Giovanni
Rotondo
para
agradecer Padre Pio. Na
realidade o filho deles era
piloto
de
um avião
bombardeiro (durante
a Segunda Guerra Mundial) e
Padre Pio no céu do Oceano
Pacífico o tinha salvado. "O
avião estava voando para
o aeroporto onde ia pousar
depois de descarregar suas
bombas. Mas o avião foi
danificado por um avião de
caça japonês. "O avião" - disse
o filho - explodiu antes que a
tripulação tivesse a chance de
saltar com o para-quedas. Eu
só tive sucesso saindo do
avião; Eu não sei como eu fiz.
Eu tentei abrir o para-quedas,
mas eu não tive sucesso
fazendo isto. Então eu teria me
esmagado no chão se eu não
tivesse recebido a ajuda de um
frade que me apareceu no ar.
Ele tinha uma barba branca,
ele me levou em seus braços e
me colocou suavemente no
aeroporto. Você imagina, que
tipo de surpresa eu tive, isto
retirou minha fala. Ninguém
acreditava em mim, mas por
causa de minha presença todo
mundo teve que acreditar. Eu
reconheci o frade que salvou
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minha vida quando, depois de
alguns dias me deram licença e
eu fui para casa. Eu vi o monge
nas fotografias de minha mãe.
Ela me falou que tinha pedido
para Padre Pio que cuidasse
de mim".
Uma mulher tinha ido para a
casa da filha dela. Ela
teve câncer em um dos braços e
ela concordou com sua filha
em enfrentar uma cirurgia. O
médico tinha lhe pedido para
ser paciente e esperar alguns
dias antes de estabelecer a data
para a cirurgia. O genro enviou
um telegrama para Padre Pio
onde lhe pedia que rezasse para
a sogra dele. Em pouco tempo
o telegrama chegou a Padre
Pio. A mulher que estava no
quarto só viu um monge entrar
pela porta. Ele disse, "Eu sou
Padre Pio de Pietrelcina".
Então ele lhe perguntou o que o
médico tinha lhe contado e ele
lhe encorajou que confiasse
em Nossa Senhora. Então ele
fez o Sinal da Cruz no braço
dela e despediu-se saindo do
quarto. Naquele ponto a mulher
chamou o mordomo, a filha
dela e o genro. Ela perguntou:
"Por que você disse para
Padre Pio entrar no quarto
sem me informar?". Mas eles
responderam que não tinham
visto Padre Pio, além disso,
eles não tinham aberto a porta a

qualquer pessoa. No dia
seguinte quando o médico fez
sua análise médica para a
preparação da cirurgia, ele não
achou nenhum câncer.
O bispo que ordenou Padre
Pio
em 10
de
agosto de 1910 na
catedral
de Benevento (Itália) teve a
visita de Padre Pio antes de
sua morte para receber o apoio
espiritual dele.
Até mesmo o abençoado Dom
Orione falou sobre a bilocação
de Padre Pio. Ele disse: "Eu
estava na Igreja de São
Pedro em Roma, para assistir
à celebração da beatificação
de Santa Teresa. Também
estava Padre Pio (apesar dele
estar ao mesmo tempo no
convento dele), eu o vi, ele
estava sorrindo e estava vindo
para mim pela multidão, mas
quando eu estava perto, ele
desapareceu".
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A Palavra do Pastor
A MEDIANEIRA DE TODAS AS GRAÇAS
No início deste milênio, o Papa João
Paulo II convocou um Sínodo dos Bispos em
Roma para traçar perspectivas pastorais e
evangelizadoras para o novo milênio que
descortinava. Entre os participantes havia uma
corrente forte para que se sublinhasse a função
providencial de Maria na missão de Jesus como
corredentora, mediadora e advogada, pois desde
a encarnação até o final da vida de Jesus no
Calvário, Ascensão, Pentecostes e início da
Igreja, Maria marcou presença livre e ativa. No
decorrer
da
história,
Maria
também
acompanhou a vida dos cristãos. Em Santa
Maria, a partir de 1928, com o então Frater
Ignácio Valle, SJ, nasceu e cresceu a devoção de

”

Maria como Mãe e Medianeira de Todas as
Graças, a tal ponto que, em 1942, foi
proclamada Padroeira do Rio Grande do Sul
pelos Bispos do RS.
A invocação de Medianeira de Todas as
Graças demonstra uma participação maternal
excepcional e única na perfeita e salvífica
mediação de Jesus (1Tm 2,5). Os teólogos estão
de acordo que o papel mediador de Maria é
subordinado e auxiliar ao papel central de Jesus
Cristo, como único e eterno mediador junto ao
Pai.
João Paulo II afirmou: “De fato, no
Calvário, Maria se uniu ao sacrifício de seu Filho
que levou à fundação da Igreja. Temos certeza
5
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que o papel corredentor de Maria não cessou
com a glorificação de seu Filho” (cf. Discurso
Papal em Guayaquil, Equador, 31/01/1985),
mas continua na história da Igreja, isto é, em
nossas vidas. Madre Tereza de Calcutá
escreveu que “Maria é nossa Corredentora
com Jesus na Cruz. Maria é a Medianeira de
Todas as Graças. Ela nos deu Jesus e, como
nossa Mãe, obteve para nós todas as graças”
(cf. Dr. Scott Hahn; Maria Corredentora:
Desarrollo Doctrinal y Ecumenismo; in Maria
Corredentora; Queenship Publishing; 2002, pg.
294).
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O sonho duma mãe é ver todos os seus filhos
unidos, embora as diferenças pessoais, culturais e
até religiosas. Maria é a Mãe da unidade, da Igreja e
a Mãe de Todos os Povos.
Que a Medianeira de Todas as Graças
conceda a todos nós as graças necessárias para
sermos fiéis ao chamado de São Paulo para
“completar o que falta às tribulações de Cristo em
favor do seu Corpo que é a Igreja” (Cl 1,24)! Que
Maria interceda pela fraternidade dos povos e que
Ela seja a Porta e a Estrela da nova Evangelização
que leva a humanidade para Jesus Cristo!

Nesta pandemia planetária, não é hora
de colocar o mundo nas mãos da Mãe de Jesus
e Mãe de toda humanidade? Nesse momento
histórico, a Mãe de Jesus e nossa mãe, nos
aponta para Jesus, pois Ele é o nosso Salvador.

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

+ 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.
As Celebrações Eucarísticas também
serão retomadas. Porém devido a Pandemia do
CORONAVIRUS, serão somente no 4º domingo
do mês, às 15h30min. Às 15h a reza do terço.

EMAIL: ermida@saopio.com.br
A Voz da Ermida é editada pela Associação São Pio de
Pietrelcina

Portanto
celebração.

dia

25/10/2020

Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando esta frase de São Pio:
“Reavive a cada momento a sua confiança em Deus e mais ainda
na hora das provações!”

haverá

