
 

 

A Voz da Ermida 
“Tenha Jesus Cristo no coração e todas as cruzes do mundo parecerão rosas”. 

São Pio 

SANTO PADRE PIO E NOSSA SENHORA 

O amor e devoção do Padre Pio pela Bem-Aventurada 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.  
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ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 
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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." 

Padre Pio escreveu muitas vezes sobre o seu amor pela Mãe de Deus, lembrando-

nos: "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 mostram-no 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." 

                                                                                                                          

                                                                                                            Matéria extraida da página da WIKIPÉDIA.0RG 

 

 

                                                                                                                      Associação São Pio de Pietrelcina 

A VOZ DA ERMIDA        Novembro de 2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biloca%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anjos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Penit%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imaculada_Concei%C3%A7%C3%A3o


; 

 

Lorem Ipsum Dolor Spring 2016 

3 

Caríssimos Irmãos e Irmãs! 

É uma grande alegria 

encontrar-me de novo 

convosco, no dia seguinte à 

solene canonização do humilde 

Capuchinho de San Giovanni 

Rotondo. Saúdo-vos com 

afecto, queridos peregrinos e 

devotos que viestes a Roma em 

tão grande número para esta 

ocasião particular. Dirijo o meu 

pensamento, em primeiro lugar 

aos Bispos presentes, aos 

sacerdotes e aos religiosos. 

Uma especial recordação aos 

queridos Frades Capuchinhos 

que, em comunhão com toda a 

Igreja, louvam e agradecem ao 

Senhor as maravilhas por ele 

realizadas neste seu exemplar 

irmão de hábito. O Padre Pio é 

um modelo autêntico de 

espiritualidade e de 

humanidade, características 

peculiares da tradição 

franciscana e capuchinha. 

Saúdo os que pertencem 

aos "Grupos de Oração Padre 

Pio" e os representantes da 

família da "Casa Alívio do 

Sofrimento", grande obra de 

cura e assistência aos doentes, 

que surgiu da caridade do novo 

Santo. Abraço-vos a vós, 

queridos peregrinos 

provenientes da nobre Terra 

natal do Padre Pio, das outras 

regiões da Itália e de todas as 

partes do mundo. Com a vossa 

presença testemunhais como a 

devoção e a confiança em 

relação ao santo Frade de 

Gargano estão ampalmente 

difundidas na Igreja e em cada 

Continente. 

Mas qual é o segredo de 

tanta admiração e amor a este 

novo Santo? Ele é, em primeiro 

lugar, um "frade do povo", 

característica tradicional dos 

Capuchinhos. Além disso, ele é 

um santo taumaturgo, como 

testemunham os extraordinários 

acontecimentos que adornam a 

sua vida. Mas, sobretudo, Padre 

Pio é um religioso sinceramente 

apaixonado de Cristo 

crucificado. Ele participou no 

mistério da Cruz também de 

maneira física ao longo da sua 

vida. 

Ele gostava de juntar a 

glória do Tabor ao mistério da 

Paixão, como lemos numa das 

suas cartas:  "Antes de exclamar 

também nós com São Pedro 

DISCURSO DO SANTO PADRE JOÃO PAULO II 

AOS PEREGRINOS QUE FORAM A ROMA 

PARA PARTICIPAR NA CERIMÔNIA 

DE CANONIZAÇÃO DO PADRE PIO  

 

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. 

 

A VOZ DA ERMIDA               Novembro de 2020 
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"Oh!, como é bom estarmos 

aqui", é preciso primeiro passar 

pelo Calvário, onde não se vê 

mais do que morte, pregos, 

espinhos, sofrimentos, trevas 

extraordinárias, abandonos e 

afrontas" (Epistolário III, pág. 

287). 

O Padre Pio realizou 

este seu caminho exigente de 

ascese espiritual em profunda 

comunhão com a Igreja. As 

incompreensões momentâneas 

com algumas Autoridades 

eclesiais não conseguiram 

diminuir esta sua atitude de 

filial obediência. O Padre Pio 

foi, em igual medida, um filho 

da Igreja fiel e corajoso, 

seguindo também nisto o 

luminoso exemplo do Pobrezin

ho de Assis. 

Este santo Capuchinho, 

ao qual muitas pessoas se 

dirigem de todas as partes da 

terra, indica-nos os meios para 

alcançar a santidade, que é o 

fim da nossa vida cristã. 

Quantos fiéis de qualquer 

condição social, provenientes 

dos lugares mais diversos e das 

situações mais difíceis, iam ter 

com ele para lhe pedir ajuda! A 

todos ele sabia oferecer aquilo 

de que tinham mais 

necessidade, e que por vezes 

procuravam às apalpadelas, não 

tendo disso plena consciência. 

Ele transmitia-lhes a Palavra 

confortadora e iluminadora de 

Deus, permitindo que cada um 

fosse beber às fontes da graça 

mediante a assídua dedicação 

ao mistério das Confissões e a 

fervorosa celebração da 

Eucaristia. 

Escrevia assim a uma 

sua filha espiritual:  "Não 

receies aproximar-te do altar do 

Senhor para te saciares com a 

carne do Cordeiro imaculado, 

porque ninguém reunirá melhor 

o teu espírito como o seu rei, 

nada o aquecerá melhor do que 

o seu sol, e nada melhor que o 

seu bálsamo o 

suavizará" (Ibid., pág. 944). 

A Missa do Padre Pio! 

Era para os sacerdotes uma 

chamada eloquente à beleza da 

vocação presbiteral; para os 

religiosos e os leigos, que 

acorriam a San Giovanni 

Rotondo, até em horas muito 

matutinas, uma extraordinária 

catequese sobre o valor e a 

importância do Sacrifício 

eucarístico. 

A Santa Missa era o 

centro e a fonte de toda a sua 

espiritualidade:  "Encontra-se 

na Missa costumava dizer todo 

o Calvário". Os fiéis, que se 

aglomeravam em redor do seu 

Altar, sentiam-se 

profundamente atingidos pela 

intensidade da sua "imersão" 

no Mistério e sentiam que "o 

Padre" participava em 

primeira pessoa nos 

sofrimentos do Redentor. 

São Pio de Pietrelcina 

apresenta-se assim diante de 

todos sacerdotes, religiosos e 

leigos como uma testemunha 

credível de Cristo e do seu 

Evangelho. O seu exemplo e a 

sua intercessão estimulam 

todos a um amor cada vez 

maior a Deus e à solidariedade 

concreta para com o próximo, 

sobretudo para com os mais 

necessitados. 

Ajude-nos a Virgem 

Maria, que o Padre Pio 

invocava com o bonito título 

de "Santa Maria das Graças", 

a seguir os passos deste 

religioso tão amado pelo 

povo! 

Com estes votos, 

abençoo-vos de coração a vós 

aqui presentes, às pessoas que 

vos são queridas e a todos os 

que se empenham a caminhar 

na esteira espiritual do querido 

Santo de Pietrelcina. 

 

 

A

l
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A Palavra do Pastor 

NATAL 2020 COM COVID 
” 
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Na preparação do Natal fui presenteado 

com um texto poético, traduzido do espanhol, 

que repasso e nos ajuda para celebrar o Natal: 

“Não haverá natal? 

Claro que sim! 

Mais silencioso e com mais 

profundidade, mais parecido com o primeiro 

em que Jesus nasceu em solidão. 

Sem muitas luzes na terra, mas com a 

estrela de Belém fulgurando trilhas de vida em 

sua imensidão. 

Sem cortejos reais colossais, mas com a 

humildade de sentir-nos 

pastores e servos buscando a Verdade. 

Sem grandes mesas e com amargas 

ausências, mas com a presença de um Deus 

que tudo plenificará.  

Não haverá natal? 

 Claro que sim! 

Sem as ruas a transbordar, mas com o 

coração aquecido pelo que está por chegar. 

Sem barulhos, nem ruídos, propagandas 

ou foguetes... mas vivendo o Mistério sem 

medo do “covid-herodes” que pretende tirar-



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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   

EMAIL: ermida@saopio.com.br 

A Voz da Ermida é editada pela Associação São Pio de 

Pietrelcina 
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nos até o sonho da esperança. 

Haverá Natal porque Deus está ao 

nosso lado e partilha, como Jesus no 

presépio, nossa pobreza, prova, pranto, 

angústia e orfandade. 

Haverá Natal porque necessitamos de 

uma luz divina no meio de tanta escuridão. 

A Covid-19 nunca poderá chegar ao 

coração nem à alma dos que no céu põem sua 

esperança e seu maior ideal. 

Haverá Natal! 

Cantaremos nossos cânticos natalinos! 

Deus nascerá e nos trará a liberdade!” 

Com alegrias e anseios em nossos 

corações, celebramos com as crianças, em 

Família, em Comunidade e como Humanidade, o 

nascimento e a presença de Jesus, o Salvador 

entre nós.  

Um Abençoado e Santo Natal para todos! 

 

 

+ 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. 

 

Portanto dia 27/12/2020 haverá 

celebração. 

Amigos – Desejamos a todos um Feliz Natal e Um Ano Novo cheio de bençãos, 

lembrando esta frase de São Pio: 

“Em tudo o que você fizer, seja sempre humilde, guardando zelosamente a 

pureza de seu coração e a pureza de seu corpo”. 

 


