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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

É HORA DE AGRADECER
Senhor Jesus!
Nós te agradecemos:
pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos;
pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração;
pela fé na imortalidade;
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pelo privilégio de servir;
pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações;
pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós;
pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos
para os outros;
pelo discernimento que nos permite diferençar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve;
pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante;
pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas;
pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair...
Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos
enriquece a existência, Senhor ao mesmo tempo que te louvamos a Infinita Misericórdia, hoje e para
sempre. Amem.
(Autor desconhecido)
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SEMPRE É BOM RECORDAR
A VIDA E OBRA DE SÃO PIO

Caminhando
com São Pio
Espaço destinado à
vida e obra de São Pio
Para caminhar com São Pio
precisa-se conhecer a vida e
obra do Padre Pio.
Nesta edição publicamos
mais um texto sobre a vida
e obra de São Pio extraida
da página da Arquidiciose
de Brasília.

“Se o demônio não dorme
para nos perder, Nossa
Senhora não nos abandona
nem um instante sequer.”

Pedro: “Senhor, salve-me!” Ele
lhe estenderá a mão: aperte-a
com
força
e
caminhe
alegremente”.

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.

4. Procure fazer sempre melhor:
hoje melhor do que ontem,
amanhã melhor do que hoje.

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

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,
enfermidades e dores por amor 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
3
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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.
Auto-oferecimento em nome
dos pecadores
Não há dúvidas que o Padre
Pio entendeu a cruz. Ele
entendeu que seus sacrifícios
pessoais, oferecidos em união
com os de Cristo crucificado,
poderiam ajudar a aliviar o
sofrimentos dos outros. Cedo
em sua vida, ele escreveu ao
seu diretor espiritual Padre
Benedetto de San Marco. “Por
algum tempo, eu sinto a
necessidade de oferecer a mim
mesmo ao Senhor como vítima
pelos pobres pecadores e pelas
almas do purgatório. Este
desejo cresce continuamente
em meu coração, tanto que
agora se torna o que eu
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poderia chamar uma forte
paixão.” Padre Pio perguntava
especificamente a Deus se ele
podia sofrer pelos pecadores e
pelas almas do purgatório.
Deus respondeu a Padre Pio,
permitindo-lhe suportar dores
físicas e espirituais durante sua
vida religiosa.
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. 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
“VIA-SACRA DA RESSURREIÇÃO””
Com a Páscoa da Ressurreição e o tempo
pascal, a Igreja nos propõe a Via-Sacra da
Ressurreição.
É
uma
novidade
que
apresentamos numa forma bem suscinta.
1ª Estação: Jesus ressurge da morte. - Ele
não está aqui! Ressuscitou, conforme havia
dito. Vinde ver o lugar onde ele estava (Mt 28,
5-6).
2ª Estação: Os discípulos encontram o
sepulcro vazio: - Então o outro discípulo, que
tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou
também. Ele viu e acreditou (Jo 20, 8).
3ª Estação: O ressuscitado aparece para
Maria Madalena. - Então, Jesus falou:
“Maria!” Ela voltou-se e exclamou, em
hebraico: Rabuni!, que quer dizer: ó Mestre (Jo
20, 16).

4ª Estação: O ressuscitado caminha em
Emaús. - E, começando por Moisés e passando
por todos os profetas, explicou-lhes, em todas
as Escrituras, o que se referia a ele
(Lc 24, 26-27).
5ª Estação: O ressuscitado reparte e doa o
pão. - Os olhos deles se abriram e o
reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista
deles (Lc 24, 28-31).
6ª Estação: O ressuscitado aparece aos
discípulos. - Vede minhas mãos e meus pés:
sou eu mesmo! Tocai em mim e vede! (Lc 24,
38-39).
7ª Estação: O ressuscitado dá o poder de
perdoar. - Recebei o Espírito Santo. A quem
5
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perdoardes os pecados, lhes serão perdoados...
(Jo 20, 22-23).
8ª Estação: O ressuscitado aparece a Tomé.
Depois disse a Tomé: - “Põe o teu dedo
aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão
...” (Jo 20, 27-28).
9ª Estação: O ressuscitado se manifesta no
lago. - Então, o discípulo a quem Jesus
amava disse a Pedro: “É o Senhor!” (Jo 21, 7).
10ª Estação: O ressuscitado confere a
missão a Pedro. - Jesus lhe disse: “Apascenta
meus cordeiros” (Jo 21, 15).
11ª Estação: O ressuscitado envia os
discípulos. - Ide, pois, fazei discípulos entre
todos os povos, batizando-os ... (Mt 28, 19-20).
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13ª Estação: Com Maria, esperar o Espírito
Santo. - Todos eles perseveravam na
oração em comum, junto com algumas mulheres e
Maria, mãe de Jesus. (At 1, 14).
14ª Estação: O ressuscitado envia o Espírito
Santo. - E todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas..(At 2, 2-4).
15ª Estação: Esperamos novos céus e nova
terra. - Amados, vivendo nessa esperança,
esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida
pura... (2Pd 3, 13-14).
+ Hélio Adelar Rubert
Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS/Brasil.

12ª Estação: O ressuscitado sobe ao céu. Esse Jesus que, do meio de vós, foi elevado
ao céu, virá assim como o vistes partir para o
céu” (At 1, 11).

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

ATIVIDADES NA ERMIDA
A Ermida está aberta para visitação todos os
dias das 8 às 18 horas.
As Celebrações Eucarísticas serão
definidas e anunciadas pela paróquia de acordo
com
as
normas
estabelecidas
para
cumprimentos dos protocolos de distanciamento
controlado do RS.

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:
“Se tudo o que somos e temos recebemos de Deus, do que podemos gloriar-nos?”

