
 

 

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

São Pio 

O INÍCIO DA EXPERIÊNCIAS EXTRAORDINÁRIA DE PADRE PIO 

 Do diário do Padre Agostinho, o qual foi um dos diretores espirituais do Padre 
Pio, soube que o Padre Pio, desde 1892 quando tinha apenas cinco anos, viveu já suas 
primeiras experiências místicas espirituais. Os êxtases e as aparições foram 
freqüentes, e já começava a sua luta contra o demônio, que também tornou-se 
freqüentemente visível, de modo obsessivo e assustador. Mas  para ele pareciam 
serem absolutamente normais pensando que fosse um acontecimento comum a 
todos, não falava sobre eles.  
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ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 
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 Foi um menino muito sensível e espiritual, calado, diferente e tímido, muitos dizem que a 
tão pouca idade já mostrava sinais de uma profunda espiritualidade. Era piedoso, permanecia 
longas horas na Igreja depois da missa. Pedia ao sacristão para que lhe permitisse visitar ao Senhor 
na Eucaristia, nos momentos nos quais a Igreja permanecia fechada.  

         As aparições eram do Anjo da Guarda, do Senhor, de Maria, e até outros; os demônios, 
geralmente, apareciam sob formas bestiais, pavorosas e ameaçadoras. Esse tormento, embora 
significativo, da aparição dos demônios e o conforto das aparições divinas foi uma característica 
quase cotidiana para Padre Pio, pelo menos até o desaparecimento dos estigmas. 

  Mas seu pai, percebendo sua inteligência e seu desejo, forçou-o a estudar. Aos quinze anos 
havia terminado o terceiro colegial; já havia decidido ser sacerdote e, tinha decidido também 
entrar nos “frades com barba”, porque era admirador do bom frade Camillo, um irmão de longa 
barba negra, que andava pedindo esmolas.  

Mas como havia amadurecido aquela decisão? Aqui começamos a entrar na via 
extraordinária pela qual o Senhor conduziu Padre Pio. O amor à oração, somando ao amor à 
penitência ajudaram, tanto que ainda pequeno, algumas vezes sua mãe o surpreendeu enquanto 
se flagelava. 

                                                          Associação São Pio de Pietrelcina 

                                                                                                                        

A VOZ DA ERMIDA        Maio de 2021 
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“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. 

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, 
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 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? 

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. 

A VOZ DA ERMIDA               Maio de 2021 
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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 
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, 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." 

                      Associação São Pio de         

                                         Pietrelcina 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Virgem_Maria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3licos
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
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A Palavra do Pastor 
“ANO DA FAMÍLIA” 

”” 

 

A VOZ DA ERMIDA               Maio de 2021 

Com a festa de São José (19/03/2021), o 
Papa Francisco proclamou o Ano da Família. O 
Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, 
em colaboração com o Dicastério para a 
Comunicação, deu logo início a uma iniciativa 
dedicada à Exortação Apostólica “Amor na 
Família” (Amoris Laetitia), há cinco anos de 
sua publicação. 

Trata-se de dez vídeos, que serão 
lançados um por mês, em que dez famílias de 
várias partes do mundo oferecem seus 
testemunhos sobre o que o Papa indica nos 
vídeos, partilhando algo de suas vidas e de 
sua fé. Com isto estes casais contam 
exemplos práticos sobre como estão vivendo 
as orientações da Exortação Apostólica “Amor 
na Família”. Estes vídeos são acompanhados 

por um subsídio pastoral. Em cada episódio o 
Papa reflete sobre algum aspecto do 
documento, junto com os testemunhos das 
famílias. 

Nas informações vindas do secretário 
do Dicastério para os Leigos, a Família e a 
Vida, Pe. Alexandre, nos vídeos são 
destacadas frases ditas pelo Papa e pelas 
famílias e são sugeridas perguntas para a 
reflexão pessoal, em família, em paróquias e 
comunidades. É um subsídio muito prático 
para trabalhar, ler e aprofundar trechos da 
Exortação Apostólica do Papa Francisco. 

Neste Ano da Família, boas iniciativas 
estarão sendo tomadas para valorizar a 
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belíssima vocação e missão da Família em 
nossos tempos como, por exemplo, o fórum 
com os responsáveis da Pastoral Familiar, 
vídeos sobre pessoas com necessidades 
especiais e catequeses para o próximo Xº  
Encontro  Mundial das Famílias que se 
realizará em junho de 2022, em Roma.  

Nosso Papa Francisco também está 
tomando uma bela iniciativa na valorização 
dos Avós e dos Idosos que neste tempo de 
pandemia, mais do que nunca, precisam ser 
valorizados e acompanhados e “dar-lhes o 
protagonismo que eles têm na Igreja, pois 
são agentes de nossa ação pastoral”.  

Com o trabalho de todos, e com as 
boas iniciativas, as famílias, os jovens que se 
preparam para o matrimônio e os idosos, 
bem como toda a Pastoral Familiar, serão 
valorizados e muito felizes! 

Confiemos à Sagrada Família de Nazaré, 
em particular a São José, este caminho de 
renovação com as famílias do mundo inteiro!   

 

+ 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 serão 

definidas e anunciadas pela paróquia de acordo 
com as normas estabelecidas para cumprimentos 
dos protocolos de distanciamento controlado do 
RS. 

Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, pedimos escusas pelo atraso desta 
publicação e lembramos esta frase de São Pio: 

"Viva em paz e não se deixe tapear pelo demônio." 

 


