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Setembro de 2021

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
PADRE PIO DE PIETRELCINA E O SANTO ROSÁRIO
Dentre as muitas devoções de Padre Pio de Pietrelcina, pode-se destacar a
devoção a Nossa Senhora do Rosário. Um filho espiritual disse: Padre Pio, faça um plano de
oração para a minha vida. Padre Pio respondeu-lhe: "Meu filho, o melhor plano de oração é o
santo rosário!" Segundo Padre Pio, “o Santo Rosário é uma repetição de Ave-Marias, com as
quais se pode bater, vencer e destruir todos os demônios do inferno”. Padre Pio enfrentou
muitas dificuldades e obstáculos em sua vida e cultivou a fé em Deus, recorrendo a Nossa
Senhora, através do Santo Rosário. São Pio de Pietrelcina e grandes santos da Igreja rezavam o
rosário todos os dias e estimulavam para que todos o fizessem. Em várias aparições, como em
Fátima, Nossa Senhora pediu que se rezasse o terço ou o rosário.
Continua na página

2

Capa

Caminhando com São Pio

“Padre Pio de Pietrelcina e o
Santo Rosário ”

Espaço destinado a vida e obra de
São Pio de Pietralcina

A Palavra do Pastor
“Santa Irmã Dulce”
Associação São Pio de Pietrelcina

Associação São Pio de Pietrelcina

Capa e pág. 2

Pág. 3 e 4

Pág. 5 e 6

;
Lorem
Ipsum
Dolor
A VOZ
DA ERMIDA

Spring 2016
Setembro de 2021

"Nossa Senhora do Rosário (ou Nossa Senhora do Santo Rosário ou Nossa Senhora do
Santíssimo Rosário) é o título recebido pela aparição mariana a São Domingos de
Gusmão em 1208 na igreja de Prouille, em que Maria dá o rosário a ele.
Em agradecimento pela vitória da Batalha de Muret, Simon de Montfort construiu o
primeiro santuário dedicado a Nossa Senhora da Vitória. Em 1572, Papa Pio V instituiu "Nossa
Senhora da Vitória" como uma festa litúrgica para comemorar a vitória da Batalha de Lepanto. A
vitória foi atribuída a Nossa Senhora por ter sido feita uma procissão do rosário naquele dia
na Praça de São Pedro, em Roma, para o sucesso da missão da Liga Santa contra os turcos
otomanos no oeste da Europa. Em 1573, Papa Gregório XIII mudou o título da comemoração para
"Festa do Santo Rosário" e esta festa foi estendida pelo Papa Clemente XII à Igreja Católica. Após
as reformas do Concílio Vaticano Segundo a festa foi renomeada para Nossa Senhora do Rosário. A
festa tem a classificação litúrgica de memória universal e é comemorada dia 7 de outubro,
aniversário da batalha" (Wikipédia).
Depois dessa síntese da história do Santo Rosário e da devoção de Padre Pio a ele,
tenhamos presente ainda essas palavras desse grande devoto de Nossa Senhora. Dizia Padre Pio:
“Amai Nossa Senhora e tornai-A amada. Rezai sempre o seu Rosário e divulgai-o”.

Referência
WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Nossa Senhora do Rosário. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Ros%C3%A1rio>. Acesso em: 30 set. 2016.

Estamos reprisando esta matéria que foi
publicada na edição de setembro de 2019.
Associação São Pio de Pietrelcina
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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.

São Pio de
Pietrelcina dizia: "Sou
um
simples frade que reza”. Teve
sua vida dedicada à oração, na
simplicidade e voltada para a
caridade.
Padre Pio comoveu um
grande número de devotos, por
ser um homem apaixonado
por Jesus e devoto dedicado à
Virgem Maria. Se em vida
viveu grandes perseguições,
agora é nosso intercessor no
céu.
Com acontecimentos
extraordinários durante
sua
vida e seu tempo, o século
XX, ele conquistou fama de
santidade mesmo antes de sua
morte.
Aqui vamos contar uma
pouco
de
sua
história,
recordando os fatos mais
importantes, como os estigmas,
a perseguição sofrida
e
o milagre que o levou à
canonização pela Igreja.

Em 6 de janeiro de 1903, aos
dezesseis anos, entrou como clérigo
na ordem dos Capuchinhos.
Foi ordenado sacerdote em 1910
Em 20 de setembro de 1918, depois
da celebração da Santa Missa,
recebeu os estigmas nas mãos e nos
pés.
- A partir de 1919, começou a
divulgação da notícia dos estigmas,
propagação da fama de Padre Pio
pelo mundo todo e início do fluxo de
peregrinos.
- Em 1923, a Igreja ordenou que
Padre Pio não celebrasse mais a
missa em público e que não
respondesse mais às cartas
recebidas.

Cronologia:

Nasceu em Pietrelcina, na Itália, em
1887.

Somente em 1933, Padre Pio3

;

A VOZ
DA Dolor
ERMIDA
Lorem
Ipsum

voltou a celebrar a missa
publicamente, e em
1934 voltou a atender
confissões.
Em 1956, houve a
inauguração de sua obra
terrena
“Casa Sollievo della
Sofferenza”.
Morreu em San Giovanni
Rotondo,
no dia 23 de setembro de
1968.

Em maio de 1999, foi
proclamado beato.

Em junho de 2002, foi
declarado Santo pelo papa
João Paulo II.

Milagres e fatos
curiosos

Setembro Spring
de 2021
2016
O acontecimento místico mais
marcante na vida do padre Pio
foram os estigmas que ele carregou
por 50 anos.
Ele foi o único padre a receber os
estigmas na história da Igreja. Os
demais santos que carregaram
essas feridas eram todos leigos.

MILAGRE DA CANONIZAÇÃO
O milagre atribuído a São Pio que
o levou à canonização foi a cura de
um menino chamado Matteo
Colella, com sintomas de uma
gripe, e diagnosticado com
meningite.
A mãe rezava a Jesus e pedia a
intercessão de padre Pio, e até fez
isso diante dos restos mortais do
santo.
Um dia, Matteo reagiu e contou de
um sonho em que teve e a visão de
Padre Pio e os Anjos, e depois
disso, ficou curado e sem sequelas.

PERSEGUIÇÃO
Foi perseguido pela própria Igreja;
até mesmo o próprio bispo do
padre Pio o perseguiu.
As reclamações e acusações
chegaram até Roma e, na época, o
Santo Ofício chegou a condená-lo.
Só chegavam os relatórios contra
ele, nunca os reais.
O religioso aceitou essa perseguição
com profundo amor à Igreja.

PROFECIA
Contam os relatos quem quando
o Papa João Paulo II ainda era
padre, em uma confissão com o
Padre Pio, este lhe disse:
“Vás a ser Papa.”

– E continuou:
“Também vejo sangue e
martírio em sua vida”.

CARTAS
Em suas cartas ao seu diretor
espiritual, Padre Pio contava
sobre os seus encontros com
Jesus.

BILOCAÇÃO
Padre Pio foi visto nos Estados
Unidos,
em Roma, em Milão e lugares
espalhados pela Europa, mesmo
sem ter saído do convento onde
vivia.

Matéria extraida da página da
A12.com
Associação São Pio
de Pietrelcina
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A Palavra do Pastor
SANTA IRMÃ DULCE
A primeira santa brasileira, Irmã Dulce, ””
conhecida como “o Anjo bom da Bahia”, será
canonizada em Roma neste Domingo dia 13
de outubro de 2019. O Papa Francisco
presidirá a celebração de canonização da BemAventurada Dulce dos Pobres, na Praça de São
Pedro em Roma, às 10 horas.

assistência aos pobres e doentes. Conta-se que
usou até o galinheiro do Convento Santo
Antônio, onde vivia, para acolher doentes.
Trabalhou em vários projetos de promoção
humana e criou as Obras Sociais Irmã Dulce
(OSID), que hoje é um grande complexo de
saúde com atendimento gratuito.

Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes,
nasceu em Salvador na Bahia aos 26 de maio
de 1914. Após se tornar professora em 1933,
ingressou na Congregação das Irmãs
Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe
de Deus na cidade de São Cristóvão (SE).
Depois, foi enviada para Salvador onde
fundou o Círculo Operário da Bahia para dar

Irmã Dulce faleceu em março de 1992.
Durante sua vida, deixou-se conduzir pelo
Espírito do Senhor. Sua relação íntima e
amorosa com Deus levou-a para o caminho da
santidade. Os frutos dessa relação, ao longo de
sua vida, são agora reconhecidos publicamente
pela Igreja e colocados como modelo para os
5
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seguidores de Jesus. Era admirada, louvada e
procurada por multidões, porém carregou
uma pesada cruz e passou por um longo e
silencioso martírio: 1º) “Deus lhe deu um
coração sensível, capaz de se condoer com a
situação dos pobres. Ela então sofria porque,
por mais que os ajudasse, via que mais lhe
restava por fazer. 2º) Deus permitiu que sua
saúde fosse frágil. Como ela sentia a força de
Cristo em seu coração, esquecia-se de seus
próprios sofrimentos, para debruçar-se sobre
a dor dos pobres que encontrava ou que a
procuravam. 3º) Deus lhe concedeu um
coração ousado, capaz de dar passos que o
bom senso humano não recomendaria; por
isso precisou enfrentar incompreensões e
sofrimentos” (Dom Murilo Krieger, SCJ).

Qual o legado de Santa Irmã Dulce? O
imenso legado prático foi uma importante obra
social na qual se revela o rosto de Jesus a todos.
Somos todos chamados a dar aos necessitados,
não somente pão, remédio e cura física, mas o
rosto de Jesus Cristo, pelo qual Irmã Dulce
viveu, trabalhou e sofreu.
Santa Irmã Dulce dos Pobres, rogai por
nós!
Matéria transcrita da edição de setembro
de 2019.
Associação São Pio de Pietrelcina

ATIVIDADES NA ERMIDA
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A Ermida está aberta para visitação todos
os dias das 8 às 18 horas.

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.

As
Celebrações
Eucarísticas
serão
definidas e anunciadas pela paróquia de acordo
com as normas estabelecidas para cumprimentos
dos protocolos de distanciamento controlado do
RS.
Em princípio sempre no 2º e no 4º
domingo do mês.

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

Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês lembrando esta frase de São Pio:
“Medite na Palavra de Deus e ela terá o poder de transformar suas inclinações
naturais para elevar seu espírito com pensamentos puros e sublimes”.
"

