
 

 

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

São Pio 

SÃO PIO DE PIETRELCINA E O PERDÃO 

 Entre as belas pinturas que se encontram na Ermida a São Pio de Pietrelcina, no Cerro 

Comprido, em Faxinal do Soturno, há uma bela representação do padre Pio confessando muitas 

pessoas, de diversas condições de vida, como leigos, pobres, ricos, bispos, padres, religiosos e 

tantos outros. Essa representação retrata o grande amor e a dedicação dele em ajudar as pessoas a 

se libertarem dos pecados e obterem o perdão para os mesmos. 

Padre Pio recebeu e assumiu a missão de reconciliar as pessoas com Deus, com o próximo 

e consigo mesmas, através do sacramento da confissão. Esse sacramento, como os demais, foi 

instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo como sinal da aliança de amor de Deus com a 

humanidade. Através do sacramento da confissão ou da reconciliação a pessoa encontra mais paz 

e felicidade para a sua vida. 
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Jesus, através dos Evangelhos, fala da necessidade do perdão. Em certa ocasião, Pedro 

perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar quando um irmão pecasse contra ele. Ao que Jesus 

respondeu que deveria perdoar setenta vezes sete, o que significa sempre (Cf. Mt 18,21-22). Nesse 

mesmo sentido, no Evangelho segundo Lucas, Jesus diz o seguinte: "Prestai atenção: se o teu irmão 

pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e 

sete vezes vier a ti, dizendo: 'Estou arrependido', tu deves perdoá-lo" (Lc 17,3-4). No Evangelho 

segundo Marcos, encontramos a seguinte recomendação de Jesus: "Quando estiverdes rezando, 

perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe 

os vossos pecados" (Mc 11,25-26). São Paulo, na carta aos Colossenses, também faz referência à 

necessidade do perdão, quando diz: "Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, 

humildade, mansidão e paciência, suportando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. 

Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também" (Cl 3,12b-13). 

 Certamente, no mundo de hoje, haveria mais paz, felicidade e vida se as pessoas 

acreditassem mais no valor da misericórdia e do perdão. Deus perdoa todos que arrependidos pedem 

a Ele perdão. Ao mesmo tempo, Deus pede que sejamos misericordiosos uns com os outros. Nisso 

acreditou o padre Pio de Pietrelcina. Por isso, ele dedicou muito tempo da sua vida como sacerdote 

para conceder a muitas pessoas a graça da reconciliação com Deus e com o próximo, através do 

sacramento da confissão. Embora que nos dias de hoje não se busque com assiduidade o sacramento 

da confissão, este continua tendo seu valor. Existem vários caminhos para obter o perdão dos 

pecados, mas o melhor caminho é através do sacramento da confissão, quando arrependidos nos 

aproximamos do sacerdote, confessamos nossos pecados e recebemos o perdão em nome de Deus e 

da comunidade. Possamos todos nós, cristãos ou não cristãos, acreditar também na força do perdão 

para termos mais paz e felicidade. 

                                                                                   Estamos reprisando esta matéria que foi     
                                                                                  publicada na edição de novembro de 2019. 
 

                                                                                              Associação São Pio de Pietrelcina 

                                                                                                                        

A VOZ DA ERMIDA        Novembro de 2021 
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OS ANJOS, 

MENSAGEIROS DE PADRE 

PIO 

Uma mulher estava 

sentada em um quarto do 

Convento dos Capuchinhos. A 

Igreja estava fechada. Era tarde. 

A mulher rezava em seu íntimo, 

e repetia com seu coração: 

“Padre Pio, me ajude! Anjo da 

guarda, por favor, vá dizer para 

pai Pio que me ajude, caso 

contrário minha irmã morrerá! 

“Da janela sobre ela, 

veio a voz do padre Pio: “Quem 

está me chamando? Qual é o 

problema?” A mulher admirada 

contou sobre a doença de sua 

irmã, e Padre Pio foi ao 

encontro da mulher doente e a 

curou. 

Um homem contou para 

Pai Pio: Eu não posso vir vê-lo 

freqüentemente. Meu salário 

não me permite tais viagens 

longas e caras. Padre Pio 

respondeu: Quem lhe disse que 

você precisa vir aqui? Você tem 

seu Anjo da guarda, não o tem? 

Conte a ele o que você quer, 

envie-o aqui e você terá a 

resposta! 

Quando Pio era um 

padre jovem ele escreveu uma 

carta ao seu confessor dizendo: 

quando fecho meus olhos e a 

noite vem, eu posso ver o Céu 

que aparece diante de mim. 

Fiquei muito alegre por esta 

visão, porque assim posso 

dormir com um doce sorriso nos 

lábios e com uma face tranqüila, 

como que a espera do menino 

que fui na minha infância, que 

virá me acordar e começaremos 

a cantar juntos elogios ao 

Grande amor que há nos nossos 

corações. 

Um dia Padre Alessio se 

aproximou de Pai Pio com 

algumas cartas na mão, para lhe 

fazer perguntas mas pai Pio lhe 

falou bruscamente: - Você não 

está vendo que eu estou 

ocupado? Deixe-me só. Padre 

Alessio foi embora aborrecido. 

Pe. Pio vendo como Pe. Alessio 

ficara, correu atrás dele e lhe 

disse: - Você não viu quantos 

anjos estavam perto de mim? 

Eles eram os Anjos-da-guarda 

de minhas crianças espirituais, 

que vieram trazer as mensagens 

delas para mim. Eu tinha que 

lhes dar respostas, informá-las. 

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               Novembro de 2021 
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A VOZ DA ERMIDA              Noembro de 2021 

PADRE PIO FALA DOS 

ANJOS 

Um doutor perguntou 

para Padre Pio: - Tantos anjos 

vivem sempre junto de você. 

Eles não lhe dão problemas? - 

Não, eles não fazem nada. 

Padre Pio com simplicidade 

respondeu. - Eles são muito 

obedientes. 

Padre Pio disse certa 

vez a uma pessoa: - Nós 

rezaremos pela sua mãe, para 

que o seu anjo da guarda lhe 

faça companhia. 

Uma das crianças 

espirituais de Padre Pio, disse: 

Pai Pio é tão piedoso, sempre 

escuta aqueles que o chamam. 

Uma noite, um grupo de 

amigos que chegara a pouco a 

San Giovanni Rotondo, 

estavam falando da pessoa do 

Padre Pio e ingenuamente 

começaram a enumerar 

perguntas que queriam fazer 

para ele e pediram a seus anjos 

que levassem os pedidos ao 

padre o mais cedo possível. No 

dia seguinte depois da Santa 

Missa, padre Pio lhes 

reprovou: - Vocês não me 

deixaram tranqüilo a noite 

passada! Mas o sorriso de 

padre Pio, desmentia suas 

palavras. Nisso eles viram que 

o frade lhes tinha atendido. 

Pio, você pode ouvir 

tudo o que o Anjo da guarda 

lhe conta? Uma pessoa 

perguntou para Padre Pio. E ele 

respondeu: - Claro que sim! 

Pensa que os anjos são 

desobedientes como você? 

Envie-me seu Anjo da guarda! 

É inútil que me 

escrevas, porque eu não posso 

lhe responder. Envie-me seu 

Anjo da guarda sempre, e eu 

farei tudo. 

Seu Anjo da guarda me 

contou algumas coisas que me 

fazem entender sua 

desconfiança. 

Invoque o seu Anjo da 

guarda, pois ele te iluminará e 

te guiará no caminho de Deus. 

Deus o deu a você. Então o 

use. 

Se a missão do nosso 

Anjo da guarda for uma grande 

missão, a minha missão é sem 

dúvida maior, porque ele tem 

que ser como um professor 

para me explicar outros 

idiomas. 

Envie-me seu Anjo da 

guarda, porque ele não paga 

ingresso no trem nem 

consome seus sapatos. 

Para todas as pessoas 

que vivem há um Anjo-da-

guarda. Por isso ninguém se 

encontra sozinho. 

        Continua na próxima edição 

 Associação São Pio de Pietrelcina 
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A Vida do Padre Pio 
A VIDA DO SANTO PIO DE PIETRELCINA 

 

”” 

 

A VOZ DA ERMIDA               Novembro de 2021 

O Papa João Paulo II, em 1947, 

quando era um sacerdote recém ordenado foi 

visitar ao padre Pio e ficou profundamente 

impressionado por sua santidade. 

Já sendo Papa visitou sua tumba. 

Dons extraordinários:  

Discernimento extraordinário: a 

capacidade de ler os corações e as 

consciências. 

Profecia: pode anunciar eventos do 

futuro. 

Curas: curas milagrosas pelo poder da 

oração. 

Bilocação: estar em dois lugares ao mesmo 

tempo. 

Perfume: a sangue de suas estigmas tinham 

fragrância de flores. 

Estigmas: Recebeu os estigmas no dia 20 de 

setembro, 1918 e os levou até sua morte 50 

anos depois (23 de setembro, 1968). 

Os médicos que observaram os 

estigmas do padre Pio não puderam fazer 

cicatrizar suas chagas nem dar explicação 

delas. 

Calcularam que perdia um copo de 

sangue diário, mas suas chagas nunca se 

infectaram. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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O padre Pio dizia que eram um 

presente de Deus e uma oportunidade para 

lutar para ser mais e mais como Jesus Cristo 

Crucificado. 

O Senhor o chamou a receber o 

premio celestial no dia 23 de Setembro de 

1968. 

Tinha 81 anos. 

Durante 4 dias seu corpo foi exposto 

ante milhares de pessoas que formavam uma 

enorme coluna que não teve interrupção até o 

momento do funeral, ao qual assistiram mais 

de cem mil pessoas . 

Milhões visitam sua tumba na Cripta 

do Santuário de Nossa Senhora das graças 

em São Giovani Rotondo. 

O numero de peregrinos continua 

aumentando. 

Os preliminares de sua causa se iniciaram em 

Novembro de 1969. 

foi declarado venerável no dia 18 de Dezembro 

de 1997. 

Beatificado no dia 2 de maio de 1999. 

Tão grande foi a multidão na missa de 

beatificação que ocuparam a Praça de São Pedro 

e toda a Avenida da Conciliação até o rio Tiber 

sem serem estes lugares suficientes. 

Milhões além disso o contemplaram pela 

televisão no mundo inteiro. 

Foi canonizado no dia 16 de junho de 2002. 

                              Continua na próxima edição 

                       Associação São Pio de Pietrelcina 

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. 

Em princípio sempre no 2º e no 4º 
domingo do mês. 

Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês lembrando esta frase de São Pio: 
 

“Peça a Deus para sempre sentir o perfume de seus ensinamentos”. 

”. 

" 

 


