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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
PADRE PIO DE PIETRELCINA E AS BEM-AVENTURANÇAS
Vivemos em um mundo em que se acentua a busca desenfreada de bens materiais,
entendendo que os mesmos saciam plenamente as necessidades humanas. No entanto, o que se
percebe é que quanto mais coisas as pessoas buscam e possuem, mais insatisfeitas e infelizes
estão. Pode-se deduzir que as coisas materiais proporcionam apenas momentos de satisfação, mas
não uma satisfação plena.
Continua na página 2
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Padre Pio de Pietrelcina ensina que a realização humana acontece na busca e no encontro do
que é permanente e absoluto. Nesse sentido, pode-se concluir que somente um ser é permanente e
absoluto: Deus. Por isso, Padre Pio dizia: "Desapeguemo-nos passo a passo das coisas terrenas". Em
contrapartida, ele afirmava: "Cada um tem o que espera. Confie em Deus e você já terá muito!"
O ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada para o desapego às coisas materiais e a
confiança em Deus, padre Pio encontrava nas bem-aventuranças. Ele dizia: "A prática das bemaventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações
pelas quais a pessoa passa". Padre Pio procurou em sua vida observar as bem-aventuranças.
Observando a vida de padre Pio, podemos destacar algumas das bem-aventuranças que ele
testemunha, como: a pobreza em espírito, a misericórdia, a pureza de coração, a promoção da paz e
o sofrimento por causa do Reino dos Céus. Isso tudo ele pregou e procurou vivenciar. Padre Pio
acolhia humildemente a todos, especialmente os pecadores, manifestando a eles a misericórdia de
Deus.
Portanto, se a humanidade buscasse menos o apego às coisas materiais, que muitas vezes
geram o egoísmo e toda espécie de mal, e se apegasse mais a Deus e à prática das bemaventuranças, teríamos um mundo mais justo e fraterno, de mais vida para todos. Nesse sentido,
possa São Padre Pio de Pietrelcina ser para a humanidade modelo e intercessor.
Pe. Jerônimo José Brixner
Estamos reprisando esta matéria que foi
publicada na edição de dezembro de 2018.
Associação São Pio de Pietrelcina
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SEMPRE É BOM RECORDAR
A VIDA E OBRA DE SÃO PIO
BÊNÇÃOS E CARINHOS
DE PAI
Um homem certa vez
contou: “Padre Pio, parava
freqüentemente na sacristia
para
cumprimentar
suas
crianças e amigos espirituais,
com um beijo. Um senhor
comentou que um homem
naquela
posição
deveria
cumprimentá-los somente com
a bênção, e não com um beijo”.

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.

Para a surpresa daquele
senhor, no dia 24 de dezembro
de 1958, estando em confissão
com Padre Pio, quando estava
ao fim, seu coração palpitava
fortemente e estava tão
emocionado que perguntou ao
Padre Pio: “Padre, hoje é Natal
e eu posso lhe cumprimentar
com um beijo?” Pio com uma
doçura que não se consegue
descrever,
mas
somente
imaginar, lhe respondeu: “À
frente meu filho, não percamos
mais tempo!”. Ele me abraçou e
eu o beijei como um pássaro,
alegre, e saí daquele lugar cheio
de alegrias celestiais, afora
aqueles carinhos na cabeça que
ele me deu, o que dizer deles!

Depois de algum tempo,
antes de partir para St. Giovanni
Rotondo quis obter um sinal
particular de predileção do
Padre Pio. A benção dele não
era suficiente. Eu também queria
que me cumprimentasse com
aqueles carinhos na cabeça, que
eram para mim os de um
verdadeiro pai. Tenho que dizer
que eu, como um menino, nunca
senti falta dos carinhos do Padre
Pio. Mas num certo dia, na
sacristia havia muitas pessoas
querendo cumprimentar Padre
Pio, a sacristia era pequena e por
isso o Pe. Vincenzo exortou a
todos com a severidade habitual:
“Não
empurrem...
não
atrapalhem o Padre Pio... para
trás...”
Nesse momento eu me
desencorajei e pensei: “Partirei
sem a benção do Padre Pio. Não
quis ir até ele e por isso pedi ao
meu anjo da guarda para se
tornar um mensageiro e contar
ao Padre Pio que eu iria partir, e
disse com estas palavras: Pai, eu
parto, desejo receber a benção e
o carinho paternal do Padre Pio,
para mim e para minha esposa”.
Padre Vincenzo ainda estava
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repetindo... “Não empurrem
Padre Pio... não empurrem”.
Eu sentia ao mesmo tempo
uma grande ansiedade e uma
imensa tristeza. Mas de repente
Padre Pio veio ao meu
encontro, e sorrindo me fez
aqueles carinhos na cabeça e

AS DEFORMIDADES
SUMIRAM

estendeu a mão para que a
beijasse.

tifo mais agressivo, que o tinha
deformado
e,
como
conseqüência, seu corpo teve
duas
corcundas
grandes.
Depois de se confessar com o
Padre Pio, esse lhe tocou com
suas mãos estigmatizadas. O
rapaz se levantou e, de repente,
as
corcundas
dele

CURAS
EXTRAORDINÁRIAS
VOLTANDO A ANDAR
Um cavalheiro que veio
de Foggia (na Itália) tinha 62
anos, em 1919; ele caminhou o
tempo todo se sustentando
sobre duas bengalas. Na
realidade ele tinha caído de
uma carruagem e quebrado as
pernas. Os médicos não tinham
conseguido
ajudá-lo
com
sucesso.
Depois de se confessar
com o Padre Pio, o frade lhe
falou: "Se levante e vá embora!
Você tem que jogar fora essas
bengalas. O homem obedeceu
a ordem e começou a caminhar
novamente por si mesmo.
Todos os que testemunharam o
fato ficaram surpresos.

Outro evento extraordinário
aconteceu em 1919 em San
Giovanni
Rotondo.
O
cavalheiro tinha 14 anos.
Quando tinha quatro anos, ele
pegou o tifo. Pegou o tipo de

San Giovanni Rotondo, de
tarde, desapareceu a dor. Eu
observei meu joelho e notei
que não estava mais inchado.!
Estava o mesmo do que o
direito. Assim, eu corri ao
Padre Pio para lhe agradecer
imediatamente. Ele disse:
"Você não tem que me
agradecer, mas você tem que
agradecer ao Nosso Deus!
Depois
ele
acrescentou
sorrindo: "Fale para seu
doutor que ele pode pôr as
injeções."
Continua na próxima edição
Associação São Pio de Pietrelcina

desapareceram.
JOELHO
RESTABELECIDO
Um cavalheiro contou:
"Meu joelho esquerdo inchou
há dias e eu tive uma dor muito
grande na perna. O doutor tinha
me falado que a situação era
muito séria e tinha me
receitado muitas injeções.
Antes de começar a cura eu
quis ir ao Padre Pio. Depois de
fazer minha confissão, eu falei
com ele sobre meu joelho e lhe
pedi que rezasse por mim.
Quando eu ia partir de
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A Vida do Padre Pio
A VIDA DO SANTO PIO DE PIETRELCINA
Sua beatificação e sua canonização foram as ”” Sul da Itália, chamada Pietrelcina, uma
pequena vila na província de Benevento.
de maior assistência na historia.
Seus pais, Horacio Forgione e Maria Giuseppa
A praça de São Pedro e seus arredores não
de Nunzio Forgione, ambos agricultores,
puderam conter as multidões.
encomendaram a proteção de seu recém
O padre Pio é um poderoso intercessor.
nascido a São Francisco de Assis, por esta
razão lhe batizaram com o nome de Francisco
Os milagres continuam se multiplicando.
no dia seguinte de seu nascimento.
Biografia
O padre Pio, quando era ainda um bebê,
Francisco Forgione (O Santo padre Pio)
chorava desconsoladamente ao desagrado que
nasceu no seio de uma humilde e religiosa
seu pai que não conseguia descansar pela noite
família, no dia 25 de maio de 1887 as 5 da
pelo forte e constante pranto, seu pai dizia que
tarde, hora em que os sinos da Igreja tocavam
"ao bebê nunca lhe acabava o ar".
para chamar a todos os fiéis a honrar a Virgem
Uma vez que se encontrava com seu pai
Santíssima em seu mês.
sozinho em casa, este não pode agrada-lo para
Padre Pio nasceu em uma pequena aldea do
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que parasse de chorar e o jogou na cama
exclamando: "Parece que o diabo houvesse
nascido em minha casa".
Relata o padre Pio que desde esse preciso
momento, nunca mais voltou a chorar

Aqui foi batizado, fez sua primeira Comunhão,
sua Confirmação, e precisamente, aos cinco anos
de idade, teve uma aparição do Sagrado Coração
de Jesus.

A família Forgione vivia no setor mais pobre
de Pietrelcina.

O Senhor posou sua mão sobre a cabeça de
Francisco e este prometeu a São Francisco que
seria um fiel seguidor.

Francisco foi pobre, mas como ele mesmo
diria mais adiante, nunca precisou de nada.

O curso de sua vida e sua vocação ficaria desde
esse momento selado.

Os valores eram diferentes naquela época;
um menino se considerava feliz se tivesse o
básico para viver.

Padre Pio se oferece a tão pouca idade como
vitima.
Continua na próxima edição

Foi um menino muito sensível e espiritual.

Associação São Pio de Pietrelcina

Inicio de suas experiências extraordinárias
Sua vida transcorreu nos arredores da Igreja
Santa Maria dos Anjos, que poderíamos dizer
foi como sua "casa".

ATIVIDADES NA ERMIDA

A VOZ DA ERMIDA

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 – Pedimos desculpas pelo atraso desta publicação e desejamos a todos um ótimo
mês lembrando esta frase de São Pio:
"Não se esqueça de que Jesus quer se servir de você na sua situação atual."
”.
"

