
 

 

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

São Pio 

DECLARAÇÕES DE PADRE PIO 

 

  

Padre Pio e Nossa Senhora 

O amor e devoção do Padre Pio pela Bem-Aventurada Virgem Maria 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. 
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ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Virgem_Maria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3licos


; 

 

Lorem Ipsum Dolor Spring 2016 

2 

 

 

 

 

 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." 

 

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 sofrimento 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 

 
                                                                                              Associação São Pio de Pietrelcina 

                                                                                                                     

A VOZ DA ERMIDA               Janeiro de 2022 
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CURA DA CEGUEIRA  

    Grazia era uma 

camponesa que tinha vinte e 

nove anos. Ela era cega de 

nascimento. Ia à pequena Igreja 

do convento para poder ouvir 

Padre Pio. Uma vez Pe. Pio lhe 

perguntou se ela queria ver. 

"Claro que eu quero!" 

respondeu a moça, "mas eu 

quero ver se esta chance não é 

mais uma piedade", ela 

continuou. "Bem, você 

recuperará", respondeu-lhe 

Padre Pio. Ele a enviou a Bari 

(na Itália) onde trabalhava um 

médico muito bom, que era o 

marido duma pessoa amiga sua. 

Mas o médico, depois 

de verificar os olhos da 

paciente, falou para a esposa: 

Não há nenhuma esperança por 

esta moça. Somente o Padre Pio 

é quem pode recuperá-la, com 

um milagre. Vou mandá-la de 

volta sem a operar. Então a 

esposa dele insistiu e falou para 

o marido: "Mas se Padre Pio a 

enviou a você... você poderia 

tentar operar pelo menos um 

dos olhos". O doutor concordou 

e operou os dois olhos. Os 

olhos de Grazia foram 

recuperados. Ela podia ver 

agora. 

Quando já estava de 

volta a São Giovanni Rotondo, 

ela correu para o convento e se 

ajoelhou aos pés de Padre Pio. O 

frade lhe ordenou que se 

levantasse. Ela lhe pediu: 

"Abençoa, ó Padre... me 

abençoe”! Então ele marcou o 

sinal da Cruz na testa dela, mas 

ela continuou esperando para ser 

abençoada. Na realidade, 

quando ela era uma mulher 

cega, Padre Pio a abençoava 

fazendo o sinal da Cruz na 

cabeça dela.  

E O CÂNCER 

DESAPARECEU 

Uma senhora contou: 

"Em 1947 eu tinha trinta e oito 

anos e estava sofrendo por causa 

de um câncer no intestino. O 

câncer foi comprovado através 

de radiografia. Assim decidi me 

operar. Antes de ir para o 

hospital, eu quis ir para San 

Giovanni Rotondo para 

conhecer Pe. Pio. Meu marido, 

minha filha e um amigo dela, me 

levaram a ele. Eu tinha desejado 

muito me confessar com o Padre 

Pio e falar com ele interessando-

o pela minha doença, mas não 

era possível nem sequer 

conhecê-lo. 

Meu marido contou meu 

problema a um frade. Aquele 

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                   Janeiro de 2022 



; 

 

Lorem Ipsum Dolor Spring 2016 

4 

A VOZ DA ERMIDA                  Janeiro de 2022 

frade era muito sensível e 

prometeu informar de tudo ao 

Pe. Pio. Em resumo, me 

pediram que entrasse no 

corredor do convento por onde 

Frei Pio tinha que passar. Pe. 

Pio passou pela multidão e se 

dirigiu a mim. Ele me 

perguntou a razão pela qual eu 

estava tão angustiada e me 

pediu que ficasse à direita, o 

lado relativo ao cirurgião. 

Depois disso, ele me encorajou 

e disse que ele tinha pedido a 

Deus por mim. Eu estava 

pasma, na realidade ele não 

conhecia o cirurgião que ia me 

operar, e ninguém lhe falou 

que eu era a pessoa a quem 

deveria se dirigir  no meio da 

multidão. Mas ele me 

reconheceu. 

De qualquer maneira, 

eu enfrentei minha operação 

esperançosa e com serenidade. 

O cirurgião foi o primeiro que 

falou em milagre. Na realidade, 

ele me operou apenas de 

apendicite, apesar das 

radiografias prévias terem 

provado meu câncer. Aquele 

cirurgião não acreditava em 

Deus, mas a partir daquele 

momento, ele pôs um 

Crucifixo em cada quarto do 

hospital. Não havia mais 

nenhuma evidência do câncer. 

Pouco tempo depois eu fui até 

San Giovanni Rotondo para 

rever Pe. Pio. O Santo Frade ia 

para a sacristia quando de 

repente ele parou e me sorriu. 

Ele disse: "Você sabe? Você 

voltou aqui! "... e me ajudou a 

beijar suas mãos segurando 

com carinho as minhas. 

Quase morta, de repente 

sarou 

Uma senhora contou: 

"Eu tinha tido uma gravidez 

normal em 1952, mas durante o 

parto aconteceram alguns 

problemas. Meu filho nasceu 

com ajuda e eu precisei de uma 

transfusão de sangue. Mas 

devido à emergência, eles a 

fizeram sem verificar que tipo 

de sangue precisava. Deram-

me sangue de um grupo 

diferente. As conseqüências 

seguintes foram muito sérias: 

febre alta, convulsões, 

problema pulmonar e outros 

transtornos de saúde. 

Até mesmo um Padre 

foi chamado para me dar o 

Santo Viático, mas ele teve que 

me dar a comunhão junto com 

um copinho de água por causa 

de me encontrar em uma 

condição muito ruim. Quando 

meus parentes levaram o Padre 

ao portão fiquei sozinha. 

Naquele momento o Pai Pio 

apareceu me mostrando as 

mãos estigmatizadas dele, e 

disse: "Eu sou Padre Pio; você 

não morrerá! Reze um "Pai 

nosso", e no futuro você irá 

até San Giovanni Rotondo 

para me encontrar”. 

O resultado dessa 

aparição foi o seguinte: "Eu 

ia morrer alguns minutos 

antes, e eu me levantava e me 

sentava alguns minutos 

depois. Quando meus 

parentes voltaram para meu 

quarto, eles me acharam 

rezando. Eu os convidei a 

rezar junto comigo e lhes 

falei sobre a visão. Nós 

rezamos e minha saúde 

melhorou. Todos os doutores 

perceberam que tinha 

acontecido um milagre... 

Eu fui a San Giovanni 

Rotondo durante vários 

meses para agradecer ao 

Padre Pio. Eu o encontrei e 

ele me ajudou a beijar suas 

mãos. Quando eu estava lhe 

agradecendo, senti o famoso 

perfume do Padre Pio. Ele me 

disse: "Você recebeu um 

milagre mas você não tem 

que me agradecer. O Sagrado 

Coração de Jesus me enviou 

para que a salvasse, por causa 

de ser você devota do 

Coração dele e ter praticado 

as Nove Primeiras Sextas-

Feiras de mês". 

    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 

 

”” 
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Este ano marcaria a vida de Francisco 

para sempre; começa a ter aparições da 

Santíssima Virgem, que continuariam pelo 

resto de sua vida. 

Também tinha trato familiar com seu 

anjo da guarda, com o que teve a graça de 

comunicar-se toda sua vida e o qual serviu 

grandemente na missão que ele receberia de 

Deus. 

É também a esta idade que os 

demônios começaram a tortura-lo. 

O menino costumava a ficar sob a 

sombra de uma árvore particular durante os 

quentes e ensolarados dias de verão. 

Amigos e vizinhos testemunharam que 

foram em mais de uma ocasião as vezes que o 

viram lutar com o que parecia sua própria 

sombra. 

Estas lutas continuariam pelo resto de 

sua vida. 

Foi um menino 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. 

Em tempos em que o padre era ainda 

pequeno, a tifoide era uma enfermidade mortal 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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e o pequeno Francisco se viu perto da morte 

em consequência dela. 

A febre lhe chegou tão alta, que o 

doutor informou a sua mãe que ao pequeno 

Francisco lhe restavam algumas horas de 

vida. 

A mãe, com a dor que experimentava 

seu coração, devia continuar seus trabalhos 

domésticos e preparou, como de costume, 

alimentos para os trabalhadores que lhes 

ajudavam com suas terras. 

A comida que Guiseppa preparou 

foram pimentões fritos e os trabalhadores não 

os comiam por inteiro por serem muito 

picantes. 

Ao pequeno enfermo, o odor dos 

pimentões lhe pareceu muito apetitoso e em 

quanto se encontrou sozinho, não podendo 

caminhar, se arrastou até o lugar no qual se 

encontravam os pimentões que tanto lhe 

apeteciam e os comeu todos. 

Quando terminou de comer, regressou a 

sua cama e sentiu uma grande sede. 

Chamou a seu irmão Miguel para que lhe 

trouxesse algo para beber. 

Seu irmão lhe levou uma caneca de leite 

e lhe serviu um pouco em uma colher, como 

fazia antes. 

Francisco pegou a caneca e a tomou toda 

para a surpresa de seu irmão. 

Quando sua mãe regressou mais tarde a 

buscar os pimentões, encontrou o prato vazio e 

não imaginou que houvesse sido Francisco que 

se os tivesse comido. 

Desde esse momento, Francisco se curou 

da tifóide e sua saúde se restaurou por completo. 

                              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 estão 

acontecendo normalmente, sempre no 2º e no 4º 
domingo do mês. 

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

"A oração faz desaparecer a distância entre o homem e Deus." 

”. 

" 

 


