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Ano X - nº 02 – fevereiro 2013                                             Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 
 

É HORA DE AGRADECER 

 

            Agradeço por me mostrar que sou protegido, 

guiado e iluminado pela sua presença divina no mais 

íntimo do meu ser.  

Agradeço Senhor, por me dar abrigo na tempes-

tade, por endireitar o que esta torto, por criar saídas 

onde parece não haver escapatória.  

Agradeço por me perdoar quando eu não posso 

ou não quero perdoar a mim mesmo.  

Agradeço Senhor, pela sua compaixão, pela sua 

graça, pela sua bondade, que estão sempre presentes, 

sustentando-me nos momentos mais difíceis.  

Agradeço Senhor, por não me deixar esquecer 

que você me habita e é a força que dá vida a minha 

alma.  

Agradeço Senhor, pela pessoa que sou.  

                                                                      (autor desconhecido) 
 

 

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE 

JANEIRO 
 

No mês de janeiro, como sempre, São Pio rece-

beu a visita de 594 pessoas que assinaram o livro de 

presenças, alem de muitas outras que não registraram a 

sua visita.  

Nos dias 13 e 27, as atividades normais com a 

reza do terço e a celebração Eucarística.  

Registramos nesta edição uma visita que acon-

teceu no mês de dezembro e por lapso não foi publica-

da: 

“No dia 15 de dezembro de 2012, o Grupo de 

Yoga "Shanti Prema" da cidade de Santa Maria,  

esteve visitando a Ermida de São Pio. 

 Na ocasião o Grupo foi recebido por Beatriz Soldera e 

Marino Casali que apresentaram um breve histórico 

sobre São Pio e a Ermida. 

 

 
 

A PALAVRA DO PASTOR 

 
FRATERNIDADE E JUVENTUDE 

                                                       

         Estamos começando a 50ª Campanha da Frater-

nidade com o tema: Fraternidade e Juventude e o lema: 

“Eis-me aqui, envia-me”( Is 6,8).  

         Com essa campanha a Igreja convida os jovens a 

aprofundarem o seguimento de Jesus. Para que isto 

aconteça é necessário que façam a experiência do en-

contro com Ele. O encontro real com Cristo responde 

às buscas existenciais, provoca entusiasmo e é uma 

experiência que suscita o discípulo missionário: “O 

Senhor despertava as aspirações profundas de seus 

discípulos e os atraía a si, maravilhados. O seguimento 

é fruto de uma fascinação que responde ao desejo de 

realização humana, ao desejo de vida plena. O discípu-
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lo é alguém apaixonado por Cristo, a quem reconhece 

como o mestre que o conduz e acompanha”(Doc. de 

Aparecida, n. 277). 

       O encontro com Jesus significa encontrar Deus na 

história, um Deus amoroso que toma feições humanas, 

na pessoa de Jesus Cristo. “A Palavra tem um rosto, 

que por isso mesmo podemos ver: Jesus Cristo”(Bento 

XVI). 

       Jesus viveu para amar. Valorizou a vida, perdoou, 

acolheu, testemunhou, anunciou o amor do Pai e de-

nunciou tudo aquilo que dizimava a vida. Não viveu 

para si mesmo, mas para os seus, confiando inteira-

mente na vontade do Pai e, assim, “salvou o mundo”, 

isto é, transformou a história. 

       Num mundo em que são apresentadas tantas pro-

postas de vida à juventude, carente de orientação, a 

Igreja apresenta Jesus Cristo como Alguém que veio 

ensinar, primeiramente, não uma doutrina, mas uma 

nova maneira de ser e de estar no mundo.  

       A nova Campanha da Fraternidade quer ser um 

convite para todos nos convertermos e irmos ao encon-

tro dos jovens e,  ao mesmo tempo, é um convite aos 

jovens para se deixarem encontrar por Jesus Cristo 

Caminho, Verdade e Vida (Jo 14,6). 

 

       RENÚNCIA DO PAPA BENTO XVI 

 

       Fomos surpreendidos com a notícia da renúncia do 

Papa Bento XVI, com seus 85 anos de vida, 62 de sa-

cerdócio, 36 de bispo e 8 anos de pontificado. Bento 

XVI chegou a essa decisão após muita oração, medita-

ção pessoal e responsabilidade. Admiramos sua cora-

gem e liberdade de espírito. O último papa a renunciar 

foi Gregório XII em 1.415. 

        Como católicos não nos assustamos. Compreen-

demos a atitude do Papa. Sua saúde já havia enfraque-

cido muito. Assim ele escreve: “Estou bem consciente 

de que esse ministério, devido à sua essencial natureza 

espiritual, deve ser realizado não só com palavras e 

ações, mas também com orações e sofrimento. Contu-

do, no mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e 

agitado por questões de profunda relevância para a 

vida de fé, de modo a governar a barca de São Pedro e 

proclamar o Evangelho, ambas as forças mental e de 

corpo são necessárias, forças que em mim nos últimos 

meses se deterioraram a um ponto que eu tenho de re-

conhecer minha incapacidade para cumprir adequada-

mente o ministério a mim confiado... Totalmente cren-

te da seriedade do ato, com toda liberdade eu declaro 

que renunciarei ao ministério do Bispo de Roma, Su-

cessor de São Pedro, a mim confiado pelos cardeais em 

19 de abril de 2005... Agradeço com muita sinceridade 

por todo amor e trabalho com o qual vocês apoiaram o 

meu ministério e peço perdão por todos os meus defei-

tos... Desejo também devotamente servir a Santa Igreja 

de Deus no futuro através de uma vida dedicada a ora-

ções”.  

      Que grandeza e que liberdade! Deus seja louvado e 

que o Espírito Santo ilumine os cardeais para a eleição 

do próximo Papa para a Igreja Una, Santa, Católica e 

Apostólica.  
 

+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de 

Santa Maria/RS. 
 

CAMINHANDO COM SÃO PIO 
 

Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a 

vida e obra do Padre Pio.  
 

Nesta edição transcrevemos uma novena dedicada a 

São Pio, uma bela oração acompanhada de grandes e 

profundos pensamentos ditados por Padre Pio. Esta 

matéria foi extraída da internet, no sítio eletrônico: 

 http://padrepio.catholicwebservices.com  

NOVENA A SÃO PIO  

PRIMEIRO DIA 

Amado São Pio de Pietrelcina, você carregou em seu 

corpo os sinais da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cris-

to. Você levou a Cruz para todo o mundo, enquanto 

agüentava os sofrimentos físicos e morais que flagela-

vam sua alma e seu corpo em um martírio contínuo. 

Nós lhe imploramos, por favor, reze a Deus por nós, 

assim cada um de nós poderá aceitar as pequenas e as 

grandes Cruzes da vida, e todo o mundo poderá trans-

formar o sofrimento individual em vínculo seguro que 

nos liga à Vida Eterna. 

"É uma grande vantagem conformar-se aos sofrimentos 

que Jesus enviará a você. Jesus, que não suporta ver 

que você sofre, virá socorrê-lo e lhe confortar, enquan-

to infunde uma coragem nova em sua alma." Padre Pio. 

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.  

“Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa 

é impossível, isto é, a de não ter compaixão dos infeli-

zes, tende piedade de nós, míseros pecadores, e conce-
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dei-nos as graças que Vos pedimos por intermédio do 

Coração Imaculado da Vossa e nossa terna Mãe”. 

SEGUNDO DIA 

São Pio de Pietrelcina, que está junto de Nosso Deus 

Jesus, você soube resistir às tentações do malígno. Vo-

cê sofreu os golpes e a opressão do endiabrado do in-

ferno que quis induzi-lo a abandonar a sua estrada de 

santidade. Nós lhe imploramos, por favor, reze a Deus 

por nós, de forma que, com a sua ajuda e com a ajuda 

de todo o Reino Divino, nós possamos achar a força 

para abandonar o pecado e perseverar de fato na fé até 

o dia de nossa morte. 

"Coragem e não tema as agressões do Diabo. Lem-

brem-se disto sempre: „É um sinal bom se o inimigo 

gritar e rogar o seu perjúrio ao seu redor – isto mostra 

que ele não está dentro de você". Padre Pio. 

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.  

TERCEIRO DIA 

Virtuosíssimo Padre São Pio de Pietrelcina: você amou 

muito Nossa Senhora, de quem recebeu, diariamente, 

graças e consolações. Nós imploramos, por favor, reze 

à Mãe Santa por nós, enquanto coloca nas mãos dela 

nossos pecados e nossas orações sem fé, de forma que, 

como em Caná da Galiléia, o Filho atenda a Mãe e 

nosso nome seja escrito no Livro da Vida. 

"Que Maria seja a estrela que ilumina seu caminho, e 

que ela lhe mostre o modo seguro para seguir o Pai 

Celestial. Ela é como uma âncora, na qual vocês têm 

que se agarrar e conservar-se cada vez mais unidos e 

firmes nos momentos de tentação". Padre Pio. 

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.  

QUARTO DIA 

Castíssimo Padre São Pio de Pietrelcina, que tanto a-

maste e nos ensinaste a amar o Santo Anjo da Guarda, 

aquele que te serve de companhia, de guia, de defensor 

e de mensageiro. A ti as figuras angélicas levaram os 

rogos dos teus filhos espirituais. Intercede a Deus por 

nós para que também nós aprendamos a falar com nos-

so Anjo da Guarda, para que a todo momento saibamos 

obedecê-lo, pois és a luz viva de Deus, que nos livra da 

desgraça de cair em pecado. Nosso Anjo sempre está 

pronto a ensinar-nos o caminho do bem e a dissuadir-

nos de fazer o mal. 

"Invoca o teu Anjo da Guarda, que ele te iluminará e te 

conduzirá. Deus te deu ele por este motivo. Portanto 

vale-te dele." Padre Pio. 

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.  

QUINTO DIA 

Prudentísimo Padre São Pio de Pietrelcina. Tu que tan-

to amas e nos ensinaste a amar as Almas do Purgatório; 

por elas que te ofereceste como vitima de expiação, 

dos pecados delas. Roga a Deus Nosso Senhor, para 

que ponha em nossos corações sentimentos de compai-

xão e amor por essas almas. Também nós ajudaremos 

as Almas do Purgatório e reduziremos seus tempos de 

desterro e de grande aflição. Conseguiremos para elas, 

com sacrifícios e orações, o descanso eterno de suas 

almas, e as Santas Indulgências necessárias para tirá-

las do lugar de sofrimento. 

"Ó Senhor, Jesus Cristo, suplico-te que derrame sobre 

mim, todos os castigos que são para os pecadores e as 

Almas Benditas que estão no Purgatório, multiplica 

sobre mim os sofrimentos, com os quais convertes e 

salvas os pecadores, livrando-os e os salvando do tor-

mento do purgatório." Padre Pio. 

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.  

SEXTO DIA 

Obedientíssimo Padre São Pio de Pietrelcina. Tu que 

quiseste tão bem aos enfermos, mais que a ti mesmo, 

porque neles vias Jesus. Tu, que em nome de Deus 

operaste milagres de curas do corpo, da alma e da men-

te, no presente, no passado e no futuro das pessoas, 

devolvendo esperança de vida e renovação de espírito, 

recuperando a integridade total das pessoas, roga a 

Deus por todos os enfermos, por intercessão de Maria 

Santíssima, para que possam experimentar tua forte 

ajuda, e através da cura do corpo possam encontrar 

benefícios espirituais e agradecer sempre a Deus. 

"Se eu sei que uma pessoa está aflita, seja em sua alma 

ou em seu corpo, suplicarei a Deus para vê-la livre de 

seus males. De boa vontade tomaria todos os seus so-
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frimentos para vê-la salva e cederia os frutos de tais 

sofrimentos em seu favor." Padre Pio. 

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.  

SÉTIMO DIA 

Benditíssimo Padre São Pio de Pietrelcina. Tu que tens 

realizado o projeto de salvação de Deus e tens ofereci-

do teus sofrimentos para desatar os pecadores das redes 

de Satanás, roga a Deus para que os homens que não 

crêem tenham uma grande e verdadeira fé e se conver-

tam, arrependendo-se do fundo de seus corações, e que 

as pessoas com pouca fé melhorem sua vida cristã, e 

que os homens justos continuem sobre o caminho da 

salvação. 

"Se o pobre mundo pudesse ver a beleza da alma sem 

pecado, todos os pecadores, todos os incrédulos se 

converteriam naquele instante." Padre Pio. 

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.  

OITAVO DIA 

Puríssimo Padre São Pio de Pietrelcina, tu que quiseste 

muito bem aos teus filhos espirituais. Muitos dos teus 

filhos tem sido comprados por ti com o preço do teu 

sangue. Concede-nos também a nós, que não te conhe-

cemos pessoalmente, que sejamos considerados como 

teus filhos espirituais. Para assim, com tua paternal 

proteção, com tua santa orientação, com a força que 

conseguirás para os outros filhos de Deus, podermos, 

no momento da morte, encontrar-te nas portas do Para-

íso, esperando a nossa chegada. 

"Se me fosse possível, queria conseguir de Deus so-

mente uma coisa, que me dissesse 'vá para o Paraíso‟, 

queria conseguir esta graça, contudo, Senhor, não me 

deixe ir ao Paraíso até que o último dos meus filhos, a 

última das pessoas que me foram confiadas, tenha en-

trado antes de mim." Padre Pio. 

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.  

NONO DIA 

Humilde Padre Pío de Pietrelcina, tu que és verdadei-

ramente amado pela Santa Madre Igreja, roga a Deus, 

Nosso Senhor, ao Senhor das colheitas prósperas, para 

que mande trabalhadores à sua santa obra, e dê a cada 

um deles segundo o seu santo trabalho; de maneira que 

tenhamos sacerdotes santos no mundo. Que esses obte-

nham a força e a inspiração divina. No mais, nós te 

rogamos a intercessão junto à Sempre Santíssima Vir-

gem Maria, para que ela conduza todos os homens a 

uma unidade cristã, reunidos na grande casa de Deus; 

para que a Santa Igreja seja o farol de luz e salvação, 

neste mar de tempestades que é a vida de hoje. 

"Sempre se mantenha unido à Santa Igreja Católica, 

porque somente ela pode salvá-lo, porque somente ela 

possui o Jesus Sacramentado, que é o verdadeiro prín-

cipe da paz." Padre Pio. 

Rezar a Oração do Sagrado Coração de Jesus.  

 

************************************** 
 

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

“Uma fé viva, uma crença cega e a total adesão à 

autoridade constituída por Deus sobre ti: isto forma 

a luz que orienta os passos do povo de Deus no de-

serto”. 

*********************************** 
 

FALE CONOSCO: 
 

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. 
 

Nosso contato é pelo sito: 

 www.saopio.com.br  
 

e pelo e-mail:  

ermida@saopio.com.br 
 

A Voz da Ermida é editada pela  

Associação São Pio de Pietrelcina. 

                             

http://www.saopio.com.br/
mailto:ermida@saopio.com.br

