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Ano XI - nº 11 – novembro 2014                                                    Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 

 

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 
 

São Pio de Pietrelcina é venerado como modelo e intercessor 

 

 Na Igreja Católica Apostólica Romana veneram-se santos e santas como modelos e intercessores. No Cate-

cismo da Igreja Católica, há referências às razões da Igreja venerar santos e santas, quando diz: 

 

Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram 

heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o 

poder do Espírito de santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis dando-lhos 

como modelos e intercessores (CIC 828). 

 

 A Igreja incentiva a prática da devoção aos santos, sempre lembrando que os mesmos são modelos e inter-

cessores que nos conduzem a Deus, a quem adoramos. Os santos intercedem por aqueles que os invocam, sempre 

mediante Jesus Cristo. Sobre essa doutrina, o Catecismo da Igreja Católica ensina o seguinte:  

 

Pelo fato de os habitantes do Céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam 

com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto 

ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos 

homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza rece-

be o mais valioso auxílio (CIC 956). 

 

 Portanto, os santos são intercessores nossos junto a Deus Pai, mediante os méritos de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Os santos conduzem nossos pedidos, louvores e agradecimentos a Cristo, e Cristo os leva ao Pai. 

 Entre os santos que são venerados na Igreja e, de um modo muito especial, na Região da Quarta Colônia, no 

Rio Grande do Sul, está São Pio de Pietrelcina. Muitos devotos recorrem a esse santo porque ele, em vida, tem se 

mostrado muito atento às necessidades, tanto corporais como espirituais, das pessoas,. E, acredita-se, que estando 

na glória eterna, junto de Deus, continue a olhar para as necessidades das pessoas, especialmente daquelas que o 

invocam como modelo e intercessor. 
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 São Pio de Pietrelcina é venerado por muitas pessoas, não apenas como intercessor para ter a saúde do cor-

po ou alcançar bens materiais, mas como modelo que nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 

como a nós mesmos, observando os mandamentos de Jesus Cristo (Cf. Mt 22, 37-40). Através da vivência do a-

mor, alcançamos bens maiores e mais sublimes, entre eles de sentirmo-nos mais próximos de Deus e das pessoas. 

Isso irá proporcionar-nos muito mais paz e alegria, que estão entre os bens mais sublimes. 

 Assim que, através de São Pio de Pietrelcina e outros santos e santas de nossas devoções, possamos receber 

os bens necessários para nossa realização como pessoas humanas e como cristãos. 
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CAMINHANDO COM SÃO PIO 
 

Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a 

vida e obra do Padre Pio.  

Nesta edição publicamos diversos acontecimentos da 

sua vida.  

Matéria extraída da internet: Wikipédia.org     

Da falsa acusação de fraude 

No livro Padre Pio - Milagres e Política na Itália do 

Século XX, o historiador Sérgio Luzzatto faz a acusa-

ção de que Padre Pio teria encomendado secretamente 

um grande número de garrafas de ácido carbólico, que 

ele pode ter usado para criar as feridas semelhantes às 

de Cristo em suas mãos.  

O interessante de tal acusação e que revela o fato da 

mesma não ter qualquer fundamento é que qualquer 

pessoa com o mínimo conhecimento em química sabe 

que feridas provocadas por ácido não sangram, pois a 

substância corrosiva as cauteriza e impede a hemorra-

gia, enquanto que os estigmas de Padre Pio sangravam 

constantemente (principalmente quando este celebrava 

a Missa). Alguns dos médicos que examinaram as cha-

gas do Padre Pio, tais como o Dr. Luigi Romaneli e o 

Dr. Giorgio Festa, ficaram maravilhados com a quanti-

dade de sangue que delas brotava e que seria suficiente 

para matar um homem normal de anemia aguda (cf. 

Olivo Cesca, Padre Pio, o Santo do Terceiro Milênio, 

Editora Myriam). 

Assim, acredita-se que, se realmente Padre Pio com-

prava os ácidos, apenas o fazia para limpar e conter o 

sangramento em seus estigmas. 

Tentativas de desmoralizá-lo 

Doutores, especialistas, e até mesmo um bispo o acusa-

ram de fraude. Eles diziam que ele utilizava ácido para 

criar as chagas. E afirmavam que o odor da santidade 

que emanava de seus estigmas era gerado por perfume. 

Como resultado, entre os anos de 1922-1933, o Vatica-

no publicou cinco decretos alertando o público sobre o 

Padre Pio. A Santa Sé o restringiu de ouvir confissões 

e de celebrar a Missa em público. O diretor espiritual 

de Padre Pio, Padre Augustino de San Marco disse que 

o santo às vezes chorava durante este tempo. Ele não 

podia entender porque as autoridades da Igreja estavam 

punindo-o. Ainda assim, o humilde padre permaneceu 

obediente à Cruz. Não protestou nenhuma vez. Ao in-

vés disso, ele ofereceu seu sofrimento em favor dos 

outros. E rezava.  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carb%C3%B3lico
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odor_de_santidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
http://pt.wikipedia.org/wiki/1933
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vaticano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vaticano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_S%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Missa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
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Exumação e exposição pública 

            
    O corpo incorrupto de Padre Pio exposto para  

    veneração pública (desde 2008). 

O corpo de Padre Pio foi exumado a 20 de abril de 

2008 e colocado em exposição pública na cripta da 

Igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni 

Rotondo, como parte das comemorações em memória 

dos 40 anos do seu falecimento. 

Relatos de milagres e pedidos atendidos 

Recuperando o trabalho perdido 

Este relato foi escrito em 23 de janeiro de 1995 por 

Paulo Ranzani. 

Para quem não teve a oportunidade de me conhecer 

sou Paulo Ranzani, Engenheiro de Sistemas, 39 anos, 

casado. 

Há cerca de um ano atrás, acabei me indispondo com 

a diretoria da empresa de informática em que traba-

lhava, por não concordar com os métodos pouco orto-

dóxos utilizados para ganhar as concorrências em que 

a empresa participava e com o nível de corrupção, 

deslealdade e conivência das pessoas que faziam parte 

desta equipe. Em função disto, resolvi investir em meu 

próprio negócio, por estar descrente quanto ao merca-

do de trabalho. A partir de janeiro de 1994, desempre-

gado, operado da vesícula, recém casado, iniciei as 

atividades como autônomo na área de desenvolvimento 

de sistemas. 

Após seis meses surgiu a primeira oportunidade real 

de negócio, pois fui contratado por um médico oftal-

mologista para desenvolver uma apresentação multi-

mídia para cirurgias oculares. O sistema ficou tão bom 

que resolvemos produzi-lo em escala comercial, para 

que fosse distribuído pela principal empresa do ramo, 

inclusive para o mercado internacional. 

20/01/1995 Sexta-Feira: Já no final de mais um dia de 

trabalho, começou a chover forte e um raio caiu pró-

ximo do meu escritório. Pude perceber alguma oscila-

ção na rede elétrica, por medida de segurança desli-

guei o equipamento e fui para casa. 

21/01/1995 Sábado: Nove horas da manhã, havia re-

servado o final de semana para adiantar o trabalho, 

pois o programa deverá estar pronto para apresenta-

ção oficial em um congresso de oftalmologia no dia 

17/02/1995. Quando liguei o computador, recebi men-

sagem do sistema informando que a interface contro-

ladora de disco estava apresentando defeito e que to-

das as informações nele gravadas estavam indisponí-

veis e inacessíveis. 

Durante horas tentei acessar a informação sem suces-

so. Pânico! Pelo menos quatro meses de trabalho per-

didos. Apesar de ter uma cópia do programa, esta có-

pia estava desatualizada e inúmeras modificações fo-

ram feitas desde aquela data. A cópia não era efetuada 

diariamente, pois o programa está muito grande e eu 

não tinha espaço em disco disponível. 

Abatido física e mentalmente passei o resto do sábado 

e do domingo rezando e orando para que Padre Pio 

intercedesse por mim diante do Senhor, para pelo me-

nos me dar a oportunidade de tentar recuperar o meu 

trabalho, pois não teria tempo hábil para reconstruir e 

terminar o programa antes do início do congresso. 

23/01/1995 Segunda-Feira: Oito horas da manhã, já 

estava no escritório após uma noite mal dormida, com 

esperanças de tentar mais alguns procedimentos. Co-

loquei um santinho do Padre Pio em cima do drive e 

orei para ter tranquilidade e segurança no que estava 

por fazer. Após exaustivos testes e partindo da premis-

sa que a mídia estava integra, concluí que o problema 

poderia ser uma das duas coisas: 

1. Perdeu-se a formatação lógica do disco, isto 

quer dizer que apesar das informações estarem 

fisicamente gravadas, não se tem acesso às 

mesmas. Existe um processo complicado na re-

cuperação destas tabelas, resultando muitas 

vezes em fracasso em função da extensão das 

áreas do disco atingidas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_incorrupto
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Rotondo
http://pt.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Rotondo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_Sistemas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desempregado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desempregado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_de_software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_de_software
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oftalmologista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oftalmologista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cirurgias
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sexta-Feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda-Feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Drive
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2. Algum componente de hardware danificou-se e 

portanto o drive não consegue acessar as in-

formações nele contidas. Felizmente foi esta a 

situação ocorrida e para solucioná-la, eu tinha 

um outro drive gêmeo o qual utilizei para repor 

as partes danificadas do primeiro drive e tor-

nar as informações nele contidas, disponíveis. 

Comprei dois novos drives e recuperei totalmente a 

informação perdida. 

Conclusão: Em função das inúmeras combinações e 

variantes do que poderia ter sido este acidente, tenho 

certeza de que sorte somente não seria o bastante e 

que sem a ajuda das preces de todos e a interferência 

de Padre Pio, jamais teria conseguido recuperar esta 

informação. Obrigado a todos que se preocuparam e 

rezaram para que esta história vivesse um final feliz. 

Obrigado a Padre Pio, por ter escutado nossas ora-

ções. 

Cartas e declarações de Padre Pio 

Auto oferta 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 os sofrimentos dos outros. Cedo em sua vida, 

ele escreveu ao seu diretor espiritual Padre Benedetto 

de San Marco. “Por algum tempo, eu sinto a necessi-

dade 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, permitin-

do-lhe suportar dores físicas e espirituais durante sua 

vida religiosa. 

Santo 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. Um escritor 

bem conhecido sugeriu que "por detrás de todos os 

maravilhosos dons do Padre Pio, da sua extraordiná-

ria 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 agre-

dido 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 su-

gestões, e assim sentirás nascerem em ti os melhores 

desejos de perfeição." Ele considerava Nossa Senhora 

como a grande força de harmonia e orientação implíci-

ta no Santo Sacramento da Penitência, e disse que "pa-

ra compreender o Sacramento e fazê-lo dar mais frutos 

deves entregar-te às inspirações e à direção da Santís-

sima 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 Rosá-

rio 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 res-

pondia, dizendo que "todas as graças dadas por Deus 

passam pela sua Bem-Aventurada Mãe." Foi com este 

fundamento que celebrava a Missa da Imaculada Con-

ceição quase todos os dias, na última década da sua 

vida terrena. Foi citado como tendo dito de Nossa Se-

nhora que Ela "acompanha-me ao altar e fica ao meu 

lado enquanto celebro a Santa Missa." 

A PALAVRA DO PASTOR 

 
MÃE: ENSINA-NOS A REZAR! 

  

Dando as boas vindas a todos os romeiros e 

romeiras, convido-os a orar: 

- Maria Medianeira, peregrina e romeira, ensina 

teu povo a rezar. Maria dos caminhos difíceis e cansa-

tivos, tu que procuraste com José um lugar para te a-

brigares, procura junto conosco os lugares para os mais 

pobres de nossas cidades. Foste peregrina em Jerusa-

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Virgem_Maria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3licos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biloca%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anjos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Penit%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imaculada_Concei%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imaculada_Concei%C3%A7%C3%A3o


 5 

lém, levando nos braços o próprio Deus, que visitava o 

seu Templo! Foste muitas vezes ao templo, cumprir 

teus votos e promessas, foste fiel na observância da lei! 

Ajuda-nos a rezar junto com os outros, como povo 

amado do Senhor. Nossas igrejas e capelas, que são 

casas de oração, tornem-se repletas das vozes do povo 

que louva, agradece, pede perdão e suplica confiante 

pelas necessidades de todos. Ensina-nos a viver nossos 

deveres religiosos!  

Maria, discípula em Caná, ensina-nos a rezar. 

Tenhamos contigo a atenção às necessidades do pró-

ximo, para levá-las a Jesus, o único que pode transfor-

mar água em vinho. Ajuda-nos a acreditar na receita do 

milagre, ensina-nos de novo a lição que deste aos ser-

vidores de Caná: “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 

2,5). Dá-nos acreditar como discípulos naquele que faz 

a festa da vida acontecer, o Senhor que nos dá de pre-

sente a alegria! 

Maria de Nazaré, ensina teu povo a rezar a ora-

ção do dia a dia vivido no amor. Saibamos valorizar o 

silêncio, o diálogo amigo, as orações mais simples, o 

trabalho diário oferecido a Deus com amor, sem des-

perdiçar sentimentos e esperanças, dores e alegrias.  

Maria, Mãe do Redentor, estavas de pé junto à 

Cruz de Jesus. Ensina-nos a rezar a oração da entrega e 

da participação no Mistério de Jesus. Recolhe conosco, 

pelas ruas as lágrimas, o suor, esperanças e sonhos. 

Tudo ganhe sentido e nossa vida encontre seu rumo. 

Maria de Nazaré, de Belém e do Cenáculo. A 

Igreja que aguardou o dia de Pentecostes estava em 

oração junto contigo. Faze-nos unidos em oração e 

abertos às inspirações do Espírito Santo, para continu-

armos a peregrinação da fé. Ensina teu povo a rezar! 

Ensina teu povo a rezar todos os dias o “Pai 

Nosso”. Ajuda-nos a chamar a Deus de Pai, a saber que 

é nosso, de todos os que são irmãos e irmãs. Contigo 

nossa vida santifique o nome de Deus, dê lugar a Ele 

em todas as suas decisões. Tu, que fazias parte daque-

les Servos de Javé, em cujos corações a esperança não 

se apagara, ensina-nos a ser apaixonados pelo Reino de 

Deus e buscá-lo mais do que tudo. Mãe de Deus e nos-

sa Mãe, conduze-nos ao ato de confiança e entrega nas 

mãos daquele que dá o Pão de cada dia, pão do corpo e 

o Pão eucarístico da vida eterna. Tu que és invocada 

como Medianeira de Todas as Graças, pede ao Pai para 

que o perdão se espalhe no mundo. Que ninguém recu-

se o perdão infinito de Deus com o fechamento de seu 

coração ao perdão a ser dado ao próximo. Mostra-nos 

que só a graça de Deus nos sustenta para vencermos a 

tentação e nos livra do mal! Maria do sim, Mãe Pere-

grina, Mãe e Medianeira de Todas as Graças, ensina-

nos a dizer: Amém! 

 

      + Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano 

de Santa Maria/RS. 

 

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

Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 

 

"Se Jesus nos faz felizes assim na Terra, 

como será no Céu?" 

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

 

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 Pietrelci-

na. 

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