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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Homilia na Celebração da 10ª Festa em Honra a São Pio de Pietrelcina, no dia 23 de novembro de 2014

Caríssimos irmãos e irmãs, aqui reunidos junto à Ermida a São Pio de Pietrelcina, no Cerro Comprido, em
Faxinal do Soturno, estamos celebrando, hoje, a 10ª Festa em Honra a São Pio de Pietrelcina e a Solenidade de
Cristo Rei do Universo. Nesta celebração, queremos nos encontrar com São Padre Pio de Pietrelcina, para que ele
seja nosso modelo de vida e nosso intercessor junto a Deus para atender às nossas necessidades materiais, corporais, humanas e espirituais. Nós alcançamos as graças de sermos imitadores de São Padre Pio de Pietrelcina e termos os bens necessários para nossas vidas em Jesus Cristo, o Filho que foi enviado por Deus Pai ao mundo.
Nós viemos, hoje e outras ocasiões, à Ermida a São Pio de Pietrelcina na busca de muitos bens que julgamos
necessários para nossas vidas: buscamos saúde, paz, união, felicidade, amizade, fé, esperança, amor e muitos outros
bens. Se nós estamos na busca desses bens, é porque eles nos fazem falta.E a falta se dá, muitas vezes, porque não os
buscamos onde deveríamos buscá-los. Muitas pessoas buscam os bens necessários para suas vidas naquilo que não
são bens em si mesmos, e por isso não podem proporcionar os outros bens. Assim que, buscar, por exemplo, a saúde,
a felicidade e o amor, nas coisas materiais, no dinheiro, no prazer e no poder, pode trazer dissabores às nossas vidas.
Nós alcançaremos os bens necessários para nossas vidas, naquele que é O BEM e que é a origem de todo bem, que é
Deus.
E para que nós, aqui reunidos nesta Celebração em Honra a São Pio de Pietrelcina, e toda a humanidade
possamos possuir os bens necessários em nossas vidas, Deus enviou ao mundo o Seu Filho, Nosso Senhor Jesus
Cristo. Através da sua vinda ao mundo, Jesus Cristo implanta um novo reino, diferente dos reinos deste mundo. Os
reinos deste mundo se caracterizam, geralmente, pelo poder-dominação; já o Reino de Deus, que Jesus Cristo, instaura no meio de nós, se caracteriza pelo poder-serviço e poder-doação. É através desse poder que Jesus cura as
enfermidades corporais e espirituais de muitas pessoas. É claro que as curas ocorrem quando as pessoas creem em
Jesus. E crer implica que a pessoa faça o que Jesus pede. Porque Jesus Cristo exerce o poder-serviço e o poderdoação, é que Ele é aclamado como Rei do Universo.
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Mas Jesus Cristo não exerce sozinho o poder-serviço. Ele conta com a colaboração das pessoas. Dentre as
muitas pessoas que se engajaram na realização do poder-serviço e, por isso, na implantação do Reino de Deus está
São Padre Pio de Pietrelcina. O Padre Pio torna-se para nós modelo e intercessor porque amou profundamente a
Deus, buscou n'Ele os bens necessários para a sua vida e para a vida de muitas pessoas. Os maiores bens que Padre
Pio de Pietrelcina buscou para si e para o próximo foram o perdão de Deus, através do Sacramento da Confissão, e o
alimento espiritual, através do Sacramento da Eucaristia. Para buscar os bens para a sua vida, Padre Pio tinha também
uma modelo e intercessora, que é Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe.
Pela intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, inúmeras pessoas alcançaram graças e bênçãos. Entre essas pessoas, está Matteo Pio Colella que foi curado milagrosamente pela intervenção de Padre Pio de Pietrelcina,
milagre esse decisivo para a sua canonização. Matteo Pio Colella era filho de um médico que trabalhava no hospital fundado pelo mesmo padre capuchinho, a Casa de Alívio. A criança sofria de meningite fulminante.
Quando já se encontrava em coma e todas as esperanças haviam sido perdidas, a criança recebeu a visita de
alguns frades capuchinhos do convento onde viveu o padre Pio. As condições físicas do menino melhoraram rapidamente e, quando acordou do coma, revelou ter visto um ancião com barba branca e uma veste larga acastanhada,
que lhe disse: "Não te preocupes, vais ficar curado rapidamente". Esse ancião visto pelo menino foi identificado
como sendo o Padre Pio de Pietrelcina.
Possamos nós, irmãos e irmãs, nesta oportunidade da 10ª Festa em Honra a São Pio de Pietrelcina, alcançar
as graças e os bens necessários às nossas vidas, tendo como modelos e intercessores esse grande santo e Nossa Senhora. Que eles intercedam junto a Deus, para que através do Seu Filho Jesus Cristo, Rei do Universo, tenhamos
saúde, paz, união, felicidade, amizade, fé, esperança, amor e muitos outros bens. Assim seja!
Pe. Jerônimo José Brixner – Responsável pelas atividades religiosas da Ermida.
Vigário Paroquial da Paróquia São Roque de Faxinal do Soturno/RS
e Professor do Curso de Filosofia da Faculdade Palotina de Santa Maria/RS.

10 ANOS DE CAMINHADA COM SÃO
PIO

No dia 23 de novembro foi realizada a 10ª Peregrinação em honra de São Pio de Pietrelcina relembrando e reverenciando este santo que nos acolhe e
protege do alto da montanha, há 10 anos.
No dia 25 de maio de 2004 foi celebrada a primeira missa oficial na Ermida, pelos Padres Pio Soldera e Bernardino Trevisan.

2

No dia 24 de outubro de 2004, com a obra totalmente pronta, aconteceu a inauguração oficial com a
1ª Peregrinação em honra a São Pio.
A Ermida de São Pio de Pietrelcina surgiu por iniciativa de um professor gaúcho, natural de Dona FranciscaRS, que estava radicado em Nova Iorque - Cláudio A. Casassola, in memorian, e sua esposa Lourdes Pauletto. Desde
que tomou conhecimento deste Santo, seu entusiasmo não
conheceu mais limites, passando a dedicar-se de corpo e
alma à divulgação entre os brasileiros da sua vida e espiritualidade. Dentre suas iniciativas, destaca-se a tradução do
inglês e publicação no Brasil do livro Caminhando com o
Padre Pio - no qual relata em detalhes como foi o começo
de sua devoção ao padre Pio -, e a construção, inteiramente
às suas custas, desta linda Ermida e da Casa do Peregrino
ao lado.
Isto nos leva a agradecer a Deus por termos agora
aqui, no Cerro Comprido, o padre Pio morando conosco,
possibilitando assim uma chuva de graças sobre as famílias
da Quarta Colônia, em especial às que o invocam como
protetor.
Neste ano comemoramos 10 anos de muitas benções
e graças que São Pio derramou aos seus devotos aqui da
Quarta Colônia, do estado do Rio Grande do Sul e de muitos
outros estados e também de outros países que vieram visitar

mo o apóstolo Paulo: “Estou crucificado com Cristo; já
não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.”
Incessantemente, em seu ministério, serviu aos
homens e mulheres que a ele acorriam em número
sempre maior, gerando uma multidão de filhos e filhas
espirituais.
Esse digníssimo seguidor de São Francisco de
Assis nasceu no dia 25 de maio de 1887. Imbuído pelo
amor de Deus e do próximo, Padre Pio viveu em plenitude a vocação de contribuir através da direção espiritual dos fiéis, da reconciliação sacramental dos penitentes e da celebração da Eucaristia. O ponto mais alto
de sua vida apostólica era aquele em que celebrava a
Santa Missa. Os féis que dela participavam, pressentiam a plenitude de sua espiritualidade.
Padre Pio exerceu de modo exemplar a virtude
da prudência; aconselhava à luz de Deus. A morte o
levou preparado e sereno, no dia 23 de setembro de
1968. Tinha 81 anos. No dia 16 de julho de 2002 foi
elevado aos altares em cerimônia de canonização, presidida por João Paulo II, na Praça de São Pedro, que
contou com a presença de mais de 300 mil fiéis.

RETROSPECTIVA DOS 10 ANOS DE
CAMINHADA COM SÃO PIO NA ERMIDA

a Ermida.
Nossos registros apontam que, durante estes 10 anos, mais de 70.000 pessoas assinaram o livro de visitas à
Ermida. Numa projeção média podemos afirmar que, considerando o público das peregrinações, aproximadamente
110.000 pessoas vieram buscar as benções de São Pio.

Construção da Ermida

Padre Pio colocou no vértice de sua vida e do
seu apostolado a cruz do Senhor, como sua força, sabedoria e glória. Abrasado de amor por Jesus Cristo,
como Ele, se configurou, imolando-se pela salvação do
mundo. Foi tão generoso e perfeito no seguimento e na
imitação de Cristo crucificado que poderia ter dito co3

Missa inaugural - 1ª Peregrinação
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Peregrinações
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10ª Peregrinação – 23.11.2014

Coral Santa Cecília cantando o hino à São Pio, preparado especialmente para comemorar os 10 anos da Ermida.

Peregrinos na Celebração Eucarística
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Na 10ª Peregrinação em 2014 foi prestada uma homenagem ao Pe. Bernardino Trevisan, grande incentivador à devoção a São Pio, com a colocação de
uma placa de bronze em frente à Ermida.

Peregrinos que percorrem os 6 km da cidade até a Ermida

Desejamos a todos os nossos leitores um ano
de 2015 repleto de bençãos, de muita paz,
muita saúde, muita alegria e muito amor.
Que São Pio continue abençoando a todos.
Feliz 2015.
**************************************
Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando
esta frase de São Pio:

"A oração é uma chave que abre o
coração de Jesus."

Homenagens

**************************************
Na 8ª Peregrinação em 2012 foi prestada uma homenagem ao Senhor Cláudio Anjos Casassola, idealizador e patrocinador da construção da Ermida e
da Casa do Peregrino, com a colocação de uma placa de bronze em frente à Ermida.

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.

www.saopio.com.br e pelo email: ermida@saopio.com.br
Nosso contato é pelo sito:

A Voz da Ermida é editada pela Associação São Pio de Pietrelcina.
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