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Ano XII - nº 04 – abril 2015                                                           Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 

 

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 
 

 O mês de abril nos mostrou que o título desta coluna reflete que a Ermida é realmente um lugar de encon-

tro com Deus. 
 

 Alem das pessoas que individualmente visitaram a Ermida, 4 grupos vieram agradecer e solicitar o apoio 

e a intercessão de São Pio:  
 

                          

                          Grupo do município de Ivorá/RS                     Grupo do município de Sobradinho/RS 
 

                        
                              Grupo São Pio de Uruguaiana/RS                     Grupo de Santa Maria/RS com  

                                                                                                              Pe. Alexandre Paciolli LC 
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Padre Alexandre Paciolli da Congregação Legião de Cristo do Rio de Janeiro 

celebrou a missa do 4º domingo acompanhado pela equipe de liturgia 

e cantos de Santa Maria. 

 
Editoria da Voz da Ermida.  

 

CAMINHANDO COM SÃO PIO 

 
 

Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a 

vida e obra do Padre Pio.  

Está matéria já foi publicada, porem sempre é bom 

recordar. 

 

Abrasado pelo amor de Deus e do próximo, São Pio 

de Pietrelcina viveu em plenitude a vocação de con-

tribuir para a redenção do homem,  

segundo a missão especial que caracterizou 

 toda a sua vida 

 

«Quanto a mim, Deus me livre de me gloriar a 

não ser na Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo» (Gál 6, 

14). 

Tal como o apóstolo Paulo, o Padre Pio de Pie-

trelcina colocou, no vértice da sua vida e do seu apos-

tolado, a Cruz do  seu   Senhor como sua força, sabe-

doria e glória. Abrasado de amor por Jesus Cristo, com 

Ele se configurou imolando-se pela salvação do mun 

do. Foi tão generoso e perfeito no seguimento e imita-

ção de Cristo Crucificado, que poderia ter dito:  

 

«Estou crucificado com Cristo; já não sou eu 

que vivo, é Cristo que vive em mim» (Gál 2, 19). E os 

tesouros de graça que Deus lhe concedera com singular 

abundância, dispensou-os ele incessantemente com o 

seu ministério, servindo os homens e mulheres que a 

ele acorriam em número sempre maior e gerando uma 

multidão de filhos e filhas espirituais. 

A vocação 

Este digníssimo seguidor de São Francisco de 

Assis nasceu no dia 25 de Maio de 1887 em Pietrelci-

na, na arquidiocese de Benevento, filho de Grazio For-

gione e de Maria Giuseppa de Nunzio. Foi baptizado 

no dia seguinte, recebendo o nome de Francisco. Rece-
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beu o sacramento do Crisma e a Primeira Comunhão, 

quando tinha 12 anos. 

Era tido por um menino retraído porque raras 

vezes brincava com os demais. Quando lhe pediam 

explicações a este respeito, respondia que "eles blas-

femavam". Seus silêncios correspondiam a precoces 

mas profundas meditações, a momentos de oração en-

tremeados da prática de austeridades as quais já apon-

tavam para a vocação que desde os 5 anos ele percebia 

claramente: ser capuchinho. 

Aos 16 anos, no dia 6 de Janeiro de 1903, en-

trou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Ca-

puchinhos, em Morcone, tendo aí vestido o hábito 

franciscano no dia 22 do mesmo mês, e ficou a cha-

mar-se Frei Pio. Terminado o ano de noviciado, fez a 

profissão dos votos simples e, no dia 27 de Janeiro de 

1907, a dos votos 

solenes. 

Depois da 

Ordenação Sacer-

dotal, recebida no 

dia 10 de Agosto 

de 1910  em Be-

nevento, precisou 

de ficar com sua 

família até 1916, 

por motivos de 

saúde. Em Setem-

bro desse ano de 

1916, foi manda-

do para o conven-

to de Santa Maria 

das Graças, situa-

do em São Gio-

vanni Rotondo, 

onde permaneceu 

até à morte. Foi 

uma alegria para 

ele poder dedicar-se à vida de comunidade e seguir a 

regra dos capuchinhos. 

O dia 25 de maio de 1917 merece especial re-

gistro em sua longa e santa vida. Ele completava 30 

anos. Enquanto rezava no coro da igreja, foi agraciado 

com os estigmas da crucifixão de Jesus, os quais per-

maneceram nele por mais de 50 anos. 

No convento, começou exercendo a função de 

diretor espiritual e mestre dos noviços. Além desse 

encargo, confessava os habitantes do povoado que fre-

quentavam a igreja conventual. Foram estes que, pouco 

a pouco, notaram as características especiais do novo 

padre: suas Missas às vezes duravam três horas, pois 

com frequência entrava em êxtase, e os conselhos que 

ele dava no confessionário revelavam alguém que "lia 

as almas". 

Certa vez chegou uma jovem de Florença, mui-

to atribulada, pois um familiar próximo tivera a des-

graça de cometer suicídio, jogando-se no Rio Arno. Já 

havia ouvido falar do padre de San Giovanni, e depois 

da Missa dirigiu- se à sacristia para falar com ele. Ape-

nas este viu a moça, inteiramente desconhecida dele, 

disse-lhe com doçura: 

- Da ponte ao rio demora alguns segundos... A 

jovem, surpresa e chorando, só pôde responder: - Obri-

gada, padre. 

Fatos maravilhosos como esse se repetiam to-

dos os dias. Chegavam incrédulos que saíam arrepen-

didos de sua falta de Fé. Pessoas tomadas de desespero 

recuperavam a confiança e a paz de alma. Enfermos 

retornavam curados a seus lares. 

A companhia do Anjo da Guarda 

Um traço revelador do privilegiado contato dele 

com o mundo sobrenatural é a estreita relação que 

manteve durante toda a vida com seu Anjo da Guarda, 

ao qual ele chamava de "o amigo de minha infância". 

Era seu melhor confidente e conselheiro. Quando ele 

ainda era menino, um de seus professores decidiu pôr à 

prova a veracidade dessa magnífica intimidade. Para 

tanto, escreveu-lhe várias cartas em francês e grego, 

línguas que o Pe. Pio então não conhecia. Ao receber 

as respostas, exclamou estupefato: 

 

 O Padre Pio é um dos homens  

extraordinários que Deus envia  

à terra de vez em quando, para  

a conversão dos homens" 

(Papa Bento XV) 
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 Como podes saber o conteú-

do, já que do grego não conheces sequer o alfabeto? 

- Meu Anjo da Guarda me explica tudo. 

Graças a um amigo como esse, junto ao auxílio 

sobrenatural de Jesus e Maria, o Santo pôde ir acriso-

lando sua alma nos numerosos sofrimentos físicos e 

morais que nunca lhe faltaram. 

O amor as almas 

Abrasado pelo amor de Deus e do próximo, o 

Padre Pio viveu em plenitude a vocação de contribuir 

para a redenção do homem, segundo a missão especial 

que caracterizou toda a sua vida e que ele cumpriu a-

través da direção espiritual dos fiéis, da reconciliação 

sacramental dos penitentes e da celebração da Eucaris-

tia. O momento mais alto da sua atividade apostólica 

era aquele em que celebrava a Santa Missa. Os fiéis, 

que nela participavam, pressentiam o ponto mais alto e 

a plenitude da sua espiritualidade. 

No campo da caridade social, esforçou-se por 

aliviar os sofrimentos e misérias de tantas famílias, 

principalmente com a fundação da «Casa Sollievo della 

Sofferenza» (Casa Alívio do Sofrimento), que foi i-

naugurada no dia 5 de Maio de 1956. 

Para o Padre Pio, a fé era a vida: tudo desejava 

e tudo fazia à luz da fé. Empenhou-se assiduamente na 

oração. Passava o dia e grande parte da noite em coló-

quio com Deus. Dizia: «Nos livros, procuramos Deus; 

na oração, encontramo-Lo. A oração é a chave que 

abre o coração de Deus». A fé levou-o a aceitar sempre 

a vontade misteriosa de Deus. 

Viveu imerso nas realidades sobrenaturais. Não 

só era o homem da esperança e da confiança total em 

Deus, mas, com as palavras e o exemplo, infundia estas 

virtudes em todos aqueles que se aproximavam dele.O 

amor de Deus inundava-o, saciando todos os seus an-

seios; a caridade era o princípio inspirador do seu dia: 

amar a Deus e fazê-Lo amar. A sua particular preocu-

pação: crescer e fazer crescer na caridade. 

 

 

A PALAVRA DO PASTOR 

 

TORRADAS QUEIMADAS 

 

          Esta história é de um autor desconhecido. Creio 

que pode ser muito útil.   

O autor conta: - Quando eu era ainda um menino, 

ocasionalmente, minha mãe gostava de fazer um 

lanche, tipo café da manhã, na hora do jantar. E eu me 

lembro, especialmente de uma noite, em que ela fez um 

lanche desses, depois de um dia de trabalho, muito 

duro. 

Naquela noite, minha mãe pôs um prato de ovos, 

linguiça e torradas bastante queimadas, para janta de 

meu pai. Eu me lembro de ter esperado um pouco, para 

ver se alguém notava o facto. Tudo o que meu pai fez, 

foi pegar a sua torrada, sorrir para minha mãe e me 

perguntar como tinha sido o meu dia, na escola. Não 

lembro o que respondi, mas lembro ter olhado para ele 

lambuzando a torrada com manteiga e geleia, engolin-

do cada bocado, com muito apetite. 

Quando deixei a mesa naquela noite, ouvi minha 

mãe se desculpando por haver queimado a torrada. 

Nunca esquecerei o que meu pai disse: "- Adorei a tor-

rada queimada...” 

Mais tarde, quando fui dar um beijo de boa noite 

ao meu pai, eu lhe perguntei se tinha realmente gostado 

da torrada queimada. Envolveu-me em seus braços e 

disse-me:  

-“Companheiro, a tua mãe teve um dia de traba-

lho muito pesado e estava realmente cansada... Além 

disso, uma torrada queimada não faz mal a ninguém. A 

vida é cheia de imperfeições e as pessoas não são per-

feitas. E eu também não sou o melhor marido, o me-
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lhor empregado ou cozinheiro, talvez nem o melhor 

pai, mesmo que tente todos os dias! O que tenho a-

prendido através dos anos é que saber aceitar as falhas 

alheias, escolhendo relevar as diferenças entre uns e 

outros, é uma das chaves importantes para criar bons 

relacionamentos. 

Desde que eu e tua mãe nos unimos, aprendemos 

os dois, a suprir um as falhas do outro. Eu sei cozinhar 

muito pouco, mas aprendi a deixar uma panela de alu-

mínio brilhando.  

Eu não sei fazer uma lasanha como ela, mas ela 

não sabe assar uma carne como eu. Eu nunca soube 

pôr-te a dormir, mas comigo tu tomavas banho rápido, 

sem reclamar. A soma de nós dois faz o mundo que tu 

recebeste e que te apoia, eu e ela nos completamos”. 

Meu pai continuou: -“A nossa família deve apro-

veitar este nosso universo, enquanto estamos os dois 

presentes. Não que mais tarde, no dia que um partir, 

este mundo vá desmoronar, não vai. Novamente tere-

mos de aprender e adaptarmo-nos para fazer o melhor.  

Então, filho, esforça-te para seres sem-

pre tolerante, principalmente com quem dedicas o pre-

cioso tempo da vida, a ti e ao próximo”.    

- Boa noite. Obrigado, pai! Fui dormir pensando 

que as palavras do pai se estendem para todo tipo de 

relacionamento: entre marido e mulher, pais e filhos, 

irmãos, colegas e até amigos. 

 

      + Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano 

de Santa Maria/RS. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 

"Quem vive a caridade vive em Deus." 

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

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. 

 

ATIVIDADES NA ERMIDA 

 A Ermida está aberta para visitação todos os 

dias das 8 às 18 horas. 

Dia 10 e dia 24 de maio às 15 h Reza do Terço 

e às 15:30 h Celebração Eucarística. 

 

 

 

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

