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ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
São Pio de Pietrelcina e a Palavra de Deus
Padre Pio de Pietrelcina foi uma pessoa que tinha um grande amor à Palavra de Deus. Aliás toda a sua vida
e missão eram iluminadas e orientadas por ela. Padre Pio dizia: "Medite na Palavra de Deus e ela terá o poder de
transformar suas inclinações naturais para elevar seu espírito com pensamentos puros e sublimes".
O amor e o zelo que Padre Pio tinha especialmente pelos sacramentos da Penitência e da Eucaristia, tinham
como fonte a Bíblia Sagrada. Foi nela que ele encontrou a inspiração para ajudar a muitas pessoas a aproximaremse de Deus e colocarem-se a serviço do próximo. Ele mesmo foi um testemunho de doação ao próximo ajudando
especialmente as pessoas enfermas. Para isso, Padre Pio fundou um grande hospital em San Giovanni Rotondo, na
Itália. Desta forma, ele exerceu a verdadeira caridade ensinada por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Padre Pio meditou profundamente a Palavra de Deus, e esta ajudou-o a vencer as tentações do mundo e
cultivar pensamentos puros e sublimes. No mundo de hoje faz-se sempre mais necessário meditar a Palavra de
Deus e buscar nela a luz e a força para transformar o egoísmo em doação, o ódio em amor, a violência em paz, o
desrespeito em respeito, o materialismo em espiritualidade, o ateísmo em fé, e muitas outras transformações. E
para que isso possa acontecer, Padre Pio nos ensina que devemos amar e praticar a Palavra de Deus.
No mês de setembro damos destaque à Palavra de Deus, através do Mês da Bíblia. Que esse mês não seja só
uma ocasião para colocar a Bíblia em destaque em nossas casas ou celebrações, mas sim que seja uma oportunidade de meditar a Palavra de Deus e praticá-la a exemplo do Padre Pio de Pietrelcina. Na leitura e na meditação da
Bíblia temos presente uma parte da história que Deus foi fazendo com o seu povo e este com Deus. Ao mesmo
tempo Deus vai se manifestando a nós, fazendo uma história conosco e nós vamos fazendo uma história com Deus.
Que São Pio de Pietrelcina possa ser sempre nosso intercessor junto a Deus para alcançarmos as graças e
bênçãos de que necessitamos, mas, sobretudo que nos ajude a nos aproximarmos mais de Deus e amarmos mais o
nosso próximo, levando-nos a meditar a Palavra de Deus transformando nossas inclinações naturais e elevando
nosso espírito com pensamentos puros e sublimes.
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.
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CAMINHANDO COM SÃO PIO
Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a
vida e obra do Padre Pio.

A Vida do Santo Padre Pio de Pietrelcina é tão extraordinária que não nos cansamos de ler a aprender
sobre os fatos que marcaram a sua existência. São
muitos livros, documentos, textos e notícias escritos
por diversos autores. Mas todos dizem, com palavras
diferentes, a mesma coisa. Padre Pio, Santo Padre
Pio foi um excepcional apóstolo de Jesus.
(continuação da edição anterior)
Primeira bilocação
Em 1905, apenas dois anos depois de haver entrado ao
Seminário, o frade Pio experimenta pela primeira vez a
bilocação.
Rezando acompanhado de outro frade no coro, uma
noite fria de janeiro, ao redor das 11:00 da noite, se
encontrou a si mesmo muito longe, em uma casa muito
elegante na qual um pai de família agonizava no mesmo momento que sua filha nascia.

cerdote com quem pudesse confessar-se e receber direção espiritual.
Já era tarde e a basílica ia fechar, olhou a seu ao redor
e viu a um frade entrar no confessionário e fechar a
porta.
A jovem se aproximou e começou a compartilhar seus
problemas.
O sacerdote absolveu seus pecados e lhe deu a benção.
A jovem em agradecimento quis beijar-lhe a mão, mas
ao abrir o confessionário só encontrou uma cadeira
vazia.
Um ano depois, a jovem foi em peregrinação a São
Giovanni Rotondo.
Padre Pio caminhava entre os peregrinos e ao ver a
jovem entre eles, a chamou dizendo: "Eu te conheço, tu
nascente no dia em que teu pai morreu", a jovem, surpreendida, esperou largo tempo para poder se confessar
com o padre e acalmar suas inquietudes.
Padre Pio lhe recebe no confessionário com estas palavras: "Minha filha, tens vindo finalmente; estou esperando tantos anos por ti!".

Nossa Santíssima Mãe apareceu ao frade Pio dizendolhe: "Encomendo esta criatura a teus cuidados; é uma
pedra preciosa sem polir”.

A jovem ainda mais surpreendida lhe disse que ele
estava equivocado, sendo esta a primeira vez que ela
visitava São Giovanni.

“Trabalha nela, lustrai-la, fazei-la brilhar o mais possível, porque um dia quero adornar com ela”.

Ao que padre Pio respondeu: "Tu me conheces, viste a
mim no ano passado na basílica de São Pedro".

Ao que ele respondeu: "Como pode ser isto possível se
sou um pobre estudante, e, todavia nem sequer sei se
terei a fortuna de chegar a ser sacerdote? e se não chegar a ser sacerdote, como poderei ocupar-me desta menina estando tão longe?".

A jovem se converteu em sua filha espiritual, obedecendo sempre a seus conselhos.

A Virgem lhe respondeu: “Não duvides”.
“Será ela quem virá a ti, mas a conhecerás de antemão
na Basílica de São Pedro”.
Imediatamente se encontrou de novo no coro onde havia estado rezando minutos antes.
Dezoito anos mais tarde esta menina se apresentou na
basílica de São Pedro, agoniada e buscando a um sa-

Casou-se e formou uma sólida e exemplar família cristã.
Ordenação Sacerdotal
No dia 10 de agosto de 1910, padre Pio é ordenado
sacerdote na Catedral de Benevento, Itália.
A tarde daquele dia escreve esta oração: "Oh! Jesus,
meu suspiro e minha vida, te peço que faças de mim
um sacerdote santo e uma vitima perfeita".
No dia de sua ordenação, seu padre se encontrava em
América, mas sua mãe, seu irmão Miguel e sua esposa,
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e suas três irmãs lhe acompanharam nesse dia tão especial.
Ao finalizar a Santa Missa, sua mãe e seus irmãos se
aproximaram para receber sua primeira benção.
Sua mãe não podia conter suas lágrimas, tanto da emoção como da dor de pensar na ausência de seu esposo,
cujo sacrifício havia feito possível a ordenação de seu
filho.

O moribundo recebeu do padre a graça de Deus e a
salvação eterna de sua alma, fez sua confissão com
lágrimas de arrependimento e morreu em paz.

A PALAVRA DO PASTOR
VIAGEM PARA DENTRO DE SI

Como era costume, o novo padre celebraria sua primeira missa na Igreja de seu povoado, em Santa Maria dos
Anjos.

Encontrei na internet esta mensagem que pode
ser muito oportuna para nossa reflexão, vida e para
colocar em prática a Palavra de Deus neste mês da Bíblia.

Na mesma Igreja na qual a 23 anos antes havia sido
batizado, em onde havia recebido a primeira Comunhão e o Sacramento da Confirmação.

“Hoje existem edifícios mais altos e estradas
mais largas, porém temperamentos pequenos e pontos
de vista mais estreitos”.

O padre dizia a seus filhos espirituais "Se vocês desejam assistir a Sagrada Missa com devoção e obter frutos, pensem na Mãe Dolorosa ao pé do Calvário".

Gastamos mais, porém desfrutamos menos.
Temos casas maiores, porém famílias menores.

De regresso em Pietrelcina

Temos mais compromissos, porém menos tempo. Temos mais conhecimentos, porém menos discernimento.

Enquanto mais alto escalava o jovem sacerdote até a
perfeição, mais era atacado pelo demônio.
E enquanto mais atormentado era por Satanás, mais
crescia em fé e em amor ao Senhor.
Pouco depois de sua ordenação, lhe voltaram as febres
e os males que sempre lhe abateram durante seus estudos, e foi enviado a seu povoado, Pietrelcina, para que
se restabelecesse da saúde.
Cada vez que fazia o propósito para voltar a vida religiosa dentro do monastério, este fracassava, pois sua
saúde piorava.
Sua vida sacerdotal em Pietrelcina incluía muita oração
acompanhada de muitas funções religiosas, assim como estudos teológicos, catecismo para os meninos do
povoado e reuniões com indivíduos e famílias.
Durante este período em Pietrelcina, seu antigo professor, o ex-sacerdote Tizzani, agonizava.
Sua filha, vendo-o perto da morte, chamou o padre Pio,
quem providencialmente passava por sua casa nesse
momento, para que assistisse a seu pai.

Temos mais remédios, porém menos saúde.
Multiplicamos nossos bens, porém reduzimos nossos
valores humanos.
Falamos muito, amamos pouco e odiamos demais. Chegamos até a Lua, porém temos problemas
para atravessar a rua e conhecer nosso vizinho.
Conquistamos o espaço exterior, porém não o
interior. Temos dinheiro, porém menos moral... É tempo de mais liberdade, porém de menos alegrias...
Temos demais comida, porém menos vitaminas...
Dias em que chegam dois salários em casa, porém, aumentam os divórcios.
Por tudo isso, proponho que de hoje e para
sempre:
Você não deixe nada "para uma ocasião especial", porque cada dia que você viver será uma ocasião
especial. Procure ‘Deus’.
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Leia mais, sente na varanda e admire a paisagem sem se importar com as tempestades. Passe mais
tempo com sua família e com seus amigos, coma sua
comida preferida, visite os lugares que ama.
A vida é uma sucessão de momentos para serem desfrutados, não apenas para sobreviver. Use suas
taças de cristal, não guarde seu melhor perfume...
Diga a seus familiares e amigos o quanto os

ATIVIDADES NA ERMIDA
A Ermida está aberta para visitação todos os
dias das 8 às 18 horas.
Dia 13 e dia 27 de setembro às 15 h Reza do
Terço e às 15:30 h Celebração Eucarística.

Mais uma vez pedimos desculpas aos nossos
leitores pelo atraso desta edição.

ama.
Por isso, não protele nada daquilo que somaria à sua vida sorrisos e alegria. Cada dia, hora e minuto
são especiais...
... e você não sabe se será o último!
Um bom começo de mudança! - Nunca diga a
Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu
problema que você tem um grande Deus. E nunca se
esqueça: Deus está sempre ao seu lado. Não há
problema que Ele não resolva. Confie Nele!”
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano
de Santa Maria/RS.

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

"A humildade é o reconhecimento
da renúncia de si mesmo."

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