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Ano XII - nº 09 – setembro 2015                                                    Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 

 

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 
 

São Pio de Pietrelcina e a devoção a São Miguel 

 

 Dia 29 de setembro a Igreja celebra a festa dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Padre Pio de 

Pietrelcina teve, em sua vida, uma especial devoção a São Miguel. Em sua luta contra as forças do mal que o tenta-

vam e o perseguiam, Padre Pio recorria ao arcanjo São Miguel para ser o seu defensor. Nesse sentido postou Eri-

belton no site saopio.wordpress.com, aos 29 de abril de 2011: "O demônio após ter sido expulso do paraíso por São 

Miguel e seu anjos e sendo precipitado na terra (Apocalipse 12, 7-12) continua existindo; o seu papel ativo, não 

pertence ao passado e nem é uma fantasia popular. O diabo continua ativo hoje mais do que nunca, induzindo os 

homens ao pecado e a perdição. 

 Baudelaire afirmava justamente que a principal atividade de Satanás, nos tempos de hoje é fazer com que as 

pessoas não acreditem na sua real existência e assim não rezem e nem peçam a proteção do alto. Com o caminho 

livre o inimigo faz desastres na humanidade sem ser percebido e combatido. Mas Deus na sua infinita Misericórdia 

fez com que ele se mostrasse ao mundo revelando suas táticas de ataque sobre o homem como aconteceu com o 

padre Pio e outros santos. 

 Pe. Pio travou “duros combates” em toda sua vida, mostrando a humanidade o poder dado por Jesus aos 

sacerdotes em seu ministério sacerdotal sobre o inimigo, principalmente no sacramento da Confissão, na Santa 

Missa, nos exorcismos libertando as pessoas do inimigo. Tais batalhas foram brigas sangrentas, como foi escrito 

em muitas cartas que Pe. Pio enviava aos seus diretores espirituais. 

 As lutas entre Padre Pio e Satanás ficaram mais duras quando Padre Pio livrou as almas possuídas pelo 

Diabo. Mais de uma vez, falou ao Padre Tarcísio de Cervinara que, antes de ser exorcizado, o Diabo gritava: “Pa-

dre Pio você nos dá mais preocupação que São Miguel” e também: “Padre Pio, não aliene as almas de nós e nós 

não o molestaremos”.  

 “O diabo submeteu Padre Pio à tentações em todos os sentidos. 

 Padre Agostino confirmou que o diabo apareceu a ele de diferentes formas: “O diabo apareceu como meni-

nas jovens que dançavam nuas, em forma de crucifixo, como um jovem amigo dos monges, como o Pai Espiritual, 

como o Padre Provincial, como Papa Pio X, como o Anjo da Guarda, como São Francisco e como Nossa Senhora. 

O diabo também apareceu nas suas formas horríveis, com um exército de espíritos infernais. Às vezes não havia 
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nenhuma aparição, mas Padre Pio estava ferido, ele era torturado com barulhos ensurdecedores, cuspido etc. 

Padre Pio teve sucesso livrando-se destas agressões ao invocar o nome de Jesus". 
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CAMINHANDO COM SÃO PIO 
 

Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a 

vida e obra do Padre Pio.  

A nossa comunidade e todos os visitantes da nossa 

região, como também muitos devotos de outros esta-

dos, tem subido a montanha para reverenciar São Pio, 

agradecer e solicitar a sua interferência para muitos 

problemas. 

Depreende-se disso que já estamos conhecendo e a-

prendendo a caminhar com São Pio. 

Prova foi a Celebração Eucarística do dia 27 de setem-

bro, quando comemoramos o dia de São Pio que trans-

correra no dia 23 de setembro, data do seu falecimento 

e que conforme costume da Igreja, é o dia dedicado à 

sua Festa Litúrgica. 

A Ermida ficou lotada para a reza do terço e a Celebra-

ção Eucarística.  

   

          Devotos ornamentaram o altar com lindas flores      

 

             

Celebração Eucarística contou com a presença  de mais de 100 

pessoas. 

        
 

                     O estacionamento também ficou lotado. 
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A PALAVRA DO PASTOR 

 
A VOCAÇÃO E A MISSÃO DA FAMÍLIA 

 

         Com expectativa e oração somos convidados a 

acompanhar o Sínodo dos Bispos sobre a Família, em 

Roma, nos dias 4 até 25 de outubro de 2015, com o 

importante tema: “A vocação e a missão da família na 

Igreja e no mundo contemporâneo”.  

         Em 23 de junho de 2015, foi publicado o “docu-

mento de trabalho” integrando as contribuições prove-

nientes das respostas ao questionário enviado para as 

dioceses. O documento está dividido em três partes: 1º) 

a escuta dos desafios sobre a família; 2º) o discerni-

mento da vocação familiar e 3º) a missão da família 

hoje.  

        Na primeira parte são colocadas em destaque as 

‘contradições culturais’ que afirmam que ‘a identidade 

pessoal e a intimidade afetiva devem afirmar-se numa 

dimensão radicalmente desvinculada da diversidade 

entre homem e mulher’. A remoção da diferença sexual 

é o problema e não a solução - pode-se ler no texto.  

       A família é o pilar da sociedade, diz o documento, 

que coloca em evidência o fato da necessidade da exis-

tência de políticas adequadas que apóiem os núcleos 

familiares. Ao mesmo tempo, o ‘instrumentum laboris’ 

ressalta a importância da família como espaço de in-

clusão de categorias frágeis da população, como os 

idosos, os viúvos e os deficientes. Também enfatiza 

uma pastoral específica para as famílias migrantes.  

       No “documento de trabalho” é reafirmado o ma-

trimônio como um sacramento indissolúvel, não dei-

xando de recordar o acompanhamento que a Igreja 

deve fazer das situações de sofrimento através duma 

atitude de misericórdia. Não são esquecidas as situa-

ções de nulidade matrimonial e a agilização desses 

processos. 

        O “documento de trabalho” do Sínodo apresenta 

um cuidado especial para os divorciados recasados, 

sendo desejada uma reflexão sobre a oportunidade de 

fazer cair ‘as formas de exclusão atualmente praticadas 

no campo litúrgico-pastoral, educativo e caritativo’. Os 

caminhos de integração pastoral deverão, contudo, ser 

precedidos de um ‘oportuno discernimento’ e realiza-

dos segundo uma lei de ‘gradualidade que respeite a 

maturação das consciências’. 

       Em relação às uniões homossexuais, o documento 

declara a posição contrária da Igreja, mas reafirma a 

dignidade e acolhida, com sensibilidade e delicadeza, 

para toda pessoa na Igreja e em toda sociedade.  

       Confiemos os trabalhos do Sínodo à Sagrada Fa-

mília de Nazaré, que “nos compromete a redescobrir a 

vocação e a missão da família” (Papa Francisco).     

 

      + Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano 

de Santa Maria/RS. 

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

Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 

"A vida sem o amor é pior do que a morte." 

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

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 11 e dia 25 de outubro às 15 h Reza do 

Terço e às 15:30 h Celebração Eucarística. 

 

 

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

