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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Tópicos da homilia de João Paulo II na canonização do Padre Pio de Pietrelcina
Está se aproximando a 11ª Festa em Honra a São Pio de Pietrelcina. Essa festa acontecerá no dia 22 de novembro de 2015, na Ermida de São Pio, no Cerro Comprido, em Faxinal do Soturno. A cada ano, a participação de
fiéis e devotos está aumentando nas festas a São Pio. Essa participação tem muito a ver com o que as pessoas encontram de significativo na vida e na missão de São Pio de Pietrelcina.
Aqui, eu gostaria de recordar o que dizia o Papa João Paulo II por ocasião da canonização do Padre Pio de
Pietrelcina, ocorrida no Vaticano, no dia 16 de junho de 2002. Encontravam-se na Praça de São Pedro 300 mil
pessoas que participaram da Cerimônia de Canonização. A essas pessoas e ao mundo o Papa João Paulo II, exaltava aspectos significativos da vida e da missão do Padre Pio de Pietrelcina.
Em sua homilia, o Papa começou por dizer que a liturgia daquela celebração era uma magnífica síntese de
toda a existência do Padre Pio de Pietrelcina. O Papa lembrou que o Padre Pio enfrentou muitas provas e dificuldades em sua vida e missão. Mas o Padre Pio soube enfrentar as dificuldades e os sofrimentos, porque foram aceitos
por amor, e se transformaram num caminho de santidade. Nesse sentido, o Papa acentua que o Padre Pio se conformou com o Cristo crucificado, daí a importância de uma espiritualidade da Cruz vivida com humildade. A cruz
é o verdadeiro instrumento de salvação para toda a humanidade, dizia o Papa.
Outro aspecto ressaltado pelo Papa João Paulo II sobre a vida do Padre Pio de Pietrelcina diz respeito à dimensão da misericórdia. A propósito, o Papa disse que Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sobretudo na administração do sacramento da Penitência. Através desse sacramento, muitas pessoas, arrependidas de seus pecados, encontraram o perdão, e se reaproximaram a Deus e ao próximo.
Um terceiro elemento destacado pelo Papa é que a eficácia do apostolado do Padre Pio encontra-se na íntima e constante união com Deus. Aqui se recorda que o Padre Pio dedicava um bom tempo da sua vida para a oração. A intimidade com Deus levou-o a também viver atento às necessidades das pessoas, especialmente os enfermos. Por isso, Padre Pio de Pietrelcina fundou a Casa Alívio do Sofrimento, A oração e a caridade consistiam em
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uma síntese concreta do ensinamento do Padre Pio, e que hoje é proposto a todos, concluiu o Papa na Homilia da
Canonização do Padre Pio de Pietrelcina.
Que todos os fiéis e devotos do Padre Pio de Pietrelcina, ao visitarem a Ermida de São Pio ao longo do ano,
e, de modo especial participando da festa em sua honra, possam ter presentes essas palavras sábias do Papa João
Paulo II a respeito da vida e da missão desse grande santo da Igreja.
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.

CAMINHANDO COM SÃO PIO
Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a
vida e obra do Padre Pio.

Testemunhos:
Havia uma tal mulher nobre e boa em San
Giovanni Rotondo que o Padre Pio disse que era
impossível, de achar qualquer falha em sua alma
para perdoar. Em outras condições; ela viveu para
ir para o céu. Ao término da Quaresma, Paulina,
estava tremendamente doente. Os doutores não lhe
deram esperanças. O marido dela e as cinco
crianças deles foram para o convento rezar e pedir
ajuda para Padre Pio. Duas das cinco crianças
correram em direção ao Padre Pio chorando. O
Padre Pio ficou perturbado; e então tentou consolálos prometendo que ia rezar para eles, nada mais!
Alguns dias depois mais ou menos às sete horas da
manhã, as coisas mudaram. Na realidade ele pediu
para Paulina, de forma que isto curou e ele disselhes: “Ela se recuperará no Dia da Páscoa. Mas
durante a sexta-feira Santa, Paulina perdeu a
consciência, e ela logo depois no dia de sábado havia
entrado em estado de coma; finalmente, depois de
algumas horas Paulina morreu. Alguns dos seus
parentes levaram o vestido de noiva dela para vestila, isto de acordo com uma velha tradição. Outros
parentes correram para o convento para pedir um
milagre ao Padre Pio. Ele lhes respondeu:” Ela
ressuscitará e foi para o altar para celebrar a Santa
Missa. Quando o Padre Pio começou a cantar o
Glória e o som dos sinos que anunciam a

ressurreição de Cristo, ele deu um forte grito e os
olhos dele estavam cheio de lágrimas. No mesmo
momento ressuscitou Paulina e sem qualquer ajuda
ela desceu da cama, se ajoelhou e orou três vezes o
Credo. Então eles se levantaram e sorriram. “Ela
ressuscitou”. Na realidade o Padre Pio não tinha
dito, “ela ressuscitará” e sim “ela recuperará”.
Quando eles lhe perguntaram que se passou
durante o tempo que ela estava morta; ela
respondeu: “Eu subi, eu subi, eu subi; até que eu
entrei em uma grande luz, e de repente eu voltei”.

**************************************
Testemunho de uma mãe: “Minha primeira filha,
nasceu em 1953 quando tinha um ano e meio; o
Padre Pio salvou a sua vida em forma súbita e
milagrosa. Na manhã de 06 de Janeiro de 1955 meu
marido e eu estávamos na igreja assistindo à Santa
Missa e nossa filha estava em casa com o avô dela.
De repente um acidente aconteceu, e nossa filha se
queimou com uma panela de água quente. A
queimadura era tão grande quanto séria; o atingiu
desde estômago até a parte de atrás. O doutor
recomendou para a hospitalizá-la imediatamente;
porque ela poderia morrer devido ao estado de
gravidade suprema... Por isto ele não nos deu
nenhum medicamento. Desesperada ao ver sofrendo
a minha filha, nisso que o doutor se foi; eu invoquei
fortemente o Padre Pio que interviesse
urgentemente. Enquanto eu estava pronta para
levá-la para o hospital, já era quase meio-dia;
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quando de repente a menina que estava só no
quarto me chamou mãe, mãe olhe eu já não tenho
nenhuma ferida”. E quem desapareceu suas
feridas? eu perguntei amedrontada e com grande
curiosidade. Ela respondeu. “Mãe o Padre Pio veio,
e ele curou minhas feridas pondo suas mãos
sagradas em minha queimadura”. Realmente para
surpresa de todos, não havia nenhum sinal ou
marca que havia alguma queimadura; o corpo de
minha filha era totalmente saudável, e pensar que
alguns minutos antes que o médico a condenou.

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

A PALAVRA DO PASTOR
PEQUENOS GRANDES GESTOS
Repasso aos leitores esta mensagem que alguém
partilhou pela internet, pois é uma proposta para nossas
vidas (Cf. Mensagens e Orações – Andrea S.).
“É curioso observar como a vida nos oferece resposta aos mais variados questionamentos do cotidiano.
Vejamos:
A mais longa caminhada só é possível passo a
passo. O mais belo livro do mundo foi escrito letra por
letra. Os milênios se sucedem, segundo a segundo.
As mais violentas cachoeiras se formam de pequenas fontes.
Se não fosse a gota, não haveria a chuva.
O mais simples ninho se faz de pequenos gravetos.
A mais bela construção se faz tijolo por tijolo.

del? O brilhantismo de Eistein e a ternura de Madre
Tereza de Calcutá tiveram que estagiar no período fetal, e nem mesmo Jesus, expressão maior do amor,
dispensou a fragilidade do berço.
Assim também o mundo de paz, de harmonia e
de amor, com que tanto sonhamos, só será construído a
partir de pequenos gestos de compreensão, solidariedade, respeito, ternura, fraternidade, benevolência, indulgência e perdão, dia a dia.
Ninguém pode mudar o mundo, mas podemos
mudar uma pequena parcela dele. Esta pequena parcela
que chamamos de “Eu”.
Não é fácil e nem rápido. Mas vale a pena tentar!
Quase todos os dias reclamamos do mundo em
que vivemos, rogando a Deus por dias melhores. Mas o
que fazemos nós para que isso aconteça?
Sei que não posso mudar o mundo, mas preciso
reconhecer que eu mesmo preciso de mudança. Por
isso, peço agora a Deus a graça de poder enxergar a
mim mesmo, de perceber tudo o que em mim deve ser
mudado: - Afasta de mim, amado Deus, o orgulho e
vaidade que impedem que eu reconheça meus erros e
me dê forças para superá-los.
Dá-me, Senhor, dia após dia a paz, a sabedoria e
a força.
Que todos que se aproximam de mim, sintam tua
presença e reconheçam que também precisam de mudança, pois só assim conseguiremos mudar o mundo.
Amém”!
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano
de Santa Maria/RS.

Imensas dunas se compõem de minúsculos grãos
de areia.
Dá pra imaginar que apenas sete notas tenham
dado vida à Ave Maria de Bach e ao Aleluia de Hen3

AIVIDADE EXTRA NA ERMIDA
No dia 03 de outubro, sábado uma atividade não habitual na Ermida: A primeira celebração do Sacramento
do Matrimônio.
Pe. Jerônimo José Brixner celebrou a Eucaristia e conferiu o Sacramento do Matrimônio ao jovem casal Stefânia Pigatto Teche e Manolo Cargnelutti Zanella.
Numa cerimônia emocionante e uma bela homilia do
celebrante, o jovem casal disse o “sim”, iniciando uma
nova etapa de suas vidas, sob as benções de São Pio.
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ATIVIDADES NORMAIS NA ERMIDA

************************************
Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando

A Ermida está aberta para visitação todos os
dias das 8 às 18 horas.

esta frase de São Pio:

Dia 08 de novembro às 15 h Reza do Terço e
às 15:30 h Celebração Eucarística.

"A divina piedade sempre escuta a oração de quem
espera, confia e se abandona a Deus."

Dia 22 de novembro a grande peregrinação em
honra a São Pio, na sua 11ª edição.

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

Às 10:30 horas missa solene e às 15:00 horas
missa da saúde.

FALE CONOSCO:
A Voz da Ermida é um boletim informativo das atividades da

Ao meio dia almoço: churrasco campeiro (levar
cadeiras, pratos e talheres).

Ermida de São Pio de Pietrelcina e também de divulgação da

Venha participar conosco deste grande momento. São Pio te espera de braços abertos.

Mande seu depoimento e sugestões.

palavra de Jesus e da devoção a São Pio.

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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