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Ano XII - nº 12 – dezembro 2015                                                    Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 

 

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 

 
Corpo de São Pio de Pietrelcina será exposto no Vaticano no Ano Santo da Misericórdia 

 

 O Ano Santo da Misericórdia foi anunciado pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no 

dia 13 de março de 2015, como parte das comemorações dos 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II. Ao 

anunciar o Ano da Misericórdia, o Papa Francisco dizia: “Decidi convocar um Jubileu Extraordinário que tenha o 

seu centro na Misericórdia de Deus. Será um Ano Santo da Misericórdia".  

 O Ano Santo da Misericórdia iniciou com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, através do 

Papa Francisco, no dia 8 de dezembro, durante a Solenidade da Imaculada Conceição, e irá até 20 de novembro de 

2016, quando a Igreja celebra a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. 

 Como parte da programação do Ano Santo da Misericórdia, o Papa Francisco pediu que o corpo incorrupto 

de São Pio de Pietrelcina seja exposto no Vaticano. Atendendo ao pedido do Papa, o corpo de São Pio de Pietrelci-

na será exposto e venerado pelos fiéis entre os dias 8 e 14 de fevereiro de 2016.  

 Através de uma nota difundida na sua página, o Convento Santuário de São Pio de Pietrelcina  informou 

que o Presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella, enviou 

uma carta ao Arcebispo de Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo (Itália), Dom Michele Castoro, para trans-

mitir o desejo do Pontífice. 

 É desejo do Papa que os restos de São Pio de Pietrelcina sejam expostos na Basílica de São Pedro em 10 de 

fevereiro, Quarta-feira de Cinzas, dia no qual serão enviados do mundo inteiro os missionários da misericórdia, a 

quem se confere o mandato especial de pregar e confessar, para que sejam testemunhos vivos de como o Pai acolhe 

todos aqueles que estão buscando seu perdão. 

 Nesse sentido, a carta afirma que “a presença dos restos de São Pio será um sinal precioso para todos os 

missionários e sacerdotes, os quais encontrarão força e sustento para a própria missão em seu exemplo admirável 

de confessor incansável, acolhedor e paciente, autêntico testemunho da Misericórdia do Pai”. 

 Certamente, quando o Papa Francisco pediu que o corpo incorrupto de São Pio de Pietrelcina fosse exposto 

e venerado na Basílica de São Pedro, durante o Ano Santo da Misericórdia, viu nesse santo uma identificação espe-

cial com o que é celebrado. Sem dúvida, Padre Pio de Pietrelcina acreditou na misericórdia divina e contribuiu para 
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que inúmeras pessoas chegassem ao reconhecimento da sua realidade pecadora e buscassem o perdão, confiando na 

misericórdia de Deus. 

 São Pio de Pietrelcina é muito venerado na Itália, na Quarta Colônia da Imigração Italiana, no Rio Grande 

do Sul, como também em muitas partes do mundo. Em Faxinal do Soturno, encontra-se uma Ermida a São Pio. 

Esse local tem sido procurado por inúmeras pessoas, que buscaram graças e bênçãos junto a Deus, através de São 

Pio de Pietrelcina. Certamente, a Ermida de São Pio será muito mais um lugar especial, depois que o próprio Papa 

Francisco enalteceu a importância desse santo, dentro da celebração do Ano Santo da Misericórdia. 

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.  

 

Milagres ocorridos pela intercessão  

do Santo Padre PIO. 

 

 Milagre é um fenômeno interpretado como 

uma intervenção divina; acontecimento, feito ou ocor-

rência extraordinária, que não se explica pelas leis da 

natureza. Os Milagres são considerados expressões do 

sobrenatural. 

Também se pode dizer que um milagre é um 

fenômeno que ocorre contrário as leis naturais e obe-

decem ao poder permitido por Deus.  

A vida do Padre Pio é cheia de milagres conce-

didos por Deus. Desta maneira o Padre Pio sempre 

convidou as pessoas a agradecer Deus, verdadeiro au-

tor dos milagres.  

         Existem inúmeros milagres ocorridos pela inter-

cessão de Padre Pio citamos apenas alguns. 

                            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 entrevisse urgentemente. Enquanto eu 

estava pronta para levá-la para o hospital, já era quase 

meio-dia; 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. 

                            Os camponeses de San Giovanni 

Rotondo se lembram com grande felicidade o evento 

seguinte: Estavam na primavera, as árvores de 

amêndoas floridas, enquanto estavam prometendo uma 

boa colheita. Mas infelizmente milhões de lagartas 

vorazes chegaram e elas devoraram as folhas e as 

flores, não deixaram se quer as cascas. Depois de dois 

dias tentando parar aquela invasão os camponeses 

estavam muito preocupados, porque para muitos deles 

as amêndoas eram o único recurso econômico - eles 

decidiram contar ao Padre Pio o problema. O Padre Pio 

teve uma bela visão das árvores pela janela dele no 

convento e ele decidiu as abençoar. Ele vestiu os 

vestuários sagrados e ele começou a rezar. Quando 

terminou, ele pegou a água benta e fez o sinal da Cruz, 

em direção para as árvores. Imediatamente as lagartas 

desapareceram, e no dia seguinte que as lagartas 
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tinham desaparecido, as árvores de amêndoas, 

pareciam ter os brotos novamente. Era um desastre; a 

colheita estava perdida.  O que aconteceu então é 

realmente incrível!  Nós tivemos a colheita mais 

abundante. Como é possível que nós tivemos uma 

colheita mais abundante a que aquelas que nós 

normalmente tivemos? Nunca, em tempos normais nós 

tínhamos tido uma colheita deste modo. Os cientistas 

nunca puderam dar uma explicação a este fenômeno.  

                            No jardim do convento eles tiveram 

vários tipos de árvores; os ciprestes, algumas de fruta e 

algumas de espinho. Principalmente pelas tardes de 

verão, o Padre Pio desfrutava do clima, na sombra, 

junto com os amigos dele, e alguns convidados, uma 

vez, quando o Padre Pio estava falando com algumas 

pessoas, repentinamente muitos pássaros começaram a 

cantar e fazer barulho à sombra das árvores. Os 

pássaros tinham composto uma sinfonia ali; Grackles, 

pardais, e outras espécies. O Padre Pio ficou 

aborrecido pela sinfonia, e olhando para os pássaros 

lhes falaram: “silencio” Naquele mesmo momento, os 

pássaros, os grilos e as cigarras estavam quietos.  

Pessoas que estavam no jardim, estava profundamente 

surpreso! Na realidade o Padre Pio tinha falado aos 

pássaros, igual a São Francisco.   

                            Um cavalheiro contou: "Meu joelho 

esquerdo inchou há dias e eu tive uma dor muito 

grande na perna. O doutor tinha me falado que a 

situação era muito séria e tinha me receitado muitas 

injeções. Antes de começar a cura eu quis ir  ao Padre 

Pio. Depois de fazer minha confissão, eu falei com ele 

sobre meu joelho e lhe pedi que rezasse por mim. 

Quando eu ia partir de San Giovanni Rotondo, de  

tarde, desapareceu a dor. Eu observei  meu joelho e  

notei que não estava mais inchado.! Estava  o mesmo 

do que o direito . Assim, eu corri ao Padre  Pio para lhe 

agradecer imediatamente. Ele disse: "Você não tem 

que me agradecer, mas você tem que agradecer ao 

Nosso Deus! Depois ele acrescentou  sorrindo: "Fale 

para seu doutor que ele pode guardar as injeções."   

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

 

A PALAVRA DO PASTOR 

 
 

2016: ANO DA MISERICÓRDIA! 

 
 

No mundo inteiro ainda ressoa a convocação do 

Jubileu da Misericórdia realizada pelo Papa Francisco. 

Na Festa da Imaculada abriram-se as portas da reconci-

liação e da paz para todas as pessoas de boa vontade 

que desejam declarar umas às outras o perdão, o cance-

lamento das dívidas e descanso para a terra martirizada 

e descuidada pelos conflitos em toda parte. 

A celebração do jubileu possui sua origem judai-

ca. “Contarás sete semanas de anos, ou seja, sete vezes 

sete anos, o qual dará quarenta e nove anos. Então fa-

rás soar a trombeta no dia dez do sétimo mês. No dia 

do Grande Perdão fareis soar a trombeta por todo o 

país. Declarareis santo o qüinquagésimo ano e procla-

mareis a libertação para todos os habitantes do país. 

Será para vós um jubileu” (Lv. 25, 8-10). A palavra 

jubileu se inspira no termo hebraico “yobel” e remete 

ao latim “jubilum” que representa um grito de alegria, 

de júbilo! 

O Jubileu foi proclamado como uma convocação 

para que as pessoas se convertam em seu interior e se 

reconciliem com Deus, por meio da penitência, da ora-

ção, da caridade, dos sacramentos e da peregrinação, 

“porque a vida é uma peregrinação e o homem é um 

peregrino” (MV, 14). O Papa Francisco lembra que: 

“Precisamos sempre contemplar o mistério da miseri-

córdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição 

da nossa salvação. Misericórdia: é a palavra que revela 

o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato 

último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encon-

tro. Misericórdia é o caminho que une Deus e o ho-

mem, porque abre o coração à esperança de sermos 

amados para sempre, apesar da limitação do nosso pe-

cado” (MV, 2). 

Na Arquidiocese abrimos quatro Portas Santas: 

Catedral, Basílica da Medianeira, Santuário de Nossa 

Senhora das Vitórias em Cacequi e Santuário de Scho-

ensttat. 

Ao passar pela Porta Santa, cada pessoa deve le-

var consigo as disposições necessárias à recepção da 

Indulgência Plenária, a saber: a Confissão sacramental, 

rejeitando todos os pecados, a Sagrada Eucaristia, rezar 

pelo Papa um Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória e praticar 
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uma Obra de Misericórdia. Os enfermos e idosos pode-

rão receber a indulgência, quando cumpridas as condi-

ções, em sua própria casa. Para os presos, a porta da 

misericórdia é a porta da própria cela. Em toda a Ar-

quidiocese de Santa Maria, a igreja Matriz de cada 

Paróquia é lugar para todos receberem os benefícios do 

Ano Santo da Misericórdia, cumpridas as devidas con-

dições. É o Ano da Graça e da Misericórdia! 

       + Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano 

de Santa Maria/RS. 

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

AIVIDADE EXTRA NA ERMIDA 
 

Uma doação anônima proporcionou uma visita 

da APAE de Faxinal do Soturno à Ermida de São Pio, 

no dia 08 de dezembro. A Associação São Pio de Pie-

trelcina acolheu os visitantes e falou sobre a construção 

da Ermida e a vida de Padre. Pio. 

 

Os alunos demonstraram muito interesse em 

conhecer essa bela história. Após foi distribuído a to-

dos uma medalha de São Pio e presentes. Este belo 

encontro encerrou-se com torta e refrigerante. 

 

 

 
 

ATIVIDADES NA ERMIDA 

 A Ermida está aberta para visitação todos os 

dias das 8 às 18 horas. 

As celebrações previstas para o 2º e 4º domin-

gos do mês de janeiro dependerão das condições climá-

ticas favoráveis.  

Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 

"Lute ferozmente contra as tentações da carne." 

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

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. 

                                     

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

