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Ano XIII - nº 01 – janeiro 2016                                                    Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 

 

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 

                    
"Eu assisti a Missa por você”. 

  

Este e um caso verídico. É o testemunho de um filho, sobre um fato acontecido com seu pai, muitos anos atrás; fato 

que teve influência fundamental na vida daquele filho. 

Por Padre Stanislaus SS.CC. 

 

Um dia, muitos anos atrás, em uma pequena cidade do Luxemburgo, um capitão dos guardas florestais, a-

chava-se entretido em animada conversa com o açougueiro, quando uma mulher idosa entrou no açougue. O açou-

gueiro interrompeu a conversa, para indagar da velha senhora o que ela desejava. A mulher explicou-lhe que havia 

ido até ali, para conseguir um pequeno pedaço de carne, mas que não tinha dinheiro para pagar. O capitão estava 

achando muito divertido o diálogo entre a pobre mulher e o açougueiro: 

- Apenas um pequeno pedaço de carne; mas quanto você vai pagar por ele? 

- Desculpe-me, eu não tenho dinheiro, mas eu assistirei à missa por você, em sua intenção. 

Ambos, o açougueiro e o capitão, eram bons homens, mas muito indiferentes no que se referia à religião e, 

então, imediatamente, começaram a rir da resposta da velhinha.  

- Tudo bem, disse-lhe o açougueiro, você vai assistir à missa por mim e, quando voltar, eu lhe darei tanta carne, 

quanto a missa pesar, quanto ela valer. 

A mulher saiu, assistiu à missa e retornou. Ela se aproximou do balcão e o açougueiro, ao vê-la, disse-lhe: 

- Tudo bem; agora vamos ver. Ele pegou um pedaço de papel e escreveu: EU ASSISTI A MISSA POR VOCÊ. 

Colocou o papel num dos pratos da balança e, no outro, depositou um osso pequeno e fino, mas nada acon-

teceu. Em seguida, ele trocou o osso por um pedaço de carne, mas o papel continuou a pesar mais. Os dois homens, 
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envergonhados com a zombaria, continuaram com a brincadeira. Um grande pedaço de carne foi colocado na ba-

lança, mas o papel manteve-se mais pesado. 

O açougueiro examinou toda a balança, mas estava perfeita. 

- O que você quer minha boa mulher? Perguntou o açougueiro.  

- Precisarei dar a você uma perna inteira de carneiro?  

Colocou a grande perna de carneiro na balança, mas o papel superou o peso da carne. Mais carne foi colo-

cada naquele prato e, novamente, o peso permaneceu no lado do papel. Aquilo impressionou tanto o açougueiro, 

que ele converteu-se no mesmo instante e prometeu oferecer à mulher, dali por diante, a sua ração diária de carne. 

O capitão deixou o açougue transformado e tornou-se um ardente frequentador da Missa diária. Dois de 

seus filhos ordenaram-se sacerdotes; um deles como jesuíta e o outro como padre do Sagrado Coração. 

E padre Stanislaus termina o seu testemunho, dizendo:  

-"Eu sou aquele religioso do Sagrado Coração e o capitão era meu pai".  

Desde aquele instante, o capitão passou a assistir à Santa Missa diariamente e seus filhos foram educados, 

seguindo seu exemplo. Mais tarde, quando seus filhos tornaram-se sacerdotes, ele os advertiu para que celebrassem 

a Missa corretamente e todos os dias e para que nunca perdessem o Sacrifício da Missa, por alguma falta pessoal. 

 
Caro Leitor:  

 

Venha participar e “Assistir a Missa” na Ermida nos 2º e 4º domingos do mês. 

 
                                                                                                                               Editoria da Voz da Ermida 

 

 

CAMINHANDO COM SÃO PIO 
 

Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a 

vida e obra do Padre Pio.  

Padre  Pio: Corpo Incorrupto! 

 

 

 

O corpo incorrupto de Padre Pio exposto para venera-

ção pública (desde 2008). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_incorrupto
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
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O corpo de Padre Pio foi exumado a 20 de abril de 

2008 e colocado em exposição pública na cripta da 

Igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni 

Rotondo, como parte das comemorações dos 40 anos 

do seu falecimento. 

O corpo, sepultado em setembro de 1968, quatro dias 

depois da sua morte, foi exumado, no santuário de San 

Giovanni Rotondo, por uma comissão médica, e encon-

trado em bom estado de conservação, sem sinal dos 

famosos estigmas, que apareceram em 1911 e desapa-

receram pouco antes da sua morte. 

 

Dom José Saraiva Martins, prefeito da Congregação 

para as Causas dos Santos, disse que hoje se inaugurou 

“um período particularmente intenso de peregrina-

ção”, colocando em evidência o significado da morte e 

das relíquias. “Somos convidados a compreender que 

aquilo que se vê não é toda a existência”, indicou. 

O porta-voz dos capuchinhos, Frei Antonio Belpiede, informou 

que a equipe médica, que trabalhou na exumação do corpo do 

religioso revelou: “O corpo está bem conservado apesar dos 

40 anos de sua morte. Os ossos estão bem ligados, ainda 

existem tecidos em volta deles; porém, não existe nada de 

extraordinário ou miraculoso". Alguns esperavam milagres, 

mas não existem. Existe um corpo marcado pelo tempo.  

 

A única coisa realmente extraordinária relatou-me o Cardeal 

Saraiva Martins, é que quando se abre o caixão, normalmente, 

se sente um mau cheiro, e o cardeal perguntou a um dos 

membros da comissão médica, Dr. Nazareno Gabrieli, como se 

explica esta falta de mau cheiro, e este respondeu: 

“Excelência, deve explicar o senhor, porque não estamos à 

altura”.  

 

Aguardando a Ressurreição da carne… 

 

Romanos 8,11–E, se o Espírito daquele que dentre os mortos 

ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos 

ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mor-

tais, pelo seu Espírito que em vós habita. 

Tess 4,16 – Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alari-

do, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que 

morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 

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

 

A PALAVRA DO PASTOR 

 

OBRAS DE MISERICÓRDIA CORPORAIS 

       O Jubileu do Ano Santo da Misericórdia tem como 

tema: “Misericordiosos como o Pai”. É um convite a 

todos os cristãos e pessoas de boa vontade a exercita-

rem as obras de misericórdia corporais e espirituais.  

      Vejamos as Obras de Misericórdia Corporais: 

1 – Dar de comer aos famintos. Esta é missão dada 

pelo próprio Cristo (Lc 9,13). Ao dar de comer, recor-

damos o gesto da Eucaristia que gera comunhão entre 

aquele que têm fome e o que possui o pão. 

2 – Dar de beber aos que têm sede. Com a falta de á-

gua, nos damos conta de sua fundamental importância. 

Dar de beber não se restringe ao gesto estrito, mas se 

estende à consciência do cuidado da nossa “Casa Co-

mum (a Terra): nossa responsabilidade”. 

3 – Vestir os nus. É um ato ligado à dignidade do nosso 

corpo. O gesto de cobrir o corpo não significa que nos 

envergonhamos dele, mas, antes pelo contrário, expres-

sa respeito, por ser ele o templo de Deus. 

4 – Acolher o estrangeiro. Jesus se fez estrangeiro no 

Egito e podia encontrar abrigo entre os seus amigos na 

casa de Marta, Maria e Lázaro. A Igreja deve ser casa 

acolhedora para todos os que sofrem com a necessida-

de de ter que deixar sua terra em busca de melhores 

condições de vida. 

5 – Visitar os enfermos. Deus não suprime o sofrimen-

to, mas dá-lhe sentido redentor. A experiência do so-

frimento faz maturar quem o experimenta e quem se 

http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Rotondo
http://pt.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Rotondo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
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coloca misericordiosamente ao lado do enfermo. Como 

é importante ajudar, escutar e orar! 

6 – Visitar os encarcerados. É sinal de que depositamos 

nossa confiança no julgamento misericordioso de Deus 

e de que não perdemos a esperança na pessoa humana. 

Quem errou precisa ser ajudado, orientado e amado. 

7 – Sepultar os mortos. É estar junto aos que sofrem 

com a morte de um ente querido, chorar sua dor e ser 

presença de esperança. Os cristãos caminham, sem 

temor, para o encontro com o Ressuscitado. Nossa fé 

aponta para novos horizontes. 

       Todas as vezes que um fiel praticar uma ou mais 

dessas obras, pessoalmente, obterá a indulgência jubi-

lar que é uma graça especial para o Jubileu do Ano 

Santo da Misericórdia. As condições para receber a 

indulgência são: percorrer o caminho da misericórdia 

visitando uma igreja Matriz; realizar o Sacramento da 

Penitência; receber a Eucaristia; orações nas intenções 

do Papa e a realização de obras de misericórdia. 

 

       + Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano 

de Santa Maria/RS. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES NA ERMIDA 

 A Ermida está aberta para visitação todos os 

dias das 8 às 18 horas. 

As celebrações previstas para o mês de feverei-

ro: dia 14 e dia 28, às 15 horas com a reza do terço e 

15:30 horas com a celebração eucarística. 

 

Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 

"O impulso de permanecer em paz eternamente é 

bom e santo, mas é preciso modificá-lo com a com-

pleta resignação à Vontade Divina." 

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

 

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

