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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
São Pio de Pietrelcina e a perseverança

A perseverança é uma qualidade vivida e ensinada nos Evangelhos, em Cartas do Novo Testamento e por
muitos santos. Pela perseverança a pessoa persiste em alcançar objetivos em sua vida, enfrentando, muitas vezes,
obstáculos e forças contrárias. Jesus pede aos apóstolos e a todos os que quiserem segui-lo que sejam perseverantes
(Cf. Mt 10,17-22). São Tiago, em sua carta dirigida às doze tribos da Dispersão, assim se refere à perseverança:
"Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes
que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma" (Tg 1,2-4).
Entre os santos que viveram e ensinaram a atitude da perseverança encontramos São Pio de Pietrelcina. Em
sua vida, São Pio precisou ser perseverante diante de sofrimentos porque passou e na sua missão de padre, especialmente nas celebrações dos sacramentos da Eucaristia e da Confissão. São Pio de Pietrelcina pede às pessoas que
sejam perseverantes, lembrando o que Jesus disse no Evangelho.
Assim rezou Padre Pio, a propósito da perseverança: “Que Jesus e Maria sejam sempre louvados”!
Jesus nos disse no Evangelho que o prêmio é destinado não a quem começa bem, nem a quem continua no
caminho do bem por certo tempo, mas a quem persevera até o fim.
Portanto, quem começou, procure perseverar sempre melhor. Quem está prosseguindo, procure chegar até o
fim. E, quem desgraçadamente não começou ainda, ponha-se no caminho correto.
Esforcemo-nos todos em perseverar.
Sei que é uma tarefa bastante difícil. Porém, com o exemplo dos santos e com o auxílio da Virgem Santíssima, a graça de Deus, que está sempre pronta para quem a procura, nunca nos faltará.
Por isso, revistamo-nos de constância, de paciência e de perseverança.
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E, então, se verificará em nós aquilo que o próprio Jesus nos disse no Evangelho: “Aquele que persevera até
o fim, esse se salvará”!
Desejo a todos uma boa noite, cheia de graças e de bênçãos.
E uma benção muito especial não somente a vocês, mas a todos aqueles que estão nos seus corações; especialmente às suas famílias e as pessoas a quem vocês querem bem.
Mas, de modo especial, uma benção aos pobres doentes e aos sofredores. Que o Senhor infunda neles coragem e perseverança, e lhes dê saúde.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Que Jesus e Maria sejam sempre louvados!
(http://www.padrepiogroup.com/oraccedilotildees.html).
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

Senhores e irmãos em Cristo, a Casa Alívio do Sofri-

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

mento está pronta. Agradeço aos benfeitores que, de
diversas parte do mundo, colaboraram. Esta é uma
criatura que a Divina Providência, com a ajuda de
vocês, criou.

Casa do Alívio do Sofrimento
No campo da caridade social, esforçou-se por
aliviar os sofrimentos e misérias de tantas famílias,
principalmente com a fundação da Casa Sollievo della
Sofferenza (Casa Alívio do Sofrimento), que foi inaugurada no dia 5 de Maio de 1956.
Trata-se de um dos hospitais mais importantes
da Itália. Era a realização de um sonho por ele cultivado, desde há muito tempo, depois de ter visto a triste
situação de tantos doentes que, naqueles anos dolorosos da guerra e de pós-guerra, não tinham assistência

As crônicas nos dizem que padre Pio já tinha
pensado em criar um hospital em 1940, chamando-o,
na época de seu projeto, de “Casa Alívio do Sofrimento”, mas a declaração de guerra de 10 de junho de 1940
impediu tudo. Só em 1946 ele pôde constituir a sociedade encarregada de iniciar os trabalhos. A princípio,
foi inaugurada com 300 leitos. Hoje, o hospital já possui 1000 leitos e, a cada dia, surgem outras necessidades.

adequada. No dia da inauguração, ao fim de um longo

O padre de Pietrelcina quis colocar no hospital
os melhores materiais de construção. As paredes todas
são decoradas com mosaicos manuais feitos um a um

caminho de obstáculos de diversos gêneros, o Santo de
Pietrelcina, visivelmente comovido e feliz, dizia ao
grande número de pessoas que estavam presentes:

pelas mulheres da região. Há pilares de mármore com
diversas cores, imagens sacras, capelas, flores e quadros. Este conjunto artístico gera a sensação de bem2

estar, tornando-o, de fato, uma casa para o doente em

como um grande Mestre em São Paulo, no Rio de Ja-

tratamento.

neiro, no Espírito Santo e por onde passava. Agregava
pessoas ao seu redor, provocando o crescimento da
população e transformando o simples aldeamento em
vila e, depois, em cidade.

Hoje, o hospital atende cerca de 50 mil pacientes de diversas partes da Itália em busca do alívio de
suas dores. Eles recebem não apenas o atendimento
médico, mas a atenção e o amor de todos aqueles que
lá trabalham.

***********************************
A PALAVRA DO PASTOR
ANCHIETA, APÓSTOLO DO BRASIL.
No dia 9 de junho comemora-se São José de Anchieta, o Apóstolo do Brasil. José de Anchieta era religioso jesuíta, nascido nas espanholas Ilhas Canárias em
1.534. Com 19 anos veio ao Brasil para ser missionário
trazendo a Palavra de Deus aos nativos e a todos os
habitantes do início da colonização portuguesa.
Durante seu trabalho missionário escreveu cartas,
sermões, poemas, peças teatrais e a Gramática Tupi,
usada pelos jesuítas. Em suas cartas detalhava a geografia, a flora, a fauna e registrou fatos importantes e
realidades do dia a dia do Brasil colonial.
O sacerdote José de Anchieta se tornou famoso
pelas suas viagens missionárias e pela sua poesia “Poema para a Virgem Maria”, escrito nas areias das praias de Iperoig. Mostrava-se missionário amoroso, caritativo, praticante do perdão e chegando até ao limite do
martírio, oferecendo-se para ser refém dos índios tamoios e praticando a arte da diplomacia mesmo correndo risco da própria vida.
José de Anchieta era bom enfermeiro, farmacêutico e fundador de hospital. Aprendeu junto aos pajés o
uso de ervas, raízes e argila para a cura das pessoas.
Atendia os doentes, não só espiritualmente, mas também cuidando de suas doenças físicas. Distinguiu-se

Nosso incansável missionário José de Anchieta
possuía a capacidade de ser bondoso e firme ao mesmo
tempo. Trabalhou para que o Brasil não fosse dividido
na época entre portugueses e franceses, mas fosse uma
única pátria e com a mesma fé.
Pe. José de Anchieta faleceu aos 63 anos em Reritiba, atual Anchieta, Espírito Santo. Os índios levaram
seu corpo numa viagem de 80 quilômetros até Vitória,
onde foi sepultado. Na Missa de corpo presente, recebeu a coroa da glória quando foi chamado de “Apóstolo do Brasil”. Foi beatificado pelo Papa São João Paulo
II, em 22 de junho de 1980, e canonizado pelo Papa
Francisco, no dia 3 de abril de 2014.
No Estado do Espírito Santo, anualmente se faz a
caminhada “Nos Passos de Anchieta”, com saída de
Vitória até Anchieta pela costa marítima. Grande número de pessoas homenageiam este grande missionário
com a caminhada de quatro dias para agradecer a Deus
e pedir que, “a exemplo do Bem Aventurado José de
Anchieta, ‘Apóstolo do Brasil’, sirvamos fielmente ao
Evangelho”.
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS.
COMEMORAÇÃO NASCIMENTO DE SÃO PIO
No dia 22 de maio aconteceu a comemoração da data
de nascimento do Padre Pio ocorrida no dia 25 de maio
de 1887, há 129 anos.
Uma celebração eucarística foi realizada às 10:30 horas
com grande participação de mais de 150 devotos.
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Ao meio dia todos participaram de um almoço de confraternização na Casa do Peregrino.
Confira algumas imagens do evento.
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ATIVIDADES NA ERMIDA
A Ermida está aberta para visitação todos os dias das 8 às 18 horas.
As celebrações previstas para o mês de junho:
Dia 12, às 15 horas com a reza do terço e 15:30
horas com a celebração eucarística.
Dia 26, 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:

“Em tudo o que você fizer,
seja sempre humilde, guardando zelosamente
a pureza de seu coração e a pureza de seu corpo”.

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

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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