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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Padre Pio de Pietrelcina e o Santo Rosário
Dentre as muitas devoções de Padre Pio de Pietrelcina, pode-se destacar a devoção a Nossa Senhora do Rosário. Um filho espiritual disse: Padre Pio, faça um plano de oração para a minha vida. Padre Pio respondeu-lhe:
"Meu filho, o melhor plano de oração é o santo rosário!" Segundo Padre Pio, “o Santo Rosário é uma repetição de
Ave-Marias, com as quais se pode bater, vencer e destruir todos os demônios do inferno”. Padre Pio enfrentou muitas dificuldades e obstáculos em sua vida e cultivou a fé em Deus, recorrendo a Nossa Senhora, através do Santo
Rosário. São Pio de Pietrelcina e grandes santos da Igreja rezavam o rosário todos os dias e estimulavam para que
todos o fizessem. Em várias aparições, como em Fátima, Nossa Senhora pediu que se rezasse o terço ou o rosário.
"Nossa Senhora do Rosário (ou Nossa Senhora do Santo Rosário ou Nossa Senhora do Santíssimo Rosário)
é o título recebido pela aparição mariana a São Domingos de Gusmão em 1208 na igreja de Prouille, em
que Maria dá o rosário a ele.
Em agradecimento pela vitória da Batalha de Muret, Simon de Montfort construiu o primeiro santuário dedicado a Nossa Senhora da Vitória. Em 1572, Papa Pio V instituiu "Nossa Senhora da Vitória" como uma festa
litúrgica para comemorar a vitória da Batalha de Lepanto. A vitória foi atribuída a Nossa Senhora por ter sido feita
uma procissão do rosário naquele dia na Praça de São Pedro, em Roma, para o sucesso da missão da Liga Santa contra os turcos otomanos no oeste da Europa. Em 1573, Papa Gregório XIII mudou o título da comemoração
para "Festa do Santo Rosário" e esta festa foi estendida pelo Papa Clemente XII à Igreja Católica. Após as reformas do Concílio Vaticano Segundo a festa foi renomeada para Nossa Senhora do Rosário. A festa tem a classificação litúrgica de memória universal e é comemorada dia 7 de outubro, aniversário da batalha" (Wikipédia).
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Depois dessa síntese da história do Santo Rosário e da devoção de Padre Pio a ele, tenhamos presente ainda
essas palavras desse grande devoto de Nossa Senhora. Dizia Padre Pio: “Amai Nossa Senhora e tornai-A amada.
Rezai sempre o seu Rosário e divulgai-o”.
Referência: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Nossa Senhora do Rosário. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Ros%C3%A1rio>. Acesso
em: 30 set. 2016.

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.

No dia 23 de setembro, dia da morte do Padre Pio, é o
dia em que a Igreja comemora Festa Litúrgica de São
Pio de Pietrelcina.
Em vista desta data marcante para todos os católicos e
em especial para os devotos de São Pio aqui da região
e do Estado do RS, a comemoração na Ermida do Cerro Comprido em Faxinal do Soturno/RS, aconteceu no
dia 25/09, com a Celebração Eucarística programada
para aquela data.
Foi um momento de muita fé e contou com a presença
de mais de 150 devotos que participaram fervorosamente da celebração, lembrando a passagem do 48º
aniversário da morte do Padre Pio.

2

A PALAVRA DO PASTOR
ANO NACIONAL MARIANO
A Comissão especial para as celebrações do Centenário de Fátima e os 300 anos de Aparecida apresen-

Padre Jerônimo José Brixner lembrou a trajetória do
apostolado do Padre Pio, até sua morte em 23 de setembro de 1968.
São Pio foi canonizado no dia 16 de julho de 2002, na
Praça de São Pedro, pelo Papa João Paulo II, na presença de mais de 300.000 pessoas.
No mês de março de 2008 foi feita a exumação do cor-

tou, na última Conferência dos Bispos, a proposta de
que o ano de 2017 fosse um Ano Mariano. A Conferência dos Bispos realizada em Aparecida, de 06 até 15
de abril de 2016, aprovou e proclamou o Ano Nacional
Mariano para todo Brasil a ser celebrado de 12 de outubro de 2016 até 11 de outubro de 2017. A Igreja no
Brasil está feliz com a proclamação deste Ano Nacional Mariano.
As dioceses e arquidioceses brasileiras, com suas
características e criatividades, deverão se organizar
para as comemorações do Ano Nacional Mariano.

po do Padre Pio, que foi encontrado incorrupto. No dia
24 de abril de 2008, 15 mil pessoas peregrinaram à San
Giovanni Rotondo, sul da Itália, para assistir à cerimônia que antecedeu a exibição dos restos mortais do Padre Pio, um dos santos mais venerados do país. A ini-

“Como no episódio da pesca milagrosa narrada
pelo Evangelho, também os nossos pescadores passaram pela experiência do insucesso. Mas, também eles,
perseverando em seu trabalho, receberam dom muito
maior do que poderiam esperar: ‘Deus ofereceu ao

ciativa assinalou a passagem do 40º aniversário da
morte de São Pio.

Brasil a sua própria Mãe’ (Papa Francisco). Tendo acolhido o sinal que Deus lhes tinha dado, os pescadores
tornam-se missionários, partilhando com os vizinhos a
graça recebida. Trata-se de uma lição sobre a missão
da Igreja no mundo: ‘O resultado do trabalho pastoral
não se assenta na riqueza dos recursos, mas na criatividade do amor’ (Papa Francisco).
A celebração dos 300 anos de Aparecida é ocasião para uma grande ação de graças. As dioceses do
Brasil, desde 2014, se preparam, recebendo a visita da
imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que

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

percorre cidades e periferias, lembrando aos pobres e
abandonados que eles são os prediletos do coração
misericordioso de Deus.
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O Ano Nacional Mariano, certamente, vai fazer
crescer ainda mais o fervor desta devoção e da alegria
em ‘fazer tudo o que Ele disser’ (cf. Jo 2,5).

Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando

Todas as famílias e comunidades são convidadas
a participar intensamente desse Ano Mariano” (Men-

mas nós insistimos em não responder e em

sagem da Presidência da CNBB, 01/08/2016).
O Brasil todo ficará na expectativa da visita prometida pelo Papa Francisco durante a Jornada Mundial
da Juventude ocorrida em julho de 2013. Com certeza
o Ano Nacional Mariano, e a possível vinda do Papa
Francisco ao Brasil, será um momento histórico de fé,
de maior vivência dos valores do Evangelho pela sociedade, comunidades e famílias.
Que a Mãe de Jesus, e nossa Mãe, nos ajude a
progredir como discípulos(as) e missionários (as) de
Jesus!
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS.

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

esta frase de São Pio:

"Deus está entre nós e nos chama;

não vê-Lo, porque preferimos ficar absortos em
nossos próprios interesses".

**************************************
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.

ATIVIDADES NA ERMIDA
A Ermida está aberta para visitação todos os dias das 8 às 18 horas.
As celebrações previstas para o mês de outubro:
Dia 09, às 15 horas com a reza do terço e 15:30
horas com a celebração eucarística.
Dia 23, às 15 horas com a reza do terço e 15:30
horas com a celebração eucarística.

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