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Ano XIII - nº 11 – novembro 2016                                                    Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 

 

 

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 
 
 

11ª Peregrinação em honra a São Pio de Pietrelcina 

 

  Estava prevista para acontecer no dia 27 de novembro de 2016, mas, devido às condições climáticas 

desfavoráveis, foi transferida para o dia 04 de dezembro de 2016. Mesmo com as chuvas de sábado e do domingo 

ao amanhecer, foi realizado, com muito sucesso este grande evento de fé e devoção. 

   As Celebrações Eucarísticas, da manhã e da saúde à tarde foram rezadas na Ermida, que esteve su-

perlotada, nas duas ocasiões.  

Além da transmissão ao vivo pela Rádio São Roque de Faxinal do Soturno e pela Rádio Integração 

de Restinga Sêca, o sistema de som da Ermida proporcionou que as pessoas pudessem acompanhar as celebrações, 

do lado de fora da Ermida. 

Os devotos que participaram desta peregrinação viveram momentos de muita fé e puderam renovar a 

esperança de uma vida plena calcada no evangelho de Jesus e na vida e obra de São Pio. 

 Padre Pio colocou no vértice de sua vida e do seu apostolado a cruz do Senhor, como sua força, sa-

bedoria e glória. Abrasado de amor por Jesus Cristo, como Ele, se configurou, imolando-se pela salvação do mun-

do. Foi tão generoso e perfeito no seguimento e na imitação de Cristo crucificado que poderia ter dito como o após-

tolo Paulo: “Estou crucificado com Cristo; já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.” 

Incessantemente, em seu ministério, serviu aos homens e mulheres que a ele acorriam em número 

sempre maior, gerando uma multidão de filhos e filhas espirituais. 

 

        Editoria da Voz da Ermida. 
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Celebração Eucarística da manhã  

 
A Celebração Eucarística da manhã foi presidida pelo 

Padre Jerônimo José Brixner, responsável pelas ativi-

dades religiosas da Ermida. 

 

 
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebração Eucarística da tarde  
 

A Celebração Eucarística da tarde, com motivação para 

a saúde, foi presidida pelo Padre Vanderlei Cargnin, 

Reitor da Casa dos Enfermos dos padres palotinos de 

Santa Maria/RS 
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Decoração da Ermida 
    

A Ermida recebeu uma decoração especial para o even-

to. Cem rosas vermelhas foram doadas e embelezaram 

o altar. 

 
 

 
 

  
 

 

                

 

 

 

CAMINHANDO COM SÃO PIO 

 
Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer  

a vida e obra do Padre Pio.  

 

Mais um belo relato sobre a vida do Padre Pio.    
(Do  livro e-book “Padre Pio Crucificado Por Amor”) 

 

(continuação da edição passada) 

 

Com isso dá para ter uma ideia de como ele 

sempre viveu conforme as leis de Deus, desde peque-

no.  

Tanto que a brincadeira favorita dele era montar 

presépios durante o ano todo, e não só no período de 

Natal.  

Aos 5 anos, viveu suas primeiras experiências 

sobrenaturais.  

Eram diversas aparições de Nosso Senhor e de 

Nossa Senhora, além de tentações e situações aterrori-

zantes que assustariam qualquer criança, mas para o 

menino pareciam absolutamente normais.  

Ele realmente acreditava que qualquer pessoa 

era capaz de ter esses encontros com o sobrenatural.  

          Sua ligação com Nosso Senhor Jesus Cristo e 

Maria Santíssima era tão grande que, em uma dessas 

visões, mais precisamente em 1918, quando pela pri-

meira vez o Padre Pio recebia as dolorosas Chagas de 

Cristo, eram Eles que estavam presentes.  

E desde então, o padre ficou conhecido no 

mundo todo como o “Frei” estigmatizado.  

Mas isso fica para uma outra parte do livro. 

Agora, vamos continuar a descobrir quem era esse me-

nininho tão especial.  

Em 1903, quando ele tinha 16 anos de idade, 

entrou como clérigo na ordem dos Capuchinhos em 

Morcone, que conservam com austeridade as Regras 

Franciscanas:  
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Pobreza, Castidade e Obediência - votos que os 

acompanham até o último dia de suas vidas. E com 

Santo Padre Pio não foi diferente.  

Foi nesse momento que adotou o nome de “Frei 

Pio”. O tempo passou, ele terminou o noviciado e fez 

os votos simples, em 1904. 

E em 10 de agosto de 1910 foi ordenado sacer-

dote na Catedral de Benevento. 

 

 Assim era Padre Pio na época do convento. 

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

 

 

 

 

A PALAVRA DO PASTOR 

 

OLHOS ATENTOS NA BÚSSOLA 

Sempre é uma curiosidade conhecer a cabine de 

comando dum avião. Quem teve o privilégio, com cer-

teza constatou o panorama que se observa: amplo, con-

fortável e plenamente visível pela carlinga de vidro. 

Mas o que é importante para pilotar um avião? 

Evidentemente há todo um longo preparo técnico, teó-

rico e prático. Para se fazer uma viagem direta e segu-

ra, antes de tudo, é necessário orientar a bússola na 

direção do ponto de chegada. Depois, durante o percur-

so, será preciso vigiar para que o avião não desvie da 

sua rota. 

Fazendo um paralelo para dentro de nós mesmos, 

na viagem da vida, é necessário fixar com precisão a 

rota, o caminho da vida que é Jesus. No decorrer dessa 

viagem, é preciso permanecer fiel a Ele, seguindo a 

rota do amor.  

O que significa ou no que implica esta atitude? 

Significa abraçar todas as dores da própria existência. 

Significa colocar em prática o amor, adequando nossa 

vida sempre na vontade do Senhor. Amar Jesus se en-

tende conhecer a caridade, descobrir como se faz para 

amar os próximos até ao ponto de dar a vida, se for 

preciso. Significa viver todas as virtudes, como Jesus 

viveu até dar sua vida. 

Numa viagem de avião, não nos deparamos com 

as surpresas das curvas, nem afrontamos montanhas 

porque voamos no espaço aéreo e o piloto coloca o 

aparelho numa altitude correta. Assim mesmo, às ve-

zes, surgem os solavancos e é preciso apertar nova-

mente os cintos e permanecer sentados e sem nenhuma 

circulação no avião. Na viagem da vida ocorre algo 

parecido. “Os imprevistos não nos assustam, nem sen-

timos muitos esforços da subida, porque, por Jesus, 

surpresas, cansaços e sofrimentos já são todos previs-
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tos e superados” (C. Lubich, Rocca di Papa, 

05/01/1984). 

Quando ocorrem surpresas, precisamos apontar 

fixamente a rota, a bússola para Jesus e permanecer 

fiéis a Ele. Mas como isso acontece? De manhã, ao 

despertarmos, já apontamos nossa agulha para o Se-

nhor e digamos: “Eis-me aqui!” Durante o dia, de vez 

em quando, damos uma olhada para ver se a rota está 

segura. Se o avião de nossa vida, de nossas atitudes, 

não estiver na rota certa, corrijamos a rota com um 

novo: “Eis-me aqui!” e se prossegue... (Ibidem). 

Se fizermos a viagem de nossa vida com o olhar 

fixo em Jesus, teremos certeza de atingir a meta com 

sucesso. Os nossos heróis na fé, os santos, nos teste-

munharam este caminho e atingiram a meta. Além dis-

so veremos nossa vida produzir abundantes frutos para 

a glória do Senhor e o bem de nossas comunidades, 

famílias e sociedade. 

  + Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de 

Santa Maria/RS. 

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

 

ATIVIDADES NA ERMIDA 

 

A Ermida está aberta para visitação todos os di-

as das 8 às 18 horas. 

 

As celebrações previstas para o mês de dezem-

bro:  

Dia 11, às 15 horas com a reza do terço e 15:30 

horas com a celebração eucarística. 

 

Dia 21, às 20 h Celebração Eucarística de Natal 

com a participação do Coral Santa Cecília de Faxinal 

do Soturno. 

Após a celebração um concerto com músicas 

natalinas. 

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

 

Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 

 

"Uma fé viva, uma crença cega e a total  

adesão à autoridade constituída por Deus sobre ti: 

isto forma a luz que orienta os passos do povo de 

Deus no deserto". 

 

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

 

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

