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ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Padre Pio de Pietrelcina e as Bem-aventuranças
Vivemos em um mundo em que se acentua a busca desenfreada de bens materiais, entendendo que os mesmos saciam plenamente as necessidades humanas. No entanto, o que se percebe é que quanto mais coisas as pessoas buscam e possuem, mais insatisfeitas e infelizes estão. Pode-se deduzir que as coisas materiais proporcionam
apenas momentos de satisfação, mas não uma satisfação plena.
Padre Pio de Pietrelcina ensina que a realização humana acontece na busca e no encontro do que é permanente e absoluto. Nesse sentido, pode-se concluir que somente um ser é permanente e absoluto: Deus. Por isso,
Padre Pio dizia: "Desapeguemo-nos passo a passo das coisas terrenas". Em contrapartida, ele afirmava: "Cada um
tem o que espera. Confie em Deus e você já terá muito!"
O ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada para o desapego às coisas materiais e a confiança em
Deus, padre Pio encontrava nas bem-aventuranças. Ele dizia: "A prática das bem-aventuranças não requer atos de
heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa". Padre Pio procurou
em sua vida observar as bem-aventuranças.
Observando a vida de padre Pio, podemos destacar algumas das bem-aventuranças que ele testemunha, como: a pobreza em espírito, a misericórdia, a pureza de coração, a promoção da paz e o sofrimento por causa do
Reino dos Céus. Isso tudo ele pregou e procurou vivenciar. Padre Pio acolhia humildemente a todos, especialmente
os pecadores, manifestando a eles a misericórdia de Deus.
Portanto, se a humanidade buscasse menos o apego às coisas materiais, que muitas vezes geram o egoísmo
e toda espécie de mal, e se apegasse mais a Deus e à prática das bem-aventuranças, teríamos um mundo mais justo
e fraterno, de mais vida para todos. Nesse sentido, possa São Padre Pio de Pietrelcina ser para a humanidade modelo e intercessor.
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.
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CAMINHANDO COM SÃO PIO
Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer
a vida e obra do Padre Pio.

O primeiro milagre que foi atribuído ao padre,
aconteceu em 1908.
Ele vivia em um convento que ficava em Montefusco, e em um determinado dia resolveu sair com

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

(continuação da edição passada)
O sobrenatural como aliado
O sobrenatural sempre foi muito presente na vida do padre Pio: milagres; curas; bilocações; conversões; clarividências, e é claro que não se pode deixar
de falar sobre os Santos Estigmas - as marcas mais
visíveis e dolorosas para o padre e incompreensíveis
para os homens. Vamos falar de cada uma dessas manifestações.

uma bolsa para colher castanhas

. Após colhê-las, en-

viou essa bolsa para sua tia Daria, que vivia em Pietrelcina. Ela muito grata, comeu tudo e guardou a
bolsa como lembrança. Alguns dias se passaram e
dona Daria estava procurando algo em uma gaveta, na
qual seu marido guardava pólvora.
Era noite e, para que pudesse enxergar, a senhora caminhava com uma vela em mãos. Não se sabe
como, mas em um segundo a gaveta estava pegando
fogo e Tia Daria tinha sido atingida. Ela avistou a bolsa
das castanhas e a colocou no rosto. Imediatamente a
dor tinha ido embora e nenhuma ferida restava em sua

.

O IMPOSSÍVEL? ELE DESCONHECIA.

face

Vamos começar pelos inúmeros milagres.

Outro milagre muito famoso do Padre incluía
Cleonice, uma de suas principais filhas espirituais.
Entenda como aconteceu: A senhora Cleonice Morcaldi, filha espiritual de Padre Pio disse:

Mas o que são milagres?
Milagres são eventos extraordinários que não
obedecem a ordem natural das coisas - eles superam
essa ordem.
Por exemplo, quando Deus cura uma pessoa
cega de nascimento por meio de um Santo, essa cura
transcende à ordem natural das coisas, pois de acordo
com ela a pessoa teria pouquíssimas chances de sarar.
Vale lembrar que o único autor dos Milagres é
Deus, embora Ele, na maioria das vezes, se utilize de
pessoas como meios ou agentes desses eventos.
Você já viu que o Padre Pio teve uma vida lotada de Milagres. Mas é preciso saber também que ele
sempre deixou claro para as pessoas que elas deveriam
ser gratas à Deus, e que ele, o Padre Pio, era só um
instrumento da vontade do Divino Senhor:
“É necessário perceber a mão de Deus que se
esconde por trás da mão do homem”. (São Pio de Pie-

“Durante a segunda guerra mundial meu sobrinho estava prisioneiro. Nós não tínhamos recebido
notícias durante um ano e todos acreditavam que ele
havia morrido. Os pais dele pensavam a mesma coisa.
Um dia a mãe dele foi ao Padre Pio e se ajoelhou em
frente ao frade que estava no confessionário e disse:
“Por favor, diga-me se meu filho está vivo. Eu não vou
embora se o senhor não me falar”. Padre Pio simpatizou-se com ela e tendo piedade de suas lágrimas disse:
- “Levante-se e fique tranquila”.
Alguns dias depois, eu não pude resistir diante
da dor dos pais, e assim decidi pedir um milagre ao
Padre Pio: - “Padre, eu vou escrever uma carta ao meu
sobrinho Giovannino. Eu só escreverei o nome dele no
envelope já que não sabemos onde ele está. O senhor e
seu Anjo da Guarda levarão a carta até ele”.

trelcina)
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Padre Pio não respondeu Escrevi a carta, e pus
em minha mesa, de noite, para entregá-la na manhã
seguinte ao Padre. Ao amanhecer para a minha grande
surpresa e medo, a carta não estava mais lá. Fui correndo ao Padre Pio para agradecer e ele disse: - “Dê
graças a Nossa Senhora”. Quase quinze dias depois
meu sobrinho respondeu a carta. Então, toda nossa
família ficou contente e grata a Deus e ao Padre Pio”

.

O grande milagre que foi responsável pela canonização de Santo Pio está relacionado com a cura de
um menino de 7 anos, Matteo Pio Colella, filho de um
médico que trabalhava no hospital fundado pelo Padre.
A criança tinha uma meningite fulminante. Quando
se encontrava em coma e sem nenhuma esperança, o
menino recebeu a visita de alguns frades capuchinhos
do convento onde viveu padre Pio. Após a visita, as
condições físicas do garoto melhoraram muito e, assim
que ele acordou do coma, disse ter visto um senhor
com barba branca e uma veste larga acastanhada, que
lhe disse: “Não te preocupes. Vais ficar curado rapidamente”

.

Porém, um lugar muito especial era o principal
local dos milagres realizados pelo Padre Pio: o Confessionário.
Isso veremos na próxima edição.

*************************************
A PALAVRA DO PASTOR
CARTA DO PAPA AOS JOVENS
Anunciando que em outubro de 2018 acontecerá
o Sínodo dos Bispos sobre o tema “Os jovens, a fé e o
discernimento vocacional” o Papa Francisco enviou
uma carta aos jovens no dia 13 de dezembro de 2016:
“Eu quis, diz o Papa, que vós estivésseis no centro da
atenção porque vos trago no coração”. O Papa apresen-

tou o Documento preparatório que confiou também
aos jovens como uma “bússola” para a preparação.
“Quando Deus disse a Abraão ‘Sai!’, o que é que
lhe queria dizer? Certamente, não fugir dos seus, nem
do mundo... Qual é para nós hoje esta nova terra, a não
ser uma sociedade mais justa e fraterna, à qual vós aspirais profundamente...?
Mas hoje, infelizmente, o ‘Sai!’ adquire inclusive
um significado diferente... Muitos de vós, jovens, estão
submetidos à chantagem da violência e são forçados a
fugir da sua terra natal. O seu clamor sobe até Deus,
como aquele de Israel...(cf. Êx 2, 23).
Desejo recordar-vos também as palavras que certo dia Jesus dirigiu aos discípulos, que lhe perguntavam: ‘Rabi, onde moras?’. Ele respondeu: ‘Vinde e
vede!’ (cf. Jo1, 38-39). Jesus dirige o seu olhar também a vós, convidando-vos a caminhar com Ele. Caríssimos jovens: encontrastes este olhar? Ouvistes esta
voz? Sentistes este impulso a pôr-vos a caminho? Estou convicto de que, não obstante a confusão e o atordoamento que dão a impressão de reinar no mundo,
este apelo continua a ressoar no vosso espírito para o
abrir à alegria completa. Mesmo quando o vosso caminho estiver marcado pela precariedade e pela queda,
Deus rico de misericórdia estende a sua mão para vos
erguer.
Na última Jornada Mundial da Juventude, em
Cracóvia, perguntei-vos várias vezes: ‘As coisas podem mudar?’. E juntos, vós gritastes um ‘Sim!’ retumbante. Aquele brado nasce do vosso jovem coração,
que não suporta a injustiça e não pode submeter-se à
cultura do descartável, nem ceder à globalização da
indiferença.
Um mundo melhor constrói-se também graças a
vós, ao vosso desejo de mudança e à vossa generosidade. Não tenhais medo de ouvir o Espírito que vos sugere escolhas audazes. Não hesiteis quando a consciência
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vos pedir que arrisqueis para seguir o Mestre. Também
a Igreja deseja colocar-se à escuta da vossa voz, da

FALE CONOSCO:

vossa sensibilidade, da vossa fé, até das vossas dúvidas
e das vossas críticas”.

A Voz da Ermida é um boletim informativo das atividades da

O Papa conclui sua carta: “Confio-vos a Maria de
Nazaré, uma jovem como vós, à qual Deus dirigiu o
seu olhar amoroso, a fim de que vos tome pela mão e
vos guie para a alegria de um ‘Eis-me!’ pleno e generoso (cf. Lc 1, 38)”.
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS.

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 fevereiro:
Dia 12 e 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:

"Quando você não consegue meditar
na Palavra de Deus, não deixe por isso de fazer
seu dever. Se as distrações forem muitas,
não desanime: faça a meditação da 'paciência', que
terá o mesmo valor para você."

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

4

