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Ano XIV - nº 03 – março 2017                                                    Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 

 

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 
 

Palavras de João Paulo II na canonização do Padre Pio 

 

 Padre Pio de Pietrelcina foi canonizado pelo Papa João Paulo II, no dia 16 de junho de 2002. Essa foi a ca-

nonização que reunião um dos maiores números de fiéis e devotos na Praça São Pedro, no Vaticano. João Paulo II 

conheceu pessoalmente esse frade capuchinho na época que era estudante em Roma. Coube a esse Papa a missão 

de beatificar e canonizar Padre Pio de Pietrelcina. Inclusive, João Paulo II tornou-se devoto de São Padre Pio de 

Pietrelcina. 

 Por ocasião da canonização do Padre Pio, o Papa João Paulo II destacou alguns aspectos que considerava 

importantes na vida daquele que estava sendo elevado à glória dos altares. O Papa iniciou sua homilia fazendo re-

ferência ao Evangelho lido naquela celebração, no qual se encontram essas palavras: "O Meu jugo é suave e o Meu 

fardo é leve" (Mt 11, 30). Inspirado nesse versículo, João Paulo II disse o seguinte: "As palavras dirigidas por Jesus 

aos discípulos, que acabamos de ouvir, ajudam-nos a compreender a mensagem mais importante desta solene cele-

bração”. De fato, podemos considerá-las, num certo sentido, como uma magnífica síntese de toda a existência do 

Padre Pio de Pietrelcina, hoje proclamado santo. 

 A imagem evangélica do "jugo" recorda as numerosas provas que o humilde capuchinho de San Giovanni 

Rotondo teve que enfrentar. Hoje contemplamos nele como é suave o "jugo" de Cristo e verdadeiramente leve o 

seu fardo quando é carregado com amor fiel. “A vida e a missão do Padre Pio testemunham que as dificuldades e 

os sofrimentos, se forem aceitos por amor, transformam-se num caminho privilegiado de santidade, que abre pers-

pectivas de um bem maior, que só Deus conhece". 

 Na sequência da homilia, o Papa ampara-se em um versículo da Carta aos Gálatas, que diz: "Quanto a mim, 

Deus me livre de me gloriar a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo" (Gl 6, 14). O Papa relacionou a vida 

do Padre Pio com essas palavras de São Paulo, ressaltando o seguinte: "Não é porventura precisamente a "glorifi-

cação da Cruz" o que mais resplandece em Padre Pio?” Como é atual a espiritualidade da Cruz vivida pelo humilde 

Capuchinho de Pietrelcina! O nosso tempo precisa redescobrir o valor para abrir o coração à esperança. 
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 Em toda a sua existência, ele procurou conformar-se cada vez mais com o Crucificado, tendo clara consci-

ência de ter sido chamado para colaborar de modo peculiar na obra da redenção. “Sem esta referência constante à 

Cruz não se compreende a sua santidade". 

 Essas são algumas das palavras do Papa João Paulo II, por ocasião da Canonização do Padre Pio de Pietrel-

cina. Que elas possam inspirar-nos para sermos sempre mais devotos e imitadores desse grande santo que marca a 

história da Igreja. 
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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) 

 

VIDAS DESENGANADAS PELO HOMEM, MAS 

SALVAS PELO SANTO.  
 

Padre Pio também restituiu a saúde de muitas 

pessoas.  

Em uma dessas ocasiões, em 1950, um senhor 

apresentou-se com sua sogra, que tinha a necessidade 

de operar o seio esquerdo, já que ela estava com cân-

cer.  

Alguns meses depois ela precisou operar tam-

bém o seio direito, uma vez que o câncer havia se dis-

seminado em seu organismo.  

Os médicos já diziam que ela não viveria 

mais que 4 meses.  

Em Milão, esse senhor ficou sabendo sobre o 

Padre Pio e, imediatamente, viajou para San Giovanni 

Rotondo para pedir para que ele fizesse com que sua 

sogra se recuperasse. Padre Pio suspirou algumas vezes 

e disse:  

“Nós temos que rezar. Todo o mundo tem 

que rezar. Ela se recuperará”.  

E foi o que aconteceu.  

Pouco após a segunda cirurgia ela estava cura-

da, e viajou até San Giovanni Rotondo para agradecer 

pessoalmente ao Padre, que ao vê-la sorriu e disse:  
“Entre em paz, minha filha. Entre em paz”.  

E a sogra desse homem, que tinha como expec-

tativa de vida 4 meses, viveu outros 19 anos.  

Outro milagre de cura aconteceu com um rapaz 

que estava com o joelho inchado com muita dor na 

perna: Meu joelho esquerdo inchou há dias e eu tive 

uma dor muito grande na perna. O doutor tinha me 

falado que a situação era muito séria e tinha me recei-

tado muitas injeções.  
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  Antes de começar o tratamento, quis conversar 

com Padre Pio. Depois de fazer minha confissão, eu 

falei com ele sobre meu joelho e lhe pedi que rezasse 

por mim. Quando eu ia partir de San Giovanni Roton-

do, de tarde, desapareceu a dor.  
Eu observei meu joelho e notei que não estava 

mais inchado! Estava do mesmo tamanho que o direito. 

Assim, eu corri ao Padre Pio para lhe agradecer imedi-

atamente. Ele disse:  
“Você não tem que me agradecer. Você tem 

que agradecer ao Nosso Deus!’ Depois, ele 

acrescentou sorrindo ‘Fale para o seu doutor 
que ele pode guardar as injeções”. 

 

LÁ E CÁ: ELE ESTAVA EM DOIS LUGARES 

AO MESMO TEMPO.  

 

A bilocação é um milagre que pode ser definido 

como a presença simultânea da mesma pessoa em dois 

lugares diferentes.  

Muitos santos da Igreja Católica tiveram o ca-

risma da bilocação, e Padre Pio foi um deles.  

Várias testemunhas oculares o viram em luga-

res diferentes, em bilocação.  

São Luís Orione, contemporâneo do Padre Pio, 

falou sobre isso:  

“Eu estava na igreja de São Pedro em Roma, 

para assistir à celebração da beatificação de 

Santa Teresa. Também estava Padre Pio (ape-

sar dele estar ao mesmo tempo no convento 

dele), eu o vi, ele estava sorrindo e vinha em 

minha direção pela multidão, mas quando eu 

estava perto, desapareceu”.  

Outro milagre de bilocação do Padre Pio acon-

teceu em 1951, quando ele celebrava uma missa em 

um convento na Checoslováquia.  

Assim que a missa terminou, as freiras foram 

para a sacristia para oferecer ao Padre Pio um café e 

lhe agradecer pela visita inesperada, mas o que aconte-

ceu é que elas não acharam mais o padre na sacristia.  

As freiras perceberam que Padre Pio tinha esta-

do lá em bilocação! 

ATRAVÉS DOS MILAGRES, ELE TRANSFOR-

MAVA OS CORAÇÕES. 

Falar em Padre Pio e não falar em Conversão é 

impossível.  

E para provar esse fato de uma vez por todas, 

você conhecerá mais um milagre:  

A mãe de um sacerdote ortodoxo, Victor, da 

Romênia estava com um câncer terminal. Um dia, ela 

se deparou com um quadro de Padre Pio e perguntou 

ao seu filho quem era.  

Após a explicação, o sacerdote percebeu que 

sua mãe, Lucrécia, começou a se sentar todos os dias 

na frente do quadro, e conversava com ele, como se 

falasse com uma pessoa. Assim, passaram-se os dias. 

Duas semanas depois, dona Lucrécia e seu filho foram 

ao hospital, pois ela precisava realizar mais um exame.  

Para a surpresa dos dois, e ainda mais dos mé-

dicos, o câncer havia desaparecido completamente.  

Esta mulher ortodoxa havia pedido a interces-

são de Padre Pio e este respondeu.  

Este feito percorreu toda a família, inclusive o 

filho sacerdote ortodoxo, e portanto não católico: 

“A cura milagrosa de minha mãe realizada 

pelo Padre Pio em favor de uma mulher orto-

doxa me chamou a atenção”. 

Padre Pio que já não era um desconhecido para 

ele, deste momento em diante o fascinou.  
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Começou a ler mais e mais sobre a vida do Pa-

dre, e algo começou a mudar em Victor.  

Contou sobre o milagre de sua mãe aos seus pa-

roquianos e todos ficaram admirados, pois a mãe de 

Victor era bem conhecida por eles:  

“Todos conheciam a minha mãe e sabiam que 

havia ido à Itália para tentar uma intervenção 

cirúrgica, e que logo voltou para casa curada, 

sem que nenhum médico a tivesse operado”.  

Este milagre converteu não somente a família 

de Victor e Lucrécia, mas toda a comunidade ortodoxa!  

Graças ao Padre Pio, Victor e 350 pessoas de 

sua paróquia decidiram se converter ao Catolicismo.  

Hoje pertencem ao rito Greco-Católico da Ro-

mênia. Suas vidas foram transformadas.  

Além dessa conversão, essas pessoas foram a-

inda mais além: construíram uma igreja dedicada ao 

Padre Pio e, seguindo os passos do santo, fundaram o 

“pequeno San Giovanni Rotondo” - um hospital que 

atende enfermos em fase terminal, pessoas sem recur-

sos e idosos abandonados. 

                   Continua na próxima edição. 

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

 

A PALAVRA DO PASTOR 

 

A VIAGEM CHAMADA VIDA 

         Numa de suas palestras em Londres, o investidor 

indiano Ratan Naval Tata, apresentou alguns pontos 

interessantes que podem nos ajudar para nossos valo-

res,  relacionamentos e até alimentação. 

        Diz ele:  

         1º) Não eduque seus filhos para serem ricos. E-

duque-os para serem felizes. Assim, quando crescerem, 

eles saberão o valor das coisas e não apenas o seu pre-

ço. 

         2º) Coma seus alimentos como se fossem remé-

dios. Do contrário, você terá que comer seus remédios 

como se fossem alimentos. 

         3º) Aquele que  ama você,  nunca irá  abandoná-

lo, pois mesmo que existam 1.000 razões para desistir, 

ele irá encontrar uma única para permanecer ao seu 

lado. 

        4º) Existe muita diferença entre um ser humano 

(substantivo) e ser humano (verbo). Mas somente pou-

cos entendem isso. 

        5º) Você foi amado quando nasceu e você será 

amado quando morrer. Nesse intervalo, você precisa 

merecer.... 

        6º) Se você quer andar rápido, ande sozinho. Mas 

se quer andar longe, ande com alguém ao seu lado! 

        7º) Os seis melhores médicos do mundo são: luz 

do sol, descanso, exercício, dieta, auto confiança e a-

migos! Mantenha-os em todos os estágios e aproveite 

uma vida saudável! 

        8º) Se você olhar para a lua, verá a beleza de 

Deus. Se você olhar para o sol, verá o poder de Deus e, 

se você olhar no espelho, verá a melhor criação de 

Deus. Então, acredite em você mesmo! 

        9º) Na vida, somos todos peregrinos (turistas) e 

Deus é o agente de viagens que já planejou todas as 

nossas rotas, reservas e metas. Então, confie nEle e 

aproveite essa ‘viagem’ chamada vida!  

       Estas propostas acima podem ser bem acolhidas ou 

questionadas, mas também podem ajudar-nos a valori-

zar o tempo e o espaço de nossa vida para praticar o 

bem, servir e doar a vida por valores que ultrapassam o 

tempo. 
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      O ser humano é a obra prima do Criador. Perten-

cemos a Ele. Nossa vida será plena se colocarmos 

Deus acima de tudo e se vivermos no seu amor amando 

o próximo como a nós mesmos.    

  + Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de 

Santa Maria/RS. 

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

ATIVIDADES NA ERMIDA 

 

No dia 26 domingo, após a celebração aconte-

ceu mais um batizado na nossa Ermida. 

Foi o menino Pedro Henrique Rubin Andrade, 

filho de Rudinei Andrade e Francieli Rubin.  

Acompanhado pelos padrinhos Geison Portella 

Maidana e Cecília Rubin, Pedro Henrique recebeu o 

sacramento do Batismo através do Pe. Jerônimo José 

Brixner. 

 

 

 

 

A Ermida está aberta para visitação todos os di-

as das 8 às 18 horas. 

 

As celebrações previstas para o mês de abril: 

 

Dia 9 e 23, 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: 

"No coração do nosso Divino Mestre não tem 

lei mais agradável do que a da docilidade, da hu-

mildade e da caridade." 

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

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/
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