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Ano XIV - nº 04 – abril 2017                                                    Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 

 

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 
 

São Pio de Pietrelcina e a devoção a Nossa Senhora de Fátima 

 

 No dia 13 de maio de 2017, a Igreja celebra o centenário das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos 

Lúcia, Francisco e Jacinta, em Fátima, Portugal. Em suas aparições, Nossa Senhora pediu insistentemente aos pas-

torinhos que rezassem o terço pela conversão dos pecadores e para que houvesse paz no mundo. 

 A devoção mariana fazia parte da vida de Padre Pio de Pietrelcina. Em seu ministério sacerdotal, Padre Pio 

se dedicou intensamente a realizar o que Nossa Senhora pediu. Ele rezava diariamente o terço e, através do atendi-

mento de confissões, levou à conversão muitos pecadores.  

 A propósito da devoção de Padre Pio a Nossa Senhora de Fátima, a Associação Arautos do Evangelho rela-

ta o seguinte:  

"As enfermidades de Pe. Pio deixaram desconcertados todos os médicos que dele trataram. Com menos de 

30 anos, foi examinado por um especialista em doenças pulmonares o qual prognosticou poucas semanas de vida... 

e ele viveu ainda mais de meio século. Seus estigmas sangraram diariamente por mais de cinquenta anos, sem cica-

trizar nem causar qualquer infecção. 

Em 25 de abril de 1959 os médicos lhe diagnosticaram broncopneumonia complicada com pleurisia, o que 

o obrigou a um repouso absoluto. Ele sofria com isto, por ver-se privado de exercer seu ministério para o bem das 

almas. 

Nesse mesmo dia, chegou à Itália a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Em San Giovanni Rotondo, ela 

foi recebida pelo Arcebispo e todo o clero da região, junto com uma multidão de fiéis. 

O Pe. Pio lhes havia dito: "Abramos nossos corações à confiança e à esperança. Nossa Senhora vem com as 

mãos cheias de graças e bênçãos. Devemos amar nossa Mãe celestial com perseverança, e Ela não nos abandonará 

na dor quando partir daqui". 
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Movendo-se em cadeira de rodas, o Santo tinha podido oscular os pés da imagem sagrada e colocar um Ro-

sário entre suas mãos. Naquela tarde, ela partiu de helicóptero do terraço do hospital, com destino à Sicília, dando 

três voltas em torno do convento, para uma última bênção à multidão reunida na praça. 

Postado numa janela, o Pe. Pio olhava tudo e, não podendo conter-se, exclamou: 

- Senhora! Minha Mãe, estou enfermo desde o dia de vossa chegada à Itália... Vós partis agora e me deixais 

assim!? - No mesmo instante sentiu um "calafrio nos ossos" e disse a seus irmãos presentes: 

- Estou curado! - E estava mesmo. No dia 10 de agosto pôde celebrar Missa novamente, e declarou: "Estou 

são e forte como nunca antes em minha vida". 

 

Referência 

ARAUTOS DO EVANGELHO. Abrasado pelo amor de Deus e do próximo, São Pio de Pietrelcina viveu em 

plenitude a vocação de contribuir para a redenção do homem, segundo a missão especial que caracterizou 

toda a sua vida.  Disponível em: <http://www.arautos.org/especial/19541/Sao-Pio-de-Pietrelcina.html>. Acesso 

em 28 abr. 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.  

 

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

 

                (continuação da edição passada) 

 

ENXERGAR COM OS OLHOS DA ALMA  
 

Vários santos possuem o dom da clarividência - 

a capacidade de ler o coração das pessoas, conhecer os 

seus vícios e intenções más, e assim ajudá-las a superá-

los.  

Com Padre Pio não foi diferente. Veja um e-

xemplo de como ele era capaz de “enxergar com os 

olhos da alma”: Era primavera de 1967 e duas mães 

estavam em um trem com destino a Foggia, para que 

suas respectivas filhas pudessem se encontrar com o 

Padre Pio.  
As duas meninas logo ficaram amigas. Maria 

Teresa, que já havia estado com o Padre, viu que a ou-

tra menina estava de minissaia e a orientou a se trocar 

quando desembarcasse, pois do contrário, Padre Pio a 

afastaria do confessionário.  
As duas meninas, assim que desembarcaram, 

foram a uma loja e compraram uma saia comprida. A 

moça ao se olhar no espelho disse:  
       “Se meu namorado me visse assim pensaria 

que sou uma palhaça”.  
Mas acabou comprando aquela mesmo e foi se 

confessar. 
Chegando lá, Padre Pio a mandou embora 

mesmo assim!  
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E disse a ela que não iria fazer a confissão de 

um palhaço. 
 Disse para ela que não adiantava nada ela 

comprar uma roupa nova para enganá-lo, e que ela 

deveria aprender que não se pode acender uma vela 

para Deus e outra para o Diabo.  

A menina ficou muito envergonhada e assusta-

da e aprendeu, naquele dia, que Deus quer corações 

inteiros e não pela metade. 

MARCAS DE FÉ: AS SANTAS CHAGAS 

DE CRISTO 

 
  

Esse, sem dúvidas, foi o maior milagre do Santo Padre 

Pio.  

Ele recebeu sua primeira Santa Chaga no ano de 1918, 

durante um período de enfermidade em casa.Chegou a 

ter todas as 5 Chagas, assim como Nosso Senhor. Uma 

em cada mão, uma em cada pé e uma ao lado do cora-

ção.  

Aconteceu assim:  

Era uma sexta-feira e o padre se recuperava de uma 

enfermidade.  

Ele orava no coro da igreja e percebeu que Nosso Se-

nhor Jesus Cristo se aproximava, cheio de Chagas e, 

em cada Chaga saía uma luz muito forte que tocava o 

padre ferindo-o quase mortalmente.  

Padre Pio ficou desacordado e assim que recobrou a 

consciência, viu-se sangrando pelas mãos, pés e pelo 

tórax.  

Nosso Senhor havia lhe presenteado com suas Santas 

Chagas:  

- “Pensei que iria morrer”, essas foram as palavras 

proferidas e pensadas pelo padre.  

Escondido e se arrastando, ele chegou até sua cela e foi 

cantar hinos a Deus para agradecê-lo.  

Padre Pio desejava que ninguém soubesse, e assim não 

prestassem atenção nele. Por isso, escondeu suas cha-

gas por um bom tempo.  

Só quando ele não tinha mais como escondê-las é que 

o milagre se tornou público. Antes disso, só seus supe-

riores e seus companheiros de convento sabiam, e o 

ajudavam a esconder.  

50 anos foi o tempo em que ele carregou as chagas. 

E além da dor física, o sofrimento psicológico e espiri-

tual também eram muito grandes. Ele não podia fazer 

quase nada sozinho. Fechar as mãos era impossível.  

Como saía muito sangue de cada ferida, o padre tinha 

que usar luvas o dia todo. De manhã, eram as marrons 

e à noite as brancas.  

O que era mais impressionante, é que quanto mais ele 

sofria com as feridas, mais ele realizava conversões e 

milagres. Ele mesmo dizia:  

-“As almas custam sangue”.  

E podemos citar até São Paulo:  

- “Eu completo na minha carne o que falta no sofri-

mento de Cristo”. 

Sempre que elas apareciam o Padre sofria muito, mas 

nunca reclamava, em todas as vezes agradecia. Ele 

entendia a vontade de Deus e o quão privilegiado era 

por passar por aquilo.  
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O Padre descreve este fenômeno:  

“Eu estava no coro fazendo a oração de ação de gra-

ças da Missa e senti pouco a pouco que me elevava a 

uma oração sempre mais suave.  

“De pronto uma grande luz me deslumbrou e me a-

pareceu Cristo que sangrava por todas as partes.  

“De seu corpo chagado saíam raios de luz que mais 

bem pareciam flechas que me feriam os pés, as mãos 

e o costado. Quando voltei a mim me encontrei sozi-

nho e com chagas.  

“As mãos, os pés e o costado sangravam e doíam até 

me fazer perder todas as forças para levantar-me.  

“Me sentia morrer, e haveria morrido se o Senhor 

não houvesse vindo a sustentar-me o coração que 

sentia palpitar fortemente em meu peito.  

“Me arrastei até a cela. Me recostei e rezei.  

“Olhei outra vez minhas chagas e chorei, elevando 

hinos de agradecimento a Deus”.  

Padre Pio detestava a ideia de ser “centro de atenções”, 

essa sim era a verdadeira humildade que falta tanto nos 

tempos atuais.  

O Santo sempre preferiu o anonimato, porém, com o 

aparecimento das Chagas isso tinha se tornado uma 

tarefa quase impossível...  

Padre Pio foi o primeiro sacerdote estigmatizado da 

história.  

Quando a notícia de que existia um Padre com estig-

mas se espalhou, não demorou muito para San Giovan-

ni Rotondo virar ponto de encontro de todas as pessoas 

que queriam ver de perto, beijar as mãos, confessar-se 

e assistir as suas Missas.  

Padre Pio tentava ao máximo esconder os estigmas e 

guardava para si a humilhação e a dor, tentando não 

alimentar ainda mais o sensacionalismo da população.  

Toda essa confusão também chamou a atenção das 

autoridades da Igreja. 

E o Padre Agustim Gemelli, franciscano, doutor em 

medicina, fundador da Universidade Católica de Milão 

e grande amigo do Papa Pio XI, decidiu fazer uma visi-

ta ao padre Pio com o intuito de averiguar as Chagas e 

dar um parecer sobre sua origem.  

Ele não levava uma autorização por escrito, portanto 

o Santo Padre Pio se recusou a mostrar as Chagas.  

Diante da recusa, o Padre Gemelli ficou transtornado e 

se revoltou com a atitude do Santo. Foi embora com a 

ideia de que os estigmas eram falsos e que Padre Pio 

era louco.  

Tudo isso foi publicado em uma conceituada revista da 

época. 

O Santo Ofício, que era o órgão máximo para julgar a 

veracidade dos milagres na Igreja, valendo-se da auto-

ridade do Padre Gemelli decretou que não havia abso-

lutamente nada de sobrenatural nas feridas.  

Como padre Gemelli era uma autoridade tanto em ci-

ência quanto em religião, a ideia de que as chagas eram 

feitas pelo próprio Padre Pio com a ajuda de substân-

cias químicas foi a que predominou.  

Entretanto, outros muitos médicos examinaram padre 

Pio e todos tinham o mesmo veredito:  

Os estigmas não eram naturais e muito menos pro-

vocados.  

Definitivamente eles estavam na frente de um fenôme-

no sobrenatural. 

Um fato interessante sobre os estigmas aconteceu 

quando o padre estava com muitas dores abdominais, 

impossibilitando-o até de conseguir celebrar a Missa.  

As dores só aumentavam, e por esse motivo, Santo Pio 

resolveu chamar seu médico e amigo, doutor Jorge 
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Festa, que rapidamente constatou uma hérnia e que 

portanto era necessária uma cirurgia.  

O que acontece é que a Cúria Romana, por prudência e 

para evitar escândalos, havia determinado que as cha-

gas só poderiam ser expostas se houvesse uma autori-

zação por escrito do Vaticano.  

Padre Pio sabendo do posicionamento da Cúria e da 

necessidade da cirurgia avisou que só passaria pelo 

procedimento cirúrgico se fosse sem anestesia, para 

não correr o risco de que examinassem suas Chagas 

enquanto estivesse desacordado.  

Imagine só… A cirurgia, sem anestesia, deve ter sido 

um verdadeiro Calvário... Onde o Santo se unia uma 

vez mais às dores do Divino Redentor.  

Odor de Santidade  

As Santas Chagas possuíam um perfume muito especi-

al. Às vezes de rosas, outras de jasmim...  

E muitos sentiam o perfume sobrenatural quando eram 

visitados por ele, principalmente durante as bilocações. 

                   Continua na próxima edição. 

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

 

A PALAVRA DO PASTOR 

 
O GRAVE MOMENTO NACIONAL 

 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

reunida em Aparecida-SP, de 26 de abril a 5 de maio 

de 2017, sente-se no dever de apresentar à sociedade 

brasileira suas reflexões e apreensões diante da delica-

da conjuntura política, econômica e social pela qual 

vem passando o Brasil. Numa síntese, apresento alguns 

aspectos:  

- O que está acontecendo com o Brasil? Um 

País perplexo diante de agentes públicos e privados 

que ignoram a ética e abrem mão dos princípios mo-

rais, base indispensável de uma nação que se queira 

justa e fraterna. O desprezo da ética leva a uma relação 

promíscua entre interesses públicos e privados, razão 

primeira dos escândalos da corrupção. Urge, portanto, 

retomar o caminho da ética como condição indispensá-

vel para que o Brasil reconstrua seu tecido social. Só 

assim a sociedade terá condições de lutar contra seus 

males mais evidentes: violência contra a pessoa e a 

vida, contra a família, tráfico de drogas e outros negó-

cios ilícitos, excessos no uso da força policial, corrup-

ção, sonegação fiscal, malversação dos bens públicos, 

abuso do poder econômico e político, poder discricio-

nário dos meios de comunicação social, crimes ambi-

entais. 

É necessária uma profunda reforma do siste-

ma político brasileiro. Aos políticos não é lícito exercer 

a política de outra forma que não seja para a constru-

ção do bem comum. Daí, a necessidade de se abando-

nar a velha prática do “toma lá, dá cá” como moeda de 

troca para atender a interesses privados em prejuízo 

dos interesses públicos. 

O desenvolvimento social requer políticas pú-

blicas que atendam à população, especialmente a que 

se encontra em situação vulnerável. A insuficiência 

dessas políticas está entre as causas da exclusão e da 

violência, que atingem milhões de brasileiros. São ca-

talisadores de violência: a impunidade; os crescentes 

conflitos na cidade e no campo; o desemprego; a desi-

gualdade social; a desconstrução dos direitos de comu-

nidades tradicionais; a falta de reconhecimento e de-

marcação dos territórios indígenas e quilombolas; a 

degradação ambiental; a criminalização de movimentos 

sociais e populares; a situação deplorável do sistema 

carcerário. É preocupante, também, a falta de perspec-

tivas de futuro para os jovens. Igualmente desafiador é 

o crime organizado, presente em diversos âmbitos da 

sociedade. 
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No esforço de superação do grave momento 

atual, são necessárias reformas, que se legitimam 

quando obedecem à lógica do diálogo com toda a soci-

edade, com vistas ao bem comum. Do Judiciário, a 

quem compete garantir o direito e a justiça para todos, 

espera-se atuação independente e autônoma, no estrito 

cumprimento da lei. Da Mídia espera-se que seja livre 

e independente, para que se coloque a serviço da ver-

dade. 

Por fim, está nas mãos dos brasileiros defen-

der a dignidade e a liberdade, promover uma cultura de 

paz para todos, lutar pela justiça e pela causa dos opri-

midos e fazer do Brasil uma nação respeitada. Todos 

somos conclamados a participar, consciente e ativa-

mente, na construção do Brasil que queremos. 

  + 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. 

No dia 25 de maio comemoraremos o nasci-

mento de São Pio. São 130 anos – 1887 – 2017. 

Vamos comemorar esta data com uma grande 

celebração Eucarística no dia 28, domingo, às 10 h e 

30 min.  

Ao meio dia um almoço de confraternização na 

Casa do Peregrino.  

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

 

Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 

"Que Jesus seja sempre e em tudo seu apoio, seu 

consolo e sua vida!" 

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

 

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

