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Ano XIV - nº 05 – maio 2017                                                    Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 

 

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 
 

 

São Pio de Pietrelcina e o Sagrado Coração de Jesus 

 

 O mês de junho é conhecido na Igreja como o Mês do Sagrado Coração de Jesus, pois coincide 

que nele é celebrada essa solenidade. O dia da comemoração depende da data em que se celebra a Pás-

coa. A Páscoa é celebrada por ocasião do primeiro domingo depois da lua cheia após o início do equi-

nócio vernal  (a chamada lua cheia pascal). Da data da Páscoa também dependem as solenidades da 

Ascensão do Senhor, de Pentecostes, da Santíssima Trindade e de Corpus Christi. A solenidade do Sa-

grado Coração de Jesus é celebrada na segunda sexta-feira após o Corpus Christi. 

 Entre os devotos ilustres do Sagrado Coração de Jesus encontramos o Padre Pio de Pietrelcina. 

O Sagrado Coração de Jesus lhe apareceu aos cinco anos na Igreja Santa Maria dos Anjos, em Pietrel-

cina. Nessa mesma Igreja aconteceu o seu batismo e a primeira comunhão. Padre Pio rezava todos os 

dias a seguinte coroa ao Sagrado Coração de Jesus por todos aqueles que pediam suas orações: 

I – Ó meu Jesus que dissestes: “Em verdade eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e 

vos será aberto!”, eu bato, procuro e peço a graça… 

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. 

Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. 

II – Ó meu Jesus que dissestes: “Em verdade eu vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, 

Ele vos concederá!”, ao vosso Pai, em vosso nome, eu peço a graça… 

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. 

Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. 

III – Ó meu Jesus que dissestes: “Em verdade eu vos digo, passará o Céu e a Terra, mas minhas pala-

vras não passarão!”, apoiado na infalibilidade de vossas palavras, eu peço a graça… 

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. 

Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. 
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Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes, tende piedade de 

nós, pobres pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos, por meio do Imaculado Coração de 

Maria, vossa e nossa terna Mãe. 

São José, Pai putativo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. 

Salve Rainha. 

 Padre Pio costumava concluir sua oração ao Sagrado Coração de Jesus com essa intercessão: 

“Que o Sagrado Coração de Jesus transforme sempre mais o teu coração até torná-lo perfeito e 

digno d'Ele.” 

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) 

 

          Batalhas intensas: Fé x Provações 
 

                      
 

Padre Pio travava inúmeras lutas contra o de-

mônio. Lutas essas que eram físicas, e o Santo, por 

vezes, apanhava muito. Mas antes de chegarmos nesse 

ponto, vamos falar sobre as muitas vezes em que o 

demônio aparecia para o padre: 

 Um dia, enquanto eu estava ouvindo confis-

sões, um homem veio para o confessionário onde eu 

estava. Ele era alto, esbelto, vestido com refinamento, 

era cortês e amável. Começou a confessar seus peca-

dos que eram de todo tipo: contra Deus, contra os ho-

mens e contra a moral. Todos os pecados eram aber-

rantes! Eu fiquei desorientado com todos os 77 peca-

dos que ele me contou, e respondi: “eu lhe trago a 

palavra de Deus, o exemplo da Igreja e a moral dos 

santos”.  
Mas o penitente se opôs às palavras do santo e 

justificava todos os pecados com incrível maestria. 

Ele desabafava todos os pecados e tentava fazer com 

que eu visse tudo de forma humana, natural e nor-

mal. As respostas eram firmes e cheias de malícia. 

Esse fato fez com que eu me perguntasse quem era 

aquele homem e de que mundo ele tinha vindo. Após 

muito olhar para aquele misterioso homem, percebi 

que se tratava do próprio demônio, então lhe digo: 

“Diga viva Jesus para sempre, viva Maria eterna-

mente”. Após estas palavras terem sido pronuncia-

das, Satanás desapareceu imediatamente dentro de 

um zigue-zague de fogo deixando um cheiro insupor-

tável.  

O diabo submeteu padre Pio à tentações de to-

dos os tipos. Segundo confirmação de um padre cha-

mado Agostino, eram muitas as formas que Satanás 

usava para tentar derrotar o Santo.  
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O diabo apareceu em forma de crucifixo, de 

meninas jovens que dançavam nuas, como um jovem 

amigo dos monges, como um padre Provinciano, como 

Papa São Pio X, como Anjo da Guarda, como São 

Francisco e até mesmo como Nossa Senhora… Ele 

também apareceu em formas horríveis com um exérci-

to de espíritos infernais.  

Noutras vezes não havia aparições, mas padre 

Pio era ferido e torturado com muito barulho e cuspa-

radas.  

Padre Pio sempre se livrou desses ataques ao 

invocar o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.  

Veja o que ele disse em uma carta para Padre 

Agostino, em de 18 de janeiro de 1912: “...O “Barba 

Azul” não quer ser derrotado. Ele chegou a mim 

assumindo todas as formas. Durante vários dias vem 

visitar-me com seus espíritos infernais armados com 

bastões de ferros e pedras. O pior é que eles vêm com 

os seus próprios semblantes. Várias vezes eles me 

tiraram da cama e me arrastaram pelo quarto. Mas 

Jesus, Nossa Senhora, o Anjo da Guarda, São José e 

São Francisco estão frequentemente comigo”.  
Esses ataques diabólicos provocavam na alma 

de Padre Pio uma angústia gigantesca: “As tentações 

estão mais penosas do que nunca. Afligem-me muito. 

Não tanto pela contínua violência que sou obrigado a 

dirigir a mim mesmo, mas por sua brutalidade e con-

tínua hostilidade. Mesmo durante as horas de repou-

so o demônio não deixa de afligir-me a alma de vá-

rias maneiras. Em vez de cessar, as guerras espiritu-

ais tornam-se mais duras. O inimigo está tão irado 

que não me deixa em paz um minuto, hostilizando-me 

de todos os modos”. 
Numa outra carta de Santo Pio de Pietrelcina 

para o Padre Agostino, ele conta como foram os ata-

ques do “Barba Azul”:  “A noite passada eu passei 

muito mal. Desde que me deitei, às cinco da manhã, 

aquele coisa-ruim não fez outra coisa senão importu-

nar-me. Encheu minha cabeça com inúmeras tenta-

ções diabólicas e pensamentos de desespero e de des-

confiança em relação a Deus. Às cinco da manhã, 

assim que aquele coisa-ruim foi embora, um frio se 

apossou de toda a minha pessoa e eu me pus a tremer 

dos pés à cabeça, como um caniço exposto a um ven-

daval. Durou algumas horas. Cheguei a verter san-

gue pela boca”.  

O mais incrível de tudo, é que mesmo em meio 

a tantas provações, tantas surras,  

tantas humilhações, a fé do Padre Pio e seu amor por 

Nosso Senhor Jesus Cristo só aumentavam.  

Ele dizia que se não fosse por Nosso Senhor te-

ria passado por situações terríveis:  

Jesus não deixa de me amar, embora eu não mereça, 

porque permite que aqueles cães horríveis continuem 

a me afligir.  Há 22 dias, sem interrupção, Jesus 

permite que essas coisas descarreguem sua ira sobre 

mim. Meu corpo, querido Pai, está todo machucado 

por causa dos golpes que nossos inimigos lhe desferi-

ram. Mais de uma vez eles chegaram a tirar minhas 

roupas e golpear-me naquele estado. Agora me diga 

se não foi Jesus quem me ajudou nesses tristes mo-

mentos em que os demônios procuraram destruir-me 

e levar-me a perdição. Considera ainda que, mesmo 

depois que eles foram embora, eu fiquei muito tempo 

sem poder me vestir porque não conseguia me mexer. 

E isso com esse inverno todo! Quantas desgraças 

teriam caído sobre mim, se nosso dulcíssimo Jesus 

não tivesse me ajudado. Não sei o que será de mim, 

sei apenas que o Senhor jamais deixará de cumprir 

Suas promessas. Jesus continua a me dizer: 
 “Não deves ter medo. Eu te farei sofrer, mas 

também te darei forças. Desejo que esse martírio coti-

diano e oculto prove e purifique tua alma. Não te 

assustes se permito que o demônio te atormente, que 

o mundo te entristeça, que as pessoas mais queridas 

te aflijam, pois nada sucederá àqueles que sofrem sob 

a cruz por me amarem, àqueles que eu me empenhei 

em proteger.” 

                   Continua na próxima edição. 

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

 

 

 



 4 

A PALAVRA DO PASTOR 

 

FESTA DE CORPUS CHRISTI 

                                            

Na próxima quinta-feira, dia 15 de junho, tere-

mos a Festa de Corpus Christi, ou seja, a Festa da Eu-

caristia. As paróquias católicas de Santa Maria inicia-

rão a procissão às 14 horas com saída no Hospital de 

Caridade, seguindo o percurso pela Avenida Presidente 

Vargas até a Rua Barão do Triunfo, atravessando a 

Avenida Medianeira e chegando ao Altar Monumento 

onde haverá a bênção do Santíssimo e a Celebração 

Eucarística.  

Nesta linda expressão de fé pública, a Igreja ce-

lebra o seu maior tesouro que é a Eucaristia – o Corpo 

e o Sangue de Cristo – que é dado como alimento e 

vida. Na Eucaristia, o Salvador Jesus Cristo se perpe-

tua entre nós com sua presença amorosa, existencial e 

garantia da vida eterna. 

“Tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, dá-

nos na Eucaristia o penhor da glória junto dele: a parti-

cipação no Santo Sacrifício nos identifica com o seu 

coração, sustenta as nossas forças ao longo da peregri-

nação desta vida, faz-nos desejar a vida eterna e nos 

une já à Igreja do céu, à Santa Virgem Maria e a todos 

os santos” (cf. Catecismo da Igreja Católica, nº 1419). 

Anualmente nossa cidade de Santa Maria celebra 

com solenidade, com flores, com algumas casas e apar-

tamentos enfeitados e com a confecção de belos tapetes 

no Parque da Medianeira, feitos com esmero e criativi-

dade por colégios, paróquias, movimentos e associa-

ções. Tudo para proclamar a fé na presença real de 

Jesus na Santa Eucaristia e na história humana.  

Em cada festa de Corpus Christi se escolhe um 

tema central. Neste ano assim foi formulado: “Maria e 

a Eucaristia”. Maria, a Mãe de Jesus, é aquela que nos 

conduz para Jesus e seu Reino. O gesto concreto de 

partilha será a coleta de alimentos não perecíveis  que 

serão destinados para a Casa Maria e grupos assistidos 

pelo Banco da Esperança. Estas ofertas poderão se en-

tregues junto a um caminhão no Hospital de Caridade 

ou na entrada do Parque da Medianeira. Na Celebração 

Eucarística, na hora das oferendas, os fieis poderão 

contribuir para a campanha de renovação do Altar Mo-

numento que necessita urgente reforma para melhor 

servir nos atos religiosos e nos eventos culturais da 

cidade. São gestos que brotam como fruto da Eucaristi-

a. 

Com alegria convidamos a cidade de Santa Maria 

para participar da procissão, orações, cantos e colocar 

enfeites nas casas e apartamentos onde vai passar o 

Santíssimo. É bonito colocar os idosos ou enfermos em 

lugares onde eles possam ver o Santíssimo passar e 

receber a bênção. É Jesus que passa deixando a todos 

suas bênçãos, o perdão, a cura das feridas do corpo e 

do espírito. Participemos com alegria e fé!   

  + 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 mês de junho, no dia 25 às 15 h a reza do 

terço e às 15:30 celebração eucarística.  

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

Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 

“Lembre-se de que você tem no Céu não somente 

um pai, mas também uma Mãe”. 

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

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

