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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
A vocação de São Pio de Pietrelcina
Em agosto a Igreja Católica celebra as vocações: sacerdotal, diaconal, religiosa, familiar e leiga.
É um mês em que todos somos convidados a rezar, com mais intensidade, pelas vocações, a fim de que
todos possam sentir o chamado de Deus para que cada um dê sua resposta afirmativa, colocando a serviço do Reino e dos irmãos e irmãs.
Na Igreja, muitas pessoas deram seu sim a Deus, entre elas Francisco Forgioni de Nunzio, nascido em Pietrelcina, Itália, no dia 25 de maio de 1887. Mais tarde, Francisco passa a ser conhecido como Padre Pio de Pietrelcina. A sua vocação para o sacerdócio foi sendo gestada no ambiente familiar e
prosseguiu na Igreja. O menino Francisco já dava sinais da sua vocação aos 5 anos de idade, através de
profundas meditações, momentos de oração e prática de austeridades.
Aos doze anos, recebeu os sacramentos da primeira comunhão e do crisma. E aos dezesseis anos, entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, da cidadezinha de Morcone,
onde vestiu o hábito dos franciscanos e tomou o nome de frei Pio.
Depois da ordenação sacerdotal, em 1910, no Convento de Benevento, padre Pio, como era
chamado, ficou doente, tendo de voltar a conviver com sua família para tratar sua enfermidade, e lá
permaneceu até o ano de 1916. Quando voltou, nesse ano, foi mandado para o Convento de San Giovanni Rotondo, lugar onde viveu até a morte, em 23 de setembro de 1968.
Padre Pio dizia: "Correspondamos também nós, que fomos regenerados no santo batismo, à
graça de nossa vocação à imitação da Imaculada, nossa Mãe. Apliquemo-nos incessantemente ao estudo de Deus para conhecê-Lo, servi-Lo e amá-Lo cada vez melhor". Padre Pio viveu isso demonstrando
grande amor a Deus e à Igreja. Esse amor era demonstrado especialmente pela sua dedicação aos sacramentos da Confissão e da Eucaristia. Padre Pio passou toda a sua vida contribuindo para a redenção
do ser humano, cumprindo a missão de guiar espiritualmente os fiéis e celebrando a eucaristia. Para ele,
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sua atividade mais importante era, sem dúvida, a celebração da santa missa. Além do mais, Padre Pio
identificou-se com Cristo, no amor aos mais necessitados, especialmente os enfermos. Para o amparo e
o cuidado destes, fundou a Casa Alívio do Sofrimento.
Assim, encontramos em São Padre Pio de Pietrelcina alguém que disse sim ao chamado
de Deus, vivendo intensamente sua vocação, colocando-se a serviço do Reino de Deus. Possamos também nós, a exemplo do Padre Pio de Pietrelcina, responder sim a Deus, assumindo cada um a sua própria vocação.
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)

Conselhos de Padre Pio
Padre Pio era um homem muito sábio e deixou
inúmeros ensinamentos, capazes de mudar a vida de
qualquer pessoa.
Você irá entrar em contato agora mesmo com
esse conhecimento vindo de Deus - conheça e compreenda agora algumas frases célebres de Padre Pio:
“O que falta na humanidade é oração”
É do conhecimento de todos que a oração é a
principal “arma” contra todos os males, e todo o Mal.
Se a humanidade aproveitasse desse artifício
que está aí, ao alcance de todos, nosso mundo estaria
de uma forma bem diferente da que se encontra.
E o Santo Padre Pio falou muito sobre isso, veja
só:

“Arme-se com a “arma” da oração, e terá
mais força no combate diário”.
“Nos livros se busca a Deus, na oração se encontra”
“A oração é a melhor maneira que temos para
abrir o coração de Jesus”
Como para qualquer cristão, a oração era muito
vital para o Santo Padre. Ele passava inúmeras horas
do dia rezando. Pouco comia e ainda menos dormia.
Orar, sim, era o que ele mais fazia.
Ele passava o dia todo orando e sempre pelo
próximo, nunca para si mesmo.
“É pela caridade com o próximo que seremos
julgados”
Além disso, a fé do Padre Pio de Pietrelcina era
inabalável.
Sempre que ele passava por alguma situação
adversa, sua Fé em Deus aumentava ainda mais e ele
jamais questionava nada do que acontecia em sua vida
- era resignado a toda vontade de Deus.
Podiam ser coisas que talvez fossem incompreensíveis, que racionalmente não fariam sentido, ou que
simplesmente o faziam sofrer. Nenhuma palavra nega2

tiva ele proferia. Só palavras de gratidão saiam da boca
do Santo.

E que, quando estivermos em uma situação adversa, em que sofreremos muito, teremos a certeza que

“Devemos amar a Jesus pela sua grandeza divina, pelo Seu poder sobre o céu e a terra, pelos Seus
infinitos méritos, mas também, acima de tudo, por
uma questão de gratidão”.

não estaremos sozinhos.

E o que se pode fazer de melhor senão seguir
este ensinamento do Padre Pio?
Teria algo mais importante do que isso na vida?
É claro que não!

Nosso Senhor Jesus Cristo não nos deixa carregarmos nossas cruzes sozinhos.
“Acredite com toda a certeza de que Jesus
também sofre em você, por você e com você”.
As pessoas costumam reclamar mais do que agradecer, e por diversas vezes se esquecem que se não
fosse por Ele não estaríamos aqui.
Essa ingratidão incomodava muito o Padre Pio.
Mas mesmo assim ele deixava claro que, por mais ingratos que os homens pudessem ser, a Misericórdia
Divina seria ainda maior para aqueles que se arrependessem verdadeiramente e renunciassem ao pecado
para sempre.
O amor de Deus é incondicional.
“A misericórdia de Deus sempre será maior
que sua ingratidão”
Padre Pio profetizou que João Paulo II seria

“Reze, espere e não se preocupe, Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração”
Padre Pio sempre orientava os fiéis a entregarem seus problemas nas mãos de Deus e a não reclamarem, já que o desapego de nós mesmos é um dos sentimentos que mais nos aproxima dEle e de Sua vontade.
“Abandone-se nas mãos de Nosso Senhor”
Ao “abandonarmos” a nós mesmos nas mãos de
Nosso Senhor, como Santo Pio disse, estamos mostrando para Deus que nossa confiança nele é total, e
que passaremos pelo que for preciso para que sejamos
melhores seres humanos.

Papa.
O sacerdote polonês, Karol Wojtyla (futuro Papa João Paulo II), estava de visita à Itália, e ia sempre
que podia a San Giovanni Rotondo para se confessar
com padre Pio.
Consta que numa dessas visitas, São Pio de Pietrelcina lhe disse:
“Vais a ser papa”.
Em 2002, este mesmo Papa seria o responsável
por canonizar o Santo Padre Pio.
A ligação entre os dois era muito grande, mas
João Paulo II não era o único Papa a nutrir uma grande
admiração pelo Padre Pio.
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Veja o que disse o Papa Paulo VI:
“Veja que fama ele alcançou. Que clientela
mundial reuniu em torno de si! Mas por quê? Por
que era um filósofo? Por que era um sábio? Por que
dispunha de meios? “Não, mas porque rezava a missa
humildemente, confessava de manhã à noite; era,
difícil de dizer, representante estampado dos estigmas
de Jesus. Era um homem de oração e de sofrimento”.
(20 de fevereiro de 1971)
E o que disse o Papa Bento XV:
“Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à terra para
converter os homens”.

Cumprimentamos a todos nossos queridos pais
em sua vocação na família junto à esposa e filhos. O
pai é aquele que dá segurança, que gasta sua vida, seus
esforços, suas energias e amor pela sua família. É uma
vocação nobre e muito desafiadora. Quanto amor, perdão e trabalhos! Num mundo voltado para os interesses
egoístas, para busca do prazer, do ter e do poder, o pai
é aquele que vai contra a corrente. É um homem que
precisa lutar, dar exemplo, amar por primeiro. Precisa
orar, progredir, planejar, sacrificar-se e aprimorar sua
vocação na família e na sociedade.
O Papa Francisco, em abril deste ano, ofereceu
uma breve e precisa reflexão sobre a família de nossos
dias.
Assim se expressou o Papa sobre a família, como
lugar do perdão:
- “Não existe família perfeita. Não temos pais
perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com
uma pessoa perfeita nem temos filhos perfeitos. Às
vezes temos queixas uns dos outros. Decepcionamos
uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável
nem família saudável sem o exercício do perdão. O
perdão é vital para nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão a família se torna uma
arena de conflitos e um reduto de mágoas.
Sem perdão a família adoece. O perdão é a assepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa, não tem paz na alma nem co-

Continua na próxima edição.

*************************************
A PALAVRA DO PASTOR
FAMÍLIA, LUGAR DE PERDÃO
Em agosto, mês vocacional, celebramos o Dia
dos Pais e a vocação da Família no segundo Domingo.

munhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica
e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa adoece física,
emocional e espiritualmente.
É por isso que a família precisa ser lugar de vida
e não de morte; território de cura e não de adoecimento; palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza; cura, onde a mágoa causou doença” (Papa Francisco – abril 2017).
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Oremos por nossos pais: - Senhor, Vós que sois o
nosso Pai, agraciai com vossa força e vossa bênção os
pais e todas as famílias afetadas por ondas contrárias
aos vossos desígnios de amor. Nunca abandoneis o
vosso povo. Acolhei as nossas preces. Por Jesus no
Espírito Santo. Amém!
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS.

*************************************
ATIVIDADES NA ERMIDA
A Ermida está aberta para visitação todos os dias das 8 às 18 horas.
No mês de agosto, no dia 13 e no dia 27 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:

"A divina piedade sempre escuta a oração
de quem espera, confia e se abandona a Deus."

**************************************
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.

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.
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