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Ano XIV - nº 08 – agosto 2017                                                    Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 

 

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 
 

São Pio de Pietrelcina e a Palavra de Deus 

  Padre Pio de Pietrelcina foi uma pessoa que tinha um grande amor à Palavra de Deus. 

Aliás, toda a sua vida e missão eram iluminadas e orientadas por ela. Padre Pio dizia: "Medite na Pala-

vra de Deus e ela terá o poder de transformar suas inclinações naturais para elevar seu espírito com 

pensamentos puros e sublimes". 

  O amor e o zelo que Padre Pio tinha especialmente pelos sacramentos da Penitência e da 

Eucaristia tinham como fonte a Bíblia Sagrada. Foi nela que ele encontrou a inspiração para ajudar a 

muitas pessoas a aproximarem-se de Deus e colocarem-se a serviço do próximo. Ele mesmo foi um 

testemunho de doação ao próximo ajudando especialmente as pessoas enfermas. Para isso, Padre Pio 

fundou um grande hospital em San Giovanni Rotondo, na Itália. Desta forma, ele exerceu a verdadeira 

caridade ensinada por Nosso Senhor Jesus Cristo.  

  Padre Pio meditou profundamente a Palavra de Deus, e esta ajudou-o a vencer as tenta-

ções do mundo e cultivar pensamentos puros e sublimes. No mundo de hoje faz-se sempre mais neces-

sário meditar a Palavra de Deus e buscar nela a luz e a força para transformar o egoísmo em doação, o 

ódio em amor, a violência em paz, o desrespeito em respeito, o materialismo em espiritualidade, o ate-

ísmo em fé, e muitas outras transformações. E para que isso possa acontecer, Padre Pio nos ensina que 

devemos amar e praticar a Palavra de Deus. 

  No mês de setembro damos destaque à Palavra de Deus, através do Mês da Bíblia. Que 

esse mês não seja só uma ocasião para colocar a Bíblia em destaque em nossas casas ou celebrações, 

mas sim que seja uma oportunidade de meditar a Palavra de Deus e praticá-la a exemplo do Padre Pio 

de Pietrelcina. Na leitura e na meditação da Bíblia temos presente uma parte da história que Deus foi 

fazendo com o seu povo e este com Deus. Ao mesmo tempo Deus vai se manifestando a nós, fazendo 

uma história conosco e nós vamos fazendo uma história com Deus. 
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  Que São Pio de Pietrelcina possa ser sempre nosso intercessor junto a Deus para alcan-

çarmos as graças e bênçãos de que necessitamos, mas, sobretudo que nos ajude a nos aproximarmos 

mais de Deus e amarmos mais o nosso próximo, levando-nos a meditar a Palavra de Deus transforman-

do nossas inclinações naturais e elevando nosso espírito com pensamentos puros e sublimes. 

 

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) 

 

Casa do Alívio do Sofrimento 
 

 
Frente do Hospital Idealizado por Padre Pio 

 

Padre Pio sofria muito ao ver os doentes nos 

anos de guerra e pós-guerra e o descaso com o qual 

eram atendidos, e foi pensando nisso que ele não me-

diu esforços para criar o hospital Casa Sollievo della 

Sofferenza (Casa do Alívio do Sofrimento). 
A caminhada para que aquele sonho pudesse 

existir não foi fácil, aliás, como nada na vida do Santo.  
Ele teve que lutar contra diversas adversidades, 

opiniões, mas o resultado final fez com que tudo vales-

se a pena.  

Padre Pio sempre se referiu àquele hospital co-

mo “a pupila de meus olhos”.  
No dia 5 de maio de 1956, o hospital era inau-

gurado e um emocionado Padre Pio dizia:  

           “Senhores e Irmãos em Cristo, a casa Alívio do 

Sofrimento está pronta. Agradeço aos benfeitores 

que, de diversas partes do mundo, colaboraram. “Es-

ta é uma criatura que a Divina Providência, com a 

ajuda de vocês, criou.”  
O hospital já começou com 300 leitos e com o 

objetivo de além de proporcionar uma maneira mais 

digna para que os enfermos pudessem se recuperar, de 

que cada um que entrasse ali, sentisse o amor e o cari-

nho de cada um de seus funcionários.  
Hoje, o hospital é um dos melhores da Itália e 

atende a incrível quantidade de 50.000 pacientes por 

ano, sendo mais de 10.000 cirurgias durante o mesmo 

período.  
Além disso, o cuidado do Santo naquela cons-

trução ia além do atendimento, ele cuidava não apenas 

da construção, mas também da decoração.  

Todas as paredes são decoradas com mosaicos 

manuais que foram feitos, um por um, por mulheres 

da região de San Giovanni Rotondo.  
Pilares de mármore são encontrados em diver-

sas cores, quadros, imagens sacras, flores, capela.  
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Ou seja, o hospital que tem o nome de casa, 

cumpre muitíssimo bem este papel: o paciente não sen-

te que está num hospital, fazendo algum tratamento. O 

clima é tão agradável que ele se sente como em sua 

casa. 

 
Capela do hospital Sollievo della Sofferenza 

 

 
 

                   Continua na próxima edição. 

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

 

A PALAVRA DO PASTOR 

 

ORAÇÃO PELO BRASIL 

Na situação preocupante em que se encontra o 

Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) convida a todos para uma Jornada de Oração 

pelo Brasil, a ser realizada nas comunidades, paró-

quias, dioceses e regionais do país. Os bispos decidi-

ram mobilizar os cristãos, por meio da oração, pois é 

grande força que temos. 

O Dia de Oração e Jejum sugerido foi o dia 7 

de setembro, data que marca a Independência do Bra-

sil ou pode ser outro dia. Além da carta, enviada a to-

dos os bispos brasileiros, foi enviada também uma ora-

ção que pode ser feita individualmente ou coletivamen-

te. 

“Diante do grave momento vivido por nosso país, 

dirijamos nossa oração a Deus, pedindo a bênção da 

paz para o Brasil. 

Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Bra-

sil! 

Vivemos um momento triste, marcado por injus-

tiças e violência. Para construirmos a justiça e a paz, 

em nosso país, necessitamos muito do vosso amor mi-

sericordioso, que nunca se cansa de perdoar. 

Estamos indignados, diante de tanta corrupção e 

violência que espalham morte e insegurança. Pedimos 

perdão e conversão. Nós cremos no vosso amor miseri-

cordioso que nos ajuda a vencer as causas dos graves 

problemas do país: injustiça e desigualdade, ambição 

de poder e ganância, exploração e desprezo pela vida 

humana. 

Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno. 

Que todos estejamos atentos às necessidades das pes-

soas mais fragilizadas e indefesas! Que o diálogo e o 

respeito vençam o ódio e os conflitos! Que as barreiras 

sejam superadas por meio do encontro e da reconcilia-

ção! Que a política esteja, de fato, a serviço da pessoa e 

da sociedade e não dos interesses pessoais, partidários 

e de grupos. 

Vosso Filho, Jesus, nos ensinou: “Pedi e recebe-

reis”. Por isso, nós vos pedimos confiantes: fazei que 

nós, brasileiros e brasileiras, sejamos agentes da paz, 

iluminados pela Palavra e alimentados pela Eucaristia. 
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Vosso filho Jesus está no meio de nós, trazendo-

nos esperança e força para caminhar. A comunhão eu-

carística seja fonte de comunhão fraterna e de paz, em 

nossas comunidades, nas famílias e nas ruas. 

Neste ano em que celebramos os 300 anos do en-

contro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que-

remos seguir o exemplo de Maria, permanecendo uni-

dos a Jesus Cristo, que convosco vive, na unidade do 

Espírito Santo. Amém!” 

  + Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropoli-

tano 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 setembro, no dia 10 e no dia 24 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: 

 

“Tudo o que vem de Deus deixa a alma tranquila 

mesmo diante de aflições e contradições”. 

 

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

 

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

