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ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Padre Pio de Pietrelcina e a humildade
Dentre os muitos distintivos da vida do padre Pio de Pietrelicina, encontramos a atitude de humildade. Como sinônimos dessa palavra temos a mansidão, a simplicidade, a pequenez e a obediência.
O espírito e a atitude de humildade são ressaltados na Palavra de Deus, para fazer frente ao espírito e
atitude de arrogância, de orgulho e de soberba. Essas atitudes, infelizmente, estão presentes na sociedade e também nas religiões. Jesus Cristo deparou-se com esses comportamentos, ensinando, através do
exemplo e de palavras, que a humildade enaltece as pessoas.
Na Bíblia Sagrada encontramos muitas passagens que se referem à humildade, das quais podemos destacar as seguintes: “Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra” (Mt 5,5). "Quem se
faz pequeno como esta criança, este é o maior no Reino dos Céus (Mt 18,4). "Porque quem se eleva
será humilhado e quem se humilha será elevado” (Lc 14,11). "Vós sois amados por Deus, sois os seus
santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência"
(Cl 3,12). "Nada façais por competição ou vanglória, mas, com humildade, cada um julgue que o outro
é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende em vós o
mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do
ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se
obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o Nome que
está acima de todo nome" (Fl 2,3-9).
A respeito da humildade, Padre Pio de Pietrelcina disse o seguinte: "Você já viu um campo de
trigo em época de colheita? Observe que certas espigas são altas e viçosas, outras se curvam em direção
à terra. Experimente colher as altas, mais vaidosas, e verá que são vazias. Se colher as que se curvam,
as mais humildes, verá que estão carregadas de grãos. Daí você pode deduzir que a vaidade é vazia".
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Em um mundo marcado pelas atitudes de arrogância e prepotência, possamos espelhar-nos na
Palavra de Deus e em São Pio de Pietrelcina, para que prevaleçam o espírito e a atitude de humildade
entre todos.
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)

Para alcançar graças - Orações a
Santo Pio de Pietrelcina
Se o Santo Padre Pio já tinha todo esse poder
junto de Deus aqui na terra, imagine o que ele pode
fazer por quem roga a ele, lá do Céu!
Neste capítulo, você vai encontrar orações poderosíssimas para alcançar as graças que você mais
necessita e buscar a proteção do Santo Padre Pio.
Reze todos os dias, confie firmemente que ele
pode alcançar com Deus a resolução dos seus problemas.
Não se esqueça que Santo Pio de Pietrelcina
rezava muito. Imite-o e una-se a ele na comunhão dos
Santos, através do poder da Oração.
Chame sua família, seus amigos e lembre-se
do que ele dizia:
“A Fé também nos guia; e nós, seguindo sua
luz com segurança e certeza, seguiremos pelo caminho que nos conduz a Deus, como os Reis Magos,
guiados pela estrela, símbolo da Fé, chegaram ao
lugar desejado”.

Fica Comigo, Senhor. (Santo Padre Pio de Pietrelcina)
Fica comigo, Senhor, pois preciso da tua presença
para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso
te abandonar.
Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da
tua força para não cair.
Fica comigo, Senhor, porque és minha vida, e sem ti
perco o fervor.
Fica comigo, Senhor, porque és minha luz, e sem ti
reina a escuridão.
Fica comigo, Senhor, para me mostrar tua vontade.
Fica comigo, Senhor, para que ouça tua voz e te siga.
Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia.
Fica comigo, Senhor, se queres que te seja fiel.
Fica comigo, Senhor, porque por mais pobre que
seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor.
Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega
ao fim; a vida passa, e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar
minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das
tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta
noite de exílio.
Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze,
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Senhor, que te reconheça como te reconheceram
teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a Co-

reabilitação, devolve a paz e a alegria aos que estão
angustiados, diminui o padecimento dos que perde-

munhão Eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu
coração.
Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela Comunhão, ao menos
pela graça e pelo amor.
Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas,
porque não as mereço, mas apenas o presente da tua
presença, ah, isso sim te suplico!

ram o conhecimento.
Guia os moribundos ao descanso eterno, conduz os
que mais precisam ao encontro contigo, abençoa
abundantemente os que assistem os doentes em sua
dor.
Consola-os em sua angústia, e protege-os com caridade. Amém.

Fica comigo, Senhor, pois é só a ti que procuro, teu
amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espí-

Oração de Santo Pio à Jesus
Jesus, que nada me separe de Ti, nem a vida, nem a

rito, porque te amo, e a única recompensa que te
peço é poder amar-te sempre mais. Como este amor
resoluto desejo amar-te de todo o coração enquanto
estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém.
Santo Padre Pio, rogai por nós!

morte.
Seguindo-te em vida, ligado a Ti com todo amor seja-me concedido expirar contigo no Calvário, para
subir contigo à glória eterna;
Seguirei contigo nas tribulações e nas perseguições,
para ser um dia digno de amar-te na revelada glória
do céu, para cantar-te um hino de agradecimento

Oração do Padre Pio pelos doentes

por todo o Teu sofrimento por mim.
Jesus, que eu também enfrente como tu, com serena
paz e tranquilidade, todas as penas e trabalhos que
possa encontrar nessa terra.
Uno tudo aos Teus méritos, às Tuas penas, às Tuas
expiações, às Tuas lágrimas, a fim
de que colabore contigo para a minha salvação e
para fugir de todo o pecado - causa que Te fez suar
sangue e Te reduziu à morte.

Senhor assiste do céu todos os doentes do mundo,
sustenta os que perderam toda esperança de cura,
consola os que gritam ou choram pelas suas dores,
protege os que não foram atendidos ou medicados
por falta de recursos materiais ou ignorância.
Dá ânimo aos que não podem repousar porque precisam trabalhar. Vela pelos que buscam uma posição menos dolorosa para dormir, acompanha os que
acham que a doença frustra seus projetos.
Ilumina os que passam por uma noite escura e acabam perdendo a esperança, toca os membros e músculos dos que perderam a mobilidade, dá luz aos que
se sentem tentados na fé e são atacados pelas dúvidas, apazigua os que se impacientam ao ver que não
melhoram.
Acalma os que gemem por suas dores e câimbras, dá
paciência, humildade e constância aos que buscam

Destrói em mim tudo o que não seja do Teu agrado.
Com o fogo de Tua santa caridade, escreve em meu
coração todas as Tuas dores.
Aperta-me fortemente a Ti, com um nó tão estreito e
tão suave, que eu jamais Te abandone nas Tuas dores. Amém!
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Consagração a Santo Pio de Pietrelcina
Oração do Papa João Paulo II a Santo Pio de PietrelÓ glorioso Santo Pio de Pietrelcina, Tu que és o
Santo deste novo milênio, Tu que és meu amigo,
Consolador da minha alma, auxílio de mim, que sou
pecador.
Que pelo teu sofrimento compreende bem todos os
meus sofrimentos.
A ti me consagro e aos que me são caros;
A ti confio meu espírito, para que o tornes capaz de
suportar todas as tribulações que tenho no coração;

cina

A ti confio a súplica de apresentar minha alma à
Nossa Senhora das Graças para que eu possa obter

Sustente-nos nos momentos de luta e de provações e,
se cairmos, faça com que experimentemos a alegria

de Deus a eterna salvação.
A ti confio meu pedido de intercessão para que eu
obtenha da Divina Bondade a graça de …. (diga a
graça que quer alcançar) que ardentemente desejo.
Acolhe-me sob tua proteção.
Defende-me dos ataques do maligno.
E, sobretudo, intercede junto ao Altíssimo, para que,

do sacramento do perdão.
Transmita-nos a terna devoção a Maria, Mãe de Jesus e nossa.
Acompanhe-nos na peregrinação terrena em direção
à Pátria abençoada, aonde também esperamos chegar um dia para contemplar eternamente a Glória
do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

com o perdão dos meus pecados, eu me torne perseverante nos caminhos do bem.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo. Assim
como era no princípio, agora e sempre, e por todos
os séculos dos séculos.
Amém!
(REPETIR 3 VEZES)

Amém.

Oração a Santo Pio de Pietrelcina

Ensine-nos, nós lhe pedimos, a humildade de coração para sermos incluídos entre os pequeninos de
que fala o Evangelho, aos quais o Pai prometeu revelar os mistérios do Seu Reino.
Ajude-nos a ter um olhar de fé, capaz de reconhecer
prontamente nos pobres e nos sofredores a face do
próprio Jesus.

Oração do Santo Padre Pio na visita ao Santíssimo
Sacramento
Senhor Jesus Cristo, que por amor aos homens habitais noite e dia no Sacramento, esperando, chamando, acolhendo todos os que o vêm visitar, eu
creio que estais realmente presente nesse tabernácu-

lo.
Ó Deus, que doastes a Santo Pio de Pietrelcina, sacerAdoro-vos abismado que estou no meu nada, e adote capuchinho, o insigne privilégio de participar, de
gradeço-vos por tantas graças que me haveis concemodo admirável, da Paixão de vosso Filho, por sua
dido, especialmente a de Vos terdes dado por advointercessão, dai-me a graça... (Dizer a graça que quer
gada Maria, a Vossa Santa Mãe, e me terdes chaalcançar) que tanto desejo.
mado a visitar-Vos nesta igreja.
E sobretudo concedei-me unir-me à Paixão de Jesus,
Saúdo hoje o Vosso adorável coração e espero saupara depois chegar à Sua gloriosa ressurreição.
dá-lo por um triplo fim:
Rezar um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao • em agradecimento por este dom magnífico.
Pai.
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• em compensação de todas as injúrias que vos fazem os
Vossos inimigos, neste Sacramento.
• quero por esta visita adorar-Vos em todos os recantos
da terra. Meu Jesus, amo-Vos de todo o coração.
Lamento ter no passado ofendido tantas vezes a
Vossa bondade infinita.
Proponho com a Vossa graça não Vos tornar a ofender para o futuro e para o momento presente o
mesmo.
Na minha miséria, consagro-me inteiramente a Vós,
renuncio a minha vontade e dou-a inteiramente a

“A missão da Igreja, nos lembra o Papa Francisco, não é propagação de uma ideologia religiosa, nem
mesmo a proposta de uma ética sublime. No mundo, há
muitos movimentos capazes de apresentar ideais elevados ou expressões éticas notáveis. Diversamente,
pela missão da Igreja, é Jesus Cristo que continua a
evangelizar e agir; e, por isso, ela representa o tempo
propício da salvação na história” (Mensagem para o
Dia das Missões 2017).
A alegria do evangelho nasce da experiência de
quem fez o encontro com Jesus crucificado e ressusci-

Vós, bem como minhas afeições, os meus desejos e
tudo o que me pertence.

tado. “Ter encontrado Jesus foi o melhor que ocorreu
em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossas pala-

Fazei de mim, daqui em diante, bem como dos meus
bens, tudo o que Vos aprouver. Eu não peço nem
desejo senão o Vosso santo amor, a perseverança
final e a perfeita submissão à Vossa vontade.
Recomendo-Vos as almas do purgatório, especialmente as que foram mais devotas do
Santíssimo Sacramento e da Santíssima Virgem.

vras e obras é nossa alegria” (Doc. de Aparecida, 29).
Esta alegria brota da fé. Não é um mero sentimento.
Muitas vezes, comporta cruzes, incompreensões, lágrimas e, até, o martírio. Basta observar na história
quantos testemunhos de missionários que sofreram e
morreram pelo profetismo do Evangelho. A história
também nos mostra que existem mártires da caridade

Recomendo-Vos também todos os pobres pecadores.
Enfim, uno, ó, meu Salvador, todas as minhas afeições às do Vosso adorável coração e ofereço-as ao
Pai Eterno, pedindo-lhe para aceitar e acolher por
Vosso amor.
Assim seja.
Continua na próxima edição.

por um martírio quotidiano (‘martírio branco’), que
não passa pelo sangue, mas por um dar a vida no amorserviço, na doação constante pelo Reino de Deus.

*************************************
A PALAVRA DO PASTOR

O Papa Francisco nos incentiva a sermos uma Igreja em saída, i.é, sair para fora de nós mesmos, de
nossos comodismos estruturais e eclesiais. Necessitamos ser uma Igreja em saída, mas que volta da missão
para partilhar as alegrias do Reino. É um processo
constante de conversão.

“A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída” é a temática do mês missionário deste ano de 2017.

No quarto Domingo de outubro, dia 22, fazemos
uma ação concreta de doação para as Missões. É o dia
da coleta, isto é, além de nossas orações, um gesto
concreto que coopera com o projeto de Deus em espíri-

Por sua própria natureza a Igreja é missionária. Jesus
foi incisivo com seus discípulos: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai...” (Mc 16, 15).

to de partilha. É a experiência da alegria do Evangelho
para as regiões mais necessitadas do planeta: África,
Oceania, Ásia, América Latina e Caribe.

UMA IGREJA MISSIONÁRIA
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Sintamos a alegria de sermos Igreja Missionária
orando: “Deus de misericórdia, que enviaste o Teu
Filho Jesus Cristo e nos sustentas com a força do Espírito Santo, ensina-nos a caminhar juntos e, a exemplo
de Maria, sejamos, em toda parte, testemunhas proféticas da alegria do Evangelho para uma Igreja em saída.
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 outubro, no dia 8 e no dia 22 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:

“É preciso calar e ter silêncio ao seu redor para
poder ouvir a voz de 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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