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ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Papa Francisco visitará Pietrelcina e San Giovanni Rotondo em março de 2018

O Papa Francisco visitará as cidades italianas de Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, no dia 17
de março de 2018. Essa visita tem como objetivo celebrar o centenário das aparições dos estigmas de
São Pio de Pietrelcina e os 50 anos de sua morte.
Padre Pio nasceu no dia 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, na Itália. Foi um seguidor de São
Francisco de Assis, adotando o nome de "Frei Pio", e foi ordenado sacerdote no dia 10 de setembro de
1910. Padre Pio ficou muito conhecido pela direção espiritual: pessoas de todo o mundo procuravamno para confissões e orientações. Entregando-se inteiramente ao Ministério da Confissão, ele buscava
aliviar, por meio desse sacramento, os sofrimentos dos fiéis que o procuravam. Ele exerceu seu ministério sacerdotal em San Giovanni Rotondo.
No dia 20 de setembro de 1918, Padre Pio recebeu os estigmas, sinais da Paixão de Jesus Cristo,
em seu próprio corpo. Isso aconteceu no Convento Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo.
Os sinais físicos dos estigmas permaneceram nele até a sua morte.
Padre Pio faleceu em 23 de setembro de 1968, sendo que o seu corpo permanece incorrupto e
constitui uma relíquia venerada por fiéis. Ele foi beatificado em 2 de maio de 1999 pelo então Papa
João Paulo II. A canonização veio três anos depois, em 16 de junho de 2002, pelo mesmo Pontífice.
A pedido do Papa Francisco, o corpo de São Pio de Pietrelcina foi exposto na Basílica de São
Pedro, no Vaticano, de 8 a 14 de fevereiro de 2016, no âmbito do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Foi um acontecimento que marcou a história da Igreja, pois Padre Pio é considerado modelo de
confessor e dispensador da misericórdia de Deus a inúmeros penitentes que buscaram o perdão e a reconciliação.
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O Papa Francisco, ao visitar Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, por ocasião desses jubileus de
São Pio, certamente tem presente a grande importância desse santo na história e na vida da Igreja.
Possamos todos nós, membros da Igreja e devotos do Padre Pio de Pietrelcina, celebrar com
intenso júbilo o centenário das aparições dos estigmas de São Pio de Pietrelcina e os 50 anos de sua
morte.
São Pio de Pietrelcina, rogai por nós! Amém.
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.

Milagres do Padre Pio

Continuação da edição anterior

Era o mês de maio em 1925. Uma moça,
chamada Maria, teve um pequeno bebê, e
sentia-o doente desde o seu nascimento, o que a
deixava muito preocupada. Após uma consulta
ao médico, foi-lhe dito que a criança tinha uma
doença muito complexa. Não havia nenhuma
esperança para o bebê: ele não poderia se
recuperar. Então, Maria decidiu ir de trem
para a cidade de São Giovanni
Rotondo. Mesmo vivendo em um
pequeno povoado ao sul de Puglia
(uma região muito pobre no sul da
Itália), tinha ouvido alguns
rumores em relação ao padre Pio,
um frade que apresentava os
estigmas, como Jesus Cristo, e que
fazia milares, recuperava os

doentes e dava esperança para as pessoas
deseperadas; este relatos despertaram em
Maria uma grande fé e esperança, e
imediatamente iniciou a viagem, mas durante o
trajeto o bebê morreu. Ela velou aquele
pequeno corpo a noite inteira e, ao amanhecer,
colocou-o numa bolsa e fechou-a. Após Maria
ter perdido o filho, chegou ao convento de São
Giovanni Rotondo. Ela não tinha mais nenhuma
esperança! Mas não tinha perdido a fé. À tarde,
após muitos esforços, estava em frente ao padre
Pio. Conseguiu isto ficando na fila das pessoas
que esperavam para confessar com o religioso.
Continuava carregando a mala que continha o
cadáver do seu filho, que havia morrido há
quase 24 horas. Maria ajoelhou-se diante do
sacerdote, chorou deseperadamente suplicando
ajuda ao padre Pio. Ele a olhou piedosamente.
A mãe abriu a mala e mostrou o cadáver de seu
filho ao padre Pio. O pobre padre se condoeu
profundamente com a tristeza daquela mãe. Ele
tomou o pequeno corpo e pôs as mãos
estigmatizadas na cabeça do bebê, e então orou
voltado ao céu. Depois de um tempo, a pobre
criatura estava novamente viva. Um gesto, um
movimento dos pés, os braços... parecia que
dormia e simplemente tinha acordado depois de
um longo sono. Falando com a mãe ele disse:
"Mãe, por que você está chorando? Seu filho
está dormindo!" A mãe e os gritos da multidão
encheram a igreja. Todo o mundo falava em
milagre!
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Um estanceiro saia muito tarde do convento,
e quando se preparava para ir embora,
notou que estava chovendo. Dirigiu-se ao
padre Pio: “Eu não tenho guarda-chuva.
Posso ficar aqui até de manhã? Se não
puder ficar, vou me ensopar”. "Eu sinto
muito meu querido, não é possível. Mas não
se preocupe! Eu o acompanharei!",
respondeu-lhe padre Pio. O estanceiro
pensou que teria sido muito melhor não
fazer aquela penitência, mas com a ajuda do
padre Pio, a caminhada poderia ser menos
rigorosa. Então, ele colocou o seu chapéu e
saiu para percorrer à pé as duas milhas
entre o convento e o povoado. Mas, assim
que saiu, percebeu com surpresa que não
chovia mais. Havia somento uma garoa
quando ele chegou na sua casa. “Meu Deus”,
exclamou a sua mulher, que abriu a porta.
“Você deve estar molhado até os ossos!”.
“Nada”, respondeu o estanceiro, “não está
chovendo”. Os camponeses que lá estavam
olharam uns para os outros e confusos
disseram: “O que! Não está chovendo mais?
Está chovendo muito! Escute!”. Eles
abriram novamente a porta e estava
chovendo torrencialmente. Comentaram
que chovia há mais de uma hora
ininterruptamente. “Como você conseguiu
vir para cá sem estar molhado?”
perguntaram. O estanceiro respondeu: “O
padre Pio me falou que me acompanharia”.
Então, os camponeses perceberam que tinha
sido mais um milagre do padre Pio, e
comentaram:
“Agora
está
tudo
exclarecido”. Dirigiram-se calmamente à
cozinha onde iriam jantar, quando a mulher
disse: “Sem dúvida, a companhia do padre
Pio é muito melhor do que a de um guardachuva!”.

Um homem de Ascoli Piceno (uma cidade
italiana) contou: “Lá pelo final dos anos de

1950, eu fui para São Giovanni Rotondo
com minha esposa para confessarmos e
recebermos a absolvição depois de
cumprirmos a penitência imposta pelo
padre Pio. Anoitecia, e eu ainda estava no
convento, quando encontrei o padre Pio, que
disse: ‘Você ainda está aqui?’. ‘Meu
carango não deu partida’, eu respondi. ‘O
que é exatamente um carango’, perguntoume o padre Pio. ‘É o meu carro’, respondi.
‘Vamos dar uma olhadinha’, disse-me.
Quando chegamos ao automóvel, ele deu
partida imediatamente sem qualquer
problema. Eu e minha mulher viajamos
toda a noite e, na manhã seguinte, eu levei
meu carro ao mecânico para dar uma
verificada. O mecânico, depois de fazer os
testes, disse que o sistema elétrico do carro
estava completamente fora de uso, e não
acreditou quando eu lhe falei que tinha
viajado com o carro a noite inteira. Na
realidade, era impossível cobrir 400
quilometros, entre San Giovanni Rotondo e
Ascoli Piceno, com o carro naquele estado.
Eu logo percebi: padre Pio tinha me
ajudado e, assim, eu lhe agradeci
mentalmente”.

Não era necessário repetir a mesma
pergunta a padre Pio, mesmo que
mentalmente. O marido de uma boa mulher
estava muito doente. A senhora corre para o
convento, mas ela se perguntava: "Como
chegar ao padre Pio?” Ela teria que esperar
pelo menos três dias se quisesse conhecê-lo
para uma confissão. Assim, durante a missa
ela caminhava de um lado para o outro,
contando para Nossa Senhora das Graças
qual era o seu problema e pedindo, ao
mesmo tempo, a ajuda do padre Pio. Assim,
após o término da missa, cruzou novamente
a igreja para falar com o padre Pio.
Alcançou-o, finalmente, num corredor onde
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ele normalmente passava. Ao vê-la, padre
Pio disse: "Mulher com pouca fé, quando
você vai parar de me pedir ajuda? Você
pensa que eu sou surdo? Você já me falou
isto cinco vezes quando você estava na
minha frente, atrás de mim, do meu lado
direitoo e do meu lado esquerdo. Eu
entendi! Eu entendi!... Vá para casa! Tudo
está bem”. De fato, ela encontrou o seu
marido curado.

3. Oração do Dedo Médio: - O Médio é o dedo
mais longo. Ele faz lembrar os governantes. Reza por aqueles que governam o Estado, pelos
parlamentares, empreendedores e dirigentes.
São essas pessoas que regem o destino da nossa
pátria e guiam a opinião pública, tendo por isso
necessidade da orientação de Deus.
4. Oração do Dedo Anular: - O Anular é o quarto
dedo. Muitos se surpreenderão, mas este dedo é
o mais fraco, como poderá confirmar qualquer
professor de piano. Ele te faz lembrar de rezar
pelos mais fracos, por aqueles que têm desafios
para enfrentar e pelos doentes. Eles precisam da

Matéria extraída do:
www.padrepio.catholicwebservices.com/PORTUGUES/Milagres.
htm

*************************************
A PALAVRA DO PASTOR
A ORAÇÃO DOS CINCO DEDOS
O Papa Francisco lembra esta tradição anglosaxônica de orar com os cinco dedos:
1. Oração do Polegar: - O Polegar é o dedo mais
próximo de ti. Começa, portanto, por rezar pelas
pessoas mais próximas. Aquelas das quais tu te
lembras facilmente. Rezar pelos teus queridos é
“uma doce obrigação”.
2. Oração do Indicador: - O Indicador é o dedo seguinte. Ele te ajuda a rezar por aqueles que ensinam, educam e curam. Essa categoria compreende mestres, professores, médicos e sacerdotes.
Eles necessitam de apoio e sabedoria para dar a
orientação correta. Lembra-te sempre deles nas
tuas orações.

tua oração de dia e de noite.
Esse dedinho te convida a rezar pelos casais.
5. Oração do dedo Mínimo: - O Mindinho chega
por último, é o menor de todos, tal como te deves sentir diante de Deus e do próximo. Como
diz a Bíblia, “os últimos serão os primeiros”. O
Mindinho lembra-te da oração por ti mesmo: depois de teres rezado por todos os outros, agora
entenderás melhor quais são as tuas necessidades, olhando-as na sua justa perspectiva.
- Toma, Senhor, e recebe toda a minha
liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e
possuo tu me deste com amor. Todos os dons que
me deste, com gratidão, te devolvo; disponha deles,
Senhor, segundo a tua vontade. Dá-me somente o
teu amor, a tua graça. Isso me basta. Nada mais
quero pedir (Santo Inácio de Loyola).
Que esta forma simples de rezar nos ajude!
(cfr. A Oração dos cinco dedos com o Papa Francisco;
Ed. Paulinas, São Paulo, 2017, 9ª reimpressão).
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS.
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ATIVIDADES NA ERMIDA
A Ermida está aberta para visitação todos os dias das 8 às 18 horas.
No dia 11 e 25, reza do terço às 15 horas e celebração eucarística às 15:30 horas.

**************************************
Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando
esta frase de São Pio:

“Reavive a cada momento a sua
confiança em Deus e mais ainda
na hora das provações”.

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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