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ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Papa Francisco incentiva a seguir três exemplos de Padre Pio de Pietrelcina

O Papa Francisco realizou uma visita pastoral a Pietrelcina, na Diocese de Benevento, no centenário da aparição dos estigmas de São Pio de Pietrelcina e a San Giovanni Rotondo, na Diocese de
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo no 50º aniversário de morte de São Pio de Pietrelcina, no
dia 17 de março de 2018.
Na missa celebrada na praça da igreja de São Pio de Pietrelcina, em San Giovanni Rotondo, o
Papa proferiu sua homilia destacando três palavras: oração, pequenez, sabedoria. Ele evidenciou essas
palavras tendo como referência as passagens bíblicas lidas nessa celebração.
O Papa lembrou que Jesus rezava (cf. Mt 11,25), a oração surgia espontaneamente (cf. Mc 1,35)
e ensinou os discípulos a rezar (cf. Lc 11,1-4). Após dizer da importância da oração para os cristãos, o
Papa Francisco fez referência ao Padre Pio de Pietrelcina destacando o seguinte: "Cinquenta anos após
a sua partida para o Céu, São Pio ajuda-nos porque, como herança, nos quis deixar a oração. Ele
recomendava: «Orai muito, meus filhos, rezai sempre, sem nunca vos cansardes» (Palavras pronunciadas no 2° Congresso internacional dos grupos de oração, 5 de maio de 1966)".
A segunda palavra frisada pelo Papa Francisco foi a pequenez. A propósito, o Papa dizia na
sequência da sua homilia que "os pequeninos são aqueles que têm necessidade dos grandes, que não
são autossuficientes, que não pensam que se bastam a si mesmos. Pequeninos são os que têm o coração
humilde e aberto, pobre e carenciado, que sentem a necessidade de rezar, de se confiar e de se deixar
acompanhar". Então, o Papa pergunta: "Sabemos procurar Deus onde ele está?" E, ele responde que
existe um santuário especial onde Deus está, que é a Casa Alívio do Sofrimento. "No doente encontrase Jesus, e na cura amorosa de quantos se inclinam sobre as feridas do próximo está o caminho para
encontrar Jesus. Quem cuida dos pequeninos está do lado de Deus", dizia o Papa.
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A terceira palavra destacada pelo Papa Francisco na missa em San Giovanni Rotondo, por
ocasião de sua visita pastoral, é a sabedoria. Essa palavra foi tomada da primeira leitura proclamada
nessa missa, onde Deus diz: "Não se envaideça o sábio do seu saber, nem o forte da sua força" (Jr 9,
22). O Papa disse, na ocasião, que " única arma sábia e invencível é a caridade animada pela fé, porque
tem o poder de desarmar as forças do mal. São Pio lutou contra o mal durante a vida inteira, e combateu-o sabiamente, como o Senhor: com humildade, com a obediência e com a cruz, oferecendo a dor
por amor".
Quase no final de sua homilia em San Giovanni Rotondo, na celebração do centenário do recebimento dos estigmas e 50º aniversário da morte de São Pio de Pietrelcina, o Papa Francisco destacou
que "São Pio ofereceu a vida e inúmeros sofrimentos para fazer com que os irmãos encontrassem o
Senhor", através do sacramento da Confissão.
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.

O Anjo da Guarda

Um ítalo-americano que viveu na Califórnia,
frequentemente pedia a seu Anjo da Guarda,
que por piedade levasse um importante recado
ao Padre Pio. Um dia depois da confissão, ele
falou na igreja com Padre Pio, perguntando se o
Anjo da Guarda havia lhe dado o recado. O Padre Pio respondeu: Tu crês que sou "surdo"? E
o Padre Pio repetiu o que ele há poucos dias antes havia dito ao seu Anjo da Guarda.

O Padre Linio contou que estava rezando ao
meu anjo da guarda para que interviesse e falasse ao Padre Pio em favor de uma senhora que
estava muito mal. Porém parecia que as coisas
não mudavam em anda. Encontrei o Padre Pio e
disse: Padre pedi a meu Anjo da Guarda que
pedisse ao senhor por aquela senhora. É possível que não tenha feito? Respondeu o Padre Pio:
E tu o que crês? Que ele seja desobediente como
tu e eu?

O Padre Eusébio narra: Estava viajando a
Londres em avião, contra o conselho do Padre
pio que não quis que eu usasse aquele meio de
transporte. Em quanto sobrevoávamos o canal
da Mancha uma violenta tempestade abateu sobre o avião, e nos encontrávamos em grave perigo. Entre o terror geral, eu recitei o ato de
contrição e não sabendo outra coisa a fazer,
mandei ao Padre Pio, um pedido pelo meu Anjo
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da Guarda, suplicando ajuda urgente. De
regresso a San Giovanni Rotondo fui ver o

Que havia impedido os acidentes?... Alguns meses depois o advogado foi a San Giovanni Ro-

Padre Pio. "Menino", me disse. - "Como estás?
" "Passastes bem o tempo todo?" - "Padre!, eu
disse, estive a ponto de morrer" - Então porque
não obedeces?" - "Porém eu rezei ao meu Anjo
da Guarda"... "É menos mal que ele chegou a
tempo!

tondo e o Padre Pio quando o viu, apoiando sua
mão no ombro dele, disse: “Tu ficastes dormindo e o Anjo da Guarda conduziu o veículo”. O
mistério foi revelado.

Um advogado de Fano, Itália estava regressando à sua casa em Bolonha. Ele estava dirigindo

Uma filha espiritual do Padre Pio estava
caminhando para o Convento em uma estrada
pelo campo. O padre Pio a esperava no
Convento dos Capuchinhos. Eram dias de

seu veículo que era modelo Fiat 1100. No carro

inverno e nevava, o que dificultava caminhar.

encontravam-se sua mulher e seus dois filhos.
Num certo momento, sentindo-se cansado, o advogado foi substituído no volante pelo seu filho
mais velho, Guido, o qual se encontrava dormindo. Após alguns quilômetros perto de San
Lázaro, também o filho dormiu. Quando acordou deu-se conta que se encontrava a um par de
quilômetros do povoado de Imola. Assustado ele
gritou: - “Quem havia dirigido o carro? Tinha-

Ao longo do caminho ela acreditava que não
conseguiria chegar até o Convento na hora
marcada. Cheia de fé, ela rogou ao seu anjo da
guarda para que avisasse a Padre Pio que
chegaria atrasada para o seu compromisso,
devido ao mal tempo. Chegando ao Convento
ela constatou com grande alegria que o monge
a aguardava em uma janela, da qual ele lhe
sorriu, cumprimentando-a.

lhes acontecido algo... Não - responderam todos. O filho mais velhos despertou e disse que havia
dormido profundamente. A mulher e o filho mais novo, incrédulo e maravilhado, disseram haver
percebido um modo de dirigir o
carro diferente do usual: às vezes
o carro esteve a ponto de se chocar com outros

Um homem certa vez contou: “Padre Pio,
parava freqüentemente na sacristia para
cumprimentar
suas
crianças e
amigos
espirituais, com um beijo. Um senhor comentou
que um homem naquela posição deveria
cumprimentá-los somente com a bênção, e não
com um beijo”. Para a surpresa daquele senhor,
no dia 24 de dezembro de 1958, estando em

veículos, porém na última hora, não acontecia
devido a manobras perfeitas. Também a maneira de fazer as curvas era diferente. “Sobre tudo”disse a mulher não colidimos pelo fato de
vocês estarem dormindo o tempo todo, não respondendo as nossas perguntas. Disse o marido:
“Eu não pude contestar porque adormeci”. Entretanto quem tinha conduzido o automóvel?

confissão com Padre Pio, quando estava ao fim,
seu coração palpitava fortemente e estava tão
emocionado que perguntou ao Padre Pio:
“Padre, hoje é Natal e eu posso lhe
cumprimentar com um beijo?” Pio com uma
doçura que não se consegue descrever, mas
somente imaginar, lhe respondeu: “À frente
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meu filho, não percamos mais tempo!”. Ele me
abraçou e eu o beijei como um pássaro, alegre, e
saí daquele lugar cheio de alegrias celestiais,
fora aqueles carinhos na cabeça que ele me deu,
o que dizer deles!
Depois de algum tempo, antes de partir para St.
Giovani Rotondo, quis obter um sinal particular
de predileção do Padre Pio. A benção dele não
era suficiente. Eu também queria que me
cumprimentasse com aqueles carinhos na
cabeça, que eram para mim o de um verdadeiro
pai. Tenho que dizer que eu como um menino,
nunca senti falta dos carinhos do Padre Pio.
Mas num certo dia, na sacristia tinha muitas
pessoas querendo cumprimentar Padre Pio, a
sacristia era pequena e por isso o Pe. Vincenzo
exortou a todos com a severidade habitual:
“Não empurrem... não atrapalhem o Padre
Pio... para trás...”. Neste momento eu me
desencorajei e pensei: “Partirei sem a benção do
Padre Pio. Não quis ir até ele e por isso pedi ao
meu anjo da guarda para se tornar um
mensageiro e contar ao Padre Pio que eu iria
partir, e disse com estas palavras: Pai, eu parto,
desejo receber a benção e o carinho paternal do
Padre Pio, para mim e para minha esposa”.
Padre Vincenzo ainda estava repetindo... “Não
empurrem Padre Pio... não empurrem”.
Quando aquele padre piedoso, caminhou ao
meu encontro, eu sentia ao mesmo tempo uma
grande ansiedade e uma grande tristeza. De
repente ele veio ao meu encontro, e sorrindo me
deu aqueles carinhos na cabeça e estendeu a
mão para que lhe beijasse.
Matéria extraída do:
www.padrepio.catholicwebservices.com/PORTUGUES/Milagres.
htm

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

A PALAVRA DO PASTOR
DEUS É JOVEM
Num diálogo simples, ousado e direto com o jornalista e escritor Thomas Leoncini, o Papa Francisco
surpreende o mundo com o lançamento do livro “Deus
é Jovem”. Nessas conversações, Francisco se relaciona
com os jovens do mundo inteiro e também com os
adultos que possuem a missão de educar, de orientar as
famílias, o mundo do trabalho, as instituições e a sociedade.
O Papa Francisco tem a sabedoria de enfrentar os
desafios de hoje. Aborda temas ligados à sua vida pessoal, suas memórias, estudos e considerações
proféticas.
No final do livro aponta algumas características
que não podem faltar num jovem: - Entusiasmo,
alegria, humor e coerência. As primeiras são o entusiasmo e alegria, pois é próprio do jovem entusiasmo e
sonho de grandes realizações.
A terceira característica é o senso de humor. “Para poder respirar é fundamental o senso de humor, que
está ligado à capacidade de se alegrar, de se entusiasmar. O humor também ajuda a estar de bem com a vida
e, se estivermos de bom humor, é mais fácil conviver
com os outros e conosco. O humor é como a água que
brota naturalmente gasosa da fonte; tem algo a mais:
você percebe vida, movimento” (Paulus, 2018, p. 154).
O Papa Francisco afirma que há anos pede ao
Senhor a graça do bom humor fazendo a oração escrita
por São Tomás Morus Oração do bom Humor: “Senhor, dá-me uma boa digestão e também alguma
coisa para digerir. Dá-me a saúde do corpo e o bom
humor necessário para mantê-la. Dá-me, Senhor, uma
alma santa, que faça tesouro daquilo que é bom e puro,
a fim de que não se assuste pelo pecado, mas encontre
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na Tua presença um jeito de colocar as coisas no lugar.
Dá-me uma alma que não conheça o tédio, os resmungos, os suspiros, os lamentos e não permitas que me
crucifique demais por essa coisa tão intrometida que se
chama ‘eu’. Dá-me, Senhor, o senso do bom humor.
Concede-me a graça de compreender uma brincadeira
para descobrir na vida um pouco de alegria e também
levá-la aos outros”.
A quarta característica é a coerência. “Graças à
coerência podemos ter credibilidade. E se temos credibilidade, podemos ser amados pelo que realmente somos, sem máscaras. Então, vem a fecundidade: dar
vida aos outros. E entendo este termo em um sentido
amplo, não apenas próprio dos pais e mães, embora
isso seja muito importante. Quero falar também de uma
fecundidade espiritual e cultural” (p.156).
Acreditamos que o livro “Deus é Jovem” será
muito lido e valorizado. Certamente será um bálsamo e
uma esperança para todos no presente e no futuro.
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de

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

“Se tudo o que somos e temos recebemos de Deus,
do que podemos gloriar-nos?”

Santa Maria/RS.

FALE CONOSCO:
ATIVIDADES NA ERMIDA

A Voz da Ermida é um boletim informativo das atividades da
Ermida de São Pio de Pietrelcina e também de divulgação da

A Ermida está aberta para visitação todos os dias das 8 às 18 horas.

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:

No dia 13 e 27, reza do terço às 15 horas e celebração eucarística às 15:30 horas.

A Voz da Ermida é editada pela Associação São Pio de Pietrelcina.
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