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ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Padre Pio de Pietrelcina e a imitação de Cristo

Padre Pio de Pietrelcina foi uma pessoa que procurou conformar a sua vida com a de Jesus Cristo. Uma de suas inspirações encontra-se em São Paulo que diz: "Quanto a mim, Deus me livre de me
gloriar a não ser na Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo" (Gál 6, 14). O ponto alto da sua vida e do seu
apostolado era a cruz de Jesus. Ele acreditou que deveria obedecer radicalmente o seu Senhor,
atendendo ao convite de deixar tudo, tomar a cruz de cada dia e segui-Lo.
A propósito do Padre Pio querer seguir em tudo Jesus Cristo, o site do Vaticano diz o seguinte:
"Para o Padre Pio, a fé era a vida: tudo desejava e tudo fazia à luz da fé. Empenhou-se assiduamente na oração. Passava o dia e grande parte da noite em colóquio com Deus. Dizia: «Nos livros, procuramos Deus; na oração, encontramo-Lo. A oração é a chave que abre o coração de Deus». A fé levou-o a aceitar sempre a vontade misteriosa de Deus.
Viveu imerso nas realidades sobrenaturais. Não só era o homem da esperança e da confiança
total em Deus, mas, com as palavras e o exemplo, infundia estas virtudes em todos aqueles que se
aproximavam dele. O amor de Deus inundava-o, saciando todos os seus anseios; a caridade era o princípio inspirador do seu dia: amar a Deus e fazê-Lo amar. A sua particular preocupação: crescer e fazer
crescer na caridade.
A máxima expressão da sua caridade para com o próximo, vemo-la no acolhimento prestado por
ele, durante mais de 50 anos, às inúmeras pessoas que acorriam ao seu ministério e ao seu confessionário, ao seu conselho e ao seu conforto. Parecia um assédio: procuravam-no na igreja, na sacristia, no
convento. E ele prestava-se a todos, fazendo renascer a fé, espalhando a graça, iluminando. Mas, sobretudo nos pobres, atribulados e doentes, ele via a imagem de Cristo e a eles se entregava de modo especial.
Exerceu de modo exemplar a virtude da prudência; agia e aconselhava à luz de Deus.
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O seu interesse era a glória de Deus e o bem das almas. A todos tratou com justiça, com lealdade e grande respeito.
Nele refulgiu a virtude da fortaleza. Bem cedo compreendeu que o seu caminho haveria de ser o
da Cruz, e logo o aceitou com coragem e por amor. Durante muitos anos, experimentou os sofrimentos
da alma. Ao longo de vários anos suportou, com serenidade admirável, as dores das suas chagas.
Quando o seu serviço sacerdotal esteve submetido a investigações, sofreu muito, mas aceitou
tudo com profunda humildade e resignação. Frente a acusações injustificáveis e calúnias, permaneceu
calado, sempre confiando no julgamento de Deus, dos seus superiores diretos e de sua própria consciência.
Recorreu habitualmente à mortificação para conseguir a virtude da temperança, conforme o
estilo franciscano. Era temperante na mentalidade e no modo de viver.
Consciente dos compromissos assumidos com a vida consagrada, observou com generosidade
os votos professados. Foi obediente em tudo às ordens dos seus Superiores, mesmo quando eram gravosas. A sua obediência era sobrenatural na intenção, universal na extensão e integral no cumprimento.
Exercitou o espírito de pobreza, com total desapego de si próprio, dos bens terrenos, das comodidades e
das honrarias. Sempre teve uma grande predileção pela virtude da castidade. O seu comportamento era,
em todo o lado e para com todos, modesto.
Considerava-se sinceramente inútil, indigno dos dons de Deus, cheio de misérias e ao mesmo
tempo de favores divinos. No meio de tanta admiração do mundo, ele repetia: "Quero ser apenas um
pobre frade que reza".
Referência
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CAMINHANDO COM SÃO PIO
Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer
a vida e obra do Padre Pio.
HISTÓRIA DE PADRE PIO DE PIETRELCINA
Padre Pio de Pietrelcina tinha como nome de batizado Francesco Forgione. Ele nasceu no vilarejo de
Pietrelcina, próximo à cidade de Benevento, Itália, em
25 de maio de 1887. Era filho de Grazio Forgione e
Maria Giuseppa de Nunzio e tinha seis irmãos.

Desde criança manifestou interesse pelas coisas de
Deus. Não faltava às Missas e orações. Ainda menino
mostrava grande admiração por Nossa Senhora e Jesus,
tornando-se também amigo do seu Anjo da Guarda.
Francesco recorria a ele muitas vezes pedindo ajuda no
seu caminho de viver o Evangelho. Não é à toa que,
mais tarde, Padre Pio exortava os fiéis a pedirem ajuda
ao anjo da guarda. Ele sabia que o que os anjos mais
querem é conduzir seus “guardados” para Deus. Por

2

isso, dizia, a intimidade de cada um com seu anjo da

Oração e ação

guarda é de grande importância.

Padre Pio queria aliviar não somente o sofrimento
espiritual das pessoas, mas também o sofrimento físico.
Por isso, teve a inspiração de construir um grande hospital, que ele deu o nome de "Casa Alívio do Sofrimento". Esta obra maravilhosa tornou-se referência em
toda a Europa.

Vida religiosa e ordenação de Padre Pio
Aos 15 anos, em 1902, entrou no noviciado da ordem
dos Capuchinhos em Morcone. Nessa ocasião adotou o
nome de "frei Pio". Quando terminou o noviciado, frei
Pio fez os votos simples, em 1904. Em 1907 professou
os votos solenes. Fez, então, os estudos clássicos e a
filosofia. Depois, foi ordenado sacerdote em 10 de
agosto de 1910, no Duomo de Benevento.
O sacerdócio de Padre Pio
Em 1916, Padre Pio foi para o convento de San Giovanni Rotondo, onde viveu toda a sua vida. Ele tinha
grande compaixão pelo sofrimento das pessoas. Por
isso, logo percebeu que sua missão sacerdotal era a de
acolher em si o sofrimento do povo, como uma espécie
de ?catalizador?. A confirmação disso foram os estigmas de Cristo que Padre Pio recebeu em seu próprio
corpo e que duraram mais de 50 anos. Parece que, através do padre Pio, Deus queria aliviar o sofrimento do
seu povo. E, de fato, todos os que o procuravam saiam
reconfortados.
Maravilhas no sacramento da confissão
Padre Pio de Pietrelcina entregou-se inteiramente

A espiritualidade que se espalha
Atendendo a um pedido do Papa, Padre Pio criou os
?Grupos de Oração?, com o objetivo de aliviar os horrores causados pela Segunda Guerra Mundial no
coração das pessoas. Esses grupos se tornaram células
catalizadoras do amor e da paz de Deus num mundo
cheio de sofrimento.
Falecimento
Quando os grupos de oração celebraram 50 anos, reuniu-se uma grande multidão em San Giovanni Rotondo, para uma Missa comemorativa. Esta foi a última
Missa e a última vez que os filhos espirituais do Padre
Pio o viram. Na madrugada de 23 de setembro de
1968, na sua cela conventual, Padre Pio entregou seu
espírito. Faleceu com fama de santidade e deixou uma
multidão de pessoas que se tornaram seus devotos e
filhos espirituais nos incontáveis e grandes grupos de

ao Ministério da Confissão. Ele sabia que esta é uma
das maneiras mais eficientes e ?maravilhosas? que Jesus Cristo deixou para aliviar os sofrimentos do
coração e libertar das garras do Demônio. Por isso,
Padre Pio passava até 14 horas por dia no confessionário. Em muitos casos, quando o fiel não tinha coragem de confessar um pecado grave, Padre Pio o revelava por inspiração divina. Isso ajudava muito dos

oração que se multiplicaram por todo o mundo.

fiéis se libertarem de seus males. Aliás, por isso, Padre
Pio sofreu ataques terríveis do maligno: foi torturado,
tentado e testado muitas vezes, mas não esmoreceu.

foi beatificado em 2 de maio de 1999 e canonizado em
16 de junho de 2002, pelo Papa João Paulo II. Dali em
diante, passou a ser chamado São Pio de Pietrelcina e

Devoção a Padre Pio de Pietrelcina
A fama de santidade de Padre Pio tornou-se cada vez
maior após sua morte. Esse é um dos requisitos para
que se inicie um processo de canonização. Além disso,
muitos fiéis testemunharam terem alcançado graças
pela intercessão de Padre Pio. Por isso, o processo de
canonização do Padre Pio começou em 1982. Padre Pio
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sua festa litúrgica é comemorada todos os anos no dia
23 de setembro.

A PALAVRA DO PASTOR
GUARDAR O DIA DO SENHOR

Os sinais dos milagres de Padre Pio
Além dos estigmas que tiveram duração de 50 anos,
existem vários relatos atestando que Padre Pio tinha o
dom da bilocação. Entre os tantos milagres atribuídos à
sua intercessão está a cura de uma criança chamada
Matteo Pio Colella. Sobre ele se desenrolou todo processo de canonização do Padre Pio.
Os Papas reconhecem a santidade de Padre Pio
O Papa Bento XV disse sobre ele: "Padre Pio é um
daqueles homens extraordinários que Deus envia de
vez em quando à terra para converter os homens".
Papa Paulo VI: "Veja que fama ele alcançou! Quanta
gente de todo o mundo ele 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."
Papa João Paulo II: "Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sobretudo através do
sacramento da Penitência. O ministério do confessionário atraía numerosas multidões de fiéis. Mesmo
quando ele tratava os peregrinos com severidade
aparente, eles, tomando consciência da gravidade do
pecado e arrependendo-se sinceramente, voltavam
quase sempre atrás para o abraço pacificador do perdão
sacramental.
Matéria extraída do:
www.padrepio.catholicwebservices.com/PORTUGUES/Milagres.
htm

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

O Domingo, Dia do Senhor, também
chamado “Dia do sol”, é a festa daquele que é a luz do
mundo: Cristo Ressuscitado. Por causa da Ressurreição
de Jesus ter ocorrido num domingo, os cristãos
começaram a dedicar este dia para suas celebrações e
descanso dos trabalhos. No Antigo Testamento o
sábado, como dia de culto e descanso, era sinal de
alegria e gratidão pelos dons de Deus na história de
Israel e a abertura para a plenitude da mesma alegria
prometida por Deus.
“Instituído para amparo da vida cristã, o Domingo adquire naturalmente também um valor de
testemunho e anúncio. Dia de oração, de comunhão, de
alegria, ele repercute sobre a sociedade, irradiando
sobre ela energias de vida e motivos de esperança. O
Domingo é o anúncio de que o tempo, habitado por
Aquele que é o Ressuscitado e o Senhor da história,
não é o túmulo das nossas ilusões, mas o berço dum
futuro sempre novo, a oportunidade que nos é dada de
transformar os momentos fugazes desta vida em sementes de eternidade. O Domingo é convite a olhar
para diante, é o dia em que a comunidade cristã eleva
para Cristo o seu grito: „Maranatha: Vinde, Senhor!‟ (l
Cor 16,22). Com este grito de esperança e expectativa,
ela faz-se companheira e sustentáculo da esperança dos
homens. E domingo a domingo, iluminada por Cristo,
caminha para o domingo sem fim da Jerusalém celeste,
quando estiver completa em todas as suas feições a
mística Cidade de Deus, que „não necessita de Sol nem
de Lua para a iluminar, porque é iluminada pela glória
de Deus, e a sua luz é o Cordeiro‟”(Ap 21,23) (São
João Paulo II, Dies Domini, n. 84).
O Domingo há de ser preenchido, antes de tudo,
com a participação na Eucaristia, com a qual se faz
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presente a Morte e Ressurreição de Jesus; na escuta da
Palavra e na mesa Eucarística onde os cristãos têm o
direito de estar diante do centro da própria fé. Antes de
ser uma obrigação, trata-se de um direito de todo
batizado. Daí o nosso apelo a que se redescubra o domingo como dia de Missa e, de preferência, as famílias
encontrem seu modo de participarem como corpo
unido do Mistério de Jesus. Quando não é possível a
celebração da Missa, multipliquem-se nas Comunidades a santificação do Dia do Senhor com a Celebração da Palavra de Deus.
Corremos o risco de tornar o domingo apenas
um feriado e tempo de ociosidade ou de outros vícios
que levam a um esvaziamento terrível.
O Dia do Senhor seja sinal da vida nova com a
qual os cristãos se comprometem!
+ 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 dia 10 e 24, reza do terço às 15 horas e celebração eucarística às 15:30 horas.

No dia 27 de maio aconteceu mais um batizado
na Ermida, do menino Rafael Luiz Mahlke filho de
Roberto Ervino Mahlke e Ana Denise Sarzi. Foram
padrinhos: Marco Antônio Sarzi, Paulo Emílio Schilde
e madrinhas: Francieli Venturini e Marlise Mahlke
Ehee.
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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.

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

"A oração faz desaparecer a distância
entre o homem e Deus."
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