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Ano XV - nº 06 – junho 2018                                                         Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 

 

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 
 

Na impossibilidade do autor desta coluna, Pe. Jerônimo, a editoria da Voz da Ermida  

publica algumas mensagens de agradecimento 

 

Aprendemos que devemos sempre agradecer por tudo que acontece em nossas vidas, 

nunca sabemos o que Deus tem pra nos dar, mas Ele conhece nossos corações, nossos medos e nossas 

necessidades...  

Senhor, muito obrigado 

Agradeço por me mostrar que sou protegido, guiado e iluminado pela sua presença divina no mais ín-

timo do meu ser.  

Agradeço Senhor, por me dar abrigo na tempestade, por endireitar o que esta torto, por criar saídas 

onde parece não haver escapatória.  

Agradeço por me perdoar quando eu não posso ou não quero perdoar a mim mesmo.  

Agradeço Senhor, pela sua compaixão, pela sua graça, pela sua bondade, que estão sempre presentes, 

sustentando-me nos momentos mais difíceis.  

Agradeço Senhor, por não me deixar esquecer que você me habita e é a força que dá vida a minha al-

ma.  

Agradeço Senhor, pela pessoa que sou.  

Por Tudo o que Tens Feito 

Senhor meu Deus e meu Pai; Eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida: pela alegria de 

viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me deste e pelos rela-

cionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia.  

http://www.mensagenscomamor.com/
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Obrigado Meu Deus pela tua grandeza, pelo seu amor incondicional. Obrigado pelo carinho, pelo 

cuidado com minha família, por nunca desistir de mim, por me amparar em meus momentos tristes.  

Amor Infinito 

Obrigado, Pai, pelas oportunidades que me tens dado de testemunhar o amor com que tens a mim e a 

todas as pessoas.  

Dedicação 

Obrigado por Teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti, que já és dono de 

tudo o que sou e que possuo, dedico a minha vida, clamando que ela possa ser usada para fins nobres e 

verdadeiros e que todos os frutos de minha vida honrem e glorifiquem o Teu nome.  

 

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 

Herdeiro espiritual de São Francisco de Assis, o 

Padre Pio de Pietrelcina foi o primeiro sacerdote a ter 

impresso sobre o seu corpo os estigmas da crucifi-

cação. Ele é conhecido em todo mundo como o “Frei” 

estigmatizado. 

O Padre Pio, a quem Deus deu dons particula-

res e carismas, se empenhou com todas as suas forças 

pela salvação das almas. Os muito testemunhos sobre a 

grande santidade do Frei, chegam até os nossos dias, 

acompanhados de sentimentos de gratidão. Suas inter-

cessões providencias junto a Deus foram para muitos 

homens causa de cura do corpo e motivo de renovação 

do espírito. 

Alguns ensinamentos de Padre Pio que irão “sacu-

dir” nossa vida: 

1. Não se preocupe com o amanhã. Faça o bem hoje. 

2. Se Jesus nos faz assim felizes na Terra, como será 

no Céu? 

3. Se o temor o deixa angustiado, exclame como São 

Pedro: “Senhor, salve-me!” Ele lhe estenderá a mão: 

aperte-a com força e caminhe alegremente”. 

4. Procure fazer sempre melhor: hoje melhor do que 

ontem, amanhã melhor do que hoje. 

5. Se o demônio não dorme para nos perder, Nossa 

Senhora não nos abandona nem um instante sequer. 

6. Quando desperdiça o tempo, você despreza o dom 

de Deus, o presente que Ele, infinitamente bom, aban-

dona ao seu amor e à sua generosidade. 

7. Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam 

para sua colmeia apenas mel e cera. Que, por meio de 

sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, 

concórdia, humildade e piedade. 

8. Faça sempre o bem, assim dirão: “Este é um cris-

tão”. Suporte tribulações, enfermidades e dores por 

amor a Deus e pela conversão dos pobres pecadores. 

9. Um convertido exprimiu o receio de tornar a cair. 

Padre Pio disse-lhe: “Eu estarei com você. Você po-

deria pensar, meu filho, que eu deixaria recair uma 

alma que levantei? Vá em paz e tenha confiança!” 

10. Quem tem tempo não espera pelo tempo. Não 

deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. As 

sepulturas transbordam de boas ações deixadas para 

depois… E, além disso, quem nos diz que viveremos 

http://www.mensagenscomamor.com/
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até amanhã? Escutemos a voz de nossa consciência, a 

voz do real profeta: “Se ouvirdes a voz do Senhor hoje, 

não queirais fechar vossos ouvidos”. Devemos renascer 

e acumular somente as riquezas que nos pertencem, 

lembrando de que somente o instante que escapa está 

sob nosso domínio. Não podemos intercalar tempo 

entre um instante e outro, pois esse não nos pertence. 

Os estigmas de Padre Pio – 1918/2018 

Durante a sua vida, sofreu cinco estigmas em todo o 

corpo, o que corresponde as cinco feridas que Je-

sus sofreu na cruz. Apesar de sangrar por meio sécu-

lo, nunca apresentou anemia. Conta-se que Padre Pio 

também tinha a capacidade de estar em dois lugares ao 

mesmo tempo, podia realizar milagres e era clarivi-

dente. 

Em 1915 sentiu fortes dores em seus pés, suas mãos e 

no lado direito de seu torso. Os médicos não consegui-

ram encontrar a razão para estas dores. Depois de três 

anos, deixou escapar um grito de agonia e caindo ao 

solo, começou a sangrar nesses lugares, aparecendo 

assim, os primeiros estigmas. 

Assim que recobrou a consciência retornou às suas 

atividades e os médicos começaram a estudar seu caso, 

sem conseguir descobrir o que havia acontecido. As 

autoridades da região ordenaram que o foto-

grafassem para que houvesse um acompanhamento 

dos fatos. Nessas imagens se pode ver o Padre Pio 

com uma grande expressão de tristeza, muito pálido, 

com o rosto cansado e torturado, porém muito conster-

nado por ter que posar com suas mãos ensanguentadas. 

Tendo o clamor inicial diminuído, o Padre Pio regres-

sou a seu monastério, onde muitas vezes se sentiu 

transportado por um grande êxtase que terminava em 

hemorragias, e lhe debilitavam ainda mais a saúde. A 

partir daí a fama de Santo se espalhou por toda a 

Itália. Centenas de pessoas chegavam de muitos 

lugares para conhecê-lo e confessar-se com ele. Mui-

tos diziam que o padre sabia dos seus pecados, mesmo 

antes de confessarem. 

Os milagres de Padre Pio 

Os primeiros milagres não tardaram a ocorrer. O 

primeiro caso foi de Gemma di Giorgi, que nasceu sem 

pupilas em seus olhos. Logo após a visita do padre, 

começou a enxergar, como se nunca tivesse sido 

cega. Um médico que se interessou por suas histó-

rias relatou que, em vários casos, poderia se tratar 

de uma resposta psicossomática pela crença 

em Padre Pio, porém em outros casos não. 

Entre seus estranhos “poderes” comentava-se que o 

padre podia estar em dois lugares ao mesmo tem-

po; como no caso do Monsenhor Damiani, que havia 

viajado do Uruguai para a Itália para vê-lo. O desejo 

deste homem era de que o Padre Pio estivesse presente 

no dia de sua morte. No entanto, o padre respondeu ao 

homem que no momento isto não seria possível, uma 

vez que a morte dele se daria em 1942. Quando 

naquele ano, Damiani  estava agonizando no seu país 

natal, o Arcebispo de Montevidéu foi despertado por 

um padre capuchinho que lhe deu a notícia. Quando o 

Arcebispo chegou o Monsenhor já havia falecido. Em 

suas mãos foi encontrado um bilhete escrito por ele 

mesmo, que dizia: “O Padre Pio veio me ver”. 

Mas não termina aqui, depois de sete anos o Arcebispo 

viajou para a Itália para conhecer o Padre Pio, e qual 

não foi sua surpresa quando quem o recebeu foi aquele 

frade capuchinho que o havia despertado na noite da 

morte do Monsenhor.  

O mesmo aconteceu durante a Guerra, quando um Co-

mandante estava pensando em suicidar-se, apareceu 

diante dele um homem, dizendo-lhe para não fazer 

aquilo. Quando conseguiu convencer o comandante, o 

padre desapareceu como num passe de mágica. O gen-

eral entrou em uma igreja em que o Padre Pio celebra-

https://amenteemaravilhosa.com.br/5-ideias-deixar-tristeza-tras/
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va uma missa, o reconheceu, esperou e se aproximou 

dele. Padre Pio lhe disse: “teve sorte de escapar, 

meu amigo”. 

Os devotos do Padre Pio dizem que seus dons foram de 

um discernimento extraordinário: leitura de pensamen-

tos, curas milagrosas, a bilocação (estar em dois 

lugares ao mesmo tempo), as lágrimas que derramava 

ao rezar o Rosário, o perfume (“odor de santidade”) e 

também os estigmas (apresentados por 50 anos). 

Matéria extraída do:     

www.padrepio.catholicwebservices.com/PORTUGUES/Milagres.

htm           

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

 

A PALAVRA DO PASTOR 

 

AS NOSSAS MÃOS 

Uma bola de basquete em minhas mãos custa 

cerca de R$100,00. Uma bola de basquete nas mãos do 

Michael Jordan custaria cerca de R$5.000,00. 

Só depende das mãos que a seguram. 

Uma raquete de tênis não tem valor algum em 

minhas mãos. 

Uma raquete de tênis nas mãos do Rafael Nadal 

valeria muitos milhares de reais. 

Só depende das mãos que a seguram. 

Uma vara em minhas mãos serviria apenas para 

afugentar um cão, espantar um gato ou uma cobra. 

Uma vara nas mãos de Moisés abriu um caminho 

seguro no Mar Vermelho. 

Só depende das mãos que a seguram. Um estilin-

gue nas mãos de um menino seria somente um 

brinquedo de criança ou para matar passarinhos.  

Um estilingue nas mãos de Davi se tornou uma 

poderosa arma, capaz de derrubar o gigante Golias. 

Só depende das mãos que a seguram.  

Dois peixes e cinco pães em nossas mãos serviri-

am para fazer um belo lanche. 

Dois peixes e cinco pães nas mãos do Nosso 

Senhor Jesus Cristo, foram multiplicados e alimenta-

ram milhares de pessoas. Só depende das mãos que os 

seguram.  

Pregos em minhas mãos serviriam para pendurar 

quadros na parede ou fazer uma mágica de equilíbrio.  

Pregos nas mãos de Jesus Cristo serviram para 

trazer a salvação para o mundo inteiro. Só depende das 

mãos que os seguram. 

Como você pode ver agora, só depende das mãos 

que seguram. Por isso, ponha suas ansiedades, suas 

preocupações, seus temores, seus ideais, seus sonhos, 

sua família e seu relacionamento (casamento, namoro, 

amizade, vocação e vida) nas mãos de Deus, porque 

elas têm poder e realizam maravilhas. 

Só depende das mãos que seguram e asseguram. 

Jesus disse: “Quem crê em mim” conforme diz a Escri-

tura: “Do seu interior correrão rios de água viva” (Jo 

7,38). 

Que de nossas mãos jorre o Espírito de perdão, 

misericórdia, bondade e solidariedade! 

  + Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de 

Santa Maria/RS. 

ATIVIDADES NA ERMIDA 

 

A Ermida está aberta para visitação todos os di-

as das 8 às 18 horas. 

No dia 8 e 22, reza do terço às 15 horas e cele-

bração eucarística às 15:30 horas.   

************************************** 
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Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 
 

“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, en-

contra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, 

procuremos Nele a nossa alegria.” 

 

 

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. 
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