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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Ordenação e Primeira Missa de São Pio de Pietrelcina
São Padre Pio de Pietrelcina, assim como é denominado e conhecido, atualmente, desde sua
infância desejou dedicar a sua vida no seguimento de Jesus Cristo. Era seu desejo tornar-se sacerdote,
para poder celebrar o mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, presente na Eucaristia. Ele não só queria atualizar o sacrifício de Cristo, mas também oferecer a sua vida em sacrifício
pela redenção das almas.
No dia 10 de agosto de 1910, realizava-se o seu desejo. O então jovem capachinho Frei Pio,
com vinte e três anos de idade, era ordenado na Catedral de Benevento. A Primeira Missa de Padre Pio
foi celebrada quatro dias depois em Pietrelcina. Segundo ele, a pessoa ao ser ordenada padre, não
pertence mais a si mesma, mas a Cristo e à Igreja. E foi isso que aconteceu. Padre Pio dedicou-se inteiramente a Cristo e à Igreja, no serviço ao povo, especialmente mais necessitado de saúde, de paz, de
perdão e da presença de Deus em sua vida.
A Ordenação Sacerdotal e a Primeira Missa de Padre Pio aconteceram em um mês de agosto.
Nesse mês, especialmente no Brasil, celebram-se as diversas vocações, ou seja, é o Mês Vocacional.
Entre as vocações ou chamados que Deus faz às pessoas está a vocação sacerdotal ou presbiteral. Nesse
mês, de modo especial, todos são convidados a rezar pelas vocações, de modo especial para que na
Igreja haja sempre mais presbíteros ou padres, a exemplo do Padre Pio de Pietrelcina, para celebrar a
Eucaristia, a Penitência e outros sacramentos, e proclamar a Palavra de Deus, entre outras missões.
Na Ermida São Pio, em Faxinal do Soturno/RS, acontecem celebrações eucarísticas, onde se
realiza aquilo que mais Padre Pio gostava de fazer. A Celebração Eucarística possa ser aquilo que todos
os católicos e outros cristãos possam sempre mais participar com muito amor, a exemplo do Padre Pio
de Pietrelcina.
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.
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CAMINHANDO COM SÃO PIO
Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer
a vida e obra do Padre Pio.

Bilocação

A Bilocação pode ser definida como a presença simultânea de uma pessoa em dois lugares
diferentes. Muitos Santos da Igreja católica tiveram
o carisma da bilocação. Padre Pio teve este carisma,
na realidade várias testemunhas oculares o viram
em lugares diferentes em bilocação.

Sra. Maria era a filha espiritual de padre
Pio, ela disse: "Uma vez, durante a noite, eu
estava rezando com meu irmão quando de
repente ele se sentiu adormecido. Ele se levantou imediatamente por ter recebido um
tapa. Ele percebeu que a mão que o bateu
estava coberta com uma luva. Ele pensou
que era padre Pio e no dia seguinte perguntou para padre Pio se ele tinha dado-lhe um
tapa. Padre Pio respondeu: ”Este é o jeito
certo de se rezar?” Com um tapa, padre Pio
o levantou chamando sua atenção para a oração.

Em um dia, um oficial do Exército italiano foi
para a sacristia e assistindo padre Pio disse:
"Sim, aqui está ele! Eu não estou errado!" Ele
se aproximou de padre Pio e se ajoelhou em
frente a ele e chorando disse: "Padre, obrigado
por me salvar de morte”. Aquele homem contou
para aquelas pessoas que estavam lá: "Eu era

Capitão da Infantaria e um dia, no campo de
batalha, em uma hora terrível não longe de
mim, eu vi um frade que disse:"Senhor, fique
longe desse lugar!". Eu fui para ele e assim que
eu me movi um estouro de granada no mesmo
lugar onde eu estava poucos segundos antes.
Aquela granada abriu uma cratera. Eu me virei
para achar o frade, mas ele não estava mais lá”.
Padre Pio que estava em bilocação tinha salvado a vida dele.

Padre Alberto que conheceu padre Pio em 1917
contou: "Eu vi padre Pio que se levantou em
frente a uma janela enquanto eu
estava olhando para a montanha.
Eu cheguei para beijar a mão dele, mas ele notou minha presença.
Eu notei que o braço dele estava
rígido. Naquele momento eu ouvi
que ele estava concedendo a absolvição a alguém. Depois de um
tempo ele se sacudiu como se ele estivesse saindo
de um sono. Ele me viu e me falou:” Você estava
aqui, e eu não o notei!".Alguns dias depois um
telegrama foi recebido de Torino (Itália). Naquele telegrama alguém agradeceu o superior
do convento porque ele tinha enviado padre Pio
a Torino (Itália) para ajudar uma pessoa que
estava morrendo. Eu percebi que o homem estava morrendo no mesmo momento no qual padre Pio estava o abençoando em San Giovanni
Rotondo. Obviamente o superior do convento
não tinha enviado padre Pio a Torino (Itália) ele
tinha estado lá em bilocação.

Em 1946 uma família americana foi da Filadélfia para São Giovanni Rotondo para agradecer
padre Pio. Na realidade o filho deles era piloto
de um avião bombardeiro (durante a Segunda
Guerra Mundial) e padre Pio no céu do Oceano
Pacífico tinha o salvo. O avião estava voando
perto da ilha para o aeroporto onde ia pousar
depois de descarregar suas bombas. Mas o avião
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foi danificado por um avião de caça japonês. "O
avião" - disse o filho - explodiu antes que a tripulação tivesse a chance de saltar com o páraquedas. Eu só tive sucesso saindo do avião; Eu
não sei como eu fiz. Eu tentei abrir o páraquedas, mas eu não tive sucesso fazendo isto.
Então eu teria me esmagado no chão se eu não
tivesse recebido a ajuda de um frade que me
apareceu no ar. Ele tinha uma barba branca, ele
me levou em seus braços e me colocou suavemente no aeroporto. Você imagina, que tipo de
surpresa eu tive, isto retirou minha fala. Ninguém acreditava em mim, mas por causa de minha presença todo mundo teve que acreditar.
Eu reconheci o frade que salvou minha vida
quando, depois de alguns dias me deram licença
e eu fui para casa. Eu vi o monge nas fotografias
de minha mãe. Ela me falou que tinha pedido
para padre Pio que cuidasse de mim.

Uma mulher tinha ido para a casa da filha dela.
Ela teve câncer em um dos braços e ela concordou com sua filha em enfrentar uma cirurgia. O
médico tinha lhe pedido para ser paciente e esperar alguns dias antes de estabelecer a data
para a cirurgia. O marido da filha dela enviou
um telegrama para padre Pio onde lhe pedia
que rezasse para a sogra dele. Em pouco tempo
o telegrama chegou a padre Pio, a mulher que
estava no quarto só viu um monge entrar pela
porta. Ele disse, "Eu sou padre Pio de Pietrelcina". Então ele lhe perguntou o que o médico tinha lhe contado e ele lhe encorajou que confiasse em Nossa Senhora. Então ele fez o sinal da
Cruz no braço dela e despediu-se saindo do
quarto. Naquele ponto a mulher chamou o
mordomo, a filha dela e o genro. Ela perguntou:
"Por que você disse para padre Pio entrar no
quarto sem me informar?”. Mas eles responderam que não tinham visto padre Pio, além disso,
eles não tinham aberto a porta a qualquer pessoa. No dia seguinte quando o médico fez sua
análise médica para a preparação da cirurgia,
ele não achou nenhum câncer.

O bispo que ordenou padre Pio em 10 de agosto
de 1910 na catedral de Benevento (Italy), teve a
visita de padre Pio antes de sua morte para receber o apoio espiritual dele. Padre Pio entrou
lá em bilocação.

Até mesmo o abençoado Dom Orione falou sobre a bilocação de padre Pio. Ele disse: "Eu estava na Igreja de São Pedro em Roma, para assistir à celebração da beatificação de Santa Teresa. Também estava padre Pio (apesar dele estar ao mesmo tempo no convento dele), eu o vi,
ele estava sorrindo e estava vindo para mim pela multidão, mas quando eu estava perto, ele desapareceu”.

Em 1951, padre Pio celebrou a Santa Missa em
um convento de freiras na Tchecoslováquia.
Depois que a Missa terminou as freiras foram
para a sacristia para oferecer a padre Pio um
café para lhe agradecer a visita inesperada, mas
elas não acharam o padre na sacristia. Assim as
freiras perceberam que padre Pio tinha estado
lá em bilocação.
Matéria extraída do:
www.padrepio.catholicwebservices.com/PORTUGUES/Milagres.
htm

*************************************
A PALAVRA DO PASTOR
A PSICOLOGIA ADVERTE
A Psicologia aponta os oito motivos pelos
quais os pais são os culpados dos filhos virarem delinquentes:
1- Pai que dá ao filho tudo que ele pede: A
criança crescerá pensando que tem direito a tudo que
desejar.
3

2- Pai que ri quando o filho fala palavrões: A
criança crescerá pensando que o desrespeito é normal e
engraçado.
3- Pai que não repreende por mau comportamento: A criança crescerá pensando que não existem
regras na sociedade.
4- Pai que limpa a bagunça do filho: A criança
crescerá pensando que os outros podem assumir suas
responsabilidades.
5- Pais que deixam de assistir TV porque o
filho grita quando tira do desenho: Crescerá pensando
que não há diferenças entre adulto e criança.

+ 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 12 e 26, reza do terço às 15 horas e celebração eucarística às 15:30 horas.

**************************************
UM CONVITE ESPECIAL

6- Pais que deixam que os filhos ouçam
músicas que vulgarizam a mulher, estimulem sexo sem
compromisso e a violência com o diferente: Nem precisa dizer o que vai resultar.
7- Pais que dão aos filhos dinheiro toda hora
que querem: Crescerão pensando que dinheiro é fácil e
não hesitarão em pegar quando não conseguirem.
8- Pais que se colocam sempre a favor do filho, independente de estar certo ou errado: Crescerá
acreditando que os outros o perseguem quando for contrariado.
A Bíblia diz em Provérbios 22,6: “Ensina o
adolescente quanto ao caminho a seguir; e ele não se
desviará, mesmo quando envelhecer”.
Há muitos pais em vários grupos. Creio que
estas colocações podem ajudar aos pais, aos professores, formadores e catequistas. O cultivo da disciplina
cidadã, ética e das atitudes humanas e solidárias auxiliam na formação do caráter e na sabedoria da vida dura
e da fraternidade.
O salmista nos assegura: “Quem semeia entre
lágrimas colherá com alegria”(Sl 126,5). Os frutos
virão de uma forma ou de outra, quem sabe muito mais
tarde, quem sabe em outro lugar, mas virão. Olhemos
para a colheita que virá.

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

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da
tua alma com Deus”
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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.
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