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Ano XV - nº 08 – agosto 2018                                                         Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 

 

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 
 

São Pio de Pietrelcina e a perseverança 

 

 A perseverança é uma qualidade vivida e ensinada nos Evangelhos, em Cartas do Novo Testa-

mento e por muitos santos. Pela perseverança a pessoa  persiste em alcançar objetivos em sua vida, 

enfrentando, muitas vezes, obstáculos e forças contrárias. Jesus pede aos apóstolos e a todos os que 

quiserem segui-lo que sejam perseverantes (Cf. Mt 10,17-22). São Tiago, em sua carta dirigida às doze 

tribos da Dispersão, assim se refere à perseverança: "Meus irmãos, quando deveis passar por diversas 

provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em 

vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis 

perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma" (Tg 1,2-4). 

 Entre os santos que viveram e ensinaram a atitude da perseverança encontramos São Pio de 

Pietrelcina. Em sua vida, São Pio precisou ser perseverante diante de sofrimentos porque passou e na 

sua missão de padre, especialmente nas celebrações dos sacramentos da Eucaristia e da Confissão. São 

Pio de Pietrelcina pede às pessoas que sejam perseverantes, lembrando o que Jesus disse no Evangelho. 

 Assim rezou Padre Pio, a propósito da perseverança: “Que Jesus e Maria sejam sempre lou-

vados! 

 Jesus nos disse no Evangelho que o prêmio é destinado não a quem começa bem, nem a quem 

continua no caminho do bem por um certo tempo, mas a quem persevera até o fim. 

 Portanto, quem começou, procure perseverar sempre melhor. Quem está prosseguindo, procure 

chegar até o fim. E, quem desgraçadamente não começou ainda, ponha-se no caminho correto. 

 Esforcemo-nos todos em perseverar. 
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 Sei que é uma tarefa bastante difícil. Porém, com o exemplo dos santos e com o auxílio da 

Virgem Santíssima, a graça de Deus, que está sempre pronta para quem a procura, nunca nos faltará. 

 Por isso, revistamo-nos de constância, de paciência e de perseverança. 

 E, então, se verificará em nós aquilo que o próprio Jesus nos disse no Evangelho: “Aquele que 

persevera até o fim, esse se salvará!” 

 Desejo a todos uma boa noite, cheia de graças e de bênçãos. 

 E uma benção muito especial não somente a vocês, mas a todos aqueles que estão nos seus 

corações; especialmente às suas famílias e as pessoas a quem vocês querem bem. 

 Mas, de modo especial, uma benção aos pobres doentes e aos sofredores. Que o Senhor infunda 

neles coragem e perseverança, e lhes dê saúde. 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 Que Jesus e Maria sejam sempre louvados!” 

http://www.padrepiogroup.com/oraccedilotildees.html). 

 

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.  

 

As Aparições e as Al-
mas no Purgatório 

 

 

                  

As aparições para Pio começaram quando ele 

era ainda uma criança. O pequeno Francisco 

não falava de suas aparições porque acreditava 

que elas ocorriam a todas as almas. As apari-

ções eram de Anjos, de Santos, de Jesus, de 

Nossa Senhora mas, às vezes, também de dia-

bos. Nos últimos dias do mês de dezembro de 

1902, enquanto ele estava meditando sobre sua 

vocação. Francisco teve uma visão. Aqui está a 

descrição que ele fez depois de vários anos ao 

seu confessor. Ele viu ao seu lado um homem 

imponente, de beleza rara, resplandecente co-

mo o sol que o pegou pela mão e o encorajou 

com este convite: “Venha comigo porque é 

conveniente lutar como um bravo guerreiro”. 

Francisco foi conduzido a um grande campo, 

entre uma multidão de homens que estava di-

vidida em dois grupos. Em um grupo haviam 

homens com uma face muito bonita e vestidos 

com roupas brancas, brancas como a neve, e no 

outro grupo haviam homens de aspecto horrí-

vel, vestidos com roupas pretas, eles pareciam 

sombras. Francisco estava no meio dos dois 

grupos de espectadores e viu um homem alto, 

tão alto que podia tocar com a testa as nuvens, 

tinha um rosto horroroso e veio ao seu encon-

tro. O personagem resplandecente que estava a 

seu lado exortou Francisco a lutar contra o 

homem monstruoso. Francisco rezava para evi-
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tar a fúria daquele homem horrendo, mas o 

homem luminoso não aceitou, e disse:  - Sua 

resistência é inútil, vale a pena lutar contra este 

caráter ruim. Por favor, seja fiel e entre confi-

ante na luta, avance atrevidamente, eu estarei 

perto de você. Eu o ajudarei e 

não permitirei que ele o derrote. 

Francisco encorajado iniciou a 

luta e ela foi terrível. Com a aju-

da do homem luminoso que 

sempre estava perto dele, Fran-

cisco ganhou a briga. O homem 

monstruoso foi forçado a correr 

e ele arrastou toda aquela multidão grande de 

homens de aspecto horrendo, entre uivos, mal-

dições e gritos. A outra multidão de homens de 

aspecto bonito, gritava elogios e aplaudia quem 

tinha ajudado o pobre Francisco naquela gran-

de batalha. O homem esplêndido e luminoso, 

mais luminoso que o sol, colocou na cabeça de 

Francisco vitorioso, uma coroa maravilhosa 

que não é possível descrever. Mas a coroa foi 

retirada da cabeça de Francisco e o bom ho-

mem disse: “Outra coroa, mais bonita que esta, 

eu preservei para você. Se você souber lutar 

com aquele homem horrível, como você lutou 

agora. Ele sempre voltará à agressão...combate 

com bravura e não terá qualquer dúvida de mi-

nha ajuda... não se preocupe com a força dele... 

eu estarei sempre perto de você, eu sempre o 

ajudarei, e você será vencedor. Tal visão foi 

seguida por reais batalhas com o Diabo. Pa-

dre Pio enfrentou com efeito, várias bata-

lhas contra o “inimigo das almas”, o seu 

propósito era de arrancar as almas das ca-

deias de Satanás. 

 

Numa tarde o padre Pio estava em um quarto, 

localizado na parte baixa do convento, destina-

do para casa de hóspedes. Ele estava só e des-

cansando sobre o sofá, quando de repente, apa-

receu um homem envolto em uma capa preta. 

O padre Pio, surpreso, ergueu-se e perguntou 

para o homem quem ele era e o que ele queria. 

O estranho respondeu que era uma alma do 

Purgatório. "Eu sou Pietro Di Mauro".Disse-

lhe então"eu morri em um incêndio neste con-

vento, em 18 de setembro 1908,. Na realidade 

este convento, depois da desapropriação dos 

bens eclesiástico, tinha sido transformado em 

uma casa de repouso para anciões. Eu morri 

entre as chamas quando eu estava dormindo, 

em meu colchão feito de palha, exatamente 

neste quarto. Eu venho do Purgatório: O bom 

Deus, deixou-me vir até aqui e lhe pedir que 

celebre para mim a santa missa da amanhã de 

manhã para o meu descanso eterno. Graças a 

esta Missa eu poderei entrar no Paraíso". - Pa-

dre Pio falou para o homem que ele teria a 

missa santa para a sua alma.. o Padre Pio con-

tou: "Eu, queria leva-lo até a porta do convento 

para me despedir quando repentinamente para 

minha surpresa ele desapareceu. Eu segura-

mente percebi que havia falado com uma pes-

soa morta, na realidade, tenho que admitir que 

eu reentrei no convento bastante amedrontado. 

O Padre Superior do convento, Monsenhor Pa-

olino de Casacalenda, notou meu nervosismo, 

e então contei-lhe o que havia acontecido . Ai 

então lhe pedí a permissão para celebrar a San-

ta Missa da manhã seguinte em voto daquela 

alma necessitada,. Alguns dias depois, Padre 

Paolino, despertado pela curiosidade foi até o 

escritório de registro de óbitos da comunidade 

de St. Giovanni Rotondo, e pediu a permissão 

para consultar o livro de registro de óbitos do 

ano de 1908. Após a consulta ele pode então 

verificar que a história do Santo Padre Pío era 

verdadeira, pois no registro relacionado às 

mortes do mês de setembro, Padre Paolino a-

chou o nome, o apelido  e a razão da morte: No 

dia 18 de setembro de 1908, no incêndio da ca-

sa de repouso morreu o Sr. Pietro Di Mauro.  

 

 

Matéria extraída do:     

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

htm           

 ************************************* 
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A PALAVRA DO PASTOR 

 

OS LIVROS DA BÍBLIA 

Você sabe os nomes de todos os livros da Bíblia?  

Alguém, pela internet, e com criatividade, tenta 

nos ajudar a lembrar e memorizar os livros do Antigo e 

do Novo Testamento. Fiz apenas ajustes. Então leia. 

Era uma vez... O Sr. “Gênesis” e o Sr. “Êxodo” 

estavam passeando pelo jardim. No caminho viram o 

“Levítico” contando os “Números” do “Deuter-

onômio”. 

Enquanto isso “Josué” estava à espera dos 

“Juízes” para irem ver “Rute” que clamava em alta 

voz: “Samuel, Samuel”! 

Com o grupo, vinha o Primeiro e o Segundo dos 

“Reis” e os dois de “Crônicas” para visitarem “Es-

dras”, “Neemias”, “Judite” e “Ester”, a fim de se com-

padecerem do sofrimento de “Jó”, seu irmão. Nesta 

visita perceberam que o Senhor “Salmos” estava ensi-

nando ao seu filho os “Provérbios” concernentes ao 

“Eclesiastes”, “Cânticos dos Cânticos”,  “Sabedoria” e 

ao “Eclesiástico”.  

Curiosamente, isto coincidiu com o período em 

que os profetas “Isaías” e “Jeremias” estavam mergul-

hados em “Lamentações” por causa de “Baruc”, 

“Ezequiel”, “Daniel” e seus amigos “Esdras”, “Tobi-

as”, e os dois “Macabeus”. 

Naquele tempo “Oseias” e “Joel” não estavam 

por perto.  

Três dias depois, “Amós”, “Abdias” e “Jonas” 

viajaram no mesmo barco com “Miquéias” e “Naum” 

para Jerusalém. Além do mais, “Habacuc” visitava 

“Sofonias” que o apresentou a “Ageu”, um amigo de 

“Zacarias”, cujo primo era “Malaquias”.  

Imediatamente após conhecermos a velha 

tradição, “Mateus”, “Marcos”, “Lucas” e “João”    

praticam nos “Atos dos Apóstolos” bondade para com 

os “Romanos” que foram por duas vezes a “Corinto” 

para ver como estavam os “Gálatas” que viviam ali.  

Naquele mesmo período, os “Efésios” perce-

beram que os “Filipenses” estavam próximos dos 

“Colossenses”. Nisso enviaram duas cartas aos “Tessa-

lonicenses” e duas a “Timóteo” que havia ido à casa de 

“Tito” para ensinar “Filêmon”, seu irmão mais jovem, 

a ler e ensinar aos “Hebreus”. Ao ouvir isso,“Tiago” 

pediu duas vezes a “Pedro” para explicar como são as 

três cartas de “João”. Enquanto isso, “Judas” se im-

pressionava com as visões reveladas no “Apocalipse”! 

É importante ler, estudar e conhecer bem toda a 

Bíblia e colocar em prática a Palavra de Deus, na vida 

e na comunhão eclesial. 

  + 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. 

Neste mês, excepcionalmente, no dia 23, quarto 

domingo do mês, dia de São Pio e comemoração do 

seu jubileu de morte (50 anos) e jubileu dos estigmas 

(100 anos) a Celebração Eucarística será às 10 horas 

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

 

 

 

 

UM CONVITE ESPECIAL 
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Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 

"Não se esqueça de que Jesus quer se servir de você na 

sua situação atual." 

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. 

                                            
     

http://www.saopio.com.br/
mailto:ermida@saopio.com.br

