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Ano XV - nº 09 – setembro 2018                                                    Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 

 

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS 
 

A importância da peregrinação à Ermida a São Pio 

 A Ermida a São Pio de Pietrelcina em Faxinal do Soturno é um lugar em que muitos devotos 

buscam graças junto a Deus pela intercessão desse santo. As pessoas poderiam simplesmente viver suas 

devoções onde se encontram. No entanto, há um desejo de ir até um local místico para aí professarem 

sua devoção. Nesse sentido, podemos mencionar alguns lugares místicos aos quais acorrem multidões, 

como a Terra Santa, o Vaticano, Lourdes, Fátima, Aparecida e San Giovanni Rotondo, entre outros. 

 Essas manifestações se caracterizam por três atitudes especiais que são o andar, o ver e o encon-

trar. Nas peregrinações à Terra Santa se vai aos lugares onde Jesus Cristo viveu, na condição humana, 

para aí ter um encontro com Ele. Os peregrinos vão ao Vaticano para verem de perto a pessoa do Papa, 

como sucessor do apóstolo Pedro e Vigário de Cristo na terra. Devotos de Nossa Senhora se dirigem a 

Lourdes, a Fátima e a Aparecida para um encontro com a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Assim também, 

devotos de São Pio de Pietrelcina visitam San Giovanni Rotondo, onde está sepultado Padre Pio e se 

encontra um grande hospital construído por ele para aliviar os sofrimentos de muitos doentes. 

 Em um texto baseado em excertos do texto do peregrino Walter Jorge, no portal Rota do Pere-

grino, encontramos uma definição e um significado para a peregrinação, nestes termos: 

Peregrinar é um ritual comum à imensa maioria das religiões. A concretização desse ritual de-

pende da concepção que temos de Deus, do Homem e do mundo, que tem cada credo religioso. 

A peregrinação é uma jornada empreendida, por motivos religiosos, a um lugar considerado de 

algum modo sagrado ou milagroso. Quase todas as religiões adoptaram as peregrinações como 

forma de culto religioso. O seu postulado fundamental é que a divindade exerce, em determina-

do lugar, influxos e benefícios especiais para os que a visitam (JORGE, 2014). 

 

 Segundo Dom Eurico dos Santos Veloso, Arcebispo Emérito de Juiz de Fora, MG, as peregri-

nações e romarias: 
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São manifestações de fé que têm grande valor para a divulgação e vivência do Cristianismo. A 

peregrinação é uma atitude bíblica. No Novo Testamento, Maria e José peregrinavam a Jeru-

salém todos os anos, na Festa de Páscoa. A peregrinação a um santuário é uma forma de religi-

osidade e de piedade agradável a Deus. É uma atitude que proporciona aos cristãos momentos 

de diálogo mais íntimo com o Pai (VELOSO, 2014). 

  

 A Ermida a São Pio em Faxinal do Soturno também é frequentada por muitos devotos desse 

santo, certamente porque podem encontrá-lo na Ermida, nas belas pinturas que retratam momentos im-

portantes da vida dele e no belo local onde a Ermida está construída. Assim, os devotos fazem a ex-

periência de se sentirem juntos dele, e por sua vez, de sentirem que São Pio está acolhendo a quem se 

aproxima dele. 

 Portanto, a devoção a São Pio de Pietrelcina, como aos santos em geral, tem como referência 

um lugar, ao qual se vai em peregrinação para um encontro com o santo, para que ele seja intercessor e 

modelo para as pessoas que o buscam. 
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CAMINHANDO COM SÃO PIO 
 

Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer  

a vida e obra do Padre Pio.  

 

Nesta edição trazemos algumas passagens que moti-

varam as Celebrações Eucarísticas, na Ermida, em 

agosto e setembro/2018 

 

HISTÓRIA DE PADRE PIO DE PIETRELCINA 

Padre Pio de Pietrelcina tinha como nome de batiza-

do 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 

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

guarda é de grande importância. 

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. 
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O sacerdócio de Padre Pio 

Em 1916, Padre Pio foi para o convento de San Gio-

vanni 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 estig-

mas de Cristo que Padre Pio recebeu em seu próprio 

corpo e que duraram mais de 50 anos. Parece que, at-

ravés 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 

ao Ministério da Confissão. Ele sabia que esta é uma 

das maneiras mais eficientes e ?maravilhosas? que Je-

sus 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 confes-

sionário. Em muitos casos, quando o fiel não tinha cor-

agem de confessar um pecado grave, Padre Pio o rev-

elava por inspiração divina. Isso ajudava muito dos 

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. 

Oração e ação 

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 hos-

pital, que ele deu o nome de "Casa Alívio do Sofrimen-

to". Esta obra maravilhosa tornou-se referência em 

toda a Europa. 

A espiritualidade que se espalha 

Atendendo a um pedido do Papa, Padre Pio criou os 

“Grupos de Oração”, com o objetivo de aliviar os hor-

rores 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, re-

uniu-se uma grande multidão em San Giovanni Ro-

tondo, 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 

oração que se multiplicaram por todo o mundo. 

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 

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 

sua festa litúrgica é comemorada todos os anos no dia 

23 de setembro. 

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 pro-

cesso de canonização do Padre Pio. 
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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 dis-

pensador da misericórdia divina, sobretudo através do 

sacramento da Penitência. O ministério do confes-

sionário 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         

  

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

 

A PALAVRA DO PASTOR 

 

O SANTO PADRE PEDE ORAÇÕES 

 

O Papa Francisco convida os fiéis do mundo in-

teiro a rezar diariamente o Santo Terço durante todo o 

mês de outubro, mês dedicado a Nossa Senhora do 

Rosário. Dessa forma, todos se unem em comunhão e 

penitência como povo de Deus, pedindo à Santa Mãe 

de Deus e ao Arcanjo São Miguel para proteger a 

Igreja do maligno, que sempre procura nos dividir de 

Deus e uns dos outros. 

O Santo Padre nos pede que concluamos a 

recitação do Rosário com a antiga oração "Sub tuum 

praesidium", e com a oração a São Miguel Arcanjo que 

nos protege e ajuda na luta contra o mal (cfr. 

Apocalipse 12, 7-12). 

Esta é a fórmula da oração dirigida a Nossa Sen-

hora:  

- “À Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de 

Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas 

necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os peri-

gos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém!” 

A oração para São Miguel Arcanjo, escrita por 

Leão XIII é a seguinte: 

- “São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, 

cobrí-nos com vosso escudo, contra os embustes e ci-

ladas do demônio. Subjugue-o, Deus, instantemente o 

pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no 

inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos 

que andam pelo mundo para perder as almas. Amém!” 

Com este pedido de intercessão, o Papa Francis-

co solicitou aos fiéis em todo o mundo, rezar para que 

a Santa Mãe de Deus coloque a Igreja sob seu manto 

protetor, para preservá-la dos ataques do maligno, o 

grande acusador, e tornar os cristãos, ao mesmo tempo 

sempre mais conscientes das falhas, dos erros, dos abu-

sos cometidos no presente e no passado e compro-

metidos a lutar, sem qualquer hesitação, para que o mal 

não prevaleça. 

Temos certeza da força da oração dos cristãos 

tanto individualmente quanto comunitariamente unidos 

em prece. A prece diária tem a força de mover o 

coração de Deus e de nos dar a sua sabedoria para 

optarmos sempre pelo caminho do bem, da justiça, da 

partilha e da caridade. Precisamos encontrar tempo 

para orar, nos encontrar com Deus, meditar sua Palavra 
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e colocá-la em prática para nos encher de alegria e es-

perança.  

  + 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. 

As Celebrações Eucarísticas acontecem sempre 

no 2º e no 4º domingo do mês, às 15h30min. Às 15h a 

reza do terço. 

Neste mês de setembro, excepcionalmente, no 

dia 23, quarto domingo do mês, dia de São Pio e co-

memoração do seu jubileu de morte (50 anos) e jubileu 

dos estigmas (100 anos) a Celebração Eucarística acon-

teceu às 10 horas. 

Foi uma grande e especial celebração. Os devo-

tos compareceram e lotaram a Ermida. Ao meio dia 

houve um almoço de confraternização na Casa do Pe-

regrino.  

Durante a Celebração Eucarística foi exibido 

um Vídeo contando a vida de São Pio. O vídeo de 

10min emocionou os presentes. 

Uma pequena amostra da Celebração e do Al-

moço: 
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********************************** 

 

 

Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 

 

“O amor é a rainha das virtudes.  

Como as pérolas se ligam por um fio,  

assim as virtudes, pelo amor.  

Fogem as pérolas quando se rompe o fio.  

Assim também as virtudes se desfazem  

afastando-se o amor”. 

 

 

 

 

 

 

 

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

