
 

 

A Voz da Ermida 
“Tenha Jesus Cristo no coração e todas as cruzes do mundo parecerão rosas”. 

São Pio 

Padre Pio de Pietrelcina e a humildade 

 Dentre os muitos distintivos da vida do padre Pio de Pietrelicina, encontramos a atitude 

de humildade. Como sinônimos dessa palavra temos a mansidão, a simplicidade, a pequenez e a 

obediência. O espírito e a atitude de humildade são ressaltados na Palavra de Deus, para fazer 

frente ao espírito e atitude de arrogância, de orgulho e de soberba. Essas atitudes, infelizmente, 

estão presentes na sociedade e também nas religiões. Jesus Cristo deparou-se com esses 

comportamentos, ensinando, através do exemplo e de palavras, que a humildade enaltece as 

pessoas. 
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Na Bíblia Sagrada encontramos muitas passagens que se referem à humildade, das 

quais podemos destacar as seguintes:  “Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra” 

(Mt 5,5). "Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no Reino dos Céus (Mt 

18,4). "Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado” (Lc 14,11). 

"Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera 

misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência" (Cl 3,12). "Nada façais por 

competição ou vanglória, mas, com humildade, cada um julgue que o outro é mais 

importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende em vós o 

mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não 

fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de 

escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si 

mesmo, fazendo-se obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de 

tudo e lhe deu o Nome que está acima de todo nome" (Fl 2,3-9). 

 A respeito da humildade, Padre Pio de Pietrelcina disse o seguinte: "Você já viu um 

campo de trigo em época de colheita? Observe que certas espigas são altas e viçosas, outras se 

curvam em direção à terra. Experimente colher as altas, mais vaidosas, e verá que são vazias. 

Se colher as que se curvam, as mais humildes, verá que estão carregadas de grãos. Daí você 

pode deduzir que a vaidade é vazia". 

 Em um mundo marcado pelas atitudes de arrogância e prepotência, possamos espelhar-

nos na Palavra de Deus e em São Pio de Pietrelcina, para que prevaleçam o espírito e a atitude 

de humildade entre todos. 

 

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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Primeiro Dia 

Amado São Pio de Pietrelcina, 

você carregou em seu corpo os sinais 

da Paixão de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Você levou a Cruz para todo o 

mundo, enquanto aguentava os 

sofrimentos físicos e morais que 

flagelavam sua alma e seu corpo em 

um martírio contínuo. Nós o 

imploramos, por favor, reze a Deus 

para nós, assim cada um de nós 

poderá aceitar as pequenas e as 

grandes Cruzes da vida, e todo o 

mundo poderá transformar o 

sofrimento individual em vínculo 

seguro que nos liga à Vida Eterna. 

« É uma grande vantagem 

conformar-se aos sofrimentos que 

Jesus enviará a você. Jesus, que não 

supor ver que você sofre, virá 

socorrê-lo e o confortar, enquanto 

infunde uma coragem nova em sua 

alma ». Padre Pio 

Rezar a Oração do Sagrado 

Coração de Jesus 

 

Segundo Dia 

São Pio de Pietrelcina, que está 

junto com Nosso Deus Jesus, você 

soube resistir às tentações do malígno. 

Você sofreu os golpes e a opressão do 

endiabrado do inferno que quiz 

induzi-lo a abandonar a sua estrada de 

santidade. Nós o imploramos, por 

favor, reze a Deus por nós, de forma 

que, com a sua ajuda e com ajuda de 

todo o Reino Divino, nós possamos 

achar a força para abandonar o pecado 

e perseverar de fato na fé até o dia de 

nossa morte. 

« Coragem e não tema as 

agressões do Diabo. Lembrem-se 

disto sempre: ‘É um sinal bom se o 

inimigo gritar e rogar o seu aperjúrio 

ao seu redor – isto mostra que ele não 

está dentro de você ». Padre Pio 

Rezar a Oração do Sagrado 

Coração de Jesus 

Terceiro Dia 

Virtuosíssimo Padre São Pio de 

Pietrelcina: você amou muito Nossa 

Senhora, de quem recebeu, 

diariamente, graças e consolações. 

Nós imploramos, por favor, reze à 

Mãe Santa por nós, enquanto coloca 

nas mãos Dela nossos pecados e 

nossas orações sem fé, de forma que, 

como em Caná da Galiléia, o Filho 

atenda a Mãe e nosso nome seja 

escrito no Livro da Vida. 

« Que Maria seja a estrela que 

ilumina seu caminho, e que ela lhes 

mostre o modo seguro para seguir o 

Pai Celestial. Ela é como uma 

âncora, na qual vocês têm que se 

agarrar e conservar-se cada vez mais 

unidos e firmes nos momentos de 

tentação». Padre Pio 

Rezar a Oração do Sagrado 

Coração de Jesus 

 

Quarto Dia 

Castíssimo Padre São Pio de 

Pietrelcina, que tanto amastes e nos 

ensinastes a amar o Santo Anjo da 

Guarda, o que te sérvio de 

companhia, de guia, de defensor e de 

mensageiro. A ti as figuras Angélicas 

levaram os rogos dos teus filhos 

espirituais. Intercede a Deus por nós 

para que também nós aprendamos a 

falar com nosso Anjo da Guarda, para 

que a todo momento saibamos 

obedecer-lhe, pois és a luz viva de 

Deus que nos livra da desgraça de 

cair em pecado. Nosso Anjo sempre 

está pronto a ensinar-nos os caminho 

do bem e a dissuadir-nos de fazer o 

mau. 

Novena para São Pio de Pietralcina 

Caminhando 
com São Pio 

 
Espaço destino a vida e 

obra de São Pio 

Para caminhar com São Pio 

precisa-se conhecer a vida e 

obra do Padre Pio. 

Nesta edição trazemos esta 

linda novena. 

Matéria extraída da 

internet: 

catholicwebservices.com 
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« Invoca o teu Anjo da Guarda, 

que te iluminará e te conduzirá. 

Deus O te deu por este motivo. Por 

tanto vale-te Dele ». Padre Pio 

Rezar a Oração do Sagrado 

Coração de Jesus 

Quinto Dia 

  

         Prudentísimo Padre São Pio 

de Pietrelcina. Tu que tanto amas e 

nos ensinastes a amar as Almas do 

Purgatório; por elas que te 

oferecestes como vitima de 

expiação, dos pecados delas. Roga a 

Deus Nosso Senhor, para que ponha 

em nossos corações sentimentos de 

compaixão e amor por estas almas. 

Também nós ajudaremos as Almas 

do Purgatório e reduziremos seus 

tempos de desterro e de grande 

aflição. Conseguiremos para elas, 

com sacrifícios e orações, o 

descanso eterno de suas almas, e as 

Santas Indulgências necessárias 

para tira-las do lugar de sofrimento. 

« Ó Senhor, Jesus Cristo, te 

suplico derrame sobre mim, todos 

os castigos que são para os 

pecadores e as Almas Benditas do 

Purgatório, multiplica sobre mim os 

sofrimentos, com os quais convertes 

e salva os pecadores, e livralos 

salvos do tormento do purgatório ». 

Padre Pio 

Rezar a Oração do Sagrado 

Coração de Jesus 

 

Sexto Dia 

Obedientíssimo Padre São Pio 

de Pietrelcina. Tu que quisestes tão 

bem aos enfermos, mas que a ti 

mesmo, porque neles vias a Jesus. 

Tu que em nome de Deus obrou 

milagres de curas do corpo, da 

alma, da mente no presente, no 

passado e no futuro das pessoas, 

devolvendo esperança de vida e 

renovação de espírito e na 

integridade total das pessoas. Rogai a 

Deus para que todos os enfermos, por 

intercessão de Maria Santíssima, 

possam experimentar tua forte ajuda, 

e através da cura do corpo possam 

encontrar benefícios espirituais e 

agradecer sempre a Deus. 

« Se eu sei que uma pessoa está 

aflita, seja em sua alma ou em seu 

corpo, suplicarei a Deus para vê-la 

livre de seus males. De boa vontade 

tomaria todos os seus sofrimentos 

para vê-la salva e cederia os frutos 

de tais sofrimentos em seu favor». 

Padre Pio 

Rezar a Oração do Sagrado 

Coração de Jesus 

 

Sétimo Dia 

Benditíssimo Padre São Pio de 

Pietrelcina. Tu que tens realizado o 

projeto de salvação de Deus e tens 

oferecido teus sofrimentos para 

desatar os pecadores das redes de 

Satanás. Roga a Deus para que os 

homens, que não crêem, tenham uma 

grande e verdadeira fé e se 

convertam; arrependendo-se do fundo 

de seus corações, e que as pessoas 

com pouca fé melhorem sua vida 

cristã, e que os homens justos 

continuem sobre o caminho 

da salvação. 

« Se o pobre mundo puder-se 

ver a beleza da alma sem pecado, 

todos os pecadores, todos os 

incrédulos se converteriam naquele 

instante ». Padre Pio 

Rezar a Oração do Sagrado 

Coração de Jesus 

 

Oitavo Dia 

Puríssimo Padre São Pio de 

Pietrelcina, Tu que quisestes muito 

bem aos teus filhos espirituais. 

Muitos dos teus filhos tem sido 

comprados por ti com o preço do teu 

sangue. Também nos concedes a nós 

que não te conhecemos pessoalmente, 

de consideramos como teus filhos 

espirituais. Com tua paternal 

proteção, com tua santa orientação, 

com a força que conseguiras para os 

outros filhos de Deus, podermos, no 

momento da morte, encontra-te nas 

portas do Paraíso, esperando a nossa 

chegada. 

« Se me fosse possível, queria 

conseguir de Deus somente uma 

coisa, ‘que me disse-se Vá para o 

Paraíso’ queria conseguir esta 

graça ‘Senhor, não me deixe ir ao 

Paraíso até que o último dos meus 

filhos, a última das pessoas que me 

foram confiadas, tenha entrado 

antes que eu ». Padre Pio 

Rezar a Oração do Sagrado 

Coração de Jesus 

 

Nono Dia 

Humilde Padre Pío de 

Pietrelcina, Tú que és 

verdadeiramente amado pela Santa 

Madre Igreja; Roga à Deus, Nosso 

Senhor, ao Senhor das mésses, para 

que mande trabalhadores a sua santa 

obra, e dê a cada um deles segundo 

o seu santo trabalho; De maneira que 

tenhamos no mundo, sacerdotes 

santos; Que estes obtenham a força e 

a inspiração divina. Ao mais, nós te 

rogamos a intercessão junto a 

Santíssima Sempre Virgem Maria; 

Para que conduza todos os homens a 

uma unidade de cristãos, reunidos na 

grande casa de Deus; Para que a 

Santa Igreja seja o Farol de luz e 

salvação, neste mar de tempestades 

que é a vida de hoje. 

« Sempre se mantenha unido a 

Santa Igreja Católica, porque 

somente ela pode salvar-te, porque 

somente ela possui o Jesus 

Sacramentado, que é o verdadeiro 

príncipe da paz». Padre Pio 

Rezar a Oração do Sagrado 

Coração de Jesus 
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A Palavra do Pastor 

JOVENS:  NÃO AMANHÃ,  MAS AGORA! 
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Diante de uma multidão de jovens dos 

cinco continentes, o Papa Francisco presidiu 

a Missa de encerramento da Jornada Mundial 

da Juventude (JMJ) 2019. Destacamos 

palavras dirigidas aos jovens:  

“Um dos frutos do Sínodo foi a riqueza 

de nos podermos encontrar e, sobretudo, 

escutar. A riqueza da escuta entre gerações, a 

riqueza do intercâmbio e o valor de 

reconhecer que precisamos uns dos outros, 

que devemos esforçar-nos por promover 

canais e espaços onde nos comprometamos a 

sonhar e construir o amanhã, já hoje. Não 

isoladamente, mas unidos, criando um espaço 

em comum: um espaço que não nos é 

oferecido de presente, nem o ganhamos na 

loteria, mas um espaço pelo qual deveis lutar 

vós também. Deveis lutar pelo vosso espaço 

hoje, porque a vida é hoje, ninguém pode vos 

prometer o dia de amanhã...  

Queridos jovens, vós não sois o futuro, 

porque é normal dizer „os jovens são o futuro‟, 

não. Sois o presente, sois o agora de Deus. Ele 

convoca-vos e chama-vos, nas vossas 

comunidades e cidades, para irdes à procura 

dos avós, dos mais velhos; para vos erguerdes 

de pé e, juntamente com eles, tomar a palavra 

e realizar o sonho com que o Senhor vos 

sonhou. Não amanhã, mas agora! Pois, onde 

estiver o vosso tesouro, aí estará também o 

https://www.acidigital.com/fiestas/eucaristia/index.html
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vosso coração (cf. Mt 6, 21). Jesus quer ser o 

nosso tesouro, porque Jesus não é um 

„entretanto‟ na vida nem uma moda 

passageira: é amor de doação que convida a 

doar-se. É amor concreto, próximo, real; é 

alegria festiva que nasce da opção de 

participar na pesca milagrosa da esperança e 

da caridade, da solidariedade e da 

fraternidade frente a tantos olhares 

paralisados e paralisadores por causa dos 

medos e da exclusão, da especulação e da 

manipulação. Irmãos, o Senhor e a sua 

missão não são um „entretanto‟ na nossa 

vida, qualquer coisa de passageiro, não são 

apenas uma Jornada Mundial da Juventude: 

são a nossa vida, de hoje e sempre 

caminhando! 

Ao longo destes dias, como um fundo 

musical, acompanhou-nos de modo especial 

o “faça-se” de Maria. Ela não se limitou a 

acreditar em Deus e nas suas promessas como 

algo possível, mas acreditou em Deus e teve a 

coragem de dizer “sim”. Sentiu que tinha uma 

missão, apaixonou-se, e isso decidiu tudo... 

Tendes uma missão, deixai-vos apaixonar e o 

Senhor decidirá tudo. 

Quereis viver em concreto o vosso amor? 

O vosso „sim‟ continue a ser a porta de entrada 

para que o Espírito Santo conceda um 

novo Pentecostes ao mundo e à  Igreja. Que 

assim seja! 

 

+ Hélio Adelar Rubert  

Arcebispo Metropolitano de Santa 

Maria/RS/Brasil. 

ATIVIDADES NA ERMIDA 

A Ermida está aberta para visitação todos os 

dias 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. 

Amigos – Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 

“Em tudo o que você fizer, seja sempre humilde,  

guardando zelosamente a pureza de seu coração  

e a pureza de seu corpo.” 

 

https://www.acidigital.com/fiestas/pentecostes/index.html
https://www.acidigital.com/igreja/index.html

