
 

 

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

São Pio 

São Pio de Pietrelcina e o Mistério Pascal 

 Padre Pio de Pietrelcina vivenciou com intensidade o Mistério Pascal de Nosso 

Senhor Jesus Cristo e a sua própria páscoa. Na Páscoa, a Igreja celebra a passagem que Jesus 

Cristo faz da morte para a vida. Essa passagem faz memória, também, da libertação do povo de 

Deus que estava escravo no Egito. Mas, o grande significado da Páscoa está presente na paixão, 

morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Padre Pio de Pietrelcina, em sua vida 

procurou assemelhar-se a Jesus Cristo em tudo, inclusive assumindo a cruz própria e de tantas 

pessoas para alcançar a vida neste mundo e a vida eterna. 
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O Mistério Pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo é atualizado em cada 

Celebração Eucarística. A Eucaristia foi instituída por Jesus por ocasião da proximidade da Sua 

paixão, morte e ressurreição. Jesus reúne os apóstolos para uma ceia de despedida. Nessa 

oportunidade, Ele dá um novo sentido para a ceia, quando diz que o pão passa a ser o seu corpo 

e o vinho, o seu sangue. Jesus está dizendo que o Seu corpo e o Seu sangue serão o sinal da 

libertação e da salvação. 

  Padre Pio de Pietrelcina manifestou em sua vida um grande amor à Eucaristia. 

Para ele, junto com o sacramento da confissão, a Eucaristia era o sacramento vital, pois 

celebrava intensamente o Mistério Pascal de Cristo e o atualizava na sua pessoa. Ele acreditava 

que tinha que também sacrificar-se por muitas pessoas, para que as mesmas pudessem ter mais 

vida neste mundo e a vida eterna. Por isso, Padre Pio celebrava diariamente a Eucaristia com 

muito fervor. 

  Na Páscoa, celebramos, portanto, o Mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de 

Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, especialmente, os cristãos e as pessoas de boa vontade, 

somos convidados a celebrar a nossa páscoa, a nossa passagem dos sinais de morte, como o 

egoísmo, a inveja, o orgulho, a ganância, a insensibilidade, a arrogância, o materialismo, o 

permissivismo, o ódio, a intolerância e tantos outros, para sinais de vida, na caridade, na 

compreensão, no espírito de serviço, na partilha, na espiritualidade, na fé, no respeito, na 

tolerância e tantos outros sentimentos e atitudes. 

  Que através do testemunho e o exemplo de São Padre Pio de Pietrelcina, 

vivenciemos e celebremos com intensidade o Mistério Pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo e a 

nossa páscoa. 

  Feliz Páscoa a 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. 
 

A VOZ DA ERMIDA               Março de 2019 



; 

 

Lorem Ipsum Dolor Spring 2016 

3 

A canonização de Dom 

Bosco aconteceu em Roma e 

algumas pessoas que assistiram 

à cerimônia afirmam ter visto o 

Padre Pio naquele lugar. 

Entretanto, o padre Raffaele 

estava com padre Pio em San 

GIovanni Rotondo: 

“Eu sei muito bem que 

naquele dia o padre estava de 

cama, e não posso dizer até 

que ponto tais informações 

eram verdadeiras. De resto, 

tudo era possível ao padre 

Pio, de quem se contavam 

tantos casos de bilocação”. 

Incrível, não é mesmo? 

A Bilocação é um tipo de 

milagre realizado por vários 

Santos, como Santo Antônio de 

Pádua, por exemplo. Ela 

consiste no fato de o Santo 

aparecer em dois ou mais 

lugares ao mesmo tempo. 

Mas, prosseguindo, 

outro médico, o doutor Giorgio 

Festa, que cuidou por muito 

tempo da saúde de Santo Pio, 

examinava duas vezes por dia a 

temperatura do padre no 

decorrer de duas semanas. 

Ele levava um 

“termômetro especial que 

servia para as experiências 

científicas e que era de uma 

precisão absoluta”. 

Os registros  variavam 

entre 36,2 graus e 48,5 graus. 

“Quando era atingido por 

temperaturas tão elevadas, o 

padre Pio parecia sofrer 

muito, sendo tomado por 

grande agitação na cama, mas 

sem delirar e sem as 

perturbações comuns que 

habitualmente acompanham 

alterações febris significativas. 

Ao fim de um ou dois dias 

tudo regressava ao seu estado 

normal”. 

Com um grande interesse em 

entender o caso do padre, doutor 

Festa foi atrás de investigações 

sobre o assunto e descobriu que, 

das temperaturas mais altas já 

registradas por médicos, 

nenhuma delas passava dos 44 

graus. 

E as que passaram receberam o 

nome de “agônicas” ou “pré-

agônicas” pois eram 

impreterivelmente seguidas de 

morte. 

Foram tantos episódios 

relatados por quem convivia 

com Padre Pio, e ainda mais 

com o respaldo de médicos e 

especialistas, que provam 

realmente que as coisas que 

Capítulo Il 

As febres extraordinárias de Santo Pio 

 

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 a 

continuação da mátéria 

publicada na edição 

02/2019 

Matéria extraida do E-Book  

“Padre Pio Crucificado por 

Amor”. 
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aconteciam com ele eram 

verdadeiros milagres. 

        Aliás, é impossível contar 

e compreender a sua vida sem 

o auxílio do sobrenatural. E é 

sobre isso que falaremos no 

próximo capítulo… Veja só: 

Capítulo IlI 

O sobrenatural como aliado. 

       O sobrenatural sempre foi 

muito presente na vida do 

padre Pio: milagres; curas; 

bilocações; conversões; 

clarividências, e é claro que 

não se pode deixar de falar 

sobre os Santos Estigmas - as 

marcas mais visíveis e 

dolorosas para o padre e 

incompreensíveis para os 

homens. 

       Neste livro vamos falar de 

cada uma dessas 

manifestações. 

O IMPOSSÍVEL?  

ELE 

DESCONHECIA. 

       Vamos começar pelos 

inúmeros milagres. Mas o que 

são milagres? 

       Milagres são eventos 

extraordinários que não 

obedecem a ordem natural das 

coisas - eles superam essa 

ordem. 

      Por exemplo, quando Deus 

cura uma pessoa cega de 

nascimento por meio de um 

Santo, essa cura transcende à 

ordem natural das coisas, pois 

de acordo com ela a pessoa 

teria pouquíssimas chances de 

sarar. 

        Vale lembrar que o único 

autor dos Milagres é Deus, 

embora Ele, na maioria das 

vezes, se utilize de pessoas 

como meios ou agentes desses 

eventos. 

   Você já viu que o Padre 

Pio teve uma vida lotada de 

Milagres. Mas é preciso saber 

também que ele sempre 

deixou claro para as pessoas 

que elas deveriam ser gratas à 

Deus, e que ele, o Padre Pio, 

era só um instrumento da 

vontade do Divino Senhor: 

  “É necessário perceber a 

mão de Deus que se esconde 

por trás da mão do homem”. 

                 (São Pio de Pietrelcina) 

                   O primeiro milagre que 

foi atribuído ao padre, 

aconteceu em 1908. 

       Ele vivia em um convento 

que ficava em Montefusco, e 

em um determinado dia 

resolveu sair com uma bolsa 

para colher castanhas. 

       Após colhê-las, enviou 

essa bolsa para sua tia Daria, 

que vivia em Pietrelcina. 

       Ela muito grata, comeu 

tudo e guardou a bolsa como 

lembrança. 

       Alguns dias se passaram 

e dona Daria estava 

procurando algo em uma 

gaveta, na qual seu marido 

guardava pólvora. 

        Era noite e, para que 

pudesse enxergar, a senhora 

caminhava com um vela em 

mãos. 

        Não se sabe como, mas 

em um segundo a gaveta 

estava pegando fogo e Tia 

Daria tinha sido atingida. 

         Ela avistou a bolsa das 

castanhas e a colocou no 

rosto. Imediatamente a dor 

tinha ido embora e nenhuma 

ferida restava em sua face. 

 

            Continua na próxima edição 
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A Palavra do Pastor 

O ENTERRO DA IGREJA 
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Conta-se que, certa vez, havia uma 

pequena cidade do interior que tinha seu 

Pároco, um padre já idoso e doente. Um dia, 

ele morreu e, como o bispo não tinha outro 

padre para substituí-lo, a cidade ficou sem 

padre. 

Aos poucos, o povo foi se esquecendo 

da Igreja. Acabaram trancando de vez as 

portas da velha Matriz. O povo comentava que 

a Igreja naquele lugar tinha morrido. 

Vários anos se passaram, até que o 

bispo, preocupado, mandou para lá um padre 

recém-ordenado. 

O jovem sacerdote chegou e, com todo o 

seu entusiasmo, abriu as portas da Matriz, 

retirou as teias de aranha, e bateu o sino, 

chamando o povo. Mas não veio ninguém. 

O padre saiu pelas ruas, convidando 

pessoalmente os que encontrava. A resposta 

era sempre a mesma: “Não adianta, padre, a 

Igreja daqui morreu!” 

O padre teve uma ideia: Se a Igreja 

morreu, vamos enterrá-la. E convidou o povo 

para o enterro da Igreja. 

A notícia espalhou-se. As mulheres que 

lavavam roupa no córrego, e os homens nos 

bares, comentavam: “Você já viu enterro de 
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Igreja?...” 

Na hora marcada, a Matriz estava 

repleta. O padre havia tirado os bancos e 

colocado no meio do templo um caixão, 

cercado por uma corda. 

Após a celebração fúnebre, o padre 

disse, em um tom fúnebre: “Convido vocês a 

se aproximarem do caixão e darem o seu 

último adeus à Igreja falecida!” 

Abriu-se a corda e o povo se 

aproximou. Mas cada um que olhava dentro 

do caixão, levava um susto, e saia com a 

cabeça baixa. 

Você já está imaginando o que o padre 

colocou no caixão: Um espelho. Cada pessoa 

que olhava, via a si mesmo lá dentro! 

Moral da história: É a pura verdade. Nós 

somos a Igreja. Criticá-la é criticar a nós 

mesmos, pois cada batizado faz parte 

componente da Igreja.  

Que Maria Santíssima nos ajude a amar a 

nossa Igreja, amar nossa Comunidade,  nossa 

Paróquia e a nossa Diocese!  

Amar a Igreja é fazê-la viva, participativa, 

santa e bonita! 

+ 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.” 

 


