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

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
SÃO PIO DE PIETRELCINA É VENERADO COMO MODELO E INTERCESSOR
Na Igreja Católica Apostólica Romana veneram-se santos e santas como modelos e
intercessores. No Catecismo da Igreja Católica, há referências às razões da Igreja venerar santos
e santas, quando diz:
Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses
fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça
de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de santidade que está em
si e sustenta a esperança dos fiéis dando-lhos como modelos e
intercessores (CIC 828).
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A Igreja incentiva a prática da devoção aos santos, sempre lembrando que os mesmos são
modelos e intercessores que nos conduzem a Deus, a quem adoramos. Os santos intercedem por
aqueles que os invocam, sempre mediante Jesus Cristo. Sobre essa doutrina, o Catecismo da
Igreja Católica ensina o seguinte:
Pelo fato de os habitantes do Céu estarem unidos mais intimamente com
Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não
deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que
alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo
Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza
recebe o mais valioso auxílio (CIC 956).
Portanto, os santos são intercessores nossos junto a Deus Pai, mediante os méritos de
Nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos conduzem nossos pedidos, louvores e agradecimentos a
Cristo, e Cristo os leva ao Pai.
Entre os santos que são venerados na Igreja e, de um modo muito especial, na Região da
Quarta Colônia, no Rio Grande do Sul, está São Pio de Pietrelcina. Muitos devotos recorrem a
esse santo porque ele, em vida, tem se mostrado muito atento às necessidades, tanto corporais
como espirituais, das pessoas,. E, acredita-se, que estando na glória eterna, junto de Deus,
continue a olhar para as necessidades das pessoas, especialmente daquelas que o invocam como
modelo e intercessor.
São Pio de Pietrelcina é venerado por muitas pessoas, não apenas como intercessor para
ter a saúde do corpo ou alcançar bens materiais, mas como modelo que nos leva a amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, observando os mandamentos de Jesus
Cristo (Cf. Mt 22, 37-40). Através da vivência do amor, alcançamos bens maiores e mais
sublimes, entre eles de sentirmo-nos mais próximos de Deus e das pessoas. Isso irá proporcionarnos muito mais paz e alegria, que estão entre os bens mais sublimes.
Assim que, através de São Pio de Pietrelcina e outros santos e santas de nossas devoções,
possamos receber os bens necessários para nossa realização como pessoas humanas e como
cristãos.
Referência
Catecismo da Igreja Católica. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1993.
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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Capítulo III
O SOBRENATURAL COMO ALIADO
O advogado se sentiu tão
bem que permaneceu por 3 dias
no convento.
A conversão de um teu
convicto virou
principais jornais.

capa

dos

O papa Bento XV recebeu
Festa no Vaticano e lhe disse:
“O Padre Pio é
verdadeiramente
um
homem
de
Deus.

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
04/2019
Matéria extraida do E-Book
“Padre Pio Crucificado por
Amor”.

Comprometa-a
dar
testemunho porque ele
não é apreciado por
todos como merece”.
A conversão de Cesare foi
muito polêmica. Um jornal
chamado Avanti, que era um
exemplar socialista, fez uma
matéria ironizando o maçom
que passava seu tempo entre
San Giovanni Rotondo e
Lourdes, na França.
A loja maçônica se reuniu
para anunciar a exclusão oficial
do advogado, pois tinha sido
renegado dos ideais maçônicos.
Festa resolveu romper o
silêncio e fazer frente para
finalmente deixar que as

pessoas
ouvissem
o
seu
testemunho. Padre Pio lhe
entregou um cartão com os
seguintes dizeres:
“Não se envergonhe de Cristo e
de Sua doutrina; é momento de
lutar com o rosto descoberto. O
dispensador de todo o bem te
dará a fortaleza para isso”.
E
assim,
com
o
encorajamento de padre Pio,
Festa contou o que havia
acontecido para todo mundo e
sempre deixava claro quão
especial era o Santo.
E olha… Esses são só alguns
dos milagres que o Padre
realizou.
Não é à toa o título deste
livro. Ele realmente teve uma
vida
cheia
de
eventos
milagrosos.
Mas agora vamos abordar
outra manifestação sobrenatural.

VIDAS DESENGANADAS
PELO HOMEM, MAS
SALVAS PELO SANTO.
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Padre
Pio
suspirou
algumas vezes e disse:
“Nós temos que rezar. Todo o
mundo tem que rezar. Ela se
recuperará”.
E foi o que aconteceu.

Padre Pio também restituiu
a saúde de muitas pessoas.
Em uma dessas ocasiões,
em
1950,
um
senhor
apresentou-se com sua sogra,
que tinha a necessidade de
operar o seio esquerdo, já que
ela estava com câncer.

Pouco após a segunda
cirurgia ela estava curada, e
viajou até San Giovanni
Rotondo
para
agradecer
pessoalmente ao Padre, que ao
vê-la sorriu e disse:
“Entre em paz, minha
filha. Entre em paz”.
E a sogra desse homem,
que tinha como expectativa de
vida 4 meses, viveu outros 19
anos.

Alguns meses depois ela
precisou operar também o seio
direito, uma vez que o câncer
havia se disseminado em seu
organismo.
Os médicos já diziam que ela
não viveria mais que 4 meses.
Em Milão, esse senhor
ficou sabendo sobre o Padre
Pio e, imediatamente, viajou
para San Giovanni Rotondo
para pedir para que ele fizesse
com que sua sogra se
recuperasse.

“Antes de começar o
tratamento, quis conversar
com Padre Pio. Depois de
fazer minha confissão, eu
falei com ele sobre meu
joelho e lhe pedi que rezasse
por mim”.
“Quando eu ia partir de
San Giovanni Rotondo, de
tarde, desapareceu a dor”.
“Eu observei meu joelho
e notei que não estava mais
inchado! Estava do mesmo
tamanho que o direito”.
“Assim, eu corri ao Padre
Pio para lhe agradecer
imediatamente. Ele disse:
“Você não tem que me
agradecer. Você tem que
agradecer ao Nosso Deus!’
Depois, ele acrescentou
sorrindo: “Fale para o seu
doutor que ele pode guardar
as injeções”.

Outro milagre de cura
aconteceu com um rapaz que
estava com o joelho inchado e
com muita dor na perna:
“Meu joelho esquerdo
inchou há dias e eu tive uma
dor muito grande na perna.
O doutor tinha me falado
que a situação era muito
séria e tinha me receitado
muitas injeções.

Continua na próxima edição
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A Palavra do Pastor
PROTEGER A INFÂNCIA
O tema da proteção da infância e
adolescência é muito importante em nossos

um documento intitulado: “O Cuidado
Pastoral das Vítimas de Abuso Sexual”. São

dias. Tanto a Igreja Católica quanto outras
instituições se empenham no cuidado para que
crianças e adolescentes não sejam vítimas de
pedofilia e de outros abusos morais e sexuais.

diretrizes para enfrentar a questão do abuso
sexual, de poder e de consciência que acontece
também no seio das Igrejas.

Segundo dados do Ministério da Saúde
referentes ao período de 2011 a 2017, 37% das
crianças e 38% dos adolescentes são vítimas
de abuso sexual nos ambientes familiares (cf.
Cidade Nova, Maio 2019, p. 20 -24).
Sobre este assunto, recentemente a
congregação para a Doutrina da Fé publicou

O
Papa
Francisco
está
muito
empenhado, juntamente com as conferências
episcopais, para enfrentar, sanar e erradicar do
seio da Igreja este mal que envergonha e
escandaliza.
O psicólogo Allan Magalhães afirma
que: “A criança está muito abandonada hoje
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em dia. Às vezes, está cercada de bens
materiais, mas lhe falta relacionamento”. As
consequências do abuso sexual possuem
repercussões para toda a vida da pessoa.
“Não é raro que alguém que foi abusado se
torne um abusador”, afirma Magalhães (cf.

certos perigos. É por isso que necessitam de
adultos preparados que os ajudam e transmitam
os valores do Evangelho. Toda a sociedade
necessita trabalhar unida e pela educação correta
das crianças e dos jovens.

Cidade Nova, Maio 2019, p. 23).

livro: “Proteger a Infância”. É uma obra que
muito poderá auxiliar os professores, catequistas,
pais, sacerdotes e pesquisadores para trabalhar o
tema da proteção da infância e da adolescência.

Segundo a pedagoga Soraia Giovani, se
faz necessário pensar numa “rede de proteção
às crianças e adolescentes”. Ela argumenta
que os adolescentes em particular “vivem um
período
de
natural
e
necessário
distanciamento da família para confrontar se
aquilo que aprenderam com os familiares é

A Editora Cidade Nova acaba de lançar o

+ Hélio Adelar Rubert
Arcebispo Metropolitano de Santa
Maria/RS/Brasil.

verdadeiro”. Isso os expõe ainda mais a
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ATIVIDADES NA ERMIDA

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.

A Ermida está aberta para visitação todos os
dias das 8 às 18 horas.

Mande seu depoimento e sugestões.

As Celebrações Eucarísticas acontecem
sempre no 2º e no 4º domingo do mês, às 15h30min.
Às 15h a reza do terço.

SITE: www.saopio.com.br
EMAIL: ermida@saopio.com.br
A Voz da Ermida é editada pela Associação São Pio de
Pietrelcina

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

"Quando você não consegue meditar na
Palavra de Deus, não deixe por isso de fazer seu
dever. Se as distrações forem muitas, não
desanime: faça a meditação da 'paciência', que
terá o mesmo valor para você."

