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É HORA DE AGRADECER
Acabamos de reviver a paixão e morte de Jesus
e sua volta triunfal pela ressurreição. Por isso temos
muito a agradecer, por tudo que fez por nós. Transcrevemos este poema que transmite o que podemos agradecer.
É maravilhoso, Senhor,
ter braços perfeitos,
quando há tantos mutilados!
Meus olhos perfeitos,
quando há tantos sem luz!
Minha voz que canta,
quando tantas emudeceram!

Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE
MARÇO
Durante o mês de março as atividades normais com
a reza do terço e a celebração dos dias 11 e 25. No dia 11,
estiveram presentes Pe. Ládio Girardi, Pe. Genésio Trevisan
e Pe. Osvaldo Cremonese, que presidiu a celebração e realizou o batizado de três crianças:
Vitor Gabbi Susti, filho de Adnfré Marco Prevedello Susti e Lourdes Maria Gabbi;
Os gêmeos Eduardo Bonfada Rorato e Valentina
Bonfada Rorato, filhos de Everton Zanini Rorato e Fabiane
Bonfada Rorato.

Minhas mãos que trabalham,
quando tantas mendigam!
É maravilhoso voltar para casa,
quando tantos não tem para onde ir!
É maravilhoso:
amar, viver, sorrir, sonhar!
quando há tantos que choram,
odeiam, revolvem-se em pesadelos,
morrem antes de nascer.
É maravilhoso ter Deus para crer,
quando há tantos que não têm
o consolo de uma crença.
É maravilhoso Senhor, sobretudo,
Ter tão pouco a pedir
Tanto a oferecer e agradecer.

Pe. Ládio – Pe. Genésio e Pe. Osvaldo

(Michel Quoist)
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A PALAVRA DO PASTOR
AS TRÊS ÁRVORES E FELIZ PÁSCOA!

Eduardo

Valentina

Vitor
São Pio recebeu a visita de 462 pessoas que assinaram o livro de visitas, alem de centenas de outras que não
assinaram o livro.

Conta-se que havia na antiga Palestina três
pequenas árvores que sonhavam com o que seriam,
anos mais tarde. A primeira árvore, olhando as estrelas,
disse:
- Eu quero ser o baú mais precioso do mundo,
cheio de tesouros!
A segunda árvore olhou para o riacho e suspirou:
- Eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas!
A terceira árvore disse:
- Quero ficar no alto da montanha e crescer
tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem
seus olhos e pensem em Deus!
Alguns anos se passaram e vieram os carpinteiros.
A primeira árvore acabou sendo transformada
num coxo de animais.
A segunda virou um simples e pequeno barco
de pesca.
E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em vigas e colocada
num depósito.
E todas as três árvores se questionavam desiludidas e tristes:
- "Por que aconteceu isso comigo?”
Mas, numa noite especial, sob o brilho da lua
e das estrelas, uma mulher coloca seu bebê recémnascido naquele coxo de animais e, de repente, a primeira árvore percebeu que abrigava o maior tesouro do
mundo: Jesus nascido em Belém!
A segunda árvore, anos mais tarde, acabou
transportando um homem que dormia no barco, e, no
meio de uma tempestade, o homem levantou-se e disse
ao mar revolto: "Aquieta-te!” e o mar o obedeceu. Então, a segunda árvore entendeu que estava carregando o
Rei dos céus e da terra!
Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore notou que de suas vigas foi feita uma cruz
e um homem foi pregado nela, condenado à morte,
mesmo sendo inocente! Mas no domingo, aquele homem ressurgiu e o mundo vibrou de alegria! Então a
terceira árvore entendeu que nela foi pregado o Redentor que trouxe salvação à humanidade, e que as pessoas
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sempre se lembrariam de Deus e de Seu Filho Jesus ao
olharem para ela!
Esta história nos pareceu apropriada para este
Sábado Santo, para a Vigília Pascal na qual estamos
em oração, silêncio e em vigília para a grande festa da
Páscoa, isto é, para festejar a Ressurreição de Nosso
Senhor Jesus Cristo. A Páscoa é a festa da vitória da
vida sobre a morte, o triunfo da graça e da misericórdia
sobre o pecado e o egoísmo.
A terceira árvore se tornou o lenho sagrado e
sinal perpétuo da vitória de Jesus Salvador e de sua
presença salvadora no meio da humanidade. Foi o instrumento que Jesus escolheu para nós humanos nos
recordar de sua morte e ressurreição e nos lembrar que
Ele nos ama com amor eterno.
Nesta Páscoa 2012 desejo que todos tenham
as melhores alegrias de Jesus em seus corações, família
e comunidade. Não importa qual das três árvores somos. Importa que o Salvador nos escolheu, nos amou e
nos salvou. Feliz e Santa Páscoa para todos! Aleluia!

Um senhor de Canicatti (Sicília-Itália) contou: - "No
princípio do ano de 1953, minha esposa estava grávida
e teve um problema sério. A vida dela e a vida da criança estavam em perigo, disseram os médicos. Nenhuma intervenção teria sucesso. No dia 3 de maio, eu
estava desesperado e escrevi uma carta para Padre Pio
pedindo a ajuda dele. Alguns dias depois, minha esposa e eu que estávamos em diferentes quartos, ao mesmo tempo sentimos um perfume misterioso de rosas.
Naquele momento preciso o
carteiro bateu à porta e
nos entregou uma carta que foi enviada do convento de
St. Giovanni Rotondo no qual nós lemos que o Padre
Pio tinha rezado para minha esposa e para nossa criança. Um dia depois nós fizéssemos outro check-up médico, onde foi constatado, para nossa surpresa que a
doença tinha desaparecido."

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

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

CAMINHANDO COM SÃO PIO
Os perfumes do Pe. Pio:
Um cavalheiro contou: "Alguns anos atrás eu tive
um ataque do coração. Os
médicos recomendaram
que eu enfrentasse uma cirurgia para melhorar minha
condição de vida. Eu decidi realizar a cirrugia. Era o
mês de junho de 1991. Durante a operação os médicos
puseram próximo a meu coração quatro marca passos.
Após eu acordar do
efeito da anestesia, eu tive um
certa paralisia da perna e do braço. Eu estava desanimado, mas depois de um tempo a fé me animou e comecei a implorar ajuda para Padre Pio. Eu o implorei
durante três dias usando um chapéu que minha mãe
usou quando ela estava viva. No terceiro dia, assim que
eu terminei de pedir, apesar de estar rodeado por outros
pacientes, eu senti um intenso perfume de flores.
Quando este perfume diminuiu, eu senti um arrepio na
perna direita e eu entendi imediatamente que minhas
orações tinham sido atendidas."

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

“Se tudo o que somos e temos recebemos de Deus,
do que podemos gloriar-nos?”.

MENSAGEM RECEBIDA
Recebemos esta linda mensagem, a qual agradecemos
e publicamos para que os nossos leitores saibam o
quanto São Pio representa para milhões de pessoas em
todo o mundo e em especial para nós brasileiros. A sua
obra cresce cada vez mais trazendo o conforto material
e espiritual para um número cada vez maior de pessoas
que a ele acorrem.Nos sentimos orgulhosos por poder
participar deste trabalho.
“ Boa tarde. Encontrei por acaso este site e fiquei muito feliz ao ver que em nosso país o amor ao Pe. Pio se
torna cada vez maior e se revela em obras como esta.
Peço a Jesus que abençoe a vocês e que a Divina Providência continue a erguer pessoas através da Ermida,
pela intercessão do nosso querido padre Pio, bênção
do céu para a Itália, para o Brasil e para o mundo.
Feliz Páscoa!
Márcia Bendia
Cidade: Volta Redonda-RJ”
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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 Pietrelcina.

Ermida ão Pio
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