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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

É HORA DE AGRADECER

A PALAVRA DO PASTOR

Senhor, Que hoje o dia seja melhor que ontem e
que as nossas realizações sejam como teu desejo e tuas
decisões e nunca como a minha escolha nem minhas
vaidades.
Eu espero que tenha piedade das minhas atitudes que nem sempre são como deveriam ser e que em
tuas mãos deixo o merecimento que eu tiver...
Que a humildade nunca fuja dos corações e que
o amor tenha a plenitude perfeita nos corações dos homens. Senhor te agradeço pela vida, uma nova vida que
me destes e que nem sei se sou tão merecedor desta
dádiva e por tanto que realizo dia-a-dia e às vezes nem
noto tua doce bondade.
Também te agradeço pelos momentos felizes e
pelos tristes também, pois na tristeza agente procura
mais tua presença... e entender que eu deveria ajudar
mais, mesmo com aquele pouquinho que não ofertei
quando meu irmão mais necessitava.
Sabe Senhor, por fim queria te agradecer pelo
amor que tento passar para alguém e senti-los também,
vou buscando na justiça e no amor o prazer da vida e
por tudo isso vou sempre te agradecendo, te agradecendo, te agradecendo... Amém!
(Gilberto Silva)

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE
FEVEREIRO
No mês de fevereiro, como sempre, São Pio recebeu a visita de 396 pessoas que assinaram o livro de
presenças, alem de muitas outras que não registraram a
sua visita.
Nos dias 10 e 24, as atividades normais com a
reza do terço e a celebração Eucarística.

CARTA PARA A JUVENTUDE
Quase no final da Campanha da Fraternidade sobre o tema Fraternidade e Juventude, repasso uma carta
de São João Bosco aos jovens. É cheia de sabedoria e
amor aos jovens.
Assim escreve: O demônio tem normalmente duas artimanhas principais para afastar da virtude os jovens. A primeira consiste em persuadi-los de que o
serviço de Deus exige uma vida triste sem nenhum
divertimento nem prazer. Mas isto não é verdade, meus
caros jovens. Eu vou lhes indicar um plano de vida
cristã que poderá mantê-los alegres e contentes, fazendo-os conhecer ao mesmo tempo quais são os verdadeiros divertimentos e os verdadeiros prazeres, para
que vocês possam exclamar com o santo profeta Davi:
“Sirvamos ao Senhor na santa alegria”.
A segunda artimanha do demônio consiste em fazê-los conceber uma falsa esperança duma longa vida
que permite converter-se na velhice ou na hora da morte. Prestem atenção, meus caros jovens, muitos se deixaram prender por esta mentira. Quem nos garante que
chegaremos à velhice? Se se tratasse de fazer um pacto
com a morte e de esperar até então... Mas a vida e a
morte estão entre as mãos de Deus que dispõe de tudo
a seu bel-prazer.
E mesmo se Deus lhes concedesse uma longa vida, escutai, entretanto, sua advertência: “O caminho do
homem começa na juventude, ele o segue na velhice
até a morte”. Ou seja, se, jovens, começamos uma vida
exemplar, seremos exemplares na idade adulta, nossa
morte será santa e nos fará entrar na felicidade eterna.
Se, pelo contrário, os vícios começam a nos dominar desde a juventude, é muito provável que eles nos
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manterão em escravidão toda a nossa vida até a morte,
triste prelúdio de uma eternidade terrível. Para que esta
infelicidade não lhes aconteça, eu lhes apresento um
método de vida alegre e fácil, mas que lhes bastará
para se tornarem a consolação de seus pais, a honra da
pátria de vocês, bons cidadãos da terra, em seguida
felizes habitantes do céu... Meus caros jovens, eu os
amo de todo o meu coração e basta-me que vocês sejam jovens para que eu os ame extraordinariamente. Eu
lhes garanto que vocês encontrarão livros que lhes foram dirigidos por pessoas mais virtuosas e mais sábias
que eu em muitos pontos, mas dificilmente vocês poderão encontrar algum que os ame mais que eu em Jesus
Cristo e deseja mais a felicidade de vocês.
Conservem no coração o tesouro da virtude, porque possuindo-o, vocês têm tudo, mas se o perderem,
vocês se tornarão os homens mais infelizes do mundo.
Que o Senhor esteja sempre com vocês e que Ele lhes
conceda seguir os simples conselhos presentes, para
que vocês possam aumentar a glória de Deus e obter a
salvação da alma, fim supremo para o qual fomos criados. Que o Céu lhes dê longos anos de vida feliz e que
o santo temor de Deus seja sempre a grande riqueza
que os cumule de bens celestes aqui e por toda a eternidade.
Vivam contentes e que o Senhor esteja com vocês. Seu muito afeiçoado em Jesus Cristo: João Bosco,
Sacerdote.
Espero que todos tenham gostado desta importante carta dum santo para nossos queridos jovens. Ela
aponta para os valores e nos enche de esperanças.
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS.

CAMINHANDO COM SÃO PIO
Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a
vida e obra do Padre Pio.

Padre Pio disse certa vez a uma pessoa: - Nós rezaremos pela sua mãe, para que o seu Anjo da Guarda lhe
faça companhia.
Uma das crianças espirituais de Padre Pio, disse: Pai
Pio é tão piedoso, sempre escuta aqueles que o chamam. Uma noite, um grupo de amigos, que chegara a
pouco a San Giovanni Rotondo, estava falando da pessoa do Padre Pio e ingenuamente começaram a enumerar perguntas que queriam fazer para ele e pediram a
seus anjos que levassem os pedidos ao padre o mais
cedo possível. No dia seguinte depois da Santa Missa,
padre Pio lhes reprovou: - Vocês não me deixaram
tranqüilo a noite passada! Mas o sorriso de padre Pio,
desmentia suas palavras. Nisso eles viram que o frade
lhes tinha atendido.
Padre Pio, você pode ouvir tudo o que o Anjo da Guarda lhe conta? Uma pessoa perguntou para Padre Pio. E
ele respondeu: - Claro que sim! Pensa que os anjos são
desobedientes como você? Envie-me seu Anjo da
Guarda!
É inútil que me escrevas, porque eu não posso lhe responder. Envie-me seu Anjo da Guarda sempre, e eu
farei tudo.
Seu Anjo da Guarda me contou algumas coisas que me
fazem entender sua desconfiança.
Invoque o seu Anjo da Guarda, pois ele te iluminará e
te guiará no caminho de Deus. Deus o deu a você. Então o use.
Se a missão do nosso Anjo da Guarda for uma grande
missão, a minha missão é sem dúvida maior, porque
ele tem que ser como um professor para me explicar
outros idiomas.

Nesta edição vamos conhecer os “Anjos da Guarda
de Padre Pio” e como ele nos exorta a usar o nosso
Anjo da Guarda.

Envie-me seu Anjo da Guarda, porque ele não paga
ingresso no trem nem consome seus sapatos.

PADRE PIO FALA DOS ANJOS

Para todas as pessoas que vivem há um Anjo da Guarda. Por isso ninguém se encontra sozinho.

Um doutor perguntou para Padre Pio: - Tantos anjos
vivem sempre junto de você. Eles não lhe dão problemas? - Não, eles não fazem nada. Padre Pio com simplicidade respondeu. - Eles são muito obedientes.

Esta matéria foi extraída da internet, no sítio eletrônico:
http://padrepio.catholicwebservices.com

**************************************
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MENSAGEM RECEBIDA
Recebemos esta mensagem, a qual agradecemos e publicamos:
Prezado redator de Voz da Ermida
Estou contente de receber a Voz da Ermida. É um
instrumento de apostolado que valoriza um dos lugares de oração e de graças para os fiéis que peregrinam até lá. Vale à pena. Estou enviando mais um
trecho de e-mail do Claudio, o fundador da Ermida,
em ação de graças por graça alcançada de "conversão" por ele recebida de São Pio. Abraços e bênçãos!
Pe. Achylle Rubin.
Email de Claudio
As rodas do tempo não param e continuam moendo
tudo e qualquer tema, como fazem as pedras do moinho. Tudo passa do presente ao passado... termina
no olvido, no barro que depois "pó se tornará".
Ontem à noite, ouvia Pe. Mitch Pacwa, S.J., na emissora EWTN Live, comentando a introdução de uma das
encíclicas de João Paulo II, aquela sobre a confissão...
Depois de enumerar todas as consequências da "falta"
de Deus no mundo, ele fechou o tema dizendo que os
mal-entendidos sejam a nível familiar, social ou eclesial, se originam do "pecado", ruptura com Deus. Sem
Deus, é como andar num carro sem rodas...
Hoje de manhã, lia "Voce di Padre Pio" e aí, Pe. Cuvino de San Giovanni Rotondo dizia num artigo, a mesma coisa. Na introdução do artigo, ele mencionou um
livro recente de um autor alemão que está tendo muito
sucesso, não tanto por méritos literários, mas porque
atira na cara dos alemães, seus defeitos mais graves,
e conclui o livro dizendo que "...sem Cristo, só haverá
caos". O Pe. Cuvino atira a mesma pedra na cabeça de
todos os países ocidentais e conclui dizendo que o Ocidente sem a cultura cristã ficará sem sua identidade,
deixando-o exposto a um possível "coup d'etat" por
parte do Islam. Tudo isto, vejo estar explicado também
no seu livro, A novidade da Novidade, capítulo 8 ou 9,
"A negação do Reino de Deus", o PECADO. E por
que não é lido e aceito?

pelas ilusões que a nossa cultura projeta constantemente. Acho bom pedir um encontro pessoal com esse
bispo. Ele lhe dirá coisas mais pessoais, que não poderá pô-las por escrito.
Depois das orações da manhã li, hoje, também esta
passagem de João Paulo II, sobre Adoração ao Santíssimo "... também antes ou depois da Missa... nas várias formas de devoções eucarísticas: orações pessoais
diante do Santíssimo, horas de adoração, períodos de
exposição do Santíssimo - curtos, prolongados e anuais
(40 horas) - Bênção com o Santíssimo, procissões com
o Santíssimo, Congressos Eucarísticos... Sejamos generosos com o nosso tempo, vamos encontrá-lo em adoração, cheios de fé e prontos para fazer reparação pelos
grandes e muitos crimes (pecados) do mundo. Que a
nossa adoração nunca termine" (Papa John Paul II).
Em Voz da Ermida do Padre Pio nº I, 2007, ler "VIRGINDADE já não é palavra cafona".
Com nossas orações e um abraço amigo, Lourdes e
Cláudio"

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

“Desapeguemo-nos passo a passo
das coisas terrenas”.

***********************************
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.

Sua carta ao bispo é uma lanterna a iluminar o caminho. Mas só enxerga quem tem olhos preparados pela
sã filosofia... Se o senhor é rejeitado, ou melhor, ...suas
idéias... é pela mesma razão: O "mundo" vive seduzido
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