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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

É HORA DE AGRADECER
E vamos agradecer. Agradecer a todos os colaboradores da nossa Ermida. A sua contribuição tem sido fundamental para a manutenção das atividades e conservação da
Ermida. São Pio saberá recompensá-los com suas benções e
graças.
Por isso agradecemos também a São Pio por tantas
graças distribuídas aos seus devotos.

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE
JUNHO
No mês de junho, como sempre, São Pio recebeu a visita de muitos devotos que assinaram o livro de
presenças, alem de muitos outros que não registraram a
sua visita.
Em especial, registramos, também, a visita de
uma pessoa, grande devota de São Pio e grande colaborador da nossa Ermida. Trata-se do Dr. Luiz Wambier
advogado radicado em Curitiba. Dr. Luiz Wambier em
viagem de trabalho ao nosso estado, aproveitou a oportunidade e veio conhecer a Ermida de São Pio.

Da esquerda para a direita: Osvaldo Soldera-Presidente da Associação São Pio, Dr. Luiz Wambier e Amacir B. Ruviaro Conselheiro da Associação São Pio.

Da esquerda para a direita: Clovis A. Montagner-Secretário da
Associação São Pio, Dr. Luiz Wambier e Amacir B. Ruviaro
Conselheiro da Associação São Pio.

A PALAVRA DO PASTOR
JMJ – A GRANDE FESTA DA FÉ
A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) já está
acontecendo no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. A
Semana Missionária colocou os jovens nas praças de
inúmeras cidades e dioceses. Na próxima semana a
juventude marcha para a JMJ no Rio. Os meios de comunicação social voltarão suas atenções para a primeira JMJ que acontece no Brasil. Os jovens serão os protagonistas junto com o Papa Francisco que nos visita.
As novas gerações X, Y e Z, assim denominadas pela familiaridade com as novas tecnologias midiáticas, saem de suas casas sabendo o que buscam. Vão
ao Rio de Janeiro buscando o essencial de suas vidas
que é Deus, os seus projetos e os valores inegociáveis.
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Nossos jovens querem um mundo novo para o
hoje histórico e o amanhã. “Querem viver a religião,
mas não uma religião superficial, de emoções e de ‘curas’, nem só de proibições e deveres periódicos, mas
uma religião que é apresentada como “a maior rebelião
do homem que não quer viver como um animal, que
não se conforma – que não sossega – sem conhecer o
Criador e precisa privar com Ele” (Dom Antonio Augusto Dias Duarte).
O mundo jovem invadirá o Rio de Janeiro cantando, orando e vibrando, dizendo que tem esperança,
que acredita num Deus vivo e num mundo construído
sobre a civilização do amor, da justiça, dos valores e da
fraternidade.
A cruz que os jovens trazem no peito, primeiramente estará no coração. Talvez será impossível tocar a Cruz Peregrina e o Ícone de Nossa Senhora com a
mão, mas os corações serão tocados profundamente
por Jesus Cristo e por sua Santa Mãe.
Nosso povo é convidado a acompanhar pelos
meios de comunicação, com a oração e vibração, os
momentos principais da JMJ – Rio 2013, nos dias 2328 de julho.
Algo maravilhoso deverá acontecer, pois Deus
sempre tem suas surpresas. A imagem do Cristo Redentor, de braços abertos no alto do Corcovado, acolhe
a todos.
Nossa grande esperança com a JMJ é que os
milhares de jovens, que vão trabalhar como voluntários
e os que forem ao Rio, sejam ou se tornem os novos
missionários que a Igreja precisa e que o mundo clama
como necessidade. O lema da JMJ não só será cantado,
discutido e orado, mas será o novo horizonte de Jesus
para o protagonismo dos jovens: “Ide e fazei discípulos
entre todas as nações” (Mt. 28,19).
O Papa Francisco estará no Brasil com sua agenda completa. Muito gostaríamos que ele passasse
por Santa Maria. Manifestamos este desejo através da
Nunciatura, mas como sabemos, não será possível. No
entanto, temos certeza que o Papa Francisco orou e ora
por Santa Maria, pois foi a primeira lembrança que ele
teve no encontro com nossa Presidente. Pessoalmente
espero poder saudá-lo na JMJ em nome de Santa Maria. O importante é estarmos unidos em oração e acompanhando este mega evento para o Brasil e sua juventude. O Papa estará conosco para orar, iluminar, caminhar conosco e nos abençoar. Seremos o primeiro País
do exterior a ser visitado pelo Papa Francisco, após sua
eleição.

O Brasil abre seus braços, suas portas e seus
corações para o encontro com o Senhor Jesus, para o
Papa Francisco, para os jovens, para todos os peregrinos e colaboradores da grande festa de fé na 13ª Jornada Mundial da Juventude.
+ 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.
Nesta edição continuamos conhecendo algumas histórias dos anjos e milagres do Padre Pio.
OS ANJOS, MENSAGEIROS DE PADRE PIO.

Uma mulher estava sentada em um quarto do
Convento dos Capuchinhos. A Igreja estava fechada.
Era tarde. A mulher rezava em seu íntimo, e repetia
com seu coração: “Padre Pio, me ajude! Anjo da guarda, por favor, vá dizer para pai Pio que me ajude, caso
contrário minha irmã morrerá!
“Da janela sobre ela, veio a voz do padre Pio: “Quem
está me chamando? Qual é o problema?” A mulher
admirada contou sobre a doença de sua irmã, e Padre
Pio foi ao encontro da mulher doente e a curou.

*****************
Um homem contou para Pai Pio: Eu não posso
vir vê-lo freqüentemente. Meu salário não me permite
tais viagens longas e caras. Padre Pio respondeu: Quem
lhe disse que você precisa vir aqui? Você tem seu Anjo
da guarda, não o tem? Conte a ele o que você quer,
envie-o aqui e você terá a resposta!

*****************
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Quando Pio era um padre jovem ele escreveu
uma carta ao seu confessor dizendo: quando fecho
meus olhos e a noite vem, eu posso ver o Céu que aparece diante de mim. Fiquei muito alegre por esta visão,
porque assim posso dormir com um doce sorriso nos
lábios e com uma face tranquila, como que a espera do
menino que fui na minha infância, que virá me acordar
e começaremos a cantar juntos elogios ao Grande amor
que há nos nossos corações.

*****************
Um dia Padre Alessio se aproximou de Pai Pio
com algumas cartas na mão, para lhe fazer perguntas
mas pai Pio lhe falou bruscamente: - Você não está
vendo que eu estou ocupado? Deixe-me só. Padre Alessio foi embora aborrecido. Pe. Pio vendo como Pe.
Alessio ficara, correu atrás dele e lhe disse: - Você não
viu quantos anjos estavam perto de mim? Eles eram os
Anjos-da-guarda de minhas crianças espirituais, que
vieram trazer as mensagens delas para mim. Eu tinha
que lhes dar respostas, informá-las.
BÊNÇÃOS E CARINHOS DE PAI
Um homem certa vez contou: “Padre Pio, parava frequentemente na sacristia para cumprimentar suas
crianças e amigos espirituais, com um beijo. Um senhor comentou que um homem naquela posição deveria cumprimentá-los somente com a bênção, e não com
um beijo”. Para a surpresa daquele senhor, no dia 24 de
dezembro de 1958, estando em confissão com Padre
Pio, quando estava ao fim, seu coração palpitava fortemente e estava tão emocionado que perguntou ao
Padre Pio: “Padre, hoje é Natal e eu posso lhe cumprimentar com um beijo?” Pio com uma doçura que não
se consegue descrever, mas somente imaginar, lhe respondeu: “À frente meu filho, não percamos mais tempo!”. Ele me abraçou e eu o beijei como um pássaro,
alegre, e saí daquele lugar cheio de alegrias celestiais,
afora aqueles carinhos na cabeça que ele me deu, o que
dizer deles!

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

um verdadeiro pai. Tenho que dizer que eu, como um
menino, nunca senti falta dos carinhos do Padre Pio.
Mas num certo dia, na sacristia havia muitas pessoas
querendo cumprimentar Padre Pio, a sacristia era pequena e por isso o Pe. Vincenzo exortou a todos com a
severidade habitual: “Não empurrem... não atrapalhem
o Padre Pio... para trás...”
Nesse momento eu me desencorajei e pensei: “Partirei
sem a benção do Padre Pio. Não quis ir até ele e por
isso pedi ao meu anjo da guarda para se tornar um
mensageiro e contar ao Padre Pio que eu iria partir, e
disse com estas palavras: Pai, eu parto, desejo receber a
benção e o carinho paternal do Padre Pio, para mim e
para minha esposa”. Padre Vincenzo ainda estava repetindo... “Não empurrem Padre Pio... não empurrem”.
Eu sentia ao mesmo tempo uma grande ansiedade e
uma imensa tristeza. Mas de repente Padre Pio veio ao
meu encontro, e sorrindo me fez aqueles carinhos na
cabeça e estendeu a mão para que a beijasse.
Esta matéria foi extraída da internet, no sítio eletrônico:
http://padrepio.catholicwebservices.com

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

Deus está entre nós e nos chama;
mas nós insistimos em não responder e em não vêLo, porque preferimos ficar absortos em nossos
próprios interesses.

***********************************
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 email: ermida@saopio.com.br
A Voz da Ermida é editada pela Associação São Pio de Pietrelcina.

Depois de algum tempo, antes de partir para St.
Giovanni Rotondo quis obter um sinal particular de
predileção do Padre Pio. A benção dele não era suficiente. Eu também queria que me cumprimentasse com
aqueles carinhos na cabeça, que eram para mim os de
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