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É HORA DE AGRADECER
No mês de julho lembramos mais um aniversário de morte (2.º) do Claudio Anjos Casassola o idealizador e doador da nossa Ermida de São Pio e da Casa
do Peregrino.
Por isso não cansamos de agradecer a São Pio
que fez do Claudio o seu porta voz, para nos apresentar
este maravilhoso Santo, que quanto mais conhecemos,
mais o amamos e o devotamos.
Para uma homenagem ao Cláudio, transcrevemos
dois parágrafos do 1.º número da Voz da Ermida escrita e
editada por ele em janeiro de 2004:
“APRESENTAÇÃO

Com a simplicidade de principiante, VOZ DA
ERMIDA DO PADRE PIO se apresenta com a
intenção de publicar mensalmente alguns fatos e
notícias relacionados a São Pio de Pietrelcina e à
Ermida do Padre Pio localizada no alto do Cerro
Comprido, Faxinal do Soturno, RS. Esta Ermida,
materialmente quase pronta, foi construída em sinal de
gratidão ao Padre Pio e à Quarta Colônia, ambos
merecedores de agradecimentos especiais da parte do
idealizador desse projeto.
Como a Quarta Colônia foi formada quase totalmente por imigrantes do norte da Itália, poder-se-ia
dizer, com um pouco de boa vontade, que Deus sempre
quis a presença do Padre Pio dentro dessa região. O
Padre Pio sabe o que significa ser filho de imigrante,
pois seu pai, para poder pagar-lhe os estudos preparatórios, teve que vir à América, ausentando-se por longos anos da família”.

Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE
JULHO
No mês de julho, 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. Foram 330 assinaturas de diversos municípios de nosso Estado e de outros Estados.
Nos dias 14 e 28 as celebrações normais que
acontecem todos os 2.º e 4.º domingos, às 15 horas
com a reza do Terço e logo após a Celebração Eucarística.
Em especial, registramos que no dia 28 foi iniciada aqui na Ermida a Novena das Comunidades em
preparação à festa do Padroeiro São Roque da nossa
Paróquia de Faxinal do Soturno.

A PALAVRA DO PASTOR
A VISITA
Rute olhou em sua caixa de correio. Havia só
uma carta, sem selo nem marcas do correio, somente
seu nome e endereço. Decidiu ler a carta:
"Querida Rute. Estarei próximo de sua casa, no
sábado à tarde, e passarei para visitá-la.
Com amor, Jesus".
As mãos da mulher tremiam quando colocou a
carta sobre a mesa. - Por que o Senhor vai querer visitar-me? Não sou ninguém especial, não tenho nada
para oferecer - pensou. Preocupada, Rute recordou o
vazio reinante nas estantes de sua cozinha.
- Ai, não!, não tenho nada para oferecer. Terei
que ir ao mercado e comprar alguma coisa para o jantar. Dinheiro sobre a mesa: US 5,40.
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- Bom, comprarei pão e alguma outra coisa,
pelo menos.
Ruth colocou um abrigo e se apressou em sair.
Um pão francês, um pouco de peru e uma caixa
de leite... Rute ficou somente com US 0,12 que deveriam durar até a segunda-feira.
Mesmo assim, sentiu-se bem e saiu a caminho
de casa, com sua humilde compra debaixo de um dos
braços.
- Olá, senhora, pode nos ajudar? Rute estava
tão distraída pensando no jantar, que não viu as duas
pessoas que estavam de pé no corredor. Um homem e
uma mulher, os dois vestidos com pouco mais que farrapos.
- Olhe, senhora, não tenho emprego. Minha mulher e eu temos vivido ali fora na rua. Está fazendo frio
e estamos sentindo fome. Se a senhora pudesse nos
ajudar, ficaríamos muito agradecidos...
Rute olhou para eles com mais cuidado. Estavam sujos e tinham mau cheiro e, francamente, ela
estava segura de que eles poderiam conseguir algum
emprego se quisessem.
- Senhor, eu queria ajudar, mas eu mesma sou
uma mulher pobre. Tudo que tenho são umas fatias de
pão, mas receberei um hóspede importante para esta
noite e planejava servir isso.
- Sim, bom, sim senhora, entendo... De qualquer maneira, obrigado - respondeu o homem. O homem colocou o braço em volta dos ombros da mulher,
e os dois se dirigiram para a saída.
Ao vê-los saindo, Rute sentiu um forte pulsar
em seu coração. - Senhor, espere!
O casal parou e voltou à medida que Rute corria para eles e os alcançava na rua.
- Olhem, querem aceitar este lanche? Conseguirei algo para servir ao meu convidado - dizia Rute,
enquanto estendia a mão, com o pacote do lanche.
- Obrigado, senhora, muito obrigado. - Obrigada, disse a mulher.
Foi aí que Rute pôde perceber que a mulher
tremia de frio.
- Sabe, tenho outro casaco em minha casa, tome
este - ofereceu Rute.
Ela desabotoou o próprio casaco e o colocou
sobre os ombros da mulher. Sorrindo, voltou ao caminho de casa... sem casaco e sem nada para servir a seu
convidado.
- Obrigado, senhora, muito obrigado - despediu-se, agradecido, o casal.

Rute estava tremendo de frio quando chegou
em casa. Agora não tinha nada para oferecer ao Senhor. Procurou a chave rapidamente na bolsa, enquanto
notava outra carta na caixa de correio. - Que raro, o
carteiro nunca vem duas vezes em um dia - pensou. Ela
então apanhou a carta e abriu-a: - “Querida Rute. Foi
bom vê-la novamente. Obrigado pelo delicioso lanche
e pelo esplêndido casaco. Com amor, Jesus”.
O ar estava frio, porém, ainda sem se agasalhar, Rute nem percebeu. Deus nem sempre chega nos
momentos em que a gente quer, mas ELE nunca chega
atrasado!
+ 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 vamos conhecer um pouco mais sobre a
sua biografia e sua história.

Santo Frey Pio de Pietrelcina.
(Itália)
O Santo Padre Pio de Pietrelcina é um dos
maiores místicos de nosso tempo. Nos ensinou o amor
radical ao coração de Jesus e a sua Igreja. Sua vida era
oração, sacrifício, pobreza.
Herdeiro espiritual de São Francisco de Assis,
foi o primeiro sacerdote a ter impresso sobre o seu
corpo os estigmas da crucifixão de Jesus Cristo. Ele é
conhecido em todo mundo como o "Frei" estigmatizado.
O Padre Pio, a quem Deus deu dons particulares e carismas, se empenhou com todas as suas forças
pela salvação das almas. Os muito testemunhos sobre a
grande santidade do Frei, chegam até os nossos dias,
acompanhados de sentimentos de gratidão. Suas intercessões providencias junto a Deus foram para muitos
homens causa de cura do corpo e motivo de renovação
do espírito.
A vida mística consiste nas relações espirituais da criatura com seu Deus Criador, de caráter
mais íntimo do que o comum, e que se manifesta de
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muitas maneiras, sobre tudo com êxtases, aparições,
revelações de caráter particular etc...
Sua Biografia.
Francesco Forgione (O Santo padre Pio) nasceu
no seio de uma humilde e religiosa família, no dia 25
de maio de 1887 as 5 da tarde, hora em que os sinos da
Igreja tocavam para chamar a todos os fiéis a honrar a
Virgem Santíssima em seu mês.
Padre Pio nasceu em uma pequena aldeia do
Sul da Itália, chamada Pietrelcina, uma pequena vila a
12 km de Benevento.
Seus pais, Grazio Forgione e Maria Giuseppa di
Nunzio Forgione, ambos agricultores, viviam no sector
mais pobre de Pietrelcina.
Grazio, como tantos camponeses, havia ido várias vezes à América para buscar o necessário à família; mamãe Peppa costurava de manhã até a noite, como todas as mães do vilarejo. Ambos eram analfabetos, mas tinham uma grande fé e um bom senso prático, que ensinava aos filhos. Tiveram sete filhos, dos
quais quatro faleceram muito cedo.

Da infância e meninice de pequeno Francesco,
sabemos que era muito obediente, tanto que seus pais
nunca tiveram a necessidade de repreendê-lo; sempre
demonstrou ser um grande apaixonado pela oração e
absolutamente intolerante às más palavras e, ainda
mais, às blasfêmias, infelizmente comuns na boca das
suas jovens companhias.
Aos doze anos, Francesco recebeu o Crisma,
novamente na Igreja Sant’Anna, em 27 setembro de
1899; aliás, a mesma onde recebeu a Primeira Comunhão.
Desde muito menino Francesco experimentou
em si o desejo de consagrar-se totalmente a Deus e este
desejo o distinguia de seus coetâneos. Tal "diferença"
foi observada por seus parentes e amigos. Narra a
mamãe Peppa: "Não cometeu nunca nenhuma falta,
não tinha caprichos, sempre obedeceu a mim e a seu
pai, a cada manhã e a cada tarde ia à igreja visitar a
Jesus e a Virgem. Durante o dia não saia nunca com os
seus companheiros. Às vezes eu dizia: - "Francì vá um
pouco a brincar". Ele se negava dizendo: - "Não quero
ir porque eles blasfemam".

A infância de Padre Pio; era diferente dos outros, tanto que logo o Senhor demonstrava Seu desígnio extraordinário. Talvez isso pudesse dar à mentalidade moderna, a idéia de conhecer pessoas semelhantes a nós, com defeitos, com grandes conflitos e que
mesmo assim seguem seu caminho de ascensão.
Não nos esqueçamos de que os santos são, antes de tudo, obras-primas da Graça, e também dão sua
resposta ao chamado, livremente; por tantas vezes,
além de todo exemplo que nos deixam, e nos quais são
inimitáveis, devemos admirar o desígnio extraordinário
de Deus, totalmente único e inimitável. Deus deu a
Padre Pio o dom de desígnios particulares; os fatos
extraordinários que começaram a prepará-lo desde a
primeira infância.
Na rústica Igreja de Sant’Anna encomendaram a
proteção de seu recém nascido a São Francisco de Assis, por esta razão lhe batizaram com o nome de Francesco no dia seguinte de seu nascimento. Nome que se
revelava profético pela opção de vida franciscana, abraçada no futuro por aquele menininho.

O Inicio de suas experiências extraordinárias.
Do diário do Padre Agostinho, o qual foi um
dos diretores espirituais do Padre Pio, soube que o Padre Pio, desde 1892 quando tinha apenas cinco anos,
viveu já suas primeiras experiências místicas espirituais. Os êxtases e as aparições foram freqüentes, e já
começava a sua luta contra o demônio, que também
tornou-se freqüentemente visível, de modo obsessivo e
assustador. Mas para ele pareciam serem absolutamente normais pensando que fosse um acontecimento
comum a todos, não falava sobre eles.
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Foi um menino muito sensível e espiritual, calado, diferente e tímido, muitos dizem que a tão pouca
idade já mostrava sinais de uma profunda espiritualidade. Era piedoso, permanecia longas horas na Igreja
depois da missa. Pedia ao sacristão para que lhe permitisse visitar ao Senhor na Eucaristia, nos momentos nos
quais a Igreja permanecia fechada.
As aparições eram do Anjo da Guarda, do Senhor, de Maria, e até outros; os demônios, geralmente, apareciam sob formas bestiais, pavorosas e ameaçadoras. Esse tormento, embora significativo, da aparição dos demônios e o conforto das aparições divinas
foi uma característica quase cotidiana para Padre
Pio, pelo menos até o desaparecimento dos estigmas.
Mas seu pai, percebendo sua inteligência e seu
desejo, forçou-o a estudar. Aos quinze anos havia terminado o terceiro colegial; já havia decidido ser sacerdote e, tinha decidido também entrar nos “frades com
barba”, porque era admirador do bom frade Camillo,
um irmão de longa barba negra, que andava pedindo
esmolas.
Mas como havia amadurecido aquela decisão?
Aqui começamos a entrar na via extraordinária pela
qual o Senhor conduziu Padre Pio. O amor à oração,
somando ao amor à penitência ajudaram, tanto que
ainda pequeno, algumas vezes sua mãe o surpreendeu
enquanto se flagelava.
A Preparação para o Noviciado.
Há dois grandes acontecimentos na vida de
Padre Pio, aos quais sempre atribuiu grande importância e sobre os quais comentou, frequentemente, com
seu diretor espiritual. Ambos acontecidos no ano de
1903, por volta de seus 15 anos, pouco antes de sua
entrada aos capuchinhos.
Trata-se de uma visão.

Francesco viu perto dele um homem de grande
esplendor, belíssimo que o convida: ”Vem comigo,
porque é conveniente lutar com um guerreiro valoroso.“
Ele o acompanhou até um campo que parecia
infinito e encontrou dois grupos de pessoas assim: De
um lado haviam homens radiantes, com vestiduras
brancas e muito belos; ao outro lado, estavam pessoas
que se pareciam com imensas bestas espantosas, horripilantes com vestes de cor preta. Era uma cena aterradora e os joelhos do jovem Francisco começaram a
tremer.
Repentinamente Francesco se viu caminhando
ao encontro de um homem gigante horrível, que sua
cabeça chegava às nuvens.
O Homem esplendoroso estimulou Francesco a
lutar contra aquele gigante; Francesco pediu para evitar
aquele confronto, mas o Homem esplendoroso disse:
“É vã a sua resistência. Entre nessa luta com confiança e combata corajosamente; você deve lutar conta
ele. Diante dos acontecimentos, entre nesta luta com
confiança e lute bravamente; Eu estarei perto de você, o ajudarei e não permitirei que ele te vença”.
O combate foi muito terrível, mas com a ajuda
do Homem esplendoroso, o gigante foi vencido e obrigado a fugir; arrastando atrás de si toda aquela multidão de homens asquerosos, gritando blasfêmias e brados atordoados. Do outro lado a multidão das pessoas
de branco, explodiram de alegria e júbilo louvando o
Homem esplendoroso que havia ajudado Francesco
naquela luta.
Foi neste intervalo que o Homem esplendoroso
colocou na cabeça de Francesco uma coroa belíssima;
removendo-a disse: “Tenho reservada para você uma
outra coroa, mais bela, se você souber como lutar nos
encontros contra aquele gigante. Ele tornará a assaltá-lo sempre, mas você deve combater sem medo, Eu
o farei sempre vencedor porque você o fará se prostrar sempre”.

A luta contra um gigante.
Os dias antes de entrar ao seminário foram dias
de visões do Senhor, que lhe preparariam para grandes
lutas Espirituais.
Jesus lhe permitiu ver o campo de batalha, os
obstáculos e inimigos.

Toda a vida de Padre Pio foi uma contínua luta
contra o demônio (o gigante) que atacava sempre o
padre Pio para impedi-lo de salvar as almas. Era uma
batalha interior frequente; algumas vezes, também um
ataque externo. Quando o padre ficava exausto, cheio
de marcas das pancadas, vinham seus confrades socorrê-lo, ele sempre confessava: “Obrigado! Com a ajuda
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divina, eu sempre venço!”. Esse acontecimento foi
uma prévia muito significativa de toda a luta na vida de
Padre Pio. (continua no próximo número)
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:

“Não desanime quando for incompreendido.
Perdoe a todos com caridade cristã”.

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