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É HORA DE AGRADECER
Por que devemos fazer a oração de agradecimento?
Devemos fazer a oração de agradecimento, porque
tudo o que temos e somos é por permissão de Deus.
Devemos agradecer a Deus pela vida, pelas flores, pelo
ar que respiramos, pela família, pela saúde, pela vida
financeira, enfim todas as bênçãos e conquistas que
recebemos.
Quando devemos fazer a oração de agradecimento?
Devemos fazer a oração de agradecimento todos os
dias, porque Deus é o nosso Criador, nosso Pai e está
permanentemente conosco. O rei Davi sempre expressava seu agradecimento a Deus: “Como é bom render
graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo: anunciar de manhã o teu amor leal e de noite
a tua fidelidade.”
Como devemos fazer a oração de agradecimento?
Devemos expressar a nossa adoração a Deus, reconhecendo que somos dependentes Dele. Se, recebemos
vitórias e conquistas, é porque estamos sendo guiados
por Ele. Assim podemos adorar a Deus em forma de
orações e exaltá-Lo através de cânticos de agradecimentos.
Abaixo uma oração de agradecimento:
Pai, hoje, apenas quero agradecer pela tua
presença em minha vida.

Faxinal do Soturno – Quarta Colônia
As sementes que colocaste tão cuidadoso dentro do meu coração cresceram, sobreviveram às secas
e às grandes tempestades, e transformaram-se no amor, na gratidão, na alegria e no amadurecimento que
hoje te posso oferecer.
Em razão da tua dedicação, hoje há lugares
dentro de mim para receber a tua mansidão, o teu olhar amoroso, sempre atento aos meus movimentos
imprevisíveis, às minhas alegrias inocentes, às minhas
confusões completamente distorcidas.
Dentro de mim há espaços para tão somente
parar e apreciar a tua doce presença.
Dentro de mim há silêncios ainda a serem
compartilhados contigo.
Dentro de mim há saudade de um tempo onde o
mundo era somente a tua presença, o teu colo...
O teu colo tão inesquecível, onde eu sentia toda a proteção, toda a bênção a derramar-se sobre o meu ser,
um ser tão frágil, tão exposto, o qual tu cuidaste com
tanta dedicação, com tanta alegria...
Dentro de mim há uma enorme vontade de darte todas as cores, todas as luzes, todas as chuvas, todos
os amanheceres...
Dentro de mim há necessidade de ver-te perto,
caminhando junto comigo. Cresci e sei que deste conta
das minhas mudanças, inúmeras mudanças...
És importante e é meu coração quem te fala e
te sorri ao mesmo tempo.
Sim, tua presença aquece meu ser e me faz
lembrar que a vida deve desabrochar tal qual tua alegria, tua determinação.
Companheiro de todas as horas, vou ao teu
encontro dia a dia e percebo: o tempo sorri e, através
dele, tuas bênçãos chegam ao meu coração. Amem.
Autor desconhecido.
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ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE
SETEMBRO
No mês de setembro, comemoramos o dia litúrgico dedicado a São Pio, no dia 23, data também da sua
morte, ocorrida em 1968, há 45 anos.
No 4º domingo dia 22, a Ermida acolheu um
grande número de devotos numa celebração especial
para comemorar a data.

A PALAVRA DO PASTOR
JOVENS ALMOÇAM COM O PAPA
Durante a JMJ no Rio, 12 jovens almoçaram com
o Papa. Um deles, Vinícius de Andrade, nos dá seu
testemunho:
“Durante a JMJ tive uma das graças mais especiais da minha vida: a de ser um dos doze jovens a almoçar com o Papa Francisco. Nunca imaginei que, na
minha curta caminhada na Igreja (desde 2008), pudesse
ter essa oportunidade. Não vejo como um prêmio, nem
merecimento... Penso que foi uma oportunidade que
Deus me deu para amá-Lo mais, amar mais a Sua Igreja e aumentar em meu coração este amor pelo Papa, o
Vigário de Cristo na terra. Foi também uma oportunidade de conversão e espero que sirva de motivação
para tantos jovens que estão afastados ou desmotivados
na fé. O almoço foi um diálogo muito próximo e fraterno, compartilhamos testemunhos e vivências dentro
da Igreja. É incrível ver como, independente do país,
temos os mesmos desafios e dificuldades, talvez porque lutamos pelo mesmo ideal: a santidade.
Algo que me chamou a atenção, durante o almoço, foi a proximidade que o Papa tinha conosco: suas
falas, seus gestos, tudo falava de amor ao próximo.

Senti em mim mesmo o mandamento de Cristo: ama o
próximo como a ti mesmo. Me senti muito amado por
Deus naquele instante; cada palavra que dizia o Papa
trazia uma paz e um conforto ao meu coração. Mas
acredito que todos nós que fomos à JMJ Rio, em algum
momento, nos sentimos assim, pois o coração do Papa
Francisco é muito acolhedor. Como lição de vida e
busca da santidade, levo o seu exemplo: olhar para
todos com misericórdia, não viver em ilhas, segregando as pessoas ou no individualismo, mas sim em comunidade...
O Papa nos falou um pouco da realidade do jovem, do alto índice de desemprego nessa faixa etária
em alguns países da Europa. Disse que muitos deles, e
também os idosos, são descartados pela sociedade e
falou da importância do trabalho: “O trabalho traz dignidade para as pessoas, todos deveriam trabalhar”, mas
que tudo se perde se nos falta a caridade. Para ilustrar,
usou o exemplo da torre de Babel: “Era trabalhoso fazer um tijolo, era preciso preparar o barro, colocar para
assar, transportar até o local onde iria ser colocado. O
tijolo, para o povo que construía a torre, era um verdadeiro tesouro. Se algum tijolo caísse e se quebrasse, o
trabalhador era muito castigado, mas se um operário
caísse, todos continuavam como se nada tivesse acontecido”. Então juntos chegamos à conclusão que a crise
não é somente econômica e não se restringe à Europa,
temos outra crise que atinge todos os povos e nações e
permanece pelos séculos: a crise do relacionamento
entre as pessoas, a cultura do descartável. Acrescentou
que a sociedade, muitas vezes, tira a esperança dos
jovens, e nos encorajou: “Sejam portadores da esperança, não deixem que ninguém roube a esperança”.
Depois, o Papa partilhou conosco a experiência
que teve com jovens na Argentina. Grupos de 40 ou 50
jovens faziam uma reflexão do Evangelho e depois
saíam para distribuir sopa. “Não eram todos católicos”,
dizia. Mas disse que no período de um ou dois anos
muitos conheciam a Fé. Frisava: “É importante para o
jovem sair de si, para ir ao encontro dos mais necessitados”. Bem, nem preciso dizer que me comovi muito
nesse momento, pois a experiência da minha conversão
tinha sido exatamente esta: sair ao encontro do próximo. Dizia: “Aí está a verdadeira experiência de Cristo”
(cfr. ZENIT, 20/08/2013).
Auguramos que nosso amado Papa Francisco
continue mostrando ao mundo o lado amoroso, terno e
misericordioso de Deus.
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+ 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 continuar conhecendo um pouco
mais sobre a sua biografia e sua história.
Os Dons extraordinários:
Discernimento extraordinário: É a capacidade
de ler os corações e as consciências dos penitentes.
Profecia: Pode anunciar eventos do futuro.
Curas: Curas milagrosas pelo poder da oração.
Bilocação: Estar em dois lugares ao mesmo
tempo.
Perfume: O sangue de seus estigmas tinha fragrância de flores.
Ierognosia: Padre Pio tinha poderes para
reconhecer se um homem era um Padre e se os objetos
que lhe apresentavam já tinham sido abençoados.
Estigmas: Recebeu os estigmas no dia 20 de
setembro, 1918 e os levou até sua morte 50 anos depois
(23 de setembro, 1968).
Os médicos que observaram os estigmas do padre Pio não puderam fazer cicatrizar suas chagas nem
dar explicação delas. Calcularam que perdia um copo
de sangue diário, mas suas chagas nunca se infectaram.
O padre Pio dizia que eram um presente de
Deus e uma oportunidade para lutar, para ser mais e
mais como Jesus Cristo Crucificado.
O Ingresso no Noviciado de Morcone.
Padre Pio sempre caminhou retamente, não se
permitindo luxos nem nada que lhe pudesse desviar de
sua relação com Jesus.
Aos 16 anos de idade, Francisco havia adiantado o suficiente para entrar ao seminário; seria frade
capuchinho. Ingressou na Ordem Franciscana de Morcone no dia 6 de janeiro de 1903.
Além da dor de separar-se da família e de seu
vilarejo, não desistiu do sonho de entrar para o noviciado mesmo diante da luta interior: teve uma “visão

espiritual” através da qual compreendeu que sua vida
religiosa seria marcada pela luta com aquele gigante;
tanto que ficou claro este ser o único passo da grande
missão para a qual Deus o chamava.
Quinze dias depois de sua entrada, no dia 22 de
janeiro de 1903, Francisco recebeu o hábito franciscano que está feito em forma de uma cruz e percebeu que
desde esse momento sua vida estaria "crucificada em
Cristo", tomou Além disso, por nome religioso, Frei
Pio de Pietrelcina em honra a São Pio V. A Fraternidade Capuchinha na qual ingressou era uma das mais
austeras da Ordem Franciscana e uma das mais fiéis a
regra original de São Francisco de Assis.
O início da vida religiosa do Padre Pio não foi
brilhante. Excelente no comportamento, assim como na
obediência, na jovialidade e no companheirismo, porém, frequentemente estava doente e seus sintomas
sempre tinham aspectos estranhos. No geral, era mais
eficiente do que mais brilhante. E seus companheiros
recordavam que ele, quando era interrogado, sabia
sempre a ligação. Mas testemunharam também que
ninguém, nunca, o viu estudar.
Também durante os anos de teologia, quem entrasse em sua cela surpreendia-o em oração. Não é que
se recusasse a estudar; mas apenas abria o livro e rapidamente sentia-se absorto, pensando em Deus, pensando que era constante.
É inútil procurar outro motivo: Padre Pio viveu pela oração; a oração era seu ar, sua vida. Já
antes de entrar no convento estava sempre absorto em
Deus, e assim continuou a ser, mesmo falando com as
pessoas ou fazendo outras coisas também, sem se distrair.
O jejum e a penitencia eram práticas habituais.
O frade Pio abraçou todas as formas de auto
privação, comendo sempre muito pouco, em uma ocasião se alimentou unicamente da Eucaristia por 20 dias
e ainda que fraco fisicamente se apresentava nas aulas
com declarada alegria.
"Sou imensamente feliz quando sofro, e se consentisse os impulsos de meu coração, lhe pediria a que
Jesus me desse todo o Sofrimento dos homens”.
Com o passar dos anos, os distúrbios de saúde
foram se agravando tanto que os médicos, percebendo
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serem inúteis os diversos tratamentos, decidiram que o
frei fosse mandado a Pietrelcina, acreditando que sua
saúde sofreria melhoras na terra natal. Não havia dúvida que o ar de seu vilarejo lhe faria bem, mas também
constatou-se um estranho sintoma, que ninguém jamais
explicou e que foi um verdadeiro quebra-cabeça, mesmo para o Padre Pio e para seus superiores.

direta assim, só o Padre Pio para enviar.
Resultado: O rapaz não precisou amputar o braço!

A situação estava assim: em Pietrelcina, Padre
Pio, devido à debilidade de saúde, não podia comer
qualquer coisa e se sustentar; assim como estava antes,
parecia que seu estômago rejeitava qualquer alimento,
vomitava tudo, não podia deter nem mesmo uma colher
de água; por isso os superiores sentiram-se obrigados a
mandá-lo de volta à sua terra natal (Benevento); com
dificuldades ia se colocando de pé, enquanto o distúrbio cessava (lentamente).

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

Mais um milagre pela intercessão de nosso querido SPIO, a quem Deus nuca recusou um pedido!
Teresinha Rosa

Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando
esta frase de São Pio:
"Esforcemo-nos, com a ajuda divina jamais nos
distanciaremos de Jesus”.

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

(continua no próximo número)
Esta matéria foi extraída da internet, no sítio eletrônico:
http://padrepio.catholicwebservices.com

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.

DEPOIMENTO
Transcrevemos mais este depoimento, que nos mostra
com São Pio tem acompanhado os seus devotos.
“Veja que linda mais uma verdadeira história
de SPIO:

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.

Minha Nora que depois de conhecer a vida de
SPIO, também ficou devota demais dele.
Estava no trabalho com livro Padre Pio, O Santo do terceiro Milênio. Chegou uma outra moça que
trabalha com ela, apavorada contando, que um rapaz
teria que amputar o braço devido a um acidente no
Engenho. Minha nora sugeriu que rezassem, a moça
apesar de ser bem religiosa, estava tão assustada que
disse: Não vai adiantar, ele terá mesmo que amputar o
braço.
Minha nora foi então para o livro do SPIO.
Quando pegou e abriu o livro, ela começou a chorar,
pois ele foi aberto exatamente numa página que dizia: "O braço vai ficar bom!" (pg. 221 do livro Padre Pio
O Santo do Terceiro Milênio).
Muito emocionada e confiante ela começou a
pedir para SPIO pelo braço do rapaz, pois mensagem
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