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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Venha visitar esta Ermida dedicada a um dos santos mais queridos que o mundo já conheceu. E também um
dos mais invocados, por causa da sua prontidão em acudir aos que lhe pedem ajuda. "Deus nunca me negou um
pedido" - costumava dizer quando estava na terra. E agora no céu, o seu desvelo em atender a todos parece ter
aumentado.
Recorra a ele em suas necessidades, e esteja certo de ser atendido. Para sua maior facilidade apresentamos
a seguir uma de suas mais lindas orações:

Fica comigo
Fica comigo, Senhor, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar.
Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair.
Fica comigo, Senhor, porque és minha vida, e sem ti perco o fervor.
Fica comigo, Senhor, porque és minha luz, e sem ti reina a escuridão.
Fica comigo, Senhor, para me mostrar tua vontade.
Fica comigo, Senhor, para que ouça tua voz e te siga.
Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia.
Fica comigo, Senhor, se queres que te seja fiel.
Fica comigo, Senhor, porque, por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de
consolação para ti, um ninho de amor.
Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim; a vida passa, e a morte, o julgamento e a eternidade
se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte a1

vança, e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de ti,
meu Jesus, nesta noite de exílio!
Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que te reconheça, como te reconheceram teus discípulos ao partir o pão, a fim de que a Comunhão Eucarística
seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração.
Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela Comunhão, ao menos pela
graça e pelo amor.
Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da tua presença, ah, isto sim, te suplico!
Fica comigo, Senhor, pois é só a ti que procuro, teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu Espírito, porque te amo, e a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-te
de todo o coração enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém.
Editoria – Associação São Pio de Pietrelcina (interina)

CAMINHANDO COM SÃO PIO
Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a
vida e obra do Padre Pio.
Nesta edição relembramos milagres do Padre Pio.
Matéria extraída da internet: atholicwebservices.com

Milagres do Padre Pio

O primeiro milagre atribuído ao do Padre Pio,
aconteceu em 1908. Naquela época ele morava no
convento de Montefusco. Um dia ele decidiu ir a
floresta para colher castanhas em uma bolsa. Ele
enviou esta bolsa para sua tia Daria em Pietrelcina.
Ela sempre foi muito afetuosa para com ele. A sua
tia recebeu a bolsa e comeu as castanhas e depois
guardou-a como lembrança. Poucos dias depois sua
tia Daria estava procurando algo em uma gaveta

É muito difícil estabelecer uma definição para a
palavra "milagre". Os Milagres são considerados
expressões do sobrenatural. Nós também podemos
dizer que um milagre é um fenômeno que ocorre
contrário as leis naturais e obedecem a uma força
superior: a de Deus. A vida do Padre Pio é cheia de
milagres. Mas nós temos que prestar atenção à
natureza do milagre que é sempre divino. Desta

onde o seu marido normalmente guardava pólvora.
Era noite e ela estava usando uma vela quando de
repente a gaveta pegou fogo. O fogo atingiu Tia
Daria e num instante, ela pegou a bolsa que tinha as
castanhas de Padre Pio e a pôs na sua face.
Imediatamente sua dor desapareceu e não ficou
nenhuma ferida ou queimadura na sua face.

maneira o Padre Pio sempre convidou as pessoas a
agradecer Deus, verdadeiro autor dos milagres.

Durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, o
pão era racionado. No convento do Padre Pio havia
sempre muitos convidados e pessoas pobres que iam
até lá pedir comida. Um dia, os monges foram para
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o refeitório e perceberam que na cesta tinha

você não me falar. Padre Pio simpatizou-se com ela

aproximadamente um quilo de pão. Todos os
irmãos rezaram e se sentaram antes de começar
comer e o Padre Pio foi para a Igreja. Depois que
um tempo que ele voltou com muitos pães nas mãos.
O Superior perguntou para Padre Pio: "Onde você
conseguiu os pães? " e Padre Pio respondeu: "Um
peregrino à porta me deu ". Ninguém falou, mas
todo o mundo concluiu que só Padre Pio poderia
encontrar esse tal peregrino.

e tendo piedade de suas lágrimas disse: "Levante-se
e fique tranqüila". Alguns dias depois, eu não pude
resistir diante da dor dos Pais, e assim decidi pedir
um milagre para Padre Pio. Eu disse: "Padre, eu
vou escrever uma carta a meu sobrinho
Giovannino. Eu só escreverei o nome dele no
envelope por que nos não sabemos onde ele está.
Você e seu Anjo da Guarda levarão a carta até ele"
Padre Pio não respondeu. Eu escrevi a carta e pus

Uma vez no convento do Padre Pio, um frade
deixou de colocar hóstias suficientes para a

em minha mesa, de noite, para entrega-la na manhã
seguinte ao Padre Pio. Ao amanhecer para a minha
grande surpresa e medo a carta não estava mais lá.

celebração, pois havia poucas disponíveis. Mas
depois das confissões Padre Pio pegou as hóstias
começou a entregar a Sagrada Comunhão às
pessoas e ao término da celebração sobraram
muitas hóstias, mais do que eles tinham antes.

Eu fui correndo até o Padre Pio para lhe agradecer
e ele me disse: "Dê graças a Nossa Senhora". Quase
quinze dias depois nosso sobrinho respondeu a
carta. Então toda nossa família ficou contente,
dando graças a Deus e ao Padre Pio”.

Uma filha espiritual do Padre Pio estava lendo uma
carta dele a beira de uma estrada. O vento fez a
carta voar e rolar por uma ribanceira. A carta já
estava longe quando deixou de voar e caiu e ficou
presa numa pedra. Desse modo foi possível
recuperar a carta. No dia seguinte ela encontrou
com o Padre Pio que lhe disse: "Você tem que
prestar mais atenção no vento da próxima vez. Se

Durante a Segunda Guerra Mundial o filho de Sra.
Luisa que era Oficial da Marinha britânica Real
era motivo de angustia para a sua mãe, pois ela
orava diariamente para o conversão e salvação do
seu filho. Um dia um viajante inglês chegou a San
Giovanni Rotondo, trazendo alguns jornais ingleses.
Luisa quis ler os jornais. Ela leu notícias do

eu não tivesse posto meus pés na carta ela teria se
perdido”.
Sra. Cleonice Morcaldi, filha espiritual do Padre
Pio disse: "Durante a Segunda Guerra Mundial
meu sobrinho estava prisioneiro. Nós não tínhamos
recebido notícias durante um ano e todo mundo
acreditou que ele havia morrido. Os Pais dele
pensavam mesma coisa. Um dia a mãe dele foi ao
Padre Pio e se ajoelhou em frente ao frade que
estava no confessionário e disse: "Por favor, digame se meu filho está vivo. Eu não vou embora se

afundamento do navio que o filho dela estava. Ela
foi chorando ver o Padre Pio que a consolou
imediatamente: “Quem lhe falou que seu filho
morreu? Na realidade Padre Pio pôde dizer
exatamente o nome e o endereço do hotel onde o
jovem oficial estava, depois de ter escapado do
naufrágio no Atlântico. Ele estava no hotel a espera
do novo cargo. Imediatamente Luisa lhe enviou
uma carta e depois de 15 dias obteve uma resposta
do seu filho”.
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A PALAVRA DO PASTOR

isso fique longe de quem fala demais” (Tg, 4,11; Pv
13,3 e 20,19).

VIVER O DIA EM HARMONIA
Encontrei estas sugestões que podem ajudar a
viver o dia em harmonia:

ACORDAR – Decida ter um bom dia. Então,
ao abrir os olhos e espreguiçar o corpo, agradeça a
Deus pela noite de sono e por ter acordado para um
novo dia.
“Este dia foi especialmente preparado pelo Senhor, vamos nos alegrar, vamos festejar por causa dele” (Sl 118,24).
LAVAR AS MÃOS E O ROSTO – Lavar as
mãos e o rosto não é somente uma atitude de higiene
corporal, mas de higiene espiritual. Este ato contribui
para lavar os olhos que choraram de tristeza. Ao lavar
o rosto jogue os sentimentos que trazem angústia pelo
ralo.

CALAR – Saber falar é sábio; mas saber calar
é divino. Neste dia, cala-te para não ferir; cala-te para
não julgar; cala-te para não pecar. O Senhor Deus nos
deu dois ouvidos e uma boca, com o propósito de ouvirmos mais e falarmos menos.
“... tempo de estar calado e tempo de falar. Pões
guarda, Senhor à minha boca; vigia a porta dos meus
lábios” (Ecl 3,7 e Sl 141,3).
ERGUER A CABEÇA – Estar triste pode ser
normal; mas viver triste não é atitude daquele que crê
no Senhor. Ergue, agora, a tua cabeça e contempla o
céu. Veja, sinta e alegra-te com as maravilhas que
Deus, hoje, te proporciona.
“Tudo posso n’Aquele que me fortalece” (Fl
4,13).
ORAR – Orar é conversar com Jesus, fale com
Ele que está com os ouvidos atentos, os olhos abertos e
as mãos estendidas à oração que fizeres.

“Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de
vossos atos...Lavai-me completamente da minha culpa
e purifica-me do meu pecado” (Sl 1,16 e Sl 51,2).

“Não andeis ansiosos por coisa alguma; em tudo, são conhecidas, diante de Deus, os vossos pedidos”
(FI 4,6).

VESTIR – Vista-se de bom humor, sorria, te-

CRER – Creia que terás um dia abençoado, e

nha uma esperança renovada; senão, não vai adiantar
escolher uma bela e elegante roupa se a face não estiver conforme.

terás. Creia que irás consolar um coração aflito, e consolarás. Creia que dar é melhor que receber, e receberás muito mais do que tens pedido ou imaginado. “Não
tenhas medo, crê somente. Tudo é possível ao que crê”
(Mc 5,36).

“O Senhor não vê como o homem. O homem vê
o exterior, o rosto; o Senhor vê o coração” (1 Sm 16,7).
FALAR – Quando falar pronuncie bem as palavras, faça-o com amor e sabedoria; fale o necessário
e somente quando tiver algo de bom para acrescentar.

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

“Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem
toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida... O mexeriqueiro espalha os segredos; por
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**************************************
Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando
esta frase de São Pio:

“Como posso, Senhor, conter o Infinito no pequeno
vaso do meu coração?"

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

COMUNIDADO:
Comunicamos a todos os nossos leitores que, a partir desta edição, a publicação da Voz da Ermida
será feita sempre no período de 20 a 30 do mês.
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