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REZE, TENHA CONFIANÇA E NÃO SE PREOCUPE. (Padre Pio). 

 
 
     

É HORA DE AGRADECER 
 

O primeiro semestre deste ano nos trouxe desagradá-
veis surpresas, com a perda dos maiores colaboradores 
da Ermida de São Pio: Claudio Casassola e Pe. Bernar-
dino Trevisan.   

Por outro lado, estes fatos nos fortaleceram. Nos enco-
rajaram para abraçar com mais vigor esta luta e conti-
nuar a obra por eles iniciada. 

Por isso, é hora de agradecer. Agradecer ao Senhor 
Jesus, porque os seus desígnios são sempre corretos e 
nos levam a refletir e descobrir em tudo a vontade de 
Deus.        

ATIVIDADES DA ERMIDA EM AGOSTO  
 
Domingo dia 14 – 2º Domingo do mês. Amanheceu 

chovendo muito e por isso foi cancelada a missa. 
Domingo dia 28 - Missa do quarto domingo. Dia 

bonito de sol. Tivemos uma boa participação na celebração 
presidida pelo Pe. Osvaldo Cremonese, acompanhado pelo 
Pe. Genésio Trevisan. 
 
A VOZ DO PASTOR 
 
Acolhendo sugestão do nosso Arcebispo, Dom Hélio Adelar 
Rubert, a partir desta edição abriremos este espaço para a 
divulgação da palavra do nosso pastor. Dom Hélio é um 
grande incentivador das atividades da Ermida de São Pio.  
 
E a palavra deste mês se refere à visita pastoral à nossa Pa-
róquia: 
 

TERMO DE VISITA PASTORAL 
 

Nos dias 25 até 31 de julho de 2011, tive a ale-
gria e a graça de poder realizar a Visita Pastoral na Paró-
quia São Roque em Faxinal do Soturno. 

Foram dias alegres de convivência, oração e re-
novação da fé. Procurei cumprir todo o programa prepa-
rado pela Paróquia. Fui sempre muito bem acolhido 
pelo Pe. Ládio Girardi, pelo Pe. Genésio Trevisan, pelas 
lideranças e instituições e comunidades visitadas. Cele-
brei a Eucaristia duas vezes na Matriz e nas seguintes 
comunidades: Sítio dos Mellos, Guarda Mor, Vai Ve-
ronês, na Comunidade das Irmãs Palotinas, em Santos 

Anjos e Novo Treviso. Visitamos também: Cresol, Bri-
gada Militar, Estádio Municipal, Cemitério, Horto Ex-
perimental, Habitacional Verde Teto, Parque de Eventos, 
Prefeitura, antigo Seminário, Câmara de Vereadores, 
Rádio e Jornal, Delegacia de Polícia, Hospital, Labora-
tório, futura fábrica de bolachas, Usina Nova Palma, 
UNIDERP, Liga, Cooperativa Cooplantio e Cerâmica 
Veber. No sábado pela manhã, dia 30/07, realizamos 
com 17 pessoas uma caminhada da Matriz até a Ermida 
de São Pio e, à tarde, um encontro com todos os cris-
mandos da Paróquia. No Domingo, às 8h30 horas, ti-
vemos a Missa de encerramento da Visita Pastoral. O 
Arcebispo teve oportunidade de, em três manhãs (das 
5:30 às 6:30), fazer caminhadas para conhecer e aben-
çoar a cidade. Nos dias da Visita Pastoral também fo-
ram visitadas pessoas idosas e doentes. 

Concluindo a Visita Pastoral, o Arcebispo ma-
nifesta sua gratidão a Deus e a todo o povo da Paróquia 
São Roque pela acolhida, carinho, presentes, acompa-
nhamento, apoio e orações. Propõe alguns pontos para 
serem cuidados com carinho na evangelização: Io) a-
tendimento nas comunidades da periferia da cidade; 2o) 
continuar a bela reforma da igreja matriz; 3o) cuidado 
pastoral com as famílias e juventude; 4o) continuar a 
Pastoral do Dízimo; 5o) estimular a PASCOM, bem 
como a participação no jornal "O SANTUÁRIO" e no 
aumento das assinaturas para que toda família tenha 
este veículo de formação e comunhão. 

O Arcebispo revisou os livros da Secretaria e 
constatou que estão todos em ordem. Finalizando, invo-
camos as melhores bênçãos sobre os caríssimos Padres 
Palotinos Ládio e Genésio, sobre o Diácono Valdomiro 
Minuzzi, sobre as religiosas, lideranças pastorais, auto-
ridades, ministros extraordinários e sobre todo o esti-
mado povo da Paróquia São Roque. Que esta Visita 
Pastoral tenha sido um grande chamado para a renova-
ção da fé, para a missionariedade, para a conversão e 
fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Com gratidão, 
incentivos e a bênção apostólica. 
 
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de 
Santa Maria, aos 31 de julho de 2011. 
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CAMINHANDO COM SÃO PIO  
 

Neste espaço vamos reproduzir todos os meses fatos mar-
cantes da vida e obra do Padre Pio. Nossa intenção é contri-
buir para que todos os leitores da Voz da Ermida conheçam 
cada vez mais este grande santo, que aportou no Cerro 
Comprido, no alto da montanha, para zelar e abençoar todos 
os seus devotos. 

 

Conhecimento sobre natural: 

 
Ierognosia. 
 
Padre Pio tinha poderes para reconhecer se um homem 
era um Padre e se os objetos que lhe apresentavam já 
tinham sido abençoados.  Este fenômeno chama-se 
"ierognosia" e estava entre tantos outros carismas que 
o Padre Pio possuía. 
 
Um dia um cavalheiro que usava jaqueta amarrada e 
arqueja, estava na sacristia junto com outros homens 
que esperavam pela chegada do Padre Pio. Ele estava 
na primeira fila. Quando Frei Pio o notou, lhe disse: 
"Irmão, você tem vindo "disfarçado", mas você não 
tem por que se envergonhar de vir para me ver. Na 
próxima vez você pode voltar vestido como padre que 
é.   

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

Padre Pio falou para um homem jovem  que vestia ar-
queje e suéter para ir embora e voltar vestido com o 
hábito dominicano. Confuso, envergonhado, o homem 
jovem confessou na frente de todo o mundo que era um 
padre dominicano.   
 

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

  
Às vezes, quando lhe eram mostrados alguns objetos 
como coroas do Rosário ou imagens sagradas com o 
pedido de que as abençoasse, Padre Pio devolvia al-
guns dos objetos ao solicitante com a declaração preci-
sa: "Isto já foi abençoado". E era verdade.      
     

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

 Uma senhora contou que: Participei de uma viajem 
organizada pela Paróquia de São Giovanni Rotondo 

com o objetivo de conhecer o Padre Pio, no ano de       
1961. No ônibus turístico um senhor, em alta voz, de 
repente disse: "Minha mulher queria que eu a acompa-
nhasse numa visita a este "mentiroso". A referência ao 
querido Padre foi evidente. Tive um aperto no coração 
por causa daquele insulto. Quando chegaram a São 
Giovanni Rotondo, foram em seguida para a Igreja 
participar da Santa Missa. Quando terminou o Padre 
Pio passou no meio dos romeiros, chegou próximo de 
nós e parou em frente daquele senhor que no ônibus  
tinha falado mal dele e lhe disse: "Venha aqui! Fique 
em frente deste impostor". O homem ficou pálido, se       
ajoelhou e, gaguejando, conseguiu dizer somente: "Me 
perdoe, Padre! Me perdoe!". Então o Padre Pio pôs a 
mão na cabeça dele e, abençoando-o, acrescentou: 
"Levante-te, eu te perdôo". Aquele senhor se converteu 
no mesmo instante, entre a admiração e a comoção de 
todos.   
 

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

Uma senhora ajoelhava-se em frente à fotografia do Pe. 
Pio todas as noites, antes de ir para cama, pedia a bên-
ção dele. O marido que era católico, mas, acreditava 
que o gesto  era um exagero, ria destes gestos de sua 
esposa e a recriminava. Uma vez ele contou para Pe. 
Pio sobre o hábito da esposa e o que fazia: “Todas as 
noites minha esposa ajoelha em frente a sua fotografia 
e lhe pede que a “abençoe”. Pe. Pio lhe respondeu: "Eu 
sei, eu sei... e você começa a rir."   
 
******************************************** 

 

CONTATOS 

 

www.saopio.com.br, no link “Contato” ou pelos e-mail: 

ermida@saopio.com.br - iramirzanella@gmail.com - 

bmcs22@hotmail.com 

 
Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 

 “Em tudo o que você fizer, seja sempre humilde, 

guardando zelosamente a pureza de seu coração e a 

pureza de seu corpo.” 


