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

É HORA DE AGRADECER
O mês de setembro foi o mês da Bíblia, mês da Palavra
do Senhor. Quanto aprendizado, quantas lições podemos tirar da leitura da Bíblia.
O mês de setembro também marca uma data importante no calendário litúrgico, dia 23, a comemoração da
festa litúrgica em honra a São Pio de Pietrelcina, e também a data do seu falecimento.
Por isso é hora de agradecer pela oportunidade e o privilégio
que tivemos de conhecer este grande santo e conviver com
sua poderosa interseção e bênçãos.

ATIVIDADES DA ERMIDA EM SETEMBRO
Domingo dia 11 – 2º Domingo do mês. Domingo
de sol, temperatura agradável na montanha do Cerro Comprido. Muitos participantes de toda a Quarta Colônia e de
Santa Maria. Pe. Ládio Girardi, Pe. Genésio Trevisan e Pe.
Osvaldo Cremonese estiveram presentes para celebrar.
Domingo dia 25 - Missa do quarto domingo. Dia
bonito de sol. Tivemos uma boa participação na celebração
presidida pelo Pe. Genésio Treivsan, acompanhado pelo Pe.
Osvaldo Cremonese. Foi uma celebração especial onde recomendamos e rezamos por três intenções especiais marcadas pela data 23 de setembro: 1ª - Aniversário de morte do
Santo Padre Pio em 23 de setembro de 1968; 2ª - Aniversário de morte do Pe. Bernardino Trevisan (5 meses) e 3ª Cirurgia do nosso Arcebispo Dom Hélio Adelar Rubert.
Durante o mês de setembro 371 pessoas assinaram o
livro de visitas à Ermida.

A PALAVRA DO PASTOR
Outubro: Mês do Rosário e das Santas Missões
O mês de outubro anualmente se caracteriza por ser
o mês dedicado às Santas Missões e ao Santo Rosário. As
missões fazem parte essencial da vida cristã. Jesus Cristo,
nosso Divino Redentor, deixou como ordem aos seus seguidores: “Ide pelo mundo inteiro e pregai a Boa Nova”. Este
foi o mandato de Jesus. Como seus discípulos missionários,
queremos continuar a obra de Jesus, levando aos quatro
cantos do mundo a Boa Nova da Salvação.

Jesus prometeu estar com seus discípulos na missão.
Ele nos garantiu ajuda, presença, força e coragem no anúncio e testemunho da Boa Nova.
A Igreja Católica no mundo inteiro está redescobrindo sua missão de ser missionária de Jesus com mais
empenho, coragem e criatividade. Procura ajudar e assumir
a sua parte.
Os bispos na reunião de Aparecida reforçaram a
consciência de que todos os batizados possuem a missão de
levar adiante a tarefa salvadora de Jesus. É isto que queremos fazer: anunciar, testemunhar e acreditar na força transformadora do Senhor Jesus.
Outubro é também o mês do Rosário. Como podemos valorizar esta piedade popular?
De fato, a oração do Rosário, com a contemplação
dos mistérios da nossa fé, faz parte da religiosidade popular.
Com esta oração, nosso povo aprendeu a venerar a Maria,
como Mãe de Deus e nossa mãe espiritual.
Neste mês de outubro somos convidados a retomar
com amor e fidelidade a oração do santo terço.
Será que ainda rezamos o santo terço? Pessoalmente
pratico diariamente a oração do santo terço. Esta piedade
tem me ajudado muito na vocação, na perseverança e na
minha missão de sacerdote e de bispo.
Muitas vezes, na rua e nas estradas, vejo que o povo
católico costuma pendurar dentro do seu carro o Terço.
Quando vejo este sinal, sinto muita confiança. Sei que é um
irmão ou uma irmã da mesma fé.
Costumo trazer o Santo Rosário no bolso. Não gosto de pendurar no carro e, muito menos, nas imagens nas
igrejas ou nas casas.
Quando visito uma igreja, capela ou oratório e vejo
o terço dependurado nas imagens, com muito respeito tiro o
terço das imagens. Sempre digo para o povo: “As imagens,
pinturas ou estátuas dos santos não precisam do terço. Quem
precisa do terço somos nós. O terço deve estar na mão do
povo”. É por isso que tiro os terços e os dou para quem não
tem.
Posso dizer com muita humildade: “não deixo passar nenhum dia sem rezar o terço”. A oração do terço faz
bem, ajuda, atrai bênçãos. Que bom seria se as famílias
orassem diariamente o terço. Como é bonito ver o povo
rezar o terço individualmente ou em conjunto. A oração do
terço faz muito bem. É uma oração tão simples e bonita.
Aconselho a todos orarem diariamente o santo terço. Certamente todos sabemos que inúmeros santos praticavam essa devoção e a recomendaram para toda a Igreja. O
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Papa João Paulo II, por exemplo, também rezava todos os
dias e recomendava a todos.
Quantos católicos pelo mundo afora são abençoados porque oram o Santo Rosário e trabalham pelas Santas
Missões!

+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria, ao 1º de outubro de 2011.

CAMINHANDO COM SÃO PIO
Milagres do Padre Pio
O que é um milagre? Milagre é um fenômeno que ocorre contrário as leis naturais já conhecidas 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 divina. Desta maneira o Padre Pio sempre convidou as pessoas a agradecer a Deus, verdadeiro autor
dos milagres.
O primeiro milagre atribuído ao do Padre Pio, aconteceu em 1908. Naquela época ele morava no convento
de Montefusco. Um dia ele decidiu ir à floresta para
colher castanhas em uma bolsa. Ele enviou essa 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 a guardou como lembrança.
Poucos dias depois sua tia Daria estava procurando
algo em uma gaveta 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.
*********************************************

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 o refeitório e perceberam que na cesta tinha aproximadamente
um quilo de pão. Todos os irmãos rezaram e se sentaram antes de começar a comer e o Padre Pio foi à Igreja. Depois de um tempo 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.
*********************************************

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 se encontrou com o Padre Pio, que lhe
disse: “Você tem que prestar mais atenção no vento da
próxima vez. Se eu não tivesse posto meus pés na carta
ela se teria perdido”.
*********************************************

Texto dos milagres do Padre Pio extraído do site: Associação devotos de Fátima.
********************************************

DEPOIMENTOS
Mensagem recebida no site: Já conhecia a história de
Padre Pio, mas fiquei mais informada através de um
filme que assisti pela rede vida, hoje por acaso conheci
novas histórias através deste site. Obrigado Senhor por
ter me dado a oportunidade de saber mais sobre Padre
Pio. Edileusa Veraschini – Itaara-RS
Depoimento da Associação São Pio: Mais uma ação do
saudoso Cláudio Casassola. O Claudio nos últimos dias de
sua vida, quando ainda conseguia conversar, disse à sua
irmã Pinto, que preferia que em seu funeral não fosse gasto
dinheiro com flores e que o mesmo fosse dado para uma
entidade filantrópica. Daí a sua irmã teve a idéia, que o
dinheiro fosse repassado para a Associação São Pio, para
plantação de flores ou árvores que florescessem todos os
anos. Ele gostou e aceitou a idéia. O recurso já foi repassado
pela sua esposa e em breve estaremos cumprindo essa sua
vontade.

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:
“Cada um tem o que espera. Confie em Deus e você
já terá muito.”
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