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

É HORA DE AGRADECER
7ª PEREGRINAÇÃO À ERMIDA
DE SÃO PIO ± DIA 27/11/2011
Esta Peregrinação foi preparada com muito
carinho pela equipe da Associação São Pio e seus colaboradores.
Muito trabalho nos dias que antecederam o domingo da festa, para que tudo saísse perfeitamente conforme planejado.
E assim aconteceu. Já no amanhecer do domingo os peregrinos de São Pio começaram a subir a montanha, numa caminhada de muita fé. Foram aproximadamente 500 peregrinos que enfrentaram a subida de 6
km até a Ermida.
Às 10 h e 30 min teve início a grande celebração campal, presidida pelo Frei Mauri, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Santa Maria e concelebrada pelos Pe. Ladio e Pe. Genésio, pároco e vigário, respectivamente, da Paróquia São Roque de Faxinal do Soturno. O Coral Santa Cecília de Faxinal do
Soturno foi responsável pelo acompanhamento musical
da celebração.
Frei Mauri é da mesma congregação de São Pio
e por isso como profundo conhecedor da vida e obra do
Padre Pio, transmitiu lindas e importantes mensagens
aos presentes e aos radio ouvintes.

Na procissão das oferendas, a Sra. Ivana Pozzebon, de Santa
Maria, entregou as peças Corporal, Sanguíneo e Pala, vindas
da Itália, região da Calábria, presente de uma senhora de 72
anos, que bordou especialmente para ser usado nas celebrações da nossa Ermida.
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Ao meio dia os peregrinos almoçaram no bosque que circunda a Ermida e se deliciaram com o suculento churrasco
campeiro preparado pela organização.
Foto: Giordano Refatti Ceretta
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À tarde, às 15 horas a celebração da saúde. A Ermida
ficou pequena para a grande quantidade de peregrinos
que participaram com muita fé, buscando junto à São
Pio a saúde para o seu corpo e para o seu espírito.

ATIVIDADES DA ERMIDA EM NOVEMBRO.
Durante o mês de novembro somente as atividades
normais com a celebração do dia 13 e a grande peregrinação
do dia 27. A participação dos devotos de São Pio é cada vez
maior. Durante o mês de novembro 981 pessoas assinaram o
livro de presenças. Na festa da Peregrinação estimou-se a
presença de mais de 3.000 pessoas.

A PALAVRA DO PASTOR
PREPARAI O CAMINHO DO SENHOR
Estou usando um texto de Chiara Lubich (cf.
jornal O Santuário, dez. 2011, p.02) que pode nos ajudar a viver bem este tempo do Advento.
A frase chave é “Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as veredas para Ele” (Lc 3,4). O evangelista
Lucas toma-a de Isaías, o profeta da consolação. Para
os primeiros cristãos, ela era referida a João Batista,
que precedeu Jesus.
E a Igreja, nessa época que antecede o Natal, ao
apresentar-nos justamente o Precursor, convida-nos à
alegria, porque o Batista é como um mensageiro que
anuncia o Rei. Com efeito, esse Rei está para vir. A-

proxima-se o tempo em que Deus realiza suas promessas, perdoa os pecados, doa a salvação.
“Preparai o caminho do Senhor, endireitai as
veredas para Ele”.
Mas se, por um lado, essa frase fala de alegria,
por outro, ela é também um convite para darmos um
novo rumo a toda a nossa existência, para mudarmos
radicalmente de vida.
O Batista convida-nos a preparar o caminho do
Senhor. Mas qual é esse caminho?
Antes de sair à vida pública para iniciar a sua
pregação, e anunciado pelo Batista, Jesus passou pelo
deserto. É esse o seu caminho. E no deserto, ao mesmo
tempo em que encontrou a profunda intimidade com
seu Pai, encontrou também as tentações, tornando-se
assim solidário com todos os homens. E de lá saiu vencedor. É o mesmo caminho que encontramos mais tarde, na sua morte e ressurreição. Tendo-o percorrido até
o fim, Jesus torna-se, Ele próprio, “caminho” para nós
que estamos peregrinando.
Ele mesmo é o caminho que devemos percorrer
para podermos realizar completamente a nossa vocação
humana, que é entrar na plena comunhão com Deus.
Cada um de nós é chamado a preparar o caminho para Jesus, que deseja entrar na nossa vida. É preciso, então, aplainar as veredas da nossa existência
para que Ele possa vir habitar em nós.
É preciso preparar-lhe o caminho, eliminando
um a um todos os obstáculos: tanto os que são colocados pelo nosso modo limitado de ver, quanto os que
provêm da nossa vontade enfraquecida.
É preciso ter a coragem de optar entre um caminho que nos agrade e aquele que Ele escolheu para
nós; entre a nossa vontade e a vontade Dele, entre um
programa desejado por nós e aquele que foi imaginado
pelo seu amor onipotente.
Uma vez tomada essa decisão, é preciso trabalhar para moldar a nossa vontade teimosa de acordo
com a Dele.
De que forma? Os cristãos realizados ensinam
um método bom, prático, inteligente: “agora, já”.
“No momento presente, eliminar pedra após
pedra, para que em nós viva não mais a nossa vontade,
mas a Dele”.
Desse modo teremos vivido a Palavra e preparado bem o nosso coração e a nossa vida e comunidade
para o Natal de Jesus entre nós:
“Preparai o caminho do Senhor, endireitai as
veredas para Ele”.
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+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria.

do antes - eu lhe dei um pequeno envelope, sem lhe
contar o que continha. Padre Pio pegou o envelope,
apertou-o sobre o peito com paixão e não mo devolveu. O pequeno envelope continha um pouco de terra
da caverna das Três Fontes."

CAMINHANDO COM SÃO PIO
O espírito profético do Padre Pio nos chegou pelo Padre Carmelo Durante, que era Superior do Convento
de São Giovanni Rotondo, por este testemunho:
"Durante a última guerra mundial, diariamente,
falávamos das barulhentas vitórias militares da Alemanha em todas as frentes de batalha. Lembro que
numa manhã na sala do convento, eu estava lendo um
jornal, que trazia a notícia de que as tropas alemãs estavam indo em direção a Moscou. Era para mim uma
notícia importante, pois tratava-se do final da guerra
com a vitória final da Alemanha: Saindo fora no corredor, encontrei o venerado Padre Pio, muito feliz, gritei: Padre, a guerra terminou! A Alemanha venceu! . 2 TXH IRL TXH YRFr GLVVH"´ perguntou o Padre Pio 3DGUHRMRUQDOGLVVH«(QWmRR3DGUH3LRH[FOamou:
³$ $OHPDQKD YHQFHX D JXHUUD" $ $OHPDnha, desta
vez, perderá a guerra, pior do que a outra vez.
Não esqueça!"- Eu repeti: "Padre, os alemães já
HVWmRSUy[LPRVGH0RVFRXSRUWDQWR´(OHDFUHVFHntou: "Lembra-WH GR TXH HX WH GLVVH´ (X FRQWLQXHL
³0DV VH $OHPDQKD SHUGH D JXHUUD D ,Wália também a
SHUGHUi´
- (QWmR (OH UHVSRQGHX ³-i YHUHPRV VH HOHV YmR
acabar juntos". Aquelas palavras eram completamente
confusas, se levássemos em conta a aliança ItáliaAlemanha, porém ficaram claras, no ano seguinte, depois da trégua com os anglo-americanos de 8 de setembro de 1943, com a declaração da guerra entre a
Itália e a Alemanha.

************************************
Padre Pio podia sentir se um copo de água era água
benta. E se alguém lhe dava uma garrafa com água de
Lourdes dentro, sem lhe falar de onde esta água procedia, ele levava a garrafa até os lábios e a beijava.

************************************
Um dia, no pôr-do-sol, Pe. Pio estava no jardim do
convento. Ele estava conversando agradavelmente com
alguns crentes e filhos espirituais, quando ele percebeu
não ter com ele o lenço. Então ele se dirigiu a um dos
SUHVHQWHVHOKHIDORX³3RUIDYRUDTXLHVWDDFKDYHGR
PHX TXDUWR YDL Oi H WUDJD XP OHQoR´ 2 KRPHP IRL
para até o quarto, mas, além do lenço, ele apanhou uma
das d luvas de Pe. Pio e a pôs no bolso. Na realidade
ele não podia deixar passar a chance de levar uma relíquia de Padre Pio! Mas quando voltou para o jardim e
GHXROHQoR3H3LROKHIDORX³2EULJDGRPDVDJora você retorne ao meu quarto e ponha novamente na
gaveta a OXYDTXHS{VHPVHXEROVR´

************************************
Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, um santo e
abençoado Natal e um ano novo pleno de realizações, lembrando esta frase de São Pio:
³Medite na Palavra de Deus e ela terá o poder de

transformar suas inclinações naturais para elevar
seu espírito com pensamentos puros e sublimes. ´
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Uma vez, um motorista de ônibus de Roma, a quem
Nossa Senhora tinha se
aparecido na caverna das
Três Fontes de Roma (a Virgem da Revelação) foi se
encontrar com Padre Pio. Ele contou: "Quando eu estava na frente dele - nós nunca tínhamos nos encontra3

