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Ano IX - nº 02 – Fevereiro 2012                                          Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 
 
 

É HORA DE AGRADECER 
 

 Mais um ano se passou. Vivemos um 2011 in-

tenso na Ermida de São Pio.   

Tivemos alguns percalços, mas os encaramos 

com muita fé e esperança, pois a vontade Deus deve 

sempre prevalecer.  

Por isso é hora de agradecer a dávida de po-

dermos desfrutar deste grandioso templo, bem no alto 

da montanha e que nos coloca mais perto do Pai Celes-

te e ao mesmo tempo transmite todas as suas bênçãos 

para o vale da Quarta Colônia. 

  

ATIVIDADES DA ERMIDA EM DEZEM-

BRO 
 

Durante o mês de janeiro as atividades normais com 

a reza do terço e a celebração dos dias 08 e 22. São Pio re-

cebeu a visita de 672 pessoas que assinaram o livro de visi-
tas, alem de centenas de outras que não assinaram o livro. 

 

A PALAVRA DO PASTOR 
 

 

A LAGARTICHA                                                  

 

             Um conferencista compareceu ante o auditório 

superlotado, carregando consigo um pequeno fardo. 

Após cumprimentar os presentes, em silêncio, 

enfeitou uma mesa forrada com toalha branca de seda, 

com dezenas de pérolas que trouxera no embrulho e 

com várias dúzias de flores frescas e perfumadas. 

Em seguida, apanhou na sacola diversos enfei-

tes de expressiva beleza, e os distribuiu sobre a mesa 

com graça. 

Logo depois, diante do assombro de todos, em 

meio aos demais objetos, colocou uma pequenina la-

gartixa, num frasco de vidro.  

Só então se dirigiu ao público perguntando: 

- O que é que os senhores estão vendo? 

E algumas vozes responderam discordantes: 

- Um bicho! 

- Um lagarto horrível! 

- Uma larva! 

- Um pequeno monstro! 

O conferencista então considerou: 

- Assim é o espírito da crítica destrutiva, meus 

amigos! Os senhores não enxergaram o forro de seda 

branca que recobre a mesa. Não viram as flores, nem 

sentiram o seu perfume. Não perceberam as pérolas, 

nem as outras preciosidades.  

Mas não passou despercebida aos olhos da 

maioria, a pequena lagartixa... 

E, sorridente, concluiu: 

- Pediram-me para subir a este palco para falar 

sobre crítica, portanto, nada mais tenho a dizer.  

Nesta história, encontrada na internet e própria 

para tempos de férias, seguem também os seguintes 

comentários. 

Quantas vezes não nos temos feito cegos para 

as coisas valorosas da vida e das pessoas? Se seu filho 

mostra seu boletim escolar repleto de boas notas, mas 

com apenas uma nota baixa em determinada matéria, 

qual é a sua reação? Você enfatiza e elogia as notas 

boas ou reclama da nota baixa? 

Quando agimos assim, sem perceber, podemos 

estar contribuindo para a formação de uma geração que 

será caracterizada pelo que não é, e não por aquilo que 

é. 

E assim acontece em muitas situações da nossa 

vida; em vez de focarmos nas flores e nas pérolas, co-

locamos nossa atenção na “lagartixa”. 

Tente substituir a crítica pelo elogio e pelo re-

conhecimento. Você vai perceber que isso tornará a 

vida de todos e, principalmente a sua, muito melhor! 
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+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de 

Santa Maria. 

 

CAMINHANDO COM SÃO PIO 

 
Os perfumes do Pe. Pio: 

 

            Um casal de noivos que morava na Inglaterra 

teve um grave problema e tinha que tomar uma séria 

decisão. Do ponto de vista humano a situação parecia 

desesperadora. O que fazer? Alguém falou para eles 

sobre Padre Pio.  

Resolveram escrever para Padre Pio, mas não 

tiveram nenhuma resposta. Então tomaram a decisão 

de ir para São Giovanni Rotondo, para conversar dire-

tamente com Padre Pio. Da Inglaterra para Puglia (Itá-

lia), a viagem era longa! Eles passaram a primeira noi-

te em Berna (Suíça) e se perguntaram se valia a pena 

continuar. Pensavam: "Vamos supor que o Padre não 

nos receba!" O que vamos fazer? 

Estavam em um pequeno quarto do hotel de úl-

tima categoria, pois não tinham posses para um hotel 

melhor. Tristes conversavam se valia a pena continuar 

a viagem.       Era inverno e estava nevando. Eles esta-

vam desanimados, e quase decididos a interromper a 

viagem e voltar para casa. 

Mas de repente sentiram um perfume delicioso 

e forte, tão agradável, que os deixou confortados. A 

mulher começou a procurar a fonte daquele perfume. 

Pensou que algum viajante distraído tivesse esquecido 

uma vidro de perfume no quarto. A procura não teve 

nenhum sucesso! Logo após o perfume ter diminuído, 

o quarto emanou o odor habitual e fedorento. Então 

questionaram o dono do hotel que nunca sentira qual-

quer perfume. Na realidade foi a primeira vez que os 

clientes do hotel comentavam ter cheirado um pouco 

de perfume.  

O fato do perfume os auxiliou na decisão de 

continuar a viagem. Chegaram a São Giovanni Roton-

do e se encontraram com Padre Pio.  

O jovem homem sabia falar italiano e disse: - 

"nós escrevemos para o senhor, mas o senhor não nos 

respondeu... "  

Padre Pio respondeu: Por que isto? Por que vo-

cê esta me falando que eu não lhe respondi? E naquela 

noite no hotel suíço, você não sentiu o cheiro de qual-

quer coisa?... Com poucas palavras, Padre Pio resolveu 

as dificuldades deles.  

Os dois jovens estavam felizes e cheios de gra-

tidão. Eles entenderam então, que o perfume que eles 

tinham sentido no quarto do hotel era o perfume do 

Padre Pio.   

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

 

Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 
esta frase de São Pio: 

“É preciso calar e ter silêncio ao seu redor para 

poder ouvir a voz de Deus”. 

FALE CONOSCO: 

 
A Voz da Ermida é um boletim informativo das ativi-

dades 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. 
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