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É HORA DE AGRADECER
Estamos em plena Quaresma, tempo de reflexão, de limpeza profunda na nossa vida espiritual. A
Campanha da Fraternidade deste ano nos leva a meditar e rezar pela saúde, pelas ações dos governantes em
prol da saúde.
Por isso vamos rezar e agradecer pelo privilégio
de termos São Pio tão perto de nós, ele que se dedicou
incansavelmente para construir um grande hospital e
dar condições dignas de atendimento às pessoas debilitadas pela doença, para que todos tivessem saúde plenamente.

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE
FEVEREIRO
Durante o mês de fevereiro as atividades normais
com a reza do terço e a celebração dos dias 12 e 26. No dia
26 também ocorreu o batizado da menina Isabela Manfio,
filha de Odir Manfio e Sandra Mara Manfio.
São Pio recebeu a visita de 573 pessoas que assinaram o livro de visitas, alem de centenas de outras que não
assinaram o livro.

ATIVIDADES DA CASA DO PEREGRINO
No mês de janeiro de 2012, a Associação São
Pio de Pietrelcina recebeu, na Casa do Peregrino, os
irmãos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X – Priorado Imaculado Coração de Maria de Santa Maria/RS.
A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é uma
“sociedade de vida comum sem votos”, fundada por
S.E.R. Dom Marcel Lefebvre, legitimamente erigida na
diocese de Friburgo (Suíça) no dia 1 de novembro de

Faxinal do Soturno – Quarta Colônia
1970 segundo as prescrições do direito vigente por
Dom Charrière, bispo de Friburgo. Recebeu a Carta
Laudatória da Sagrada Congregação para o Clero em
18 de fevereiro de 1971.
Possui seis seminários, dois pré-seminários
(Gabão e Filipinas) e um pequeno seminário (Austrália). É constituída por 161 priorados espalhados por 63
países e servidos por 529 sacerdotes, dos quais a maioria são franceses, guarda a Tradição Católica e busca a
vivência na Verdade Imutável.
No Brasil, exercendo seu apostolado através de
5 sacerdotes, sem contar os padres e comunidades amigas, a Fraternidade dirige dois Priorados (em São Paulo/SP e Santa Maria/RS), diversos centros de Missa e
presta auxílio às muitas comunidades amigas tradicionais que o solicitam.
Transcrevemos o relato do Pe. Luiz de T. Camargo
sobre o evento:
“Todos os anos nos meses de janeiro e fevereiro
o nosso Priorado (pequeno Convento) de Santa Maria
organiza um retiro e um acampamento, como atividade
extra para o tempo das férias.
O retiro espiritual que nós pregamos segue a estrutura de Santo Inácio de Loyola. Durante cinco dias
de silêncio os exercitantes são levados pelos padres
pregadores à meditação dos princípios fundamentais da
vida espiritual e dos mistérios da vida de N. Senhor.
Nós alternamos: um ano fazemos o retiro para os homens, no ano seguinte para as mulheres. Neste ano o
retiro foi feito na belíssima Ermida do Padre Pio, no
alto das montanhas de Faxinal dos dias 9 ao 14 de janeiro deste ano.
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O lugar ajudou enormemente ao recolhimento
dos exercitantes, tanto pela beleza natural como pela
comodidade das instalações. De fato o nosso retiro
inaugurou a excelente Casa do Padre Pio que já estava
construída fazia alguns anos, mas não tinha sido ainda
usada.
Alguns dias depois do Retiro, já tendo voltado
para a paróquia em Santa Maria os padres e os exercitantes, foi a vez do nosso acampamento que foi feito no
mesmo lugar. Certamente desta vez não usamos as
instalações da Casa, pois os vinte meninos que vieram
de varias partes do Brasil, ficaram instalados em barracas.
Do dia 17 ao 26 de janeiro os meninos viram os
seus dias rigorosa e disciplinadamente divididos entre
os trabalhos, os jogos, a Missa, as aulas, instruções, o
Terço. Foram dias de grande esforço, mas de muita
alegria. Todos os meninos já se anotaram para o acampamento do ano que vem.”
Algumas fotos do evento:

Como bem disse o Pe. Camargo no seu relato,
este retiro inaugurou a Casa do Peregrino que foi concebida e construída com a finalidade de abrigar os peregrinos que desejam fazer um recolhimento (um retiro) espiritual, momentos de oração ou uma pausa nas
suas atividades rotineiras, longe do burburinho das
cidades.
Ficamos muito contentes em saber que os irmãos se sentiram bem na sua estada no alto da montanha junto à Ermida de São Pio. Temos a certeza de que
São Pio os abençoou e continuará abençoando o seu
apostolado.
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A PALAVRA DO PASTOR
O CIRURGIÃO QUE ENCONTROU JESUS NO
CORAÇÃO DE UMA CRIANÇA

Nas vésperas de passar por uma cirurgia do coração, lembrei-me desta história.
O cirurgião explicava para uma criança: - Amanhã de manhã eu vou abrir o teu coração.
E a criança o interrompeu: -Você encontrará Jesus ali?
O cirurgião olhou para ela, e continuou: - Eu
vou cortar uma parede do teu coração para ver o dano
completo.
- Mas quando você abrir o meu coração encontrará Jesus lá? A criança voltou a interrompê-lo.
O cirurgião se voltou para os pais, que estavam
sentados em silêncio: - Quando eu tiver visto todo o
dano causado, planejaremos o que fazer em seguida,
ainda com teu coração aberto.
- Mas você encontrará Jesus em meu coração?
A Bíblia diz claramente que Ele mora ali. Todos que
acreditam Nele dizem que Ele vive ali. Então você vai
encontrá-lo no meu coração!
O cirurgião pensou que era suficiente e lhe explicou: - Após a operação, te direi o que encontrei em
teu coração, de acordo? Eu já disse para teus pais que,
com certeza, encontrarei músculo cardíaco danificado,
baixa resposta de glóbulos vermelhos, e fraqueza nas
paredes e vasos. E, além disso, eu vou concluir se posso te ajudar ou não.
- Mas você encontrará Jesus ali também? É sua
casa. Ele vive ali, sempre está comigo.
O cirurgião não tolerou mais os comentários insistentes e se foi. Em seguida, se sentou em seu consultório e começou a gravar seus estudos prévios para a
cirurgia: aorta danificada, veia pulmonar deteriorada,
degeneração muscular cardíaca massiva. Sem possibilidades de transplante, dificilmente curável. Terapia:
analgésicos e repouso absoluto. Prognóstico: fez uma
pausa e, em tom triste, disse: - Morte nos primeiros
anos de vida.
Então, parou o gravador. - Mas tenho algo a
mais a dizer: - Por quê? - perguntou em voz alta. Por
que acontecer isso com ela? O Senhor a colocou aqui,
nessa dor e já a havia condenado a uma morte precoce.
Por quê?
De repente, Deus, nosso Criador, respondeu:

- O menino, minha ovelha, já não pertencerá a
teu rebanho, porque ele é parte de mim e comigo estará
por toda a eternidade. Aqui no céu, em meu rebanho
sagrado, já não terá nenhuma dor, será consolado de
uma forma inimaginável para ti ou para qualquer outra
pessoa. Seus pais, um dia, se unirão com ele, conhecerão a paz e a harmonia juntos em meu reino e meu rebanho sagrado continuará crescendo.
O cirurgião ficou muito pensativo, mas sentiu
ainda mais raiva, não entendia as razões. E replicou: Tu criaste este menino, e também seu coração para
quê? Para que morresse em poucos meses?
O Senhor lhe respondeu: - Porque é tempo de
regressar ao seu rebanho, sua missão na terra já se
cumpriu. Há alguns anos enviei uma ovelha minha com
dom de médico para que ajudasse a seus irmãos, mas
com tantos conhecimentos na ciência se esqueceu de
seu Criador. Então enviei outra de minhas ovelhas, o
menino enfermo, não para perdê-lo, e sim para que a
ovelha perdida há tanto tempo, com dotes de médico
volte para mim.
Então o cirurgião chorou e chorou inconsolavelmente.
Dias depois, após a cirurgia, o médico sentouse ao lado da cama do menino, enquanto seus pais estavam à frente do médico. O menino acordou e, murmurando rapidamente, perguntou:
- Abriu meu coração? - Sim, disse o cirurgião.
- O que encontrou? perguntou o menino.
- Tinha razão, reencontrei Jesus ali.
Deus tem muitas maneiras diferentes para que
você volte para o seu lado.
Aproveito essa Palavra do Pastor para agradecer a Deus, aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas,
ao Hospital de Caridade, a UNIMED e todas as pessoas pelas ajudas, orações, incentivos e solidariedade na
minha cirurgia no coração. Deus também se manifestou mais plenamente em minha vida pelo seu imenso
amor. Um grande obrigado a todos.
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria.
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CAMINHANDO COM SÃO PIO
O conhecimento sobrenatural do Pe. Pio:
No tempo em que grandes multidões recorriam
ao Padre Pio, foram enviados ao convento dois guardas
civis que sempre o protegeram. Certo dia, na Sacristia,
enquanto eles se retiravam, antes da celebração da Santa Missa, o Padre Pio se dirigiu sorrindo a um dos
guardas civis: "Assim que terminar a celebração, depois dos agradecimentos, venha aos meus aposentos,
pois tenho que falar contigo". O guarda civil se alegrou, e esperou que a Missa acabasse e logo o procurou. "Sente-se", disse o Padre Pio, "Daqui a oito dias
você irá à casa de teu pai e lá morrerás, meu filho".
“Mas Padre, eu estou me sentindo muito bem", disse o
guarda civil. "Não te preocupes", acrescentou o capuchinho. "Você estará melhor se morreres em oito dias”.
Pois, o que é esta vida? Uma romaria, estamos num
trem! Peça licença ao teu superior e vá a tua casa te
despedir dos teus parentes, pois irás morrer. Porque se
ficar aqui, você morrerá e seus parentes não saberão".
O guarda civil, transtornado com estas palavras perguntou: “Padre, posso contar o que você me disse?”
“Não, agora não, disse o Padre, só falarás quando estiver em casa". O jovem pediu uma licença para ir para
sua casa. Mas, não quiseram concedê-la porque não
havia nenhuma justificativa adequada, porém pela intercessão do Padre Pio, o guarda civil conseguiu a licença. Chegando em casa o guarda civil contou a seus
pais: "O Padre Pio me disse que eu irei morrer, então
vim para despedir-me de vocês". Depois de oito dias o
guarda civil morreu.

***********************************
Um cavalheiro contou: "Eu tinha decidido deixar de fumar e oferecer este pequeno sacrifício a Pe.
Pio. Desde então, todas as noites, com o pacote intato
de cigarros em minha mão, eu ficava em frente à sua
imagem, lhe falando: Pai... tem um dia sem fumar...
“O segundo dia: “Pai, tem dois dias sem fumar... e assim todas as noites.
Três meses depois, eu fui para San Giovanni
Rotondo, para ver Pe. Pio e dizer-lhe assim que o visse: são 81 dias que eu não fumo, 81 pacotes... “.
Quando se encontrou com Pe. Pio, não teve
tempo de falar o que planejara, pois Pe. Pio falou pri-

meiro: ele lhe disse: “Eu sei de tudo, você me fez contar os pacotes todas as noites.”

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

“Temos tantos defeitos para criticar em nós mesmos, então para que ficar criticando
os defeitos alheios? ”.

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.

Ermida ão Pio
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