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„

 
 

Ano IX - nº 05 – maio 2012                                               Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 
 

 

É HORA DE AGRADECER 
 

  
Foi no dia 23 de abril, sábado santo de 2011, que 

o padre Bernardino Trevisan nos deixou, após sofrer 

um grave acidente por atropelamento na Avenida Nos-

sa Senhora das Dores em Santa Maria.  

 

Neste 1º aniversário da sua morte a Associação 

São Pio de Pietrelcina quer de forma singela, mas de 

profundo reconhecimento e agradecimento dedicar esta 

edição em sua memória.  

 

Pe. Bernardino foi um exemplo de dedicação, de 

desprendimento e entrega pela causa de São Pio. Não 

importava se fazia sol ou se chovia, se era calor ou frio, 

nos dias marcados lá estava ele sempre alegre e bem 

disposto para a reza do terço e a celebração eucarística. 

 

Por isso é hora de mais uma vez agradecer por 

termos tido a graça de contar com  Pe. Bernardino nos-

so grande condutor, grande sacerdote, grande apostolo 

de Jesus.  

 

Que ele, que está junto de Jesus e de São Pio, in-

terceda por nós, para que tenhamos força e possamos 

continuar o grande e belo trabalho que ele iniciou e 

realizou durante sete anos nesta Ermida. 

 

Expressamos nossa homenagem com as fotos das 

celebrações nas festas de São Pio: 
 

       

 

 

 

 

 
                                 

 
   Celebração na 2ª Festa na Ermida no dia 30/10/2005  
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       Celebração na 3ª Festa na Ermida no dia 17/12/2006  

 

 

 
         Celebração na 4ª Festa na Ermida no dia 28/10/2007  

 

 
       Celebração na 5ª Festa na Ermida no dia 24/11/2008  

 

              
Celebração na 6ª Festa na Ermida no dia 28/11/2010 

 

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE 

ABRIL 
 

Durante o mês de abril as atividades normais 

com a reza do terço e a celebração dos dias 08 e 22. No 

dia 22, estiveram presentes Pe. Osvaldo Cremonese e 

Pe. Genésio Trevisan, que presidiu a celebração espe-

cial em memória do seu irmão Pe. Bernardino Trevi-

san, aniversário de um ano de falecimento. 

São Pio recebeu a visita de  432 pessoas que as-

sinaram o livro de visitas, alem de centenas de outras 

que não assinaram o livro. 
 

A PALAVRA DO PASTOR 
 

 

O Galo que cantava para fazer o sol nascer 

 

Era uma vez um galo que acordava bem cedo 

todas as manhãs e dizia para a bicharada do galinheiro: 

 Vou cantar para fazer o sol nascer... 

Ato contínuo subia até o alto do telhado, estu-

fava o peito, olhava para o nascente e cantava seu belo 

canto! 

E ficava esperando. 

Dali a pouco a bola vermelha começava a a-

parecer, até que se mostrava toda, acima das monta-

nhas, iluminando tudo. 

O galo se voltava, orgulhoso, para os bichos e 

dizia: 

 Eu não falei? 

E todos ficavam boquiabertos e respeitosos 

ante o poder tão extraordinário conferido ao galo: can-

tar para fazer o sol nascer. 
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Ninguém duvidava. Tinha sido sempre assim.  

Havia grande ansiedade entre os moradores 

do galinheiro. E se o galo ficasse rouco? E se esque-

cesse da partitura? Quem cantaria para fazer o sol nas-

cer? O dia não amanheceria? E por causa disso cuida-

vam do galo com o maior cuidado. Ele, sabendo disso, 

sempre ameaçava a bicharada, para ser mais bem trata-

do. 

 Olha que eu enrouqueço! - dizia. 

E todos se punham a correr, para satisfazer as 

suas vontades. 

O galo, por sua vez, tinha enormes oscilações 

emocionais. Pela manhã, depois de o sol nascer, sentia-

se como um deus, onipotente e admirado e não era para 

menos. Mas à noite vinham a depressão e a ansiedade. 

 Não posso perder a hora, dizia. Se eu não 

cantar, o sol não vai nascer. E não conseguia dormir 

um sono tranquilo.  

Isto, na verdade, acontece com todas as pes-

soas que se acham poderosas assim. Páira sempre sobre 

elas a ameaça de fim do mundo. 

Aconteceu, como era inevitável, que certa 

madrugada o galo perdeu a hora. Não cantou para fazer 

o sol nascer. E o sol nasceu sem o seu canto. O galo 

acordou com o rebuliço no galinheiro. Todos falavam 

ao mesmo tempo. 

 O sol nasceu sem o galo... O sol nasceu sem 

o galo... 

O pobre do galo não podia acreditar naquilo 

que seus olhos viam: a enorme bola vermelha, lá no 

alto da montanha. Como era possível? Teve um ataque 

de depressão ao descobrir que o seu canto não era tão 

poderoso como sempre pensara. E a vergonha era mui-

ta. 

Os bichos, por seu lado, ficaram felicíssimos. 

Descobriram que não precisavam do galo para que o 

sol nascesse. O sol nascia de qualquer forma, com o 

galo ou sem o galo. 

Passou-se muito tempo sem que se ouvisse o 

cantar do galo, pois estava deprimido e humilhado. O 

que era uma pena: porque é tão bonito. Canto de galo e 

sol nascente combinam tanto. Parece que nasceram um 

para o outro. 

Até que, numa bela manhã, o galinheiro foi 

despertado de novo com o canto do galo. Lá estava ele, 

como sempre, no alto do telhado, peito estufado. 

 Está cantando para fazer o sol nascer? - 

perguntou o peru em meio a uma gargalhada. 

               Não, - respondeu o galo. Antes, quando eu 

cantava para fazer o sol  nascer, eu era doido varrido. 

Mas agora eu canto porque o sol vai nascer. O canto é 

o mesmo. E eu virei poeta... (Adaptação da fábula con-

tada por Rubem Alves) 

 

+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de 

Santa Maria/RS. 

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

 

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

 

“Deus é nosso Pai. O que se pode temer  

tendo um Pai como este?”. 

 

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

 

 

EM VISITA OFICIAL À ERMIDA 
 

  Esteve visitando a Ermida, no dia 19 de abril a 

Madre Geral da Congregação das Irmãs Palotinas,  

SERENA CAMBIAGHI, vinda da Itália, onde fica a 

sede da Congregação. A madre foi acompanhada pelo 

presidente da Associação São Pio Osvaldo José Solde-

ra, e também as Irmãs Carmen e Albertina, da Casa 

Maria Goretti de Faxinal do Soturno e a Ir. Giselda de 

Porto Alegre. 

 

    A Madre está visitando as comunidades perten-

centes a Província de Nossa Senhora Aparecida, cuja 

sede é em Porto Alegre, da qual Faxinal do Soturno faz 

parte.  

 

Apesar de ter sido uma manhã chuvosa, ela fi-

cou admirada com a paisagem e impressionada com a 

beleza da Ermida, tanto o local, como a construção, as 

pinturas e o jardim.  
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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. 

                            

Ermida São Pio
ASSOCIAÇÃO SÃO PIO DE PIETRALCINA
Cerro Comprido . Faxinal do Soturno . Quarta Colônia . RS . Brasil
              www.saopio.com.br  - ermida@saopio.com.br  

http://www.saopio.com.br/
mailto:ermida@saopio.com.br

