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É HORA DE AGRADECER 
 

No dia 16 de julho próximo passado, foi a data 

de um ano de falecimento do senhor Cláudio Anjos 

Casassola. 

Mais uma vez, e não cansaremos de fazê-lo, que-

remos externar os melhores sentimentos, neste momen-

to, agradecidos pelo bem material e principalmente 

pelo imensurável bem espiritual deixado por esse ho-

mem humanitário e portador de uma fé inabalável, que 

tanto contribuiu para que as pessoas que recorrem a 

São Pio, em busca de conforto para suas dores do cor-

po e da alma, sejam aliviadas e consigam a paz. 

 

 
Cláudio Anjos Casassola 

*02.10.1932     + 16.07.2011 
 

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE 

JULHO 
 

Durante o mês de julho as atividades normais 

com a reza do terço e a celebração dos dias 08 e 22. 

São Pio recebeu a visita de 429 pessoas que assinaram 

o livro de visitas, alem de centenas de outras que não 

assinaram o livro. 

No dia 28 de julho, sábado, às 15 horas foi ce-

lebrada uma missa de ação de graças, a pedido de uma 

família residente em Porto Alegre e que veio pagar 

uma promessa a São Pio por uma graça alcançada. 

 O depoimento da Senhora Lisiane Fonseca da 

Silva  é muito emocionante e fortalece nossa fé e au-

menta nossa devoção a São Pio. Diz o depoimento: 

 “A graça que alcançamos é o sucesso no tra-

tamento que minha mãe continua fazendo para um 

câncer. A doença não está curada, mas está sob con-

trole, como se as células doentes estivessem "congela-

das" (palavras do médico). O médico está animado 

com os resultados do tratamento. Nossa ida à Ermida 

deve-se a uma promessa que eu fiz de que assistiría-

mos uma missa em uma Igreja dedicada a São Pio, no 

RS, se o tratamento tivesse bons resultados. Foi assim 

que eu descobri a Ermida, pesquisando na internet 

onde haveria uma Igreja dedicada a São Pio. Para 

minha surpresa, além da Ermida, tive a oportunidade 

de ver o lindo trabalho que fazem. Parabéns e tudo de 

bom a vocês!” 

 A família esteve representada na ocasião pela 

senhora Lisiane Fonseca da Silva, Maria Leda Catani 

da Fonseca, sua mãe e pelo casal Hélio Catani Fonseca 

e Tereza Silveira Fonseca, seus tios. 

 Após a celebração o senhor Helio Catani Fon-

seca cantou um hino dedicado a São Pio, em italiano, 

de autoria de J. Campelo. Transcrevemos o hino em 

português: 

 

Deus salve nosso santo frade 

Abençoado por Cristo Redentor 

Sofreu na vida, fiel, servo e penitente 

De suas chagas exalava perfume 

Com aroma de uma flor 
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No sul da Itália...Pietrelcina 

A terra mãe do fiel servo do Senhor 

Doou ao mundo um capuchinho 

Com vocação de ser um padre confessor 

 

São Pio...São Pio Forgione 

Vem orar conosco 

Socorre nossa fé 

Louvando em oração 

O nome de Jesus... o nome de Maria 

Para alcançarmos graças 

Viver o Pai Celeste dia-a-dia 

 

Missionário, milagroso mandado por Deus 

Nosso Deus nunca lhe recusou um só pedido 

 

São Pio...São Pio Forgione 

Obrigado São Pio... Obrigado 

Obrigado São Pio. 

 

 
Da esquerda para a direita: Lisiane Fonseca da Silva, Maria Leda 

Catani da Fonseca, Tereza Silveira Fonseca e Hélio Cata-

ni Fonseca 

 

A PALAVRA DO PASTOR 
 

 

PAI COMEÇA O COMEÇO 

 

No Dia dos Pais trago esta experiência, quase 

confidencial, encontrada na internet. 

Quando eu era criança e pegava uma tangeri-

na para descascar, corria para meu pai e pedia: 

 - “Pai, começa o começo!" 

O que eu queria era que ele fizesse o primeiro 

rasgo na casca, o mais difícil e resistente para as mi-

nhas pequenas mãos. 

Depois, sorridente, ele sempre acabava des-

cascando toda a fruta para mim. Mas, outras vezes, eu 

mesmo tirava o restante da casca a partir daquele pri-

meiro rasgo providencial que ele havia feito. 

Meu pai faleceu há muito tempo, (e há anos, 

muitos, aliás) não sou mais criança. 

Mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo a-

inda ao meu lado para, pelo menos, "começar o come-

ço" de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. 

Hoje, minhas "tangerinas" são outras.  

Preciso "descascar" as dificuldades do traba-

lho, os obstáculos dos relacionamentos com amigos, os 

problemas no núcleo familiar, o esforço diário que é a 

construção do casamento, os retoques e pinceladas de 

sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados 

e felizes, ou então, o enfrentamento sempre tão difícil 

de doenças, perdas, traumas, separações, mortes, difi-

culdades financeiras e, até mesmo, as dúvidas e confli-

tos que nos afligem diante de decisões e desafios. 

Em certas ocasiões, minhas tangerinas trans-

formam-se em enormes abacaxis... 

Lembro-me, então, que a segurança de ser a-

tendido pelo papai quando lhe pedia para "começar o 

começo" era o que me dava a certeza de que consegui-

ria chegar até ao último pedacinho da casca e saborear 

a fruta.  

O carinho e a atenção que eu recebia do meu 

pai me levaram a pedir ajuda a Deus, meu Pai do Céu, 

que nunca morre e sempre está ao meu lado. 

Meu pai terreno me ensinou que Deus, o Pai 

do Céu, é eterno e que seu amor é a garantia das nossas 

vitórias. 

Quando a vida parecer muito grossa e difícil, 

como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de 

uma criança, lembre-se de pedir a Deus: 

"Pai, começa o começo!" 
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Ele não só "começará o começo", mas resol-

verá toda a situação para você. Não sei que tipo de 

dificuldade eu e você estamos enfrentando ou encon-

traremos pela frente neste ano. 

Sei apenas que vou me garantir no Amor E-

terno de Deus, para pedir, sempre que for preciso: 

 "Pai, começa o começo!"  

No Dia dos Pais, nosso afeto e gratidão filial, 

bem como nosso abraço e orações por quem tanto a-

mamos. Que nossos pais sejam abençoados e sejam 

incentivados em sua nobre missão! 

 

+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de 

Santa Maria/RS. 

 

CAMINHANDO COM SÃO PIO 

Reconhecimento ao longo da História 

Os santos Papas reconheceram a santidade e importân-

cia do Pe. Pio ao longo da história: 

Papa Bento XV disse: "Padre Pio é um daqueles ho-

mens extraordinários que Deus envia de vez em quan-

do à terra para converter os homens". 

Papa Paulo VI: "Veja que fama ele alcançou! Que cli-

entela mundial reuniu em torno de si! Mas por quê? 

Por que era um filósofo? Por que era um sábio? Por 

que dispunha de meios? Não, mas porque rezava a 

Missa humildemente, confessava de manhã à noite; 

era, difícil de dizer, representante estampado dos es-

tigmas de Jesus. Era um homem de oração e de sofri-

mento." (20 de fevereiro de 1971). 

Papa João Paulo II (Homilia na canonização do Padre 

Pio de Petrelcina): 

Domingo, 16 de Junho de 2002: "Padre Pio foi um 

generoso dispensador da misericórdia divina, estando 

sempre disponível para todos através do acolhimento, 

da direcção espiritual, e sobretudo da administração do 

sacramento da Penitência. O ministério do confessioná-

rio, que constitui uma das numerosas características 

que distinguem o seu apostolado, atraía numerosas 

multidões de fiéis ao Convento de San Giovanni Ro-

tondo. Mesmo quando aquele singular confessor trata-

va os peregrinos com severidade aparente, eles, toman-

do consciência da gravidade do pecado e arrependen-

do-se sinceramente, voltavam quase sempre atrás para 

o abraço pacificador do perdão sacramental. 

Oxalá o seu exemplo anime os sacerdotes a realizar 

com alegria e assiduidade este ministério, muito impor-

tante também hoje, como desejei recordar na Carta aos 

Sacerdotes por ocasião da passada Quinta-Feira Santa. 

16 de junho de 2002, durante o Angelus: "Que Maria 

pouse a sua mão materna sobre a tua cabeça". Este 

voto, dirigido a uma filha espiritual, o dirija hoje o 

Padre Pio a cada um de vós. À protecção materna da 

Virgem e de São Pio de Pietrelcina confiamos o cami-

nho de santidade de toda a Igreja, no início do novo 

milénio." 

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

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

“Arme-se com a "arma" da oração, e terá mais for-

ça no combate diário. ” 

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

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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