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É HORA DE AGRADECER
Pelas boas oportunidades que a vida nos dá.
Por termos saúde.
Por nossas famílias.
Pelas alegrias que a vida nos dá.
Pelas pessoas que estão sempre conosco.
Por nossas amizades.
Por Deus existir e proteger nossas famílias.
Pela saúde das nossas famílias e por serem unidas.
A Deus, pois diante de nossas dificuldades e
problemas, Ele sempre está pronto para nos acolher e
ajudar.

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE
AGOSTO
Durante o mês de agosto as atividades normais
com a reza do terço e a celebração dos dias 12 e 26.
São Pio recebeu a visita de 387 pessoas que assinaram
o livro de visitas, alem de centenas de outras que não
assinaram o livro.

A PALAVRA DO PASTOR
A FESTA DAS ELEIÇÕES
As eleições municipais estão chegando. Não
deixam de ser uma festa popular. De fato, durante o
mês de setembro os municípios estão em plena ebulição, pelas eleições que se aproximam. A variedade dos
candidatos tem interesses que percorrem um leque
muito amplo, ainda que bem apresentados pelas técnicas de comunicação. Auguramos que tudo o que ouvimos se reflita na desejada autenticidade dos homens e
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mulheres que assumirão responsabilidades no poder
legislativo e executivo de nossas cidades. Mesmo não
sendo possível gravar tudo o que se diz numa campanha eleitoral, Deus conceda a cada um dos candidatos
ouvir e ler o que eles ou suas assessorias prepararam,
transformando-se em realidade nos seus eventuais
mandatos. Espera-se de todos a necessária transparência, correspondente à realidade dos municípios.
Aos candidatos a vereadores, sugerimos que se
atenham à atividade legislativa, já que promessas administrativas não correspondem às atribuições constitucionais correspondentes aos seus cargos. Pedimos
que se trabalhe por um mecanismo de acompanhamento e fiscalização dos gestores públicos. Ousamos esperar que nossos futuros vereadores “vistam a camisa” do
bem comum, superando os interesses particulares ou
corporativistas.
Às pessoas que se candidatam aos cargos executivos, possíveis administradores ou administradoras
de nossas cidades chegue nosso apelo sincero a não
oferecerem planos fora da realidade, quando todos nós
sabemos da escassez dos recursos e a progressiva atribuição de responsabilidades aos municípios, com as
dificuldades existentes! Nós, eleitores, preferimos que
nos apresentem propostas mais modestas, fecundadas
com sadio realismo. De quem for eleito para as responsabilidades administrativas para os quatro anos que se
seguem, esperamos também uma visão suprapartidária.
Quando tomarem posse, serão responsáveis de todo o
conjunto de suas respectivas cidades. Ninguém será
prefeito só de seu partido! Temos a certeza de que conhecem bem suas cidades e suas respectivas responsabilidades. Outro apelo vai na direção de um permanente canal de comunicação com a população, não só durante a campanha eleitoral, mas também e muito mais
no exercício do mandato.
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Que contribuição a Igreja pode e quer oferecer?
Desejamos ser, ao lado de outros muitos grupos religiosos ou de consciência social, guardiães e anunciadores de valores correspondentes à dignidade da pessoa
humana, como a liberdade, a democracia, o respeito
aos mais pobres e sofredores. Queremos ser batalhadores pelo diálogo e pela transparência. Desejamos construir pontes de fraternidade, buscando mais o que nos
une do que aquilo que nos separa.
É muito bom ouvir, nas campanhas, o apelo cunhado nos grupos de Igreja pelo Brasil afora: “Voto
não tem preço, tem consequências!” Ninguém venda
seu voto. Deus abençoe os eleitores, os candidatos e o
processo eleitoral deste ano!
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS.

CAMINHANDO COM SÃO PIO

a maravilhosa experiência que eu tinha tido, e juntos
agradecemos Padre Pio.
Um advogado que era devoto de Padre Pio contou: "Uma vez eu estava numa
velha igreja do convento
escutando a Santa Missa do Padre Pio, e no momento
da consagração do pão, eu fiquei distraído pensando
em outra coisa. Eu era a única pessoa que se levantou
no meio da multidão, que estava ajoelhada. De repente
eu senti um odor penetrante de violetas que me fizeram
voltar à realidade e dando uma olhada ao redor percebi
o que estava acontecendo e também ajoelhei, sem pensar no estranho perfume. Como sempre, depois da missa, eu fui cumprimentar Padre Pio que me deu boasvindas dizendo: "Você estava um pouco desorientado
hoje? "- "Sim, eu estava Padre, minha mente se ausentou". – Padre Pio disse: "Para você o perfume foi necessário, para outros alguns tapas são necessários."

**************************************
Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando

Os Perfumes de Padre Pio
Uma senhora contou: - Meu marido acidentou-se com
o seu carro e foi transportado para o hospital em Taranto, com perigo de perder a vida. Os médicos disseram
que não as chances para salvá-lo eram pequenas. Ao
visitá-lo todos os dias, parava e rezava na frente de um
monumento de Padre Pio, no jardim do hospital. Um
dia, senti um perfume maravilhoso perfume de lírios.
Naquele momento as condições de meu marido melhoraram e ele começou a recuperar-se completamente. Ai
entendi que minhas súplicas tinham sido ouvidas.
Um cavalheiro de Toronto contou: - Em 1947 minha
esposa, que tinha adoecido seriamente, foi hospitalizada em Roma para enfrentar uma séria operação cirúrgica. Eu parti para São. Giovanni Rotondo, eu me confessei com Padre Pio e, depois de receber a absolvição,
eu falei com o padre sobre a condição de saúde de minha esposa. Então eu pedi: "Padre, me ajude a rezar.”
Naquele momento eu senti um cheiro de um perfume
delicioso e persistente, que me pegou de surpresa. Eu
voltei para casa na mesma noite. Assim que eu abri a
porta, eu senti aquele perfume que eu tinha cheirado
quando eu estava próximo a Padre Pio. Eu estava confiante. Minha esposa foi operada e a operação, que era
perigosa, estava terminada com sucesso. Eu lhe contei

esta frase de São Pio:

“Lembre-se de que você tem no Céu, não somente
um pai, mas também uma Mãe”.

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