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É HORA DE AGRADECER
Deus eterno e todo poderoso. Em nome de Jesus eu quero vos agradecer o meu dia que chega ao seu
final.
Obrigado, meu Deus por tudo que me destes e
por tudo o que sou. Obrigado pelo dia de hoje, por tudo
de bom que me aconteceu, por tudo o que consegui.
Obrigado pelas pessoas com quem tive contato
neste dia.
Ofereço-vos todo o meu dia, todo o meu cansaço, frustrações, injustiças, decepções e alegrias. Todo o
meu esforço no sentido de levar aos meus irmãos, pelo
exemplo, pelo testemunho e ou pela palavra, os ensinamentos básicos dos mistérios da nossa fé católica,
que nos foi ensinado pelo Mestre Jesus.
Obrigado pela vida que me destes.
Obrigado por tudo: pelo alimento, pelo ar que
eu respirei, pela vossa proteção, e até mesmo pelas
coisas que deram erradas, pois só vós sabeis o porquê
tive de passar por aquela experiência. Seja feita à vossa
vontade. Amém.

do Padre Pio, que lhe foi doado pelo Frei Jorge Egídio
Hartmann.

Dr. Alexandre Rossi com o quadro da relíquia

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE
SETEMBRO
Durante o mês de setembro as atividades normais com a reza do terço e a celebração nos dias 12 e
26. São Pio recebeu a visita de 396 pessoas que assinaram o livro de visitas, alem de centenas de outras que
não assinaram o livro.
A celebração do dia 26 foi muito especial. Conforme noticiamos na edição de julho o casal
Liamara Montagner e Alexandre Rossi entregaram o
quadro com a relíquia de São Pio: um pedaço do hábito

Pe. Osvaldo Cremonese recebendo o quadro da relíquia
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De fato, a oração do Rosário, com a contemplação dos mistérios da nossa fé, faz parte da religiosidade
popular. Com esta oração, nosso povo aprendeu a venerar a Maria, como Mãe de Deus e nossa mãe espiritual.
Neste mês de outubro somos convidados a retomar com amor e fidelidade a oração do santo terço.

Momento em que os fiéis tocaram na relíquia

A PALAVRA DO PASTOR
Outubro: Mês do Rosário e das Santas Missões
O mês de outubro anualmente se caracteriza por
ser o mês dedicado às Santas Missões e ao Santo Rosário. As missões fazem parte essencial da vida cristã.
Jesus Cristo, nosso Divino Redentor, deixou como ordem aos seus seguidores: “Ide pelo mundo inteiro e
pregai a Boa Nova”. Este foi o mandato de Jesus. Como seus discípulos missionários queremos continuar a
obra de Jesus, levando aos quatro cantos do mundo a
Boa Nova da Salvação.
Jesus prometeu estar com seus discípulos na
missão. Ele nos garantiu ajuda, presença, força e coragem no anúncio e testemunho da Boa Nova.
A Igreja Católica no mundo inteiro está redescobrindo sua missão de ser missionária de Jesus com
mais empenho, coragem e criatividade. Procura ajudar
e assumir a sua parte.
Os bispos na reunião de Aparecida reforçaram a
consciência de que todos os batizados possuem a missão de levar adiante a tarefa salvadora de Jesus. É isto
que queremos fazer: anunciar, testemunhar e acreditar
na força transformadora do Senhor Jesus.
Outubro é também o mês do Rosário. Como
podemos valorizar esta piedade popular?

Será que ainda rezamos o santo terço? Pessoalmente pratico diariamente a oração do santo terço.
Esta piedade tem me ajudado muito na vocação, na
perseverança e na minha missão de sacerdote e de bispo.
Muitas vezes, na rua e nas estradas, vejo que o
povo católico costuma pendurar dentro do seu carro o
Terço. Quando vejo este sinal, sinto muita confiança.
Sei que é um irmão ou uma irmã da mesma fé.
Costumo trazer o Santo Rosário no bolso. Não
gosto de pendurar no carro e, muito menos, nas imagens nas igrejas ou nas casas.
Quando visito uma igreja, capela ou oratório e
vejo o terço dependurado nas imagens, com muito respeito tiro o terço das imagens. Sempre digo para o povo: “As imagens, pinturas ou estátuas dos santos não
precisam do terço. Quem precisa do terço somos nós.
O terço deve estar na mão do povo”. É por isso que tiro
os terços e os dou para quem não tem.
Posso dizer com muita humildade: “não deixo
passar nenhum dia sem rezar o terço”. A oração do
terço faz bem, ajuda, atrai bênçãos. Que bom seria se
as famílias orassem diariamente o terço. Como é bonito
ver o povo rezar o terço individualmente ou em conjunto. A oração do terço faz muito bem. É uma oração
tão simples e bonita.
Aconselho a todos orarem diariamente o santo
terço. Certamente todos sabemos que inúmeros santos
praticavam essa devoção e a recomendaram para toda a
Igreja. O Papa João Paulo II, por exemplo, também
rezava todos os dias e recomendava a todos.
Quantos católicos pelo mundo afora são abençoados porque oram o Santo Rosário e trabalham pelas
Santas Missões!
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS.
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CAMINHANDO COM SÃO PIO
Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a
vida e obra do Padre Pio.
Nesta edição e nas próximas vamos conhecer um pouco mais da biografia do nosso querido São Pio.
Muitas almas iluminadas já vieram à Terra em
missão, e cada uma delas deixou um rastro de luz e
sabedoria que é seguido por milhares ou milhões de
adeptos.
Uma dessas almas é Francesco Forgione, mais
conhecido como Padre Pio de Pietrelcina, uma pessoa
humilde que inspirou milhões de fiéis da Igreja Católica e até mesmo adeptos de outras religiões. Apesar de
sua grande simplicidade e dedicação exclusiva à vida
religiosa, Padre Pio ganhou notoriedade mundial pelas
suas realizações, e ficou famoso por sua história repleta
de mistérios. Quem foi essa incrível figura que inspirou
e continua inspirando gerações de religiosos e esoteristas?
A vida de Padre Pio é cheia de circunstâncias
fabulosas do início ao fim. Padre Pio nasceu no dia 25
de maio de 1887 na cidade de Pietrelcina, num pequeno povoado da Província de Benevento, na Itália. A
família de Francesco era bastante humilde e tinha poucos recursos financeiros a lhe oferecer. Porém, os orientais já observaram que é do terreno mais lamacento e
oculto que a flor de lótus traz o branco mais puro da
natureza, ou mesmo o lírio, com seu encanto e sua beleza que às vezes nasce do estrume. O pequeno Francesco já exibia, desde tenra idade, um comportamento
exemplar. Era uma criança muito tranqüila, pacífica,
observadora e incapaz de fazer mal a quem quer que
fosse. Segundo os pais e pessoas próximas, Francesco
nunca cometera nenhuma falta e não era uma criança
de caprichos ou vaidades.
Sua mãe chegou a dizer que Francesco "sempre
obedeceu a mim e a seu pai, a cada manhã e a cada
tarde ia à igreja visitar a Jesus e a Virgem. Durante o
dia não saia nunca com os seus companheiros. Às vezes eu dizia: - "Francì, vá um pouco a brincar". Ele se
negava dizendo: - "Não quero ir porque eles blasfemam". Diz-se que Francesco havia sido uma criança
um pouco tímida e retraída. Alguns esoteristas afirmam
que os grandes seres de luz que vem ao mundo corpóreo procuram conservar-se introspectivos durante boa

parte da infância, caso contrário seriam influenciados
pela educação da época, com seus preconceitos e estereótipos. Além disso, conta-se que Padre Pio havia
conhecido seu anjo da guarda e mantinha com ele um
estreito contato. Futuramente, Padre Pio pedia as pessoas que sempre que possível procurassem dialogar
internamente com seu anjo da Guarda, uma força ou
consciência espiritual elevadíssima e bem próxima de
nós.
Desde criança, Francesco já dava sinais de que
seu caminho era o sacerdócio. Expressava profundo
desejo de consagrar sua vida plenamente a Deus e aos
desígnios divinos. Ainda jovem, quando era assíduo
frequentador da Igreja, pedia ao Sacristão que, em sua
hora de almoço, o deixasse ficar orando e meditando
sozinho na Igreja fechada, apenas ele e Deus.
Texto de Hugo Lapa
Continua na próxima edição

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

“A misericórdia de Deus será sempre maior que a
tua ingratidão”.

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