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Ano IX - nº 12 – dezembro 2012                                          Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 
 

 

 

É HORA DE AGRADECER 

 
            Sim, é hora de: 

  

            Agradecer pela grande romaria que aconteceu 

no dia 25 de novembro; 

 

            Agradecer a São Pio pelas graças e bênçãos 

distribuídas aos romeiros; 

 

            Agradecer pela disponibilidade de todos os 

colaboradores que fizeram acontecer a 8ª Romaria em 

honra a São Pio;  

 

Obrigado Senhor! Obrigado São Pio! Amém 

 

 

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE 

NOVEMBRO 
 

O mês de novembro foi um mês muito especial 

para as atividades da nossa Ermida: 

 
No dia 04, uma caravana de romeiros com 50 

pessoas da Paróquia São Vicente Mártir do bairro Ca-

maquã de Porto Alegre participou da missa celebrada  

pelo Padre Sergio Belmonte. Foi uma celebração muito 

bonita e que demonstrou a grande fé e a grande devo-

ção dos romeiros por São Pio. 

 

            No dia 06, mais uma caravana de romeiros da 

cidade de Cruz Alta-RS, composta de 20 pessoas visi-

tou a Ermida, para agradecer e pedir a proteção de São 

Pio.  

 

 

 

No dia 11, as atividades normais com a reza do 

terço e a celebração Eucarística, do segundo domingo 

do mês. 

 

No dia 25, o grande dia da Romaria em honra a 

São Pio. Na sua 8ª edição a romaria atraiu milhares de 

romeiros de diversas cidades da região central do Esta-

do do RS. 

 

Numa grande demonstração de fé, às 10 horas, 

os romeiros participaram da missa campal presidida 

pelo Frei Mauri da Igreja Nossa Senhora de Fátima de 

Santa Maria e concelebrada pelo jovem Frei Bruno e 

pelo Padre Ládio, pároco de Faxinal do Soturno. Os 

cantos foram entoados pelo Coral Santa Cecília de Fa-

xinal do Soturno. 
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Centenas de romeiros percorreram a pé os cinco 

quilômetros da subida do morro até a Ermida. 
 

 
 

 No almoço os romeiros saborearam um sucu-

lento churrasco campeiro. 
 

 
 

 O grupo de trilheiros de Faxinal do Soturno 

também participou da romaria e após o almoço recebeu 

uma benção especial do Frei Mauri que invocou a pro-

teção de São Pio para que eles possam praticar o seu 

esporte com alegria e segurança. 
 

 

 A tarde, às 15 horas aconteceu a missa da saú-

de. Centenas de devotos participaram da celebração 

presidida pelo Padre Ládio Girardi.  
 

 
 

 A 8ª Romaria em honra a São Pio foi marcante. 

Estima-se que mais de cinco mil romeiros participaram 

com muita fé e grande devoção ao santo que atrai mul-

tidões à sua Ermida no alto da montanha.  
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 A Associação São Pio prestou uma homenagem 

ao grande idealizador e patrocinador da Ermida e da 

Casa do Peregrino, Sr. Cláudio Anjos Casassola, inau-

gurando uma placa de bronze, colocada no pátio frontal 

da Ermida. 

 

 
 

A PALAVRA DO PASTOR 

 
A LIÇÃO DO RATO 

 

            Será que um rato pode nos dar uma lição?  

            Conta-se que, certo dia, um rato, olhando pelo 

buraco na parede, viu o fazendeiro e sua esposa abrin-

do um pacote. Pensou logo no tipo de comida que ha-

veria no pacote. 

Ao descobrir que era uma ratoeira ficou aterro-

rizado e saiu correndo pelo pátio da fazenda gritando 

para todos: 

- Há uma ratoeira na casa, ratoeira na fazenda! 

A galinha, com displicência retrucou: 

- Desculpe-me Sr. Rato, eu entendo que isso se-

ja um grande problema para o senhor, mas não me pre-

judica em nada, não me incomoda. 

O rato, ainda assustado, foi até ao porco e gri-

tou: 

- Há uma ratoeira na casa, ratoeira! 

- Desculpe-me Sr. Rato, mas não há nada que 

eu possa fazer, a não ser orar. Fique tranquilo que o Sr. 

será lembrado nas minhas orações. 

O rato dirigiu-se à vaca e disse: 

- Há uma ratoeira na casa, uma terrível ratoeira 

na fazenda! 

- O que? Ratoeira? Por acaso estou em perigo? 

Acho que não! 

Então o rato voltou para casa abatido, para en-

carar a ratoeira. 

Naquela noite, ouviu-se um barulho, como o da 

ratoeira pegando sua 

vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que 

havia pego. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira 

havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra 

picou a mulher. 

O fazendeiro a levou imediatamente ao hospi-

tal, mas a mulher voltou com febre. 

Todo mundo sabe que para alimentar alguém 

com febre, nada melhor que uma canja de galinha. 

O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenci-

ar o ingrediente principal. 

Como a doença da mulher continuava, os ami-

gos e vizinhos vieram visitá-la. 

Para alimentá-los, o fazendeiro abateu o porco. 

A mulher não melhorou e acabou morrendo. 

Muita gente chegou para o funeral. O fazendei-

ro então sacrificou a vaca, para alimentar todo aquele 

povo. 

Moral da história: na próxima vez que você ou-

vir dizer que alguém está diante de um problema e a-

creditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-

se: quando há uma ratoeira na casa, toda fazenda corre 

risco. 

O problema de um é problema de todos! 

 

Alguém sabiamente afirmou: "Nós aprendemos 

a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas 

ainda não aprendemos a conviver como irmãos". 
 

+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de 

Santa Maria/RS. 
 

CAMINHANDO COM SÃO PIO 
 

Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a 

vida e obra do Padre Pio.  
 

(continuação da edição anterior)...(última parte). 
 

 Foi após essa sublime e dolorosa experiência 

que Padre Pio recebeu o que é conhecido como as cha-

gas de Cristo, ou estigmas, tal como é conhecido no 

cristianismo. As chagas foram primeiramente recebidas 

por São Francisco de Assis, após sublime experiência 

mística. Depois de São Francisco, dizem que mais de 

duzentas personalidades espirituais já apresentaram os 

estigmas de Jesus em seu corpo. Conta-se que São 

Francisco de Assis recebera as chagas de Cristo após 

pedir ardentemente e desejar sentir o mesmo sofrimen-

to que Jesus sentiu, para a remissão dos pecados da 
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humanidade. Ele queria reviver em si a paixão de Cris-

to, pois amava muito a Jesus e pediu o privilégio de 

sentir o mesmo que Jesus sentiu. 
 

Os iniciados, místicos e esoteristas estudam o 

significado simbólico e místico da crucificação. No 

momento em que Jesus atravessou a chamada Paixão 

de Cristo, ele viveu uma experiência de tomar para si 

mesmo o sofrimento ou o karma da humanidade, ao 

menos uma parte do karma humano ele teria escolhido 

trazer para si e senti-lo. Esse processo faria com que, 

ao invés do karma da humanidade se abatesse contra 

milhões e milhões de pessoas, somente Jesus, no ato da 

crucificação, sentiria as dores, doenças e sofrimentos 

do mundo. É isso que é chamado de a "remissão dos 

pecados" pela Igreja Católica e o que no esoterismo é 

conhecido como "transmutação do karma da humani-

dade". Dizem que a maioria dos avatares ou grandes 

almas, os redentores, que vieram a Terra, cada um de-

les transmutou uma parcela do karma planetário, aco-

lhendo para si o sofrimento das massas e de certa for-

ma "salvando" as pessoas de seus erros de vidas passa-

das. Isso permite a humanidade sofredora aprender 

pela sabedoria e não pelas experiências ou, em ultima 

instância, pelo sofrimento. Padre Pio lembra muito as 

palavras de São Paulo, quando diz "Fui crucificado 

junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é o Cris-

to que vive em mim" (Gal.2/19,20). 
 

Assim que um santo recebe as chagas de Cristo, 

ele aceita intimamente dar continuidade a esse proces-

so de purgação do karma planetário. Na medida em 

que sente a dor das chagas, ele está, em verdade, sen-

tindo a dor do karma de milhares ou milhões de indiví-

duos e ajudando a aliviar o sofrimento humano. Foi 

assim primeiro com São Francisco de Assis, e com 

vários outros indivíduos que o sucederam. Uma dessas 

almas foi Padre Pio, que recebera os estigmas tal como 

ele mesmo relatou. Os estigmas de São Francisco de 

Assis duraram apenas dois anos, enquanto os estigmas 

de Padre Pio tiveram a duração de 50 anos. Por este e 

outros motivos, ele é chamado algumas vezes de "o 

herdeiro espiritual de São Francisco", por sua vida se 

assemelhar em pontos importantes a vida de Francisco 

de Assis. 
 

O fenômeno das chagas atraiu a atenção de ci-

entistas, estudiosos, religiosos e jornalistas do mundo 

inteiro, que atravessavam países e continentes para vê-

lo de perto. Padre Pio foi o primeiro Padre da Igreja 

Católica a apresentar os estigmas. Os estigmas apare-

ceram nas palmas das mãos, nos pés e em outras partes 

do corpo. Apesar da dor lancinante que sofria quase 

todos os dias, Padre Pio aceitava o sofrimento com 

amor, resignação, sem tristezas, reclamações ou pesa-

res. Não há notícias de que ele tenha se queixado, uma 

vez sequer, das dores que as chagas lhe proporciona-

vam. Além disso, manteve total responsabilidade com 

relação a vida sacerdotal. Como ele mesmo dizia "Do 

altar para o confessionário e do confessionário para o 

altar". Muitas vezes, ficava até 14 horas atendendo 

fiéis que vinham do mundo inteiro para vê-lo e ter ao 

menos uma pequena fração de tempo com essa alma de 

luz. Padre Pio era também chamado de "O Homem da 

oração" e "O homem da esperança". 
 

A História dos acontecimentos fantásticos da 

vida de Padre Pio não para por aí. Há muitos relatos de 

que o herdeiro espiritual de São Francisco de Assis era 

possuidor de outra capacidade psíquica; outro "dom 

miraculoso", como os católicos costumavam chamar. 

Esse fenômeno é bem conhecido do esoterismo, do 

misticismo oriental, da Parapsicologia e até mesmo do 

Catolicismo. Antes de Padre Pio, a personalidade espi-

ritual mais conhecida que realizara essa extraordinária 

faculdade era Santo Antônio de Pádua. Trata-se do 

fenômeno da Bilocação. Bilocação ou Bicorporeidade 

é a capacidade que alguns espíritos mais elevados pos-

suem de estarem em dois ou três lugares ao mesmo 

tempo, em corpo materializado por eles, de forma a se 

tornarem visíveis e tangíveis a outros. Dizem que os 

indivíduos que possuem esse dom são vistos em dois 

ou três lugares por pessoas diferentes, pois são capazes 

de se deslocar em consciência e criar um corpo físico 

em qualquer local que desejarem. Padre Pio por diver-

sas vezes usou esse dom e várias testemunhas confir-

maram a autenticidade do fenômeno. Ele encontrava-se 

simultaneamente em dois ou três lugares. Grandes al-

mas realizam esse prodígio com o intento de estar em 

locais diferentes onde sua presença é solicitada e se faz 

necessária, geralmente por motivo de orientação e cura. 
 

Texto de Hugo Lapa 

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

MENSAGEM RECEBIDA 
 

Recebemos esta mensagem, a qual agradecemos e pu-

blicamos para que os nossos leitores saibam o quanto 

São Pio ajuda as pessoas que a ele recorrem. 
 

.............Desejo relatar um testemunho, que muito pedi 

a São Pai Pio e mais uma vez fui ouvida. 

Em 14/10/12 na PR-180 4 jovens morreram em 

um terrível acidente, mais quatro ficaram feridos, en-
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tre eles um grande amigo Fabiano (24 anos) em estado 

grave correndo risco de morte. O automóvel em que 

estavam pegou fogo, se não fosse um anjo que O Se-

nhor nosso DEUS enviou, que em um ato heróico reti-

rou a tempo todos de dentro do veículo, a tragédia 

poderia ter sido maior.  

O socorro levou cerca de 90 minutos para che-

gar ao local, mais uns 40 minutos até chegar ao hospi-

tal. Fabiano fez a primeira cirurgia no mesmo dia, 

onde foi retirado o baço, um rim, parte do fígado, teve 

fratura exposta na perna esquerda, e outros ferimentos 

menores no restante do corpo, foram longos dias de 

UTI com os médicos informando ele tinha apenas 1% 

de chance de vida, O que podíamos fazer foi feito, ago-

ra só depende dele. Fabiano, entubado, em coma indu-

zido, o sofrimento e a dor dos pais, familiares e amigos 

foi imenso.  

Após passar por vários procedimentos cirúrgi-

cos, finalmente depois de 25 dias de UTI no dia 

08/11/12 recebeu alta e foi para o quarto, e após evo-

luções no dia 16/11/12 começou a receber medicamen-

tos e a se alimentar via oral, agora sim esta mais pró-

ximo o dia de ir para Casa. 

A cada evolução uma comemoração, uma nova 

emoção, as pequenas coisas passam a ter grande im-

portância em nossas vidas. 

Rezamos muito, Fabiano recebeu muitas ora-

ções, de várias pessoas de religiões diferentes, mais 

em uma só fé em nosso DEUS que é fiel, misericordio-

so e nunca se esquece de um filho. 

Em minhas orações pedia a São Pai Pio que in-

tercedesse junto a DEUS nosso Pai pela recuperação 

de nosso Fabiano, que DEUS concedesse ao Fabiano 

uma nova chance. Pedia ao Pai Pio:  

Pai Pio com suas mãos chagadas promova a 

cura do Fabiano, de todas as suas enfermidades, pro-

vocadas no acidente, conceda-nos este milagre.  

Por vezes senti perfumes. 

A oração que eu rezava ao Fabiano varias ve-

zes ao dia era sempre a mesma Salve Rainha. 

Toda nossa Fé em DEUS, em Nossa Senhora e 

em São Pai Pio, recebemos a grande graça. O Fabiano 

está de volta. A recuperação total ainda terá vários 

passos a serem dados, mas a fase mais critica já pas-

sou. 

São Pai Pio seja louvado, glória a DEUS nosso 

Pai. 

Evenice Royer 

Cascavel-PR  

 

 A MAGIA DO NATAL 

 
Que neste Natal, toda a magia guardada duran-

te o ano esteja presente nos corações daqueles que fes-

tejam o amor; 
 

Que este Natal, não seja apenas uma comemo-

ração, mas um início para uma nova vida, de paz, de 

alegria e de muito amor, porque o Natal simboliza no-

va vida, pois comemoramos o nascimento daquele 

que modificou a nossa maneira de ver o mundo e nos 

trouxe o amor e esperança; 
 

Que neste natal, sejam confraternizados todos 

os desejos de um mundo melhor; 
 

            Que neste natal, todos estabeleçam um novo 

vigor de humanidade e que nada seja mais forte do que 

a união todos que brindam o afeto entre si. 
 

            Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! 
 

Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando 

esta frase de São Pio: 
 

“Cristo, conceda-nos conseguir comunicar teu amor 

e anunciar tua divindade pelo exemplo de nossa 

vida e de nossas obras”. 

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

 

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. 

                             

 

Em tempo: Recebemos mais mensagens que publica-

remos na próxima edição. 

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

