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É HORA DE AGRADECER
Mais um ano se passou desde o dia 23 de abril
de 2012. Data de aniversário de morte (dois anos) do
Pe. Bernardino Trevisan, que foi o mentor espiritual da
devoção a São Pio e o grande responsável pela condução das atividades da Ermida durante 7 anos, de 2004 a
2011.
Por isso, é hora de agradecer a Deus e a São Pio
por este grande sacerdote, que até os seus últimos dias
de vida foi incansável, apesar da idade avançada, pela
causa da Ermida de São Pio.
É hora de agradecer pelo exemplo de desprendimento, de alegria, de generosidade, de devoção e
dedicação que o Pe. Bernardino nos deixou.

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE
ABRIL
No mês de abril, como sempre, São Pio recebeu
a visita de 429 pessoas que assinaram o livro de presenças, alem de muitas outras que não registraram a
sua visita.
Nos dias 14 e 28, as atividades normais com a
reza do terço e a celebração Eucarística.

A PALAVRA DO PASTOR
SOLIDARIEDADE
O que significa solidariedade? Significa dar-se as
mãos, ajudar-se, unir-se, somar forças. Isto em muitos
aspectos. Por exemplo, com a Tragédia de Santa Maria,

Faxinal do Soturno – Quarta Colônia
solidariedade implica consolo, escuta, oração, palavras
de ânimo, enxugar as lágrimas, estar ao lado, ajudar,
dar esperança, caminhar junto, buscar a justiça, compreender, não julgar, não condenar, perdoar, buscar a
auto estima, superar, etc.
O sentido de solidariedade é muito concreto e
amplo. Certamente já fizemos muitas vezes na vida
esta experiência de amor concreto e de fé.
Em nosso Estado do Rio Grande do Sul, por vários anos, estamos exercitando a solidariedade com
Moçambique na África. Esta solidariedade se concretiza, anualmente, na Festa de Pentecostes com uma coleta financeira em nossas igrejas e comunidades. Este
ano será nos dias 18 e 19 de maio. A finalidade é ajudar aos missionários na evangelização. Os resultados
são muito animadores.
Com a realização da Semana Missionária, 16 até
20 de julho, e da jornada Mundial da Juventude no Rio
de Janeiro nos dias 23 a 28 de julho, a Assembleia dos
Bispos nos solicita, através da presidência, mais um
esforço de solidariedade em maio:
“A 51ª Assembleia Geral da nossa Conferência
Episcopal, em Aparecida – SP, de 10 a 19 de abril de
2013 contemplou, com especial atenção, o tema da
Jornada Mundial da Juventude que acontecerá nos dias
23 a 28 de julho no Rio de Janeiro, com a presença do
Papa Francisco e de milhares de Jovens do Brasil e de
todo o mundo.
O Papa Bento XVI, na missa de encerramento
da JMJ em Madri 2011, confiou-nos o cuidado da Cruz
Peregrina e do Ícone de Nossa Senhora, para serem
levados pelos jovens às nossas igrejas particulares como um grande convite à conversão. São muito edificantes os testemunhos advindos de todos os lugares
que acolheram essa peregrinação. O próximo aconte1

cimento será a Semana Missionária que antecede imediatamente a Jornada.
Para ajudar a fazer frente às despesas das Dioceses, Prelazias, da CNBB e da Arquidiocese do Rio de
Janeiro, aprovamos, no dia 17 de abril de 2013 (cf. Ata
nº 07), uma coleta nacional, a realizar-se em todas as
missas e celebrações nos dias 25 e 26 de maio, Solenidade da Santíssima Trindade. O valor arrecadado será
assim distribuído: 50% para a Arquidiocese do Rio de
Janeiro; 30% para as Dioceses e Prelazias; 10% para o
encontro Mundial dos Jovens Universitários que acontecerá em Belo Horizonte - MG e 10% para a nossa
Conferência para cobrir os gastos com a Peregrinação
da Cruz e do Ícone de Nossa Senhora”.
Agradecemos aos irmãos pelo imprescindível sinal de colaboração e solidariedade. Tudo isto será para
a glória de Deus e investimento na prioridade da juventude na Arquidiocese de Santa Maria e Brasil. Temos
certeza que Deus não se deixa vencer em generosidade
e nos prodigalizar em sua providência.
Neste Domingo celebra-se também a festa de
Santo Ivo, patrono dos advogados e serventuários da
Justiça. Segunda-feira, dia 20 de maio, às 9 horas, teremos a Santa Missa transmitida pela Rede Vida de TV
diretamente do Santuário Basílica de Nossa Senhora
Medianeira. Todos estão convidados.
+ 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.
Nesta edição vamos conhecer algumas histórias dos
perfumes do Padre Pio.
OSMOGENESIA, CARISMA DE SANTOS:
A osmogenesia é um carisma possuído por alguns Santos. Tal carisma, em algumas circunstâncias, permite
que se percebam, à distância, perfumes particulares.
Tais perfumes são definidos como odores de santidade.
O Padre Pio chegou a manifestar tal carisma e esses
fenômenos foram tão freqüentes que as pessoas comuns ficaram admiradas e definiram o fenômeno como
“Os Perfumes de Padre Pio”. O perfume emanava de
seu corpo e também dos objetos que ele tocava e também de suas vestes. Em outras ocasiões, o perfume fora
percebido nos lugares onde ele passava.

Um dia, o médico de costume, retirou do tórax do Padre Pío um, curativo composto de bandagens (gazes)
que foram utilizadas para estancar o sangue. O médico
guardou os curativos em um estojo, para ser levado a
um determinado laboratório localizado em Roma, para
que fossem analisados por meio de testes laboratoriais.
Durante a viagem, um Oficial e outras pessoas que
estavam na mesma viagem, sentiram o perfume do
Padre Pio.
Nenhuma daquelas pessoas sabia que o médico possuía
em seu bolso os curativos, contendo o sangue do Padre
Pio. O médico conservou aqueles curativos no seu estojo, e o estranho perfume impregnou por longo tempo
o estojo, tanto que os pacientes que foram visitados
pediram explicações a respeito de tal perfume.
DE REPENTE, A FRAGRÂNCIA
O Frade Modestino contou em certa ocasião:
"Era uma vez, em que me encontrei de férias em San
Giovanni Rotondo. Na manhã, me apresentei na Sacristia, a fim de celebrar a Missa com Padre Pio, e outros
frades discutiam a fim de ter este privilégio. O Padre
Pio interrompeu aquela discussão e disse: - “Na Missa,
que servirá comigo é ele” – e terminou por me indicar.
Ninguém disse mais nada.
Acompanhei o Padre até o altar de São Francisco, e o
ajudei a preparar a Santa Missa em absoluta concentração. No momento do "Sanctus" tive um repentino desejo de sentir aquele indescritível perfume, que percebi
muitas vezes quando beijei a mão do Padre Pio. O desejo me foi concedido logo em seguida. O cheiro do
perfume me envolveu e aumentou o odor em demasiado. Não conseguia respirar normalmente. Tive que me
apoiar no balaústre, com a mão para não cair. Estando
a ponto de desmaiar, quando pedi ao Padre Pio para me
socorrer e evitar essa cena na frente de tantas pessoas.
Naquele preciso instante o perfume desapareceu.
Ao fim da tarde, acompanhei o Padre ao seu quarto, e
pedi a ele explicações sobre o ocorrido, e ele me disse
o seguinte: “Meu filho, não sou eu ou você. É Deus
que atua. Ele deixa sentir este perfume, quando ele
quer e a quem ele quiser. Tudo ocorre segundo o gosto
dele próprio."
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"Eu estava ao lado de um confessionário. Da minha
pequena janela vi que o Padre Pio estava recebendo
uma confissão e no outro lado estava uma senhora.
Enquanto eu aguardava para falar com o Padre, senti
um forte perfume de lírios. Isto foi me transtornando
porque eu nunca tinha acreditado na história dos perfumes. E assim, eu me convenci de que os perfumes do
Padre Pio realmente existiam."
RECUPERAÇÃO MILAGROSA
Uma moça de Bolonha que tinha 24 anos teve um braço fraturado. O mesmo braço tinha sido operado três
anos antes por causa de um acidente sério que aconteceu. Depois de uma nova operação e de um longo e
doloroso tratamento, o cirurgião falou para o pai da
moça que ela não poderia usar mais o braço. Na realidade o braço estava completamente duro por causa da
remoção de uma parte do ombro. Foi feito um enxerto
no osso que não teve sucesso.
O pai e filha estavam aflitos, passando por St. Giovanni Rotondo, Padre Pio os conheceu, ele os abençoou e
declarou: "Acima de tudo nenhum desespero! Confie
em Deus! O braço se recuperará." No final do mês de
julho de 1930, a mulher retornou para Bolonha sem
qualquer melhora em seu braço. Era possível pensar
que Padre Pio estivesse errado? Ninguém pensou, por
meses, no problema. No dia 17 de setembro, o dia das
celebrações dos estigmas de S. Francisco, de repente o
apartamento onde a família vivia estava cheio de um
cheiro delicioso de junquilhos e rosas. Esse fenômeno
durou uns quinze minutos, enquanto todo mundo tentava entender de onde aquele perfume se originava.
Daquele dia em diante, a menina começou a usar o
braço novamente. Uma nova radiografia no braço mostrou que o osso e as cartilagens estavam completamente consolidados, recuperados.

confessar, e me dê a absolvição" - eu lhe falei asperamente, e ele respondeu severamente ,também: "Vá
embora, eu disse." E eu fui embora.
Eu saí da pequena Igreja e fui para o hotel. Minha esposa, que me tinha visto sair da Igreja daquele modo,
encontrou-me no hotel e perguntou: o que aconteceu?
O que você está fazendo?" - Ela queria saber. "Eu vou
arrumar a mala e ir embora", eu respondi. Mas naquele
momento senti uma nuvem de perfume. Era um intenso
perfume, maravilhoso. Eu estava confuso. Eu me tranquilizei no momento e sentia dentro de mim uma grande vontade de ver o Padre Pio. Voltei para vê-lo mais
tarde, mas antes de falar com ele examinei minha
consciência cuidadosamente. Amavelmente Padre Pio
me deu boas-vindas e me concedeu a absolvição."
Esta matéria foi extraída da internet, no sítio eletrônico:
http://padrepio.catholicwebservices.com

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

Que a paixão de Cristo esteja sempre esculpida
na tua mente e no teu coração!

***********************************
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:

UM MARAVILHOSO AROMA
Um homem contou:

ermida@saopio.com.br
A Voz da Ermida é editada pela
Associação São Pio de Pietrelcina.

"... um dia eu decidi seguir a sugestão da minha esposa
para ir ao Padre Pio. Eu não estava participando da
igreja por uns vinte e cinco anos, precisamente no dia
de meu matrimônio. Eu sentia a necessidade de me
confessar, mas assim que eu estive próximo a Padre
Pio, ele me falou bruscamente, sem olhar para mim:
"Vá embora! " - Eu respondi: "Eu estou aqui para me
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