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Ano X - nº 06 – junho 2013                                                              Faxinal do Soturno – Quarta Colônia 
 

É HORA DE AGRADECER 

 

Bençãos do Senhor 

 
“Agradeço ao Bom Deus por todas as bençãos 

recebidas. Tenho tido muito mais do que pedi ou espe-

rava ter. Deus, em sua infinita misericórdia me deu, e 

continua dando paz, alegria, saúde, amor, coragem. 

Mesmo quando penso que não tenho nada do que que-

ro, aprendi a ver que isso não é ruim, pois o que eu 

quero pode não ser bom para mim”. 

 
                                         Autor desconhecido 

 

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE 

MAIO 

 
 

No mês de maio, como sempre, São Pio rece-

beu a visita de 297 pessoas que assinaram o livro de 

presenças, alem de muitas outras que não registraram a 

sua visita.  

Nos dias 12 e 26, as atividades normais com a 

reza do terço e a celebração Eucarística.  

 

A PALAVRA DO PASTOR 

 
A FOFOCA E A DIFAMAÇÃO 

 

O Papa Francisco está surpreendendo o mundo 

com suas pregações abordando assuntos práticos, con-

cretos e bem fundamentados. 

No dia 19 de maio último em sua exortação 

destacou que a fofoca e a inveja fazem muito mal à 

comunidade cristã e não se pode  dizer somente a parte 

que nos convém.  

O Papa Francisco faz sua reflexão partindo do 

episódio em que Pedro tinha se metido na vida de outro 

discípulo. Pedro se fez de “bisbilhoteiro”, como se diz 

vulgarmente. O Papa comentou: “Como se fofoca na 

Igreja! Quanto fofocamos, nós cristãos! A fofoca é 

precisamente esfolar-se. É maltratar-se mutuamente. 

Como se se quisesse diminuir o outro. Em vez de eu 

crescer, faço que o outro seja diminuído e me sinto 

bem. Isso não está bem! Parece agradável fofocar... 

Não sei porque, mas a pessoa se sente bem. Como uma 

bala de mel! Você come uma – Ah, que bom! – E de-

pois outra, outra, outra, e ao final fica com dor de bar-

riga. E por quê? A fofoca é assim: é doce no começo e 

depois acaba contigo, acaba com a tua alma!  

As fofocas são destrutivas na Igreja, são destru-

tivas... É um pouco como o espírito de Caim: matar o 

irmão, com a sua língua; matar o seu irmão! 

Seguindo este caminho, - disse, - nos transfor-

mamos em cristãos de boas maneiras e maus hábitos”.  

Mas como é que a fofoca se apresenta? O Papa 

Francisco afirmou que fazemos três coisas: 1º) Desin-

formamos, isto é, falamos só a metade que nos con-

vém. A outra metade não a dizemos porque não é con-

veniente para nós. 2º) Em segundo lugar está a difama-

ção: quando uma pessoa realmente tem um defeito e 

errou. Então contamos... e a fama da pessoa acaba. 3ª) 

A terceira é a calúnia, i. é, dizer coisas que não são 

certas. Isto também é matar o irmão. Todas essas três 

coisas – a desinformação, a difamação e a calúnia – são 

pecados. “Isso é dar um tapa em Jesus na pessoa dos 

seus filhos, dos seus irmãos”.  

Disse ainda o Papa: “A fofoca não te fará bem, 

porque te levará a este espírito de destruição da Igreja. 

‘Siga-me!’ É bonita esta frase de Jesus, que é tão clara, 
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é tão amorosa conosco. Como se quisesse dizer: ‘Não 

façam fantasias, acreditando que a salvação está na 

comparação com os outros ou na fofoca. A salvação é 

ir atrás de mim’. Seguir Jesus! Peçamos ao Senhor que 

nos dê esta graça de nunca meter-nos na vida dos ou-

tros, de nunca nos converter em cristãos de bons cos-

tumes e maus hábitos, de seguir a Jesus, para ir atrás de 

Jesus, no seu caminho. E isso é suficiente!” (Cfr ZE-

NIT, 19/05/2013). 

Na sua homília o Papa Francisco lembrou um 

episódio na vida de Santa Terezinha, que se perguntava 

por que Jesus deu tanto para um e tão pouco para ou-

tro. A Irmã superiora pegou um dedal e um copo e os 

encheu de água. Depois perguntou para a Terezinha 

qual dos dois estava mais cheio. Terezinha respondeu: 

“Ambos estão cheios”. “Jesus, disse o Papa, faz assim 

conosco. Não se importa se você é grande ou se é pe-

queno. Ele está interessado em que você esteja preen-

chido com o amor de Jesus”. 

Que esta mensagem do Santo Padre nos ajude a 

viver a caridade no controle de nossa língua, do pen-

samento, dos julgamentos e da fala. O cristão faz todo 

esforço para não difamar, não caluniar, não julgar, não 

invejar. Assim se constrói a paz.    

 

+ 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 continuamos conhecendo algumas his-

tórias dos perfumes do Padre Pio.  

PERFUME DOS CEUS 

Uma senhora contou: - Meu marido acidentou-se com 

o seu carro e foi transportado para o hospital em Taran-

to, com perigo de perder a vida. Os médicos disseram 

que não tinham nenhuma chance para salvá-lo. Nor-

malmente, quando eu vinha visitá-lo, eu parava e reza-

va na frente de um monumento a Padre Pio, no jardim 

do hospital. 

Um dia, o "Santo" fez-me cheirar um perfume maravi-

lhoso de lírios e me fez entender que minhas súplicas 

tinham sido ouvidas. Daquele momento em diante as 

condições de meu marido melhoraram e ele começou a 

recuperar-se completamente. 

COM AS BÊNÇÃOS DE PADRE PIO 

Um cavalheiro de Toronto contou: - Em 1947 minha 

esposa que tinha adoecido seriamente, foi hospitalizada 

em Roma, para enfrentar uma séria cirurgia. Eu parti 

para San Giovanni Rotondo e lá me confessei com Pa-

dre Pio e, depois de receber a absolvição, falei com o 

padre sobre a condição de saúde de minha esposa. En-

tão 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 inalado 

quando estava próximo a Padre Pio. Eu estava confian-

te. Minha esposa foi operada e a operação que era peri-

gosa estava terminada com sucesso. Eu lhe contei a 

maravilhosa experiência que eu tinha tido, e juntos, 

agradecemos a Padre Pio. 

VIAGEM A SAN GIOVANNI ROTONDO 

Um casal de noivos que morava na Inglaterra teve que 

tomar uma séria decisão. Do ponto de vista humano a 

situação parecia desesperadora. O que fazer?  

Alguém falou para eles sobre Padre Pio. Eles escreve-

ram para Padre Pio, mas não tiveram nenhuma respos-

ta. Então eles decidiram ir a San Giovanni Rotondo, 

para falar diretamente a Padre Pio. Da Inglaterra para 

Puglia (Itália), a viagem era longa! Eles passaram a 

primeira noite em Berna e se perguntaram se valia a 

pena continuar. 

Eles pensaram: "Vamos supor que o Padre não nos 

receba!" De noite, eles estavam conversando e estavam 

tristes, em um pequeno quarto de hotel de última cate-

goria que tinham reservado para economizar dinheiro. 

Era inverno e estava nevando. Eles estavam desanima-

dos e estavam no ponto decidir que deveriam voltar. 

Mas de repente eles se sentiram um perfume delicioso 

e forte, tão agradável, que lhes confortou. 

A mulher começou a procurar a fonte daquele perfume 

e pensou que algum viajante distraído tivesse esqueci-

do um vidro de perfume no quarto. A procura não teve 

nenhum sucesso! Logo após o perfume ter diminuído, 

o quarto emanou o odor habitual fedorento. Os dois 

viajantes, com curiosidade, questionaram o dono do 

hotel, que não sentiu nenhum perfume. Na realidade 
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foi a primeira vez que os clientes do hotel acreditavam 

ter cheirado um pouco de perfume. Mas essa aventura 

os empurrou na decisão de continuar a viagem. 

Eles chegaram a St. Giovanni Rotondo e se encontra-

ram com Padre Pio. O jovem homem sabia falar italia-

no e disse: - "nós escrevemos para o senhor, mas o 

senhor não nos respondeu... " – Por que isto? Por que 

você está me falando que eu não lhe respondi?  Naque-

la noite no hotel suíço, você não sentiu o cheiro de 

qualquer coisa?... Com poucas palavras, Padre Pio re-

solveu as dificuldades deles. Os dois jovens estavam 

felizes e cheios de gratidão. Eles entenderam então, 

que o perfume que eles tinham sentido no quarto do 

hotel era o perfume do Padre Pio. 

AQUELA FRAGRÂNCIA CELESTIAL 

Um cavalheiro conheceu Padre Pio por umas séries de 

coincidências estranhas. Ele contou: 

"Na primeira vez, eu ouvi alguém que falou sobre esse 

religioso extraordinário, após a guerra. Um amigo meu, 

conheceu bem o Padre, ele falou com entusiasmo sobre 

ele. Eu pensei que ele estava exagerando ao falar sobre 

ele desse modo. Minha primeira reação era de indife-

rença e incredulidade, especialmente quando meu ami-

go me falou sobre o fenômeno dos perfumes de Padre 

Pio, que muitas pessoas disseram ter sentido, em luga-

res muito distantes do religioso. 

Frequentemente, estes fatos estranhos começaram tam-

bém a acontecer para mim. De repente eu senti um 

intenso perfume de violetas em lugares incomuns onde 

era impossível achar flores. Meu pensamento foi para 

Padre Pïo, mas eu me rebelei e falei que elas eram su-

gestões da minha mente. Um dia o fenômeno também 

aconteceu enquanto eu estava de férias com minha 

esposa. Eu tinha ido para a estação para enviar uma 

carta, e naquele lugar que normalmente não é perfuma-

do eu senti aquele perfume inconfundível de violetas. 

Enquanto eu estava refletindo sobre aquele fato, minha 

esposa disse: "Mas de onde vem este perfume? "Você 

pode senti-lo? Eu exclamei maravilhado. Então eu lhe 

contei sobre Padre Pio, e sobre as discussões com meu 

amigo, e sobre o perfume que me perseguiu por muito 

tempo. "Se eu fosse você", - disse minha esposa - "eu 

partiria imediatamente para San Giovanni Rotondo." 

Um dia depois nós estávamos em viagem. Quando es-

távamos em frente ao padre, ele disse: "Ah, aqui está 

nosso herói; com muito esforço eu o fiz chegar aqui". 

Naquele mesmo dia eu tive a possibilidade de falar 

com ele, e daquele momento em diante a minha vida 

estava mudada. 

Esta matéria foi extraída da internet, no sítio eletrônico:  

http://padrepio.catholicwebservices.com  

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

MENSAGEM RECEBIDA 
 

Recebemos mensagem de uma pessoa da cidade 

de Petrópolis - Rio de Janeiro, solicitando orações para 

São Pio interceder por ela e seus familiares.  

 

Informamos que colocamos seus nomes no 

Banco de Intenções da Ermida. Certamente São Pio 

acolherá todas as preces e olhará com muito carinho 

por todos. 

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

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 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 Pietrelci-

na.    
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