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É HORA DE AGRADECER
No dia 8/10/2011, Dom Helio Adelar Rubert,
Arcebispo Metropolitano de Santa Maria, publicou em
A Voz do Pastor: “partilho a bela oração de São Francisco, encontrada na Internet e enriquecida por alguém
com pequenos acréscimos que completam a já tradicional Oração de São Francisco que pode sempre ser
orada por todos”:
Senhor, fazei de mim um instrumento de
vossa paz. E que eu encontre primeiro, em mim, a
harmoniosa aceitação de meus opostos.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Aceitando o ódio que possa existir em mim e compreendendo todas as faces com que o amor pode se expressar.

Faxinal do Soturno – Quarta Colônia
Onde houver trevas, que eu leve a luz. Após
ter passado pelo “vale” e ter aprendido a suportar
todos os obstáculos...
Oh, Mestre.
Fazei que eu procure mais: consolar do que
ser consolado. E que eu saiba pedir e aceitar consolo
quando precisar.
Compreender, que ser compreendido. E me
conhecer antes, para ter melhor compreensão do outro.
Amar que ser amado, podendo me amar, em
princípio, para não cobrar o amor que dou.
Pois, é dando que se recebe. E sabendo receber é que se ensina a doar.

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E
que eu me permita ter domínio próprio para não ofender.

É perdoando que se é perdoado. E não se
perdoa a outro enquanto não há perdão por si mesmo.

Onde houver discórdia, que eu leve a união. E
que eu aceite a discórdia como geradora da união.

E é morrendo que se vive para a vida eterna.
E é vivendo e amando a Deus e a vida, que se perde o
medo de morrer!

Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Podendo, humildemente, encarar minhas próprias
dúvidas.

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE
AGOSTO

Onde houver erros, que eu leve a verdade. E
que a “minha verdade” não seja a única, nem os erros
sejam só os alheios.
Onde houver desespero, que eu leve a
esperança. E possa, primeiro, conviver com o
desânimo sem me desesperar.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E
possa suportar a tristeza, minha e dos outros, sendo
alegre ainda assim.

No mês de agosto, como sempre, São Pio recebeu a visita de muitos devotos que assinaram o livro de
presenças, alem de muitos outros que não registraram a
sua visita. Foram 289 assinaturas de diversos municípios de nosso Estado e de outros Estados.
Nos dias 11 e 25 as celebrações normais que
acontecem todos os 2.º e 4.º domingos, às 15 horas
com a reza do Terço e logo após a Celebração Eucarística.
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No dia 25 as condições climáticas eram muito
adversas. Chovia muito e fazia muito frio. Mesmo assim nos dirigimos até a Ermida, pois uma visita esperava por este momento. Uma senhora, da cidade de
Maringá do Estado do Paraná, veio especialmente para
a celebração. Foi uma celebração muito especial. Ela
mesma conta na seção DEPOIMENTO.

A PALAVRA DO PASTOR
UM MÉDICO QUE FICOU SANTO
Quem é este médico que nos é proposto para
imitação e veneração? É um leigo que fez de sua vida
uma missão vivida em plena autenticidade evangélica.
É um professor universitário que deixou entre seus
alunos uma marca de profunda admiração. É um homem de ciência, célebre pela sua contribuição científica a nível internacional.
Este homem chama-se José Moscati, médico
diretor de clínica, pesquisador, professor universitário
de fisiologia humana e de química fisiológica. “Tomou
suas múltiplas atividades com todo o engajamento que
requer a delicada profissão de leigo médico. Sob este
ponto de vista Moscati é um exemplo, não somente a
ser admirado, mas a ser seguido, sobretudo pelos representantes sanitários. Ele representa um exemplo até
para os que não partilham de sua fé” (João Paulo II, o
Papa que o canonizou).
José Moscati foi o sétimo filho de Francisco e
Rosa. Nasceu na região italiana de Benevento aos 25
de julho de 1880.
Após os estudos primários, José entrou no Liceu Clássico, no qual prestou vestibular em 1897. Dois
meses após ter iniciado seus estudos de medicina, o
jovem estudante é atingido por um grande luto, que
marcará profundamente sua vida: seu pai Francisco,
após uma hemorragia cerebral, morre aos 21 de dezembro de 1897.
No ambiente universitário, Moscati se distingue pelo seu cuidado e empenho. No dia 4 de agosto de
1903, obtém com louvores seu Doutorado de Medicina,
com tese sobre a urogênese hepática.
Em 1901, com 31 anos, o doutor Moscati é
aprovado no concurso de Colaborador ordinário dos
Hospitais Reunidos. No mesmo ano lhe é atribuído o
Doutorado em Química Fisiológica.

voção os últimos sacramentos, ela diz aos filhos que se
ajuntaram ao seu redor: “Meus filhos, morro contente.
Fujam do pecado que é o maior mal da vida”.
As doenças e misérias físicas e espirituais estarão sempre presentes nas preocupações de Moscati,
pois os doentes – ele dirá – “são a imagem de Jesus
Cristo, almas imortais, divinas, que temos o dever urgente de amar como a nós mesmos, segundo o Evangelho”.
Nos seus escritos, José Moscati manifesta suas convicções, especialmente quando escreve aos seus
colegas: “A dor não deve ser tratada como uma vacilação ou uma contração muscular, mas como o grito de
uma alma ao qual um outro irmão, o médico, acorre
com ardor e caridade”. Em outra ocasião deixou escrito
a uns colegas médicos: “Lembrem-se que, ao optar
pela medicina, vocês tomaram a responsabilidade de
uma missão sublime. Com Deus no coração, perseverem, praticando os ensinamentos de seus pais, o amor e
a compaixão pelos que sofrem e com uma fé e um entusiasmo surdos aos elogios e às críticas”.
O renome de Moscati, como professor e médico, aumentava com sua fama. Todos falavam de suas
aulas, de suas qualidades de discernimento, de seu trabalho com os doentes. O conselho de administração o
nomeará, em 1919, Diretor da Sala III dos Homens, no
Hospital dos Incuráveis. No hospital os sucessos não
lhe diziam respeito mas concerniam exclusivamente os
doentes pelos quais ele se empenhava e trabalhava com
todo afinco.
No dia 12 de abril de 1927, Terça-Feira Santa, o professor Moscati, após ter participado da Missa,
como todos os dias, e de ter recebido a Eucaristia, passou a manhã no hospital. Ao voltar para casa e tomar a
refeição, como de costume, se ocupou dos pacientes
que vinham consultá-lo em casa. Por volta das 15 horas, teve um mal-estar e se sentou no sofá e ali mesmo
expirou serenamente, com 46 anos de vida. Moscati
fora um médico leigo que tinha cumprido sua missão
na Igreja e no mundo. Beatificado por Paulo VI em
1975, foi declarado santo por João Paulo II em 1987.
São José Moscati, rogai por nós e por todos os médicos!
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS.

Sua mãe morre no dia 25 de novembro de
1914. Antes de expirar, tendo recebido com muita de2

CAMINHANDO COM SÃO PIO
Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a
vida e obra do Padre Pio.
Nesta edição vamos continuar conhecendo um pouco
mais sobre a sua biografia e sua história.
Um segundo acontecimento, logo após o primeiro, mas também antes que Francesco ingressasse
aos capuchinhos. É mais difícil falar deste, porque com
relação a ele, o padre foi sempre bastante reservado.
Disse e escreveu unicamente o essencial, porque para
ele era um acontecimento bastante particular, “uma
grande missão”. Mas nunca especificou do que se tratava. “Uma missão grandiosíssima, importante somente para Ti e para mim”. Escreveu isso em uma
oração pessoal. Talvez, algum sinal; um exemplo foi a
grande insistência com que pediu aos superiores de ser
indicado para o ministério da confissão.
Estas são as duas visões que deram sinal profundo na vida de Padre Pio. Na sua luta contra Satanás revivia, sempre, aquele confronto com o gigante. E
tem sempre presente “a missão grandiosíssima” que o
Senhor lhe havia mostrado; será uma recordação que o
suportará na dura luta da longa vida, por causa do atroz
sofrimento, como os estigmas, nas ocasiões de calúnia
e dos endossos canônicos: oferecia tudo ao Senhor
como execução daquela missão. Será esse o segredo de
sua inalterada serenidade?
Realismo e esperança. Foi como escreveu para
duas filhas espirituais, Maria Garzani e Raffaela Cerase.
“Não tema perseverar na tempestade, pois o
pequeno barco do teu espírito não andará mais submerso. O céu e a terra mudarão, mas a palavra de
Deus que assim assegura a quem obedece cantar a
vitória, não mudará, permanecerá sempre escrita no
indelével livro da vida: Eu existirei sempre” (Ep. III)
“Temos sempre diante dos olhos que a Sua
terra é um lugar de combate e que no paraíso se reservará a coroa; que aqui é um lugar de prova e o
prêmio se reserva lá em cima; que aqui estamos em
exílio e a nossa verdadeira pátria é o céu e que necessita de contínua aspiração. Portanto, vivamos com a
fé, a esperança firme e com ardente afeto até que saiamos vitoriosos, para poderemos um dia, quando
Deus desejar, habitarmos com Ele” (Ep. II).

AS LUTAS DO PADRE PIO COM O DEMÔNIO.
O demônio após ter sido expulso do paraíso por
São Miguel e seu anjos e sendo precipitado na terra
(Apocalipse 12, 7-12) continua existindo; o seu papel
ativo, não pertence ao passado e nem é uma fantasia
popular. O diabo continua ativo hoje mais do que nunca, induzindo os homens ao pecado e a perdição.
Baudelaire afirmava justamente que a principal
atividade de Satanás, nos tempos de hoje é fazer com
que as pessoas não acreditem na sua real existência e
assim não rezem e nem peçam a proteção do alto. Com
o caminho livre o inimigo faz desastres na humanidade
sem ser percebido e combatido. Mas Deus na sua infinita Misericórdia fez com que ele se mostrasse ao
mundo revelando suas táticas de ataque sobre o homem como aconteceu com o padre Pio e outros santos.
Pe. Pio travou “duros combates” em toda sua
vida, mostrando a humanidade o poder dado por Jesus aos sacerdotes em seu ministério sacerdotal sobre
o inimigo, principalmente no sacramento da Confissão, na Santa Missa, nos exorcismos libertando as
pessoas do inimigo. Tais batalhas foram brigas sangrentas, como foi escrito em muitas cartas que Pe. Pio
enviava aos seus diretores espirituais.
As lutas entre Padre Pio e Satanás ficaram
mais duras quando Padre Pio livrou as almas possuídas pelo Diabo. Mais de uma vez, falou ao Padre Tarcísio de Cervinara que, antes de ser exorcizado, o Diabo gritava: "Padre Pio você nos dá mais preocupação
que São Miguel" e também: "Padre Pio, não aliene as
almas de nós e nós não o molestaremos".
"O diabo submeteu Padre Pio à tentações em
todos os sentidos.
Padre Agostino confirmou que o diabo apareceu a ele de diferentes formas: "O diabo apareceu como meninas jovens que dançavam nuas, em forma de
crucifixo, como um jovem amigo dos monges, como o
Pai Espiritual, como o Padre Provincial, como Papa
Pio X, como o Anjo da Guarda, como São Francisco e
como Nossa Senhora. O diabo também apareceu nas
suas formas horríveis, com um exército de espíritos
infernais. Às vezes não havia nenhuma aparição, mas
Padre Pio estava ferido, ele era torturado com barulhos ensurdecedores, cuspido etc.

3

Padre Pio teve sucesso livrando-se destas agressões ao invocar o nome de Jesus.

DEPOIMENTO

Uma noite de verão em que ele não conseguia
dormir por causa do grande calor ouviu o barulho dos
passos de alguém, que no quarto vizinho, caminhava
para lá e para cá. "O pobre Anastásio não pode dormir
como eu.", pensou Pe. Pio. " Quero chamá-lo, pois,
pelo menos conversamos um pouco ". Ele foi até a
janela e chamou o confrade mas sua voz permaneceu
presa na garganta: no parapeito da janela vizinha, um
monstruoso cão se apoiava. Assim contava o próprio
Pe. Pio: “Vi horrorizado entrar pela porta um enorme
cão feroz de cuja boca saia muita fumaça. Eu caí de
bruços na cama e ouvi o que ele dizia: “é este, é este!”. Ainda naquela posição vi a fera pular sobre o parapeito da janela e de lá lançar-se sobre o telhado da
frente para em seguida desaparecer.

Conheci Padre Pio em 2007 através de um santinho
que ganhei de um amigo do meu filho. Passei a rezar
todas as noites, conquistada pela frase que trazia:
“Deus nunca me negou um pedido.”

Amor pela Santíssima Virgem
Toda sua vida não foi outra coisa que uma continua oração e penitência, aquela do Rosário sua
predileta oração assim como de muitos Papas principalmente João Paulo II, este consagrado a Maria (Totus
Tus - todo teu). Com esta oração não impedia que semeasse a seu redor felicidade e grande alegria entre
aqueles que escutavam suas palavras, que eram cheias
de sabedoria ou de um extraordinário senso de humor.
Através de suas cartas, ao confessor se descobrem indescritíveis e tremendos sofrimentos espirituais
e físicos, seguidos de uma felicidade inefável derivada
de sua íntima e continua união com Deus.
Chegava a padre Pio uma multidão de peregrinos de todo o mundo e, além disso, recebia numerosas
cartas pedindo oração e conselho. O Papa João Paulo
II, em 1947, quando era um sacerdote recém ordenado
foi visitar ao padre Pio e ficou profundamente impressionado por sua santidade.
Já sendo Papa visitou sua tumba.
(continua no próximo número)
Esta matéria foi extraída da internet, no sítio eletrônico:
http://padrepio.catholicwebservices.com

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

Rezava sempre, mas não conhecia a história maravilhosa e milagrosa deste Santo que agora é tão nosso
amigo.
Neste ano, em 2013, uma amiga, emprestou-me um
livro: ”Santo Padre Pio O Santo do Terceiro Milênio”.
Um livro que nos transformou em devotos oficiais do
Santo Padre Pio. Amigos de verdade deste Santo que
nos emocionou com seus milagres.
Por uma serie de motivos resolvi ir à Ermida de São
Pio.
Os caminhos que me levaram até lá, os momentos maravilhosos que passei, os anjos que me foram enviados,
depois contarei numa longa história.
Vou agora, apenas transcrever o email que passei, para
minha família após participar da santa missa na Ermida:
“Meus queridos, a missa na Ermida de São Padre Pio,
foi uma das cerimônias mais emocionantes que participei”.
A hora que entrei na Capela, e vi o Padre Pio, olhando
para mim, fiquei parada e chorando de emoção, foi
lindo e forte demais. E de cada lado do altar, Santa
Teresinha e Nossa Senhora Aparecida!
Na capela que costuma ficar lotada, hoje por causa do
frio intenso e da chuva, estávamos em 12, os 12 apóstolos. Melhor ainda, missa especial.
O Padre Jerônimo um abençoado conversou muito
comigo, rezamos o terço fez o pedido especial para
você Marcio durante a missa, eu fiz a primeira leitura
e ele no final da missa, pediu ao Santo Padre Pio que
intercedesse por nós.
Agradeci muito a Deus por nos ter dado esta divina
oportunidade Santo Padre Pio, nosso amigo, curando e
abençoando o Marcio.
Que o Santo Padre Pio sempre os abençoe e esteja conosco para a CURA TOTAL DO MARCIO. NÓS
CREMOS
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Temos certeza que através do Santo Padre Pio,
com esta mensagem tão direta, Jesus nos concederá a
graça do Marcio curado e abençoado para viver com
saúde a vida feliz que Deus lhe deu!
Amém! Amém!Amém!
PS: O primeiro exame do Marcio após esta data mostrou melhoras incríveis, dignas de milagre.
Terezinha Rosa

***********************************
10 dos 12 participantes na celebração do dia 25 na Ermida

Agora, vou transcrever o email que passei a minha
querida amiga Beatriz, que com seu marido Osvaldo,
me acolheram em Faxinal do Soturno na visita a Ermida de São Pio:

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

"O coração do nosso Divino Mestre não tem lei
mais agradável do que a da docilidade,
da humildade e da caridade."

Querida Beatriz.
Mais uma inacreditável HISTÓRIA do nosso amado
Santo Padre Pio:
Eu havia pedido para o Padre Pio e Jesus irem
cuidar do Marcio, quando me veio o uma visão dos 3
na mesa e o Marcio queimando o dedo. Aí o padre Pio
dizendo: quando o Marcio queimar o dedo ele estará
curado, eu acreditei e escrevi isto num caderno que
fica perto do telefone.
Hoje, tinha a famosa sopa que aprendi com vocês o brodo com capeletti.
Estava o Marcio e a Carol se servindo, aí o
Marcio: ai, queimei meu dedo!
Eu: Marcio você queimou o dedo, que bom!
Imagina isto!
E comecei procurar o escrito, e falar e só via a
Carol dizendo pro Marcio: não estou entendendo nada
que tua a mãe está falando.
Meu marido entendia menos ainda
Quando mostrei o que estava escrito no caderno:
"O dia que o Marcio queimar o dedo ele está curado" P.Pio
(E do outro lado da folha, as indicações de como eu ir
para Faxinal do Soturno, com seu celular Beatriz!)
Todo mundo ficou arrepiado emocionado, fizemos o nome do Pai agradecemos o Padre Pio dele ser
tão nosso amigo e rezamos a coroinha.

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