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É HORA DE AGRADECER

Faxinal do Soturno – Quarta Colônia
de Souza e Carina Verardo Vieira, receberam o sacramento do Batismo.

É o momento de rezar e agradecer por tudo o
que aconteceu neste ano que está chegando o fim.
Agradecer por tudo de bom que vivemos, agradecer também pelos momentos ruins, pois estes momentos nos aproximaram mais de São Pio, nosso intercessor e através dele nos aproximamos mais de Jesus.
Agradecer pelos dias ensolarados que facilitaram a subida da montanha e pelos dias chuvosos também, pois não nos impediram de subir a montanha e
celebrar.
Agradecer pela 9ª Peregrinação à Ermida que
aconteceu no dia 24 de novembro.

Pe. Roque batizando a Luzia

ATIVIDADES DA ERMIDA NO MÊS DE
NOVEMBRO
No mês de novembro, 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 1.023 assinaturas de diversos municípios
de nosso Estado e de outros Estados.
No dia 10, 2º domingo a reza do terço e logo
após uma celebração especial presidida pelo Padre Roque José Groht, com dois batizados. Sob o olhar constante de São Pio a pequena Luzia Ruviaro da Costa,
filha de José Valmir Silva da Costa e Ana Carla Ruviaro e o pequeno Enzo Vieira de Souza, filho de Rafael

Luzia com os pais.

Fotos do batizado do Enzo não foram publicadas porque não nos foram enviadas.
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No dia 24, 4º domingo, a 9ª Peregrinação à Ermida de São Pio.
Como acontece todos os anos, o quarto domingo do mês de novembro é reservado para a peregrinação à Ermida de São Pio, no alto da montanha na localidade de Cerro Comprido, no município de Faxinal do
Soturno – Quarta Colônia – RS.
Na 9ª Peregrinação em homenagem à São Pio,
mais de 5.000 peregrinos subiram a montanha para
homenagear São Pio de Pietrelcina, agradecer por graças recebidas e solicitar a intercessão deste maravilhoso santo, para os seus males do corpo e da alma.
A Ermida fica a 6 km da cidade, no alto do Cerro Comprido a 528 m acima do nível do mar. É um
local de exuberante beleza e de clima ameno, e que
transmite muita paz aos visitantes.
Muitos peregrinos percorreram os 6 km a pé,
numa caminhada de duas horas de oração e reflexão.
Às 10 horas, a celebração eucarística foi presidida pelo Pe. Jerônimo José Brixner, que é o responsável pelo atendimento religioso da Ermida e concelebrada pelo Pe. Vanderlei Luiz Cargnin. Participaram
diversos ministros e a animação foi do Coral Santa
Cecília.

No almoço os peregrinos saborearam um suculento churrasco campeiro na sombra do lindo bosque
que circunda a Ermida, numa grande confraternização,
fortalecendo e formando amizades.

Às 15 horas aconteceu a celebração eucarística
da saúde, presidida pelo Pe. Vanderlei Luiz Cargnin e
concelebrada pelo P. Jerônimo José Brixner. Foi um
momento muito emocionante com a benção da saúde,
um momento de muita fé, de súplica e de agradecimento.
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Retomando o tema do perdão dos pecados no
batismo, o Santo Padre acrescentou outro assunto: o
"poder das chaves", símbolo bíblico da missão que
Jesus deu aos Apóstolos. "Em primeiro lugar, temos
que nos lembrar de que o protagonista do perdão dos
pecados é o Espírito Santo", recordando que o Cristo
Ressuscitado, soprou sobre os Apóstolos e disse: ‘Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados,
ser-lhes-ão perdoados; a quem os não perdoardes, serlhes-ão retidos’. Jesus, transfigurado em seu corpo,
disse o papa, já é o homem novo, que nos oferece os
dons da Páscoa, o fruto da sua morte e ressurreição: a
paz, a alegria, o perdão dos pecados, a missão, mas,
acima de tudo, o Espírito Santo, que é a fonte de tudo
isso. O sopro de Jesus, transmite a vida nova regenerada pelo perdão... O Messias, no entanto, realiza antes
outro gesto: "mostra as feridas nas suas mãos e no seu
lado", feridas que "representam o preço da nossa salvação". É através das chagas de Cristo que o Espírito
Santo traz o perdão de Deus, diz o papa. A partir daí,
esse poder passa para os Apóstolos.

A devoção a São Pio tem se propagado rapidamente e a cada ano aumenta a participação de peregrinos, numa demonstração de que o exemplo deixado
pelo Frei Padre Pio cativa e estimula a todos na busca
do reino de Deus e com ele aprendemos que o Reino
não era só futuro e por isso precisamos fazer acontecer
em cada dia da nossa vida.

A PALAVRA DO PASTOR
TODOS PRECISAMOS DO PERDÃO DE DEUS
Preparando-nos para o Natal, lembramos que o
papa Francisco, numa Audiência Geral, voltou a reafirmar um dos seus conceitos mais caros: a infinita
misericórdia de Deus, que não se cansa de oferecer
aquele perdão de que, como cristãos, todos nós precisamos constantemente. Até mesmo o papa precisa receber o abraço reconciliador de Deus. "O Papa também
se confessa a cada duas semanas, porque também é um
pecador", afirmou.

Por este motivo, é dito que a Igreja é "a depositária do poder das chaves". Depositária e não dona,
precisa Francisco, no sentido de que a Igreja "é a serva
do ministério da misericórdia e se alegra todas as vezes
que pode oferecer esse presente divino". Desta forma,
"Jesus nos chama a viver a reconciliação na dimensão
eclesial, comunitária". A Igreja, portanto, "que é santa
e sempre necessitada de penitência", nos acompanha
no nosso caminho de conversão durante toda a vida.
Mas nem todos percebem hoje essa "dimensão
eclesial do perdão", observa o Sucessor de Pedro, porque estão cegados pelo "individualismo" e pelo "subjetivismo" que assola os próprios cristãos. É verdade: o
perdão de Deus a cada pecador arrependido ocorre em
uma dimensão íntima e pessoal, "mas o cristão está
ligado a Cristo e Cristo está unido à Igreja". Assim,
para os cristãos, há "um presente a mais", e, ao mesmo
tempo, um "esforço a mais": o de passar "humildemente pelo ministério da Igreja".
Neste sentido, o sacerdote se torna uma "ferramenta para o perdão dos pecados". O padre confessor
que, como todos os outros, "é um homem que precisa
de misericórdia", se torna verdadeiramente um "instrumento da misericórdia" que nos é dada pelo "amor
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sem limites de Deus Pai". Não tem fundamento a teoria
daqueles que evitam o sacramento da reconciliação
porque se confessam "diretamente com Deus": "Deus
sempre escuta", diz o papa, mas é no confessionário
que "ele envia um irmão para trazer o perdão em nome
da Igreja". O confessor "ouve as coisas que eu lhe digo, me aconselha e me perdoa".

Dom Giuseppe Orlando, alguém que sempre voltava lá, já preso ao lugar, disse poucas palavras: “A
sua Santa Missa é um mistério incompreensível”. À
luz daquilo que é dado como verdade, podemos afirmar
que com a sua ordenação sacerdotal, a Missa de Padre
Pio era verdadeiramente um reviver da Paixão de Cristo.

Por outro lado, o sacerdote é chamado a realizar
um "serviço" como "ministro de Deus". Uma tarefa
extremamente "delicada", observa o papa, que "exige
que o seu coração esteja em paz, que ele não maltrate
os fiéis, mas seja leve, benevolente e misericordioso,
que saiba semear esperança no coração". Acima de
tudo, ele deve ser "consciente de que o irmão ou irmã
que se aproxima do sacramento da reconciliação está
procurando o perdão...os fiéis têm direito de encontrar
nos sacerdotes os servos do perdão de Deus" (cf. ZENIT, out. 2013).

O Segundo é na direção da Ladeira Castello há
uma velha “pequena torre”. Ela poderia testemunhar a
solicitude orante daquele homem: muita oração, muita
união com seu Senhor.

+ 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 continuar conhecendo um pouco
mais sobre a sua biografia e sua história.
(continuação)

Os refúgios do Padre Pio em Pietrelcina.
Pode-se dizer que em Pietrelcina, no trecho de
sua casa, havia três centros entre os quais dividia seu
tempo.
O primeiro centro era a pequena Igreja de
Sant’Anna. Era neste lugar que celebrava a Missa,
que poderia durar quatro horas e que, por sua extensão, era propositalmente evitada por muitos. Foi o primeiro e principal lugar freqüentado por Padre Pio, que
aos poucos começamos a compreender.
A Missa de Padre Pio, todos corriam para poderem assisti-la; ela não era semelhante a nenhuma
outra Missa; diferente de todas.

O Terceiro é um olmo (tipo de árvore) no alto
da colina de Piana Romana, um pouco distante da casa
dos Forgione. Lá, o pequeno Francesco já se refugiava
para rezar e estudar quando era pequeno, à sombra
daquela árvore. Neste local o sacerdote também passava longas horas de oração, de meditação da Paixão do
Senhor, tanto que seus familiares, sabendo ser um local muito importante, construíram lá uma pequena cabana com uma cama de palha que pudesse ficar até a
noite, durante sua estadia.
Os Estigmas invisíveis.
Durante seu primeiro ano de ministério sacerdotal, em 1910, enquanto rezava embaixo do olmo,
Padre Pio recebeu os estigmas invisíveis. Em recordação a este fato é que se construiu naquele local uma
capela.
Em uma carta que escreve a seu diretor espiritual os descreve assim: "Em meio das mãos apareceu
uma mancha vermelha, do tamanho de um centavo,
acompanhada de uma intensa dor. Também sob dois
pés sinto dor".
Estas dores na mãos e nos pés do padre Pio, são
os primeiros indícios dos estigmas que foram invisíveis
até o ano de 1918. Uma vez a dor que o padre Pio experimentou foi tão aguda, que sacudiu as mãos, as
quais sentia que lhe queimavam.
Este tempo em seu povoado natal foi um período de grandes combates espirituais com o demônio,
mas também de grandes consolos através de êxtase e
fenômenos místicos, tanto interiores como exteriores,
espirituais e físicos.
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O demônio aparecia-lhe de distintas maneiras.
Algumas vezes até na aparência de animais, de mulheres bailando danças impuras, de carcereiros que o
açoitavam e inclusive sob a aparência de Cristo Crucificado, de seu Anjo da Guarda, São Francisco de
Assis, a Virgem Maria, também sob a aparência de
seu diretor espiritual, seu provincial, etc... Mas depois
destes assaltos do demônio, era consolado com êxtases e aparições de Jesus, a santíssima Virgem Maria,
seu Anjo da Guarda, São Francisco e outros santos.

ram anos caracterizados por um cotidiano em que se
alternavam as visões diabólicas e os estados de doçura.
Resistiu a tudo isso até 17 de fevereiro de 1916,

No dia 12 de agosto de 1912 experimentou pela primeira vez a "chaga do amor". O padre Pio escreveu a seu diretor espiritual explicando-lhe o sucedido:

Amigos - Desejamos a todos um ótimo mês, lembrando

"Estava na Igreja fazendo minha ação de
graças depois da Santa Missa, quando de repente
senti meu coração ferido por um dardo de fogo fervendo em chamas e eu pensei que ia morrer".
Suportou o impacto da perfuração do coração e
quase que uma vez por semana era submetido à flagelação e à coroação de espinhos. Se durante sua infância
e novamente nos anos preparatórios ao sacerdócio, sua
meditação constante era a Paixão do Senhor, que o
fazia derramar muitas lágrimas, agora, não se tratava
somente de meditar o sofrimento de Cristo, mas de
vivê-lo na própria carne. E esse era apenas o início!
Por sete anos, padre Pio permanece fora do
Convento, em Pietrelcina. Naturalmente, esta vida estava em contraste com a regra franciscana e alguns
irmãos frades se queixaram disto. Foi então quando o
Superior Geral da Ordem pediu a Sagrada Congregação dos Religiosos a exclaustração do Padre Pio. Foi
um golpe muito duro para ele e em um êxtase se queixou com São Francisco de Assis.
A Congregação dos Religiosos não escutou a
solicitação do Superior Geral e concedeu que o padre
Pio continuasse vivendo fora do convento, até que estivesse completamente restabelecida sua saúde.

(continua no próximo número)
Esta matéria foi extraída da internet, no sítio eletrônico:
http://padrepio.catholicwebservices.com

**************************************
esta frase de São Pio:

"Peça a Deus para sempre sentir o perfume de
seus ensinamentos”.

**************************************
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.

www.saopio.com.br e pelo email: ermida@saopio.com.br
Nosso contato é pelo sito:

A Voz da Ermida é editada pela Associação São Pio de Pietrelcina.

**************************************
DESEJAMOS A TODOS UM FELIZ NATAL E
UM ANO NOVO REPLETO DE PAZ, AMOR,
SAÚDE COM AS BENÇÕES DE SÃO PIO.

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

Poder celebrar a Missa na Igrejinha de
Sant’Anna, ainda que o enfraquecimento aparente era
tal, a ponto de ter de conseguir permissão para celebrar
a Missa de Maria ou aquela dos falecidos.
A prática de seus deveres, a memória de sua
missão substituíam o esforço do dever cumprido. Fo5

