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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Nesta edição, a editoria da Voz da Ermida está usando este espaço para comunicar aos leitores que o mês
de novembro foi atípico, devido à instabilidade do clima, principalmente pelas grandes chuvas ocorridas durante o
mês de outubro. Esta situação causou muitos estragos, com deslizamentos e interrupção da estrada de acesso à Ermida.
Por este motivo as atividades religiosas na Ermida foram suspensas desde o dia 10 de outubro. A 11ª Peregrinação em honra a São Pio, que ocorreria no dia 22 de novembro, também foi cancelada.
As atividades retornarão ao normal no mês de dezembro do corrente ano.
Editoria da Voz da Ermida.

CAMINHANDO COM SÃO PIO
Para caminhar com São Pio precisa-se conhecer a
vida e obra do Padre Pio.

O Carisma da Bilocação.
A Bilocação pode ser definida como a presença simultânea de uma pessoa em dois lugares diferentes. Muitos Santos da Igreja católica tiveram o carisma
da bilocação. Padre Pio teve este carisma, na realidade
várias testemunhas oculares o viram em lugares diferentes em bilocação. Existem muitos casos.
Um General Italiano do Exército cujo nome era Cadorna, depois da derrota de Feltro de Caporetto estava em
tal condição de depressão que decidiu suicidar-se. Uma
noite ele foi para o seu quarto e ordenou à empregada
dele que não permitisse que ninguém entrasse. Ele pegou sua arma de uma gaveta e apontou-a para sua ca1

beça, mas de repente ele ouviu uma voz: "Oh General,

Um dia, o médico de costume, retirou do tórax do Pa-

por que você quer fazer tal coisa estúpida?" A voz e a
presença do monge deixaram o general mudo. Ele desejou saber como era possível que um monge tivesse
entrado no quarto dele. Ele pediu explicações à empregada dele, mas ela respondeu que não tinha visto ninguém entrando no quarto dele. Alguns anos depois,
soube-se de uma notícia em um jornal de um monge
que fez milagres na área de Gargano. Ele foi secretamente lá, mas se surpreendeu quando padre Pio lhe

dre Pio um, curativo composto de bandagens (gases)
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 que era
emanado do Padre Pio. Nenhuma daquelas pessoas
sabia que o médico possuía em seu bolso os curativos,

falou: “Oi General, você corre um grande risco esta
noite, não o faça!”.

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 pa-

Uma senhora de nome Maria era filha espiritual de
padre Pio, ela disse: "Uma vez, durante a noite, eu estava rezando com meu irmão quando de repente ele
adormeceu. De repente ele se levantou e disse ter recebido um tapa e que percebeu que a mão que o bateu
estava coberta com uma luva. Ele pensou que poderia

cientes que foram visitados pediram explicações a respeito de tal perfume.

ser o Padre Pio e no dia seguinte perguntou para Padre
Pio se ele tinha dado-lhe um tapa. Padre Pio respondeu: ”Este é o jeito certo de se rezar?” Com um tapa,
Padre Pio o acordou, chamando sua atenção para a
oração.

A osmogenesia é um carisma possuído por al-

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 confessar, e me dê a
absolvição" - eu lhe falei asperamente, mas ele
respondeu asperamente: "Vá embora, eu disse." e eu
fui embora. Eu sai da pequena Igreja e fui para o hotel.

guns Santos. Tal carisma, em algumas circunstâncias,
permitiu percebe-se à distância perfumes particulares.
Tais perfumes são definidos como odores de santidade.
O Padre Pio chegou a manifestar tal carisma e estes
fenômenos foram tão frequentes que as pessoas comuns ficaram admiradas e definiram este fenômeno
como “Os Perfumes de Padre Pio”. O perfume emanava de seu corpo e também dos objetos que ele tocava e

Minha esposa que tinha me visto sair da Igreja daquele
modo, me encontrou 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 eu
sentia dentro de mim um grande vontade de ver o

também de suas vestes. Em outras ocasiões, o perfume
fora percebido nos lugares onde ele passava.

Padre Pio. Eu voltei para vê-lo mais tarde, mas antes
de falar com ele, eu examinei minha consciência
cuidadosamente. Amavelmente Padre Pio me deu boasvindas e me deu a absolvição."

Os Perfumes do Padre Pio.

Um homem contou: "... um dia eu decidi seguir o
sugestão da minha esposa para ir no Padre Pio. Eu não
estava participando da igreja por um vinte e cinco
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Uma senhora contou: - Meu marido acidentou-se com

durante dois meses, o balconista poderia sentir o mes-

o seu carro e foi transportado para o hospital em
Taranto, com perigo de perder a vida. Os doutores
disseram que não tiveram nenhuma chance para salválo. Normalmente, quando eu vinha visita-lo, eu parava
e rezava na frente a um monumento de Padre Pio, no
jardim do hospital. Um dia, o "Santo" fez-me cheirar
um perfume de maravilhoso de lírios e me fez entender
que minhas súplicas tinham sido ouvidas. Daquele
momento as condições de meu marido melhoraram e

mo perfume que subia de sua mão para seu peito e
nariz. O perfume era tão intenso que ele se sentia inebriado. Com o passar do tempo, e à medida que era
cumprida a penitência, o perfume começava a desaparecer, fazendo com que o penitente tentasse de todas as
formas voltar a senti-lo em seu corpo, sem qualquer
resultado, por fim, quando a penitência terminou, o
perfume sumiu, porém naquele homem, ficou a certeza
de ter acontecido uma experiência viva da misericórdia

ele começou a recuperar-se completamente.

de Deus em sua vida, através deste fraterno encontro
com o Santo Padre Pio.

Um advogado que era devoto de Padre Pio contou: "Uma vez eu estava numa velha igreja do convento

O Carisma de Conhecer o interior das pes-

escutando a Santa Missa do Padre Pio, e no momento
da consagração do pão, eu fui distraído pensando em
outra coisa. Eu era a única pessoa que se levantou no
meio da multidão que estava ajoelhada. De repente eu
senti um odor penetrante de violetas que me fizeram

soas.

volte à realidade e dando uma olhada ao redor de mim,
eu também ajoelhei sem pensar no estranho perfume.
Como sempre, depois da missa, eu fui cumprimentar
Padre Pio que me deu boas-vindas dizendo: "Você
estava um pouco desorientado hoje? "- "Sim, eu estava
Padre; Minha mente se ausentou hoje mas felizmente
seu perfume me acordou" – Ele disse: "Para você o
perfume é necessário, para outros os tapas são

dons e as habilidades intelectuais normais deles. Padre
Pio teve o carisma do conhecimento do interior sobrenatural e ele poderia olhar de fato em uma pessoa e
alcançar as partes mais secretas da alma. Muitos testemunhos existem neste carisma do Padre Pio.

necessários."

passa-se por de uma Igreja, uma reverência pequena, o
sinal da cruz em consideração a Jesus. De repente ele
ouviu a voz de Pe. Pio que disse: “Covarde!” Depois
que alguns dias que ele foi para St. Giovanni Rotondo,
lhe foi reprovado por Pe. Pio: "Tenha cuidado - Pe. Pio
disse”este tempo eu só o adverti, mas da próxima vez
eu lhe darei um tapa”

Depois da conversão, um balconista Siciliano quis confessar-se com o Padre Pio. Estando com o Santo Pio,
num gesto fraterno, ele segurou a sua mão direita por
alguns instantes, porém, o suficiente para marcá-lo por
toda a vida, pois um perfume único e indescritível o
envolveu. Chegando em Foggia (Itália), notou que sua
mão direita tinha um perfume que sua mão esquerda
não possuía, era o mesmo perfume que ele sentiu
quando estava próximo do Padre Pio. O perfume não
desaparecia nem sequer se ele lavasse as mãos. Considerando que, Padre Pio tinha dado a ele uma penitência

Muitos Santos da Igreja católica possuíram o
carisma que lhes permitia saber coisas distantes, ver o
futuro ou ver e sentir a distância, enquanto usando os

O filho espiritual do Pe. Pio que morou em Roma,
enquanto estando junto com alguns amigos, omitiu por
vergonha fazer o que ele normalmente faria, quando

Um dia, ao pôr-do-sol, Pe. Pio estava no jardim do
convento. Ele estava conversando agradavelmente com
alguns de seus filhos espirituais, quando ele percebeu
por não ter com ele o lenço. Então ele se dirigiu a um
dos presentes e lhe falou: “Por favor, aqui esta a chave
3

de minha cela, vai lá e tráz o lenço.” O homem foi para
a cela, mas, além do lenço, ele levou uma das meio
luvas de Pe. Pio e a pôs no bolso. Na realidade ele não
pôde deixar a chance fosse perdida, de levar uma
relíquia! Mas quando voltou para o jardim e deu o
lenço, Pe. Pio lhe falou: “Obrigado, mas agora você
retorne na minha cela e ponha novamente na gaveta a
meia luva que pôs em seu bolso.”
Um homem era um bom católico, e ele era estimado e
apreciado nos ambientes da Igreja. Uma vez ele foi
confessar-se a Pe. Pio. Considerando que ele quis
justificar o seu pecado, ele começou falando sobre uma
"crise espiritual". De fato ele viveu no pecado. Na
realidade depois de casado, ele vinha negligenciando
sua esposa, tentando superar a crise junto com outra
mulher. Infelizmente ele não pôde imaginar ficar um
confessor "anormal" na frente. Na realidade Pe. Pio se
levantou de repente e gritou: “... mas que tipo de crise

O Carisma da Ierognosia.
Padre Pio tinha poderes para reconhecer se um
homem era um Padre e se os objetos que lhe apresentavam já tinham sido abençoados.
O fenômeno de "ierognosia" estava entre tantos
outros carismas que o Padre Pio possuía.
Um dia um cavalheiro que usava jaqueta amarra e arqueja, estava na sacristia junto com outros homens que
esperavam pela chegada do Padre Pio. Ele estava na
primeira fila. Quando Frei Pio o notou, lhe disse: "Irmão, você tem vindo "disfarçado", mas você não tem
por que se envergonhar de vir para me ver. Na próxima vez você pode voltar vestido como padre que é.
Às vezes, quando eram mostrados ao Frei Pio alguns
objetos como coroas do Rosário ou imagens sagradas
com o pedido de que as abençoasse, ele devolvia
alguns dos objetos ao solicitante com a declaração
precisa: "Isto já foi abençoado". E era verdade.

espiritual! Você é um mentiroso e Deus está bravo com
você. Vá embora!”

Um sacerdote contou um fato ocorrido com um dos
seus confrades, que veio de muito longe para se confessar com o Padre Pio. Ele teve que esperar muitas
horas em Bolonha. Depois da confissão, o Padre Pio
lhe perguntou: "Meu Filho, lembra daquilo?" – “Não,
Padre!” – “Vamos, pense um pouco...” - Este examinou sua consciência, porém não encontrou nada. Então
o Padre Pio lhe disse com extrema doçura: “Meu filho,
ontem quando você chegou às 5:00 da manhã em Bolonha, as Igrejas ainda estavam fechadas. Porém, você
invés de esperar, resolveu ir para um hotel descansar
um pouco antes da Missa. Deitou na cama e dormiu tão
profundamente que só veio despertar as 3:00 da tarde.
Àquela hora, era muito tarde para celebrar a missa. Eu
sei, que você não fez por maldade, porém foi uma negligência que feriu a nosso Deus”.

***********************************
A PALAVRA DO PASTOR
NATAL ESPIRITUALIZADO
Com a Festa de Cristo Rei, a Igreja Católica, em
seu calendário, concluiu o Ano Litúrgico. Com o 1º
Domingo do Advento, dia 29 de novembro, inicia-se o
novo Ano Litúrgico. Agora serão quatro semanas do
Tempo do Advento na espera e preparação do Santo
Natal no qual festejamos o nascimento de Jesus Cristo.
O Advento é um tempo de preparar a vinda do
Salvador. Com suas comunidades e seus fieis, a Igreja
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permanece na alegre expectativa do Natal. É um tempo
de recolhimento, oração e prática de boas obras na solidariedade, na evangelização e em gestos concretos na
esperança e caridade.

Feliz preparação e Feliz Natal em Jesus Cristo
para todos!

Em Santa Maria a Associação dos Veículos de
Comunicação convida todas as famílias e a sociedade
para o “Natal Espiritualizado”, isto é, centrado na fé e
no Jesus nascido em Belém. As casas de comércio,
empresas, avenidas, colégios, templos e ruas começam
a mostrar sinais de que o Natal se aproxima. Especialmente o coração das crianças vibra com os enfeites,
músicas e promessa de presentes natalinos. Normalmente as pessoas se voltam para o lado material e comercial. O que se deseja é que o Natal seja espiritualizado, isto é, preparado e celebrado no seu verdadeiro
significado e centralizado na pessoa de Jesus Cristo, o
enviado de Deus Pai, para salvar a humanidade. É um
convite que merece louvor e toda participação da sociedade.

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

A Igreja Católica, no Tempo do Advento, faz um
gesto solidário e bem concreto através da Campanha da
Evangelização. Durante as quatro semanas do Advento
os fieis são motivados a doar generosamente sua contribuição monetária para ajudar e apoiar a Evangelização da Igreja. A coleta acontecerá no terceiro final de
semana do Advento, 12 e 13 de dezembro. O montante
financeiro vai somar nas iniciativas evangelizadoras da
Arquidiocese. A contribuição pessoal e comunitária é
expressão de fé, de esperança e de participação no
mandato de Jesus: “Ide, batizai e evangelizai todos os
povos” (Mc. 16,15).
Nossas cidades e paróquias poderão exercer suas
criatividades na preparação dos presépios, nos corais e
enfeites nos lugares populares e nos templos. Os sinais,
sons e orações expressam nossa alegria pela chegada
sempre atual de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que os
presentes de Natal sejam expressão de alegria e gratidão pela nossa salvação. Que ninguém fique marginalizado ou excluído desta grande festa.

+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano
de Santa Maria/RS.

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

“Exercite-se na perfeição cristã."

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

ATIVIDADES NA ERMIDA
A Ermida está aberta para visitação todos os
dias das 8 às 18 horas.
Dia 13 e dia 27 de dezembro às 15 h Reza do
Terço e às 15:30 h Celebração Eucarística.
Dia 22 de dezembro, as 20 horas Celebração
Eucarística de Natal.

DESEJAMOS A TODOS UM FELIZ E
ABENÇOADO NATAL E UM ANO NOVO
REPLETO DE ALEGRIAS E BENÇÃOS
DE SÃO PIO.

O Natal é para toda a humanidade e universo.
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