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Faxinal do Soturno – Quarta Colônia

ERMIDA DE SÃO PIO: UM LUGAR DE ENCONTRO COM DEUS
Na impossibilidade do autor desta coluna, Pe. Jernônimo, a editoria da Voz da Ermida resolveu republicar depoimento do ano de 2013 da devota de São Pio, Teresina Rosa do Estado do Paraná.

Caminhos do Padre Pio
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.”
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 a 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.
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Que o Santo Padre Pio sempre os abençoe e esteja conosco para a CURA TOTAL DO MARCIO. NÓS
CREMOS

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

Os Perfumes de Padre Pío

Um cavalheiro de Toronto contou: - Em 1947
minha esposa que tinha se adoecido seriamente, foi
hospitalizado em Roma para enfrentar uma séria
operação cirúrgica. Eu parti para St. Giovanni
Rotondo, eu me confessei com Padre Pio e, depois
de receber a absolvição, eu falei com o padre
sobre o condição de saúde de minha esposa. Então
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
cheirado quando eu estava próximo a Padre Pio.
Eu estava confiante. Minha esposa foi operada e a
operação que era perigosa estava terminada com
sucesso. Eu lhe contei a maravilhosa experiência
que eu tinha tido, e juntos, agradecemos Padre
Pio.

Os noivos moravam na Inglaterra e eles tiveram
que tomar uma séria decisão. No ponto de vista
humano a situação parecia desesperadora. O que
fazer? Alguém falou para eles sobre Padre Pio.
Eles escreveram para Padre Pio, mas não tiveram

nenhuma resposta. Então eles tomaram a decisão
de ir para St. Giovanni Rotondo, para perguntar
diretamente para 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! " A noite, eles
estavam conversando e estavam tristes, em um
pequeno quarto de hotel de última categoria na
qual eles tinham reservado para economizar
dinheiro. Era inverno e estava nevando. Eles
estavam desanimados, e estavam no ponto decidir
que deveriam voltar. Mas de repente eles se
sentiram um perfume delicioso e forte, tão
agradável, que eles foram confortados.
A mulher começou a procurar a fonte
daquele perfume e pensou que algum
viajante distraído tivesse esquecido
uma 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 nunca sentiu qualquer coisa do perfume.
Na realidade foi a primeira vez que os clientes do
hotel dele acreditavam ter cheirado um pouco de
perfume. Mas esta aventura os empurrou na
decisão de continuar a viagem. Eles chegaram a St.
Giovanni Rotondo e se encontraram com Padre
Pio. O jovem homem sabia falar em italiano e
disse: - "nós escrevemos para o senhor, mas o
senhor não nos respondeu... " – Por que isto? Por
que você esta me falando que eu não lhe respondi?
E naquela noite no hotel suíço, você sentiu o cheiro
de qualquer coisa?... Com poucos palavras, Padre
Pio resolveu 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.
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Um cavalheiro conheceu Padre Pio por umas séries
de coincidências estranhas. Ele contou: "Na
primeira vez, eu ouvi alguém que falou sobre este
religioso extraordinário, após a guerra. Um amigo
meu, conheceu bem o Padre, ele falou com
entusiasmo sobre ele. Eu pensei que ele estava
exaPadrendo para falar sobre ele deste modo.
Minha primeira reação era de indiferença e
incredulidade, especialmente quando meu amigo
me falou sobre o fenômeno dos perfumes de Padre
Pio que muitas pessoas disseram ter sentido o
cheiro em lugares muito distante do religioso.
Freqüentemente, estes fatos estranhos começaram
também 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 sugestões 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 perfumado 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 St. Giovanni Rotondo." Um
dia depois nós estávamos em viagem. Quando
estávamos em frente ao padre, ele disse: "Ah, aqui
está nosso herói; que com muito esforço eu o
fiz chegar aqui". Naquele mesmo dia eu tive a
possibilidade para falar com ele, e daquele
momento minha vida estava mudada.

Um cavalheiro contou: "Alguns anos atrás eu tive
um ataque do coração. Os doutores recomendaram
que eu enfrentasse uma operação cirúrgica para
melhorar minha condição de vida. Eu decidi entrar
em hospital para a operação. Era o mês de junho de

1991. Durante a operação os doutores puseram
próximo a meu coração quatro marca passos. Após
eu acordar do efeito da anestesia, eu tive um certa
paralisia da perna e do braço. Eu estava
desanimado, mas depois de um tempo a fé me
animou e comecei a implorar ajuda para Padre Pio.
Eu o implorei durante três dias usando um chapeu
que minha mãe usou quando ela estava viva. No
terceiro dia, assim que eu terminei de pedir, apesar
de estar rodeado por outros pacientes, eu senti um
intenso perfume de flores. Quando este perfume
diminuiu, eu senti um arrepio na perna direita e eu
entendi imediatamente que minhas orações tinham
sido concedidas."

Uma senhora contou: - "Eu tive grandes problemas
a ambos os olhos. Eu conseguia enxergar só um
pouco. Eu consultei vários doutores e depois de
várias análises eles me diagnosticaram um
hemorragia ocular irreversível e um tumor
provável para a hipófise. Isto me deu tanta
ansiedade e sofrimento; este mal, como declararam
os peritos, não era curável. Eu estava em viagem e
estava a ponto de passar perto de Benevento, assim
eu decidi alcançar Pietrelcina onde eu tive a
benção de visitar os lugares de Padre Pio. Durante
a visita em um dos últimos quartos onde viveu
Santo Pio, eu estava muito encantada e, enquanto
eu estava rezando para meus parentes, eu senti um
intenso perfume de incenso. Enquanto eu estava
voltando a Roma através de um trem, eu meditei
no que tinha acontecido e não estava arrependido
por ter implorado para Padre Pio para curar meus
olhos doentes. Eu pedi imediatamente, com fé, a
ajuda dele. Padre Pio não me fez esperar a sua
ajuda. Na realidade eu melhorei minha visão
progressivamente e depois de algum tempo
a minha visão voltou totalmente. Os peritos que
me visitaram não puderam acreditar na minha
recuperação total e inexplicável.
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Um cavalheiro de Canicatti (Sicília-Itália) contou:
- "No princípio do ano 1953, minha esposa estava
grávida, e ela teve um problema sério. A vida dela
e a vida da criança estavam em perigo, disse os
doutores. Nenhuma operação teve sucesso. No dia
3 de maio, eu estava desesperado e escrevi uma
carta para Padre Pio pedindo a ajuda dele. Alguns
dias depois, minha esposa e eu estavamos em
diferentes quartos, quando no mesmo tempo
sentimos um perfume misterioso de rosas. Naquele
momento precioso o carteiro bateu à porta e nos
entregou uma carta que foi enviada do convento de
St. Giovanni Rotondo no qual nós lemos que o
Padre Pio tinha rezado para minha esposa e para
nossa criança. Um dia depois nós fizéssemos outro
check-up médico, notamos com surpresa que a
doença tinha desaparecido."

Um advogado que era devoto de Padre Pio contou:
- "Uma vez eu estava numa velha igreja do
convento 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 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 você os tapas são necessários."

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 pa-

ra marca-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 durante
dois meses, o balconista poderia sentir o mesmo
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 de Deus em sua vida, através deste fraterno encontro com o Santo
Padre Pio.
Matéria extraída do:
www.padrepio.catholicwebservices.com/PORTUGUES/Milagres.
htm

*************************************
A PALAVRA DO PASTOR
TERAPIA DO ELOGIO
Desfrutamos da Internet para o presente tema.
Renomados terapeutas que trabalham com
famílias, divulgaram uma recente pesquisa onde se
nota que os membros das famílias brasileiras estão
cada vez mais frios nos seus relacionamentos. Quase
não existe mais carinho, não são valorizadas as qualidades. Escutam-se lamúrias e críticas.
As pessoas estão cada vez mais intolerantes e se
desgastam valorizando os defeitos dos outros. Por isso,
os relacionamentos de hoje não duram, não são consistentes. Vemos tantas pessoas fúteis valorizando
artistas, cantores, pessoas que usam a imagem para
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ganhar dinheiro e que, por consequência, são pessoas
que têm a obrigação de cuidar do corpo e do rosto.
Essa ausência de elogio tem afetado muito as famílias.
A falta de diálogo em seus lares, o excesso de
orgulho, impede que as pessoas digam o que sentem e
levam essa carência para dentro dos consultórios. Destroem seus casamentos, e acabam procurando em
outras pessoas o que não conseguem dentro de sua
própria casa.
O convite é assumirmos uma postura criativa: a
terapia do elogio!

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

“Aja sempre com retidão, mesmo se todo o inferno
se voltar contra você!”

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.

Comecemos a valorizar nossas famílias, amigos,
alunos e subordinados.
Vamos elogiar o bom profissional, a boa atitude,
a ética, a beleza de nossos parceiros ou nossas parceiras, o comportamento de nossos filhos e colegas.
Tentemos observar o bom profissional, o bom
filho, o bom pai ou a boa mãe, o bom amigo, a boa
dona de casa e o que as pessoas gostam. A mulher e
homem que se prezam, se valorizam, enfim vivemos
numa sociedade em que um precisa do outro. É impossível viver sozinho. Os elogios são a motivação na vida
de qualquer pessoa. Façamos a experiência de ver
quantas pessoas poderemos fazer felizes hoje, elogiando de alguma forma?

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.

Então elogie alguém hoje!
Eu começo: - Você é muito especial e com certeza o mundo é mais bonito por causa de você!
+ Hélio Adelar Rubert - Arcebispo Metropolitano de
Santa Maria/RS.

ATIVIDADES NA ERMIDA
A Ermida está aberta para visitação todos os dias das 8 às 18 horas.
No dia 08 e 22, reza do terço às 15 horas e celebração eucarística às 15:30 horas.

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