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Fiéis rezam para conseguir
as suas ‘causas urgentes’

REGINALDO PIMENTA

Movimentação foi intensa ontem na Igreja de Santo Expedito, na Penha
MARCOS PORTO
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C

atólicos celebram ontem o dia de Santo Expedito, padroeiro das
causas justas e urgentes. Há 20 anos, o aposentado
Antero Manoel de Deus, 73,
não deixa de ir nesta data à
Igreja de Santo Expedito, na
Penha. Também é protetor dos
jovens, estudantes e enfermos.
“Há quase 20 anos tive um
problema de saúde e recorri ao santo. Recebi a benção
e fui curado. Sempre vou à
igreja e acendo vela, sou
muito apegado a ele”, disse.
Quem também faz questão
de visitar a igreja nos dias 19
de abril é Ricardo de Souza,
57. Há 12 anos, ele e a mulher
Maria Angele, 68, vão para
agradecer e renovar os pedidos. “Vou à missa, acendo vela
e faço meus agradecimentos.
Este ano, estou pedindo por
cirurgia para colocar prótese
no joelho”, contou Souza.
Desde às 8h, a movimentação de fiéis era grande. Ao longo do dia, foram sete missas.
Padre Paulo Lemes, na paróquia há um ano e seis meses,
diz que Santo Expedito é o
santo do hoje. “Não deixa para
amanhã, o milagre acontece
na hora, quando somos dignos
de recebê-lo”, comentou.

Também foram oferecidos café da manhã, corte de cabelo e banho

Almoço de Páscoa
distribui 460 refeições
Pelo menos 800 pessoas em situação
de rua puderam comer as refeições
Desde às 8h, a movimentação de fiéis era grande. Ao longo do dia, foram sete missas realizadas ontem

De acordo com o pároco,
mesmo em um momento de
dificuldade saindo da pandemia, onde faltam recursos de
passagem até para ir à igreja,
a paróquia recebeu centenas
de fiéis ontem. Segundo ele,
quando Santo Expedito esteve
na terra, Deus atendia a todos
seus pedidos.
O padre lembrou que, a missão da igreja não é apenas rezar
e ficar de repetições, mas para
louvar a Deus e fazer a caridade: “Mesmo em pandemia,
aqui na igreja foram doadas
278 cadeiras de rodas e 1.700
latas de leite para as comunidades carentes em volta à igreja”.

PRECE

Conheça como é a oração do santo
N Padre Paulo lembra que Expedito era de um exército pagão.
“Uma vez, o batalhão inteiro estava com sede. E Deus faz cair
chuva sobre todos aqueles soldados. Só ele era cristão”, conta.
Oração: “Glorioso Santo Expedito. Coloco a minha vida em
vossas mãos e, ante a urgência
que requer os meus sofrimentos
para serem atenuados, peço que
me inclua entre todos os que vos
imploram rapidez para a cura dos

males e o apaziguamento dos
pensamentos. Com a graça do
Altíssimo, de quem merecestes
acolhida, vossa intercessão nos
será benfazeja a tempo e a hora,
como é peculiar em vossos atendimentos a nós, que falhamos
sempre, mas sempre tentamos o
acerto, pelas boas intenções dos
corações que, na aflição, muitas
vezes se desencaminham. Em
nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, atendei as nossas súplicas.”

O tradicional almoço de
Páscoa para pessoas em
situação de rua e em vulnerabilidade ofertado
pela Catedral Metropolitana de São Sebastião do
Rio de Janeiro, no Centro
da cidade, serviu ontem
460 refeições. A iniciativa, que foi produzida pela
equipe da ONG Gastromotiva, ocorreu durante um
dia de semana para oferecer mais serviços a este
grupo de desassistidos.
Ao todo, foram 300 kg de
alimentos para a produção
das cerca de 500 refeições.
Pelo menos 800 pessoas
passaram pela ação que
contou com 100 voluntários. Também foram ofere-

cidos café da manhã, corte de
cabelo, barba e banho.
Os moradores de rua também tiveram acesso emissão
de documentos, inscrição
no Cadastro Único, além de
encaminhamentos ao hotel
acolhedor e casas de recuperação da prefeitura.
De acordo com a Gastromotiva, o cardápio foi composto por arroz de coco com
gergelim e salsa, salada de
feijão vermelho com abóbora, abobrinha e cebola roxa,
peixe assado e agrião.
O arcebispo metropolitano do Rio, Dom Orani João
Tempesta, ofertou à população em situação de rua o
início das distribuições do
almoço e dos ovos de Páscoa.

