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VISITA NA COMUNIDADE QUE BUSCA A PAZ 
 
 

O cortejo com a imagem peregrina de São Sebasti-
ão iniciou o 12o dia no Santuário de Nossa Senhora da 
Penha, na manhã do dia 18. Moradores dos bairros pró-
ximos aguardavam com bandeiras coloridas, cantando  e 
aplaudindo a imagem do padroeiro. Na concha acústica 
do santuário, fiéis acompanharam o Ângelus com Dom 
Orani, padres e seminaristas. Ivete Ribeiro, de 66 anos, 
estava feliz porque tem uma ligação antiga com o santo: - 
Me casei na Paróquia de São Sebastião, em Belford Ro-
xo!   

 
A alegria também tomava conta do rosto de Edir 

dos Santos, 69 anos, moradora há 15 anos de Olaria: - Há 
muito tempo a comunidade esperava uma visita como 
esta! 

 
Várias crianças estavam presentes na celebração: - 

Vim com minha avó. Eu nunca tinha visto a imagem de 
São Sebastião! - contou Karen Santana, de 7 anos. 

 
Meninos que jogavam futebol ao lado da Igreja 

Nossa Senhora da Aparecida, na Vila Cruzeiro, pararam a 
partida para receber a imagem e rezar o Pai Nosso com Dom Orani. José Rosa de Oliveira trouxe os 
dois netos - Gabriel e Wellington - para ver a imagem de São Sebastião. Eles aproveitaram para 
tirar fotos com Dom Orani. 

 
A seguir, a imagem missionária foi levada para a Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Olaria, 

no Complexo do Alemão, que estava lotada. Na celebração, Dom Orani lembrou que São Sebastião 
é o Mensageiro da Paz e que devemos trabalhar pela Paz interior, pela Paz em família, na comuni-
dade, no trabalho. E a exemplo do santo, ter firmeza na fé, colocar Jesus no centro da nossa vida. 

 
  O arcebispo também agradeceu a todos os fiéis que tem enviado donativos para os desabri-

gados ou trabalhado como voluntários na Região Serrana: - Fazer o bem sem olhar a quem! - disse 
Dom Orani.  

 
A carreata seguiu para a missa campal dentro da comunidade. O altar foi montado em um pal-

co na rua com direito a banda de música. Maria do Carmo Francisco, 60 anos, tinha lágrimas nos 
olhos: - Eu precisava desta visita, me dá forças para enfrentar os problemas! 

 
A chuva que caiu logo no início da celebração, não espantou os fiéis que se refugiaram em-

baixo de toldos e guarda-chuvas. Eduardo Gomes, de 31 anos, e Alberto de Almeida, de 57, até 
dançavam. - A Igreja vem ao encontro do povo. Isso é muito importante! - disse Alberto. 

 
Após a missa, a imagem missionária foi levada para Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, 

em Inhaúma, onde Dom Orani lembrou aos fiéis que o tema deste ano foi escolhido pensando na 
comunidade que busca a Paz. 

 


