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RESUMO 

 

Este estudo ocupa-se em analisar as cartas que os devotos enviam para o patriarca 

religioso, padre Cícero, verificando como se constitui a relação das trocas linguísticas 

entre os romeiros e o padre Cícero através da emissão de cartas; e, entre a Igreja e os 

romeiros, através das homilias proferidas a esses devotos, focalizando os apelos ali 

contidos, para, a seguir, traçar um parâmetro entre as necessidades contidas nas cartas e 

o discurso religioso dos agentes eclesiais nas celebrações litúrgicas, tendo em vista a 

demanda social e religiosa do mercado em questão. Os nossos propósitos residiram em 

entender as causas que levam a produção das cartas pelos devotos, detendo-nos nas 

súplicas de intercessão ao padre Cícero. Por fim, verificar e compreender como se dá o 

processo de inter-relação entre o discurso escrito dos devotos e o discurso clerical, no 

que se refere ao atendimento dessa demanda, observando, sobretudo, o jogo de força 

nesse campo religioso, fundamentados nos postulados de Pierre Bourdieu (2008), ao 

conceber o ato comunicativo como trocas linguísticas, ultrapassando o caráter 

decifrável do signo e consequentemente do discurso, bem como da força interativa da 

letra e da voz defendida por Paul Zumthor (2010) e o discurso em Bakhtin (2006). 

Quanto à composição do corpus, foram determinadas, como universo de investigação, 

as cartas dos romeiros, enviadas ao padre Cícero, depositadas no seu próprio túmulo, 

como também na Igreja do Horto em Juazeiro do Norte-CE; além das pregações 

religiosas destinadas aos romeiros, no decorrer das missas em tempo de romaria.  

 

Palavras-chave: cartas, devotos do padre Cícero, pregações. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 This study is concerned with analyzing the letters sent by the devotees tothe 

religious patriarch, Father Cicero, checking as is the relationship of linguistic exchanges 

between the pilgrims and the Father Cicero through the issuance of letters; and, between 

the Church and the pilgrims, through homilies uttered these devotees, focusing on the 

appeals contained therein, for, then, to define a parameter between the requirements 

contained in the letters and the religious discourse of the Church workers in the 

liturgical celebrations in view of social and religious demands of the market in question. 

Our purposes resided in understanding the causes that lead to the production of the 

letters by devotees, holding us in prayers of intercession to the Father Cicero. Finally, 

check and understand how is the process of inter - relationship between the writing of 

devotee and the clerical discourse, with regard to meeting this demand, noting 

especially the game force a religious field, based on postulates of Pierre Bourdieu 

(2008), to conceive the communicative act as linguistic exchanges, surpassing the sign 

and therefore decipherable speech character as well as the interactive strength of the 

wording and voice advocated by Paul Zumthor (2010) e Bakhtin (2006). Regarding the 

composition of the corpus, were determined, as the universe of research,  letters of 

pilgrims, sent to Father Cicero, deposited in his own tomb, as well as in the Church of 

the Horto (Gethsemane) in Juazeiro do Norte-CE (Brazil); beyond religious sermons 

intended for pilgrims during the massin pilgrimage time. 

 

Keywords: letters, devotees of Padre Cicero, preaching. 
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1. Prezado senhor, prezada senhora, 

 

 As distâncias reduzem-se em apenas distâncias, ao contarmos com a palavra 

escrita, envelopada e enviada para determinado destinatário. As palavras não existem 

por si só, nem tampouco se conformam em lançar-se unilateralmente. Elas precisam 

flutuar de um lado para o outro, num movimento contínuo de idas e vindas, deixando 

marcas no curto pouso. Por tal razão é que “a ciência social precisa examinar a parte 

que cabe às palavras na construção das coisas sociais” (BOURDIEU, 2008, p.81). 

 Por conta da audácia das palavras e pela magia de seu movimento é que estou cá 

a lhe escrever. São linhas mal traçadas dos meus garimpos científicos que ora tornam-

me sujeito da investigação, ora embrulham-me ao objeto pesquisado. Por isso, 

necessitarei de sua paciência, como bem clamava Machado de Assis ao seu leitor, 

criticando a pressa deste, na sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vai, nestas 

linhas, o eco de construtores e construídos do universo sagrado, vozes que se 

personalizam em vidas e vidas que se diluem em vozes. 

 Qual seja a denominação lhes dada: devotos, romeiros, beatos, são verdadeiros 

bailarinos, transeuntes de uma ponte, indo da imanência existencial à transcendência 

divina. São escritores, posso assim lhes assegurar de antemão; destinam suas dores e 

dramas a um papel e ao seu patriarca maior, o redentor de suas aflições, o “milagreiro” 

padre Cícero. Trataremos dessas cartas, falaremos dessas cartas, no fundo, já lhe reservo 

o direito de ser leitor-destinatário das missivas, por seu receptor potencial não estar mais 

nas agruras desse mundo concreto e vivo. 

 Mal posso imaginar, meus prezados, o dedilhar de suas mãos sobre esta carta, 

seus olhos ávidos de estranheza, lançando toda uma expectativa nesta carta que falará de 

cartas, palavras evocando outras mil. Só lendo essas inúmeras linhas, senhores, terão 

oportunidade de lerem as demais missivas dos romeiros para o seu padrinho. O certo é 

que estaremos diante de um novo espetáculo de fé e mais que isso, lendo os romeiros, 
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compreenderemos as dores e cores dos que vivem na bancada da Igreja, uma vez que 

neste trabalho, bancada e altar se cruzarão, ainda que sejam para evidenciar as 

distâncias discursivas de ambas as posições. 

 Primeiro é preciso que se fale, prezado senhores, do fenômeno padre Cícero, em 

Juazeiro do Norte, cidade interiorana do Ceará. Desde a chegada desse religioso por 

volta de 1872, Juazeiro passou a ser a “Meca do sertão” por atrair uma gama de 

romeiros, provinda de todos os estados do Brasil, na mais concreta manifestação de fé e 

seguimento do padrinho, como é considerado esse religioso naquela cidade. 

Assim é que, à busca pela proteção e por resposta para seus problemas 

existenciais e religiosos, esses romeiros percorrem estradas, num verdadeiro desafio 

para encontrar alento junto ao seu referencial divino, ou seja, a própria figura do padre 

em questão. Daí, as inúmeras manifestações de fé que vão desde promessas a 

incansáveis viagens em paus-de-arara ou ônibus, trazendo consigo o reconhecimento do 

milagre recebido através dos ex-votos, até, por fim, a escritura e entrega de cartas 

dirigidas ao padrinho, numa comprovação da consciência existencial do sacerdote por 

parte daqueles escreventes e emissários. 

 Tais cartas já fazem parte da rotina das manifestações dos romeiros, cujo teor se 

distingue entre a esfera do profano e do sagrado, que muitas vezes é nada mais, que o 

registro do já exposto oralmente, com um diferencial, por nelas serem depositados os 

mais diversos desabafos e confidências de segredos íntimos, os quais, nenhuma outra 

forma comunicativa escrita açambarcaria tais conteúdos. 

 Fundamentado nos postulados de Pierre Bourdieu (2008), ao conceber o ato 

comunicativo como trocas linguísticas, ultrapassando o caráter decifrável do signo e 

consequentemente do discurso, este estudo ocupa-se em analisar as cartas que os 

romeiros enviam para o patriarca religioso, padre Cícero, verificando como se constitui 

a relação das trocas linguísticas entre os romeiros e o padre Cícero através da emissão 

de cartas; e, entre a Igreja e os romeiros, através das pregações proferidas para esses 

devotos, focalizando os apelos ali contidos, para, a seguir, traçar um parâmetro entre as 

necessidades contidas nas cartas e o discurso religioso dos sacerdotes, com fins de 

verificar as relações existentes entre as necessidades gritantes nas cartas com o discurso 
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que os padres proferem para a massa dos fiéis romeiros, tendo em vista a demanda 

social e religiosa do mercado em questão.  

Verificaremos as consonâncias e dissonâncias entre o que a Igreja prega e o que 

os fiéis buscam. Desse modo, as cartas e as pregações dos clérigos no contexto das 

romarias de Juazeiro do Norte se constituirão o nosso objeto de pesquisa. 

 Já pressinto em vocês, caros leitores, a indagação do que me motivou para tal 

intento e já me apresso em dizer que eu, por ser “lá do sertão”, como dizia o poeta, optei 

por um trabalho monográfico em cima da questão do cordel e religiosidade. O que me 

oportunizou a conhecer a trajetória de padre Cícero. Também, já convivendo com o 

clero, enquanto agente de pastoral, o nosso bispo da Diocese de Crato, Dom Fernando 

Panico veio com o intuito de resgatar a imagem do padre Cícero, desgastada por 

equívocos de interpretação ao longo da história. Contamos assim, com um bispo 

romeiro que não deixava de mencionar entusiasticamente, nos seus sermões, a figura do 

referido missionário e consequentemente a valorização dos romeiros, não como devotos 

da ignorância, mas como sujeitos sociais. Tudo isso contribuiu para uma aproximação 

maior com as questões do fenômeno do Juazeiro, que também constituía a minha 

história, uma vez que estava em jogo a devoção de meus pais, avós e conterrâneos. 

 Para ampliar ainda mais a minha aproximação com o presente objeto de estudo, 

lecionei, por algum tempo, a disciplina de Sociologia, através do qual tive que me 

debruçar compulsivamente em livros e teorias, e cada aproximação despertava-me o 

gosto por aquela área que abria minha mente e a dos meus alunos. Ao refletirmos sobre 

as questões de culturas populares, resolvi aliar a questão da religião ao fenômeno do 

Juazeiro do Norte. Provoquei uma visita de campo, mas não uma mera atividade 

didática, a turma teve que, antes, debruçar-se em intensas pesquisas sobre o fenômeno 

de padre Cícero e principalmente o contraponto entre a igreja oficial e a tradição 

popular.     

            Foi nessa visita que me deparei com uma das funcionárias do museu 

organizando as cartas que os romeiros enviavam ao padre Cícero. Não contive a minha 

curiosidade: ao lê-las, a sensibilidade científica corroeu-me. A cada carta que lia, 

lembrava-me da música de Gonzaga “olha lá, no alto do horto, ele tá vivo, o padre não 



17 

 

tá morto”. Dali em diante, decidi que posteriormente voltaria a estudar aquela prática de 

devoção.  

 Nesse sentido, é que, das diversas formas de se traduzir a devoção ao padre 

Cícero, a escrita das cartas foi a que mais me intrigou; primeiro pela continuidade dessa 

ação, segundo, pela forma transgressiva, escolhida pelos afilhados do padre Cícero em 

encontrarem uma forma de ultrapassar os limites entre céu e terra, através do envio de 

cartas que todos os dias, e mais intensamente em tempo de romarias, são depositadas no 

cofre, exposto no Museu do Padre Cícero, localizado na Colina do Horto em Juazeiro 

do Norte-CE, ou, por vezes no seu túmulo, na Igreja do Socorro da mesma cidade.  

 Foi o verificar do teor de algumas dessas missivas que nos levou a investigar o 

referido fenômeno, com uma pretensão de contribuir, no sentido de apresentar outro 

olhar para aquela prática comunicativa, vista por muitos como mais uma comum 

ferramenta, desconsiderando a riqueza e o valor antropológico que dali emana.  

 Surgiu, por conseguinte, a nossa primeira inquietação, seria que tipo de olhar 

deveríamos ter diante desse manancial de dados, uma vez que essas cartas  suscitam 

uma pluralidade investigativa nas mais diferentes formas de expressão devocional e da 

relação estabelecida entre o romeiro e o padre. A primeira evidência é que todas as 

cartas revelam verdadeiras histórias de vida, de intimidades que talvez aqueles 

emitentes jamais contassem em outra forma comunicativa. Mas, o mel investigativo que 

dali emana não para apenas nesse propósito, nem se esgota nessa perspectiva, há em 

cada missiva um grito apelativo o qual reclama uma maior atenção por parte do poder 

eclesiástico. 

 Por conseguinte, o objeto de pesquisa que ora apresentamos como intenção para 

o estudo de doutoramento, surgiu a partir da formulação da seguinte problemática: 

como se dão as trocas linguísticas entre os devotos escreventes e o padre Cícero? Quais 

as mais reincidentes necessidades dos romeiros denunciadas pelas cartas? Nessa 

perspectiva, emerge outro questionamento: por que esses sujeitos, protagonistas do 

sagrado, recorrem ao poder dos céus? E me vem uma aproximativa resposta que é, 

senão, perceber a indiferença da igreja frente a essa problemática existencial de seus 

fiéis. Ou seja, não seriam as cartas, um desabafo e um apelo inconsciente desses 

romeiros para que os céus lhes ouçam, já que os intermediadores da terra, dos padres 
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vivos não mais satisfazem as suas demandas psicossociais? É só constatar o teor das 

pregações nas missas e ver a distância e a discordância entre o discurso religioso com as 

reais necessidades dos ouvintes. Essa também será a minha outra inquietação, ao 

indagar-me: o discurso religioso, através das pregações dos clérigos - detentores de um 

capital simbólico - atende às necessidades socioexistenciais desses fiéis missivistas?  

 Acreditamos, desse modo, que ao respondermos essas questões a partir da nossa 

investigação, não elucidará apenas a problematização de um objeto de pesquisa, mas há 

de se resgatar e fortalecer a imagem do romeiro, não mais como aquele ser ignorante, 

sem instrução, que nada tem a contribuir socialmente, mas de legitimar o protagonismo 

social dos devotos como partícipes desse evento religioso.  

 Caros senhores, já expus as minhas justificativas, provocadoras da minha opção 

investigativa, resta-me inteirar-vos dos objetivos que nortearão esse percurso teórico-

metodológico.  

 Os nossos propósitos residem em entender as causas que levam a produção das 

cartas pelos devotos, detendo-nos nas súplicas de intercessão ao padre Cícero; levando 

em conta o contexto no qual foram escritas, por fim, verificar e compreender como se 

dá o processo de inter-relação entre o discurso escrito dos devotos, com o discurso do 

clero, no que se refere ao atendimento dessa demanda, observando, sobretudo, o jogo de 

força nesse campo religioso. 

 Ao nos referirmos às cartas e às pregações religiosas em todo trajeto 

investigativo, sobressaíram, obviamente, debates sobre a linguagem, concebida neste 

estudo, enquanto prática social, dotada de um caráter interativo, dialógico, determinada 

por coerções ideológicas, dentro de uma “relação dialética entre o discurso e a estrutura 

social” (FAIRELOUGH, 2001, p.91). Dessa feita, conforme aponta o próprio tema 

dessa pesquisa, quando enfatizo a questão das trocas linguísticas, dar para perceber que, 

a construção dos parâmetros teóricos de todas as instâncias desse trabalho, terá, por 

base, os estudos de Bourdieu (2008) em sua obra “A economia das trocas linguísticas – 

o que o falar quer dizer” na qual ressalta o poder da linguística e seus conceitos sobre as 

ciências sociais, considerando que mais que interações simbólicas, as relações sociais 

são exercidas pelas trocas linguísticas, onde “se atualizam as relações de força entre os 

locutores ou seus respectivos grupos” (BOURDIEU, 2008, p.24). 
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  Admitindo que todo ato de fala é uma conjuntura, Bourdieu esclarece que essa 

conjuntura é constituída  pelo habitus linguístico, que nada mais é que a fusão da 

competência linguística em entender os mecanismos da língua, com  as estruturas do 

mercado linguístico, isto é, o espaço social onde se instaura o discurso, também lugar de 

censura que forma e deforma o valor simbólico do discurso. Assim, o produtor do 

discurso, quer escrito ou falado, deve ater-se às exigências do mercado, para fazer valer 

o seu dizer. Nessa perspectiva, para Bourdieu (2008), o processo da enunciação e 

recepção de um discurso é análogo à estrutura econômica onde se tem mercado e 

produto, valor, produtor e consumidor. Nesse ínterim, o produto seria o discurso 

proferido ou escrito; o produtor e consumidor seriam os interlocutores envolvidos, por 

fim o mercado - espaço das trocas mercantis - passa a ser âmbito da circulação dos 

discursos. É esse mercado que vai determinar os preços dos produtos, ou seja, a 

aceitabilidade do discurso. 

  Ainda ancorados no discurso enquanto interação interlocutiva, valemo-nos dos 

conceitos de Foucault (2000, 2008) na relação entre poder e discurso, bem como da 

perspectiva discursivo-dialógica em Bakhtin (1997, 1998, 2006) além da força interativa 

da voz em Zumthor (2001). No desdobrar dessas discussões sobre o discurso, 

abordamos, especificamente, o discurso religioso, a partir dos estudos de Orlandi 

(2001), progredindo com o discurso retórico desde Aristóteles (s/d), até Reboul (2004), 

Perelman (2005), Amossy (2005) e Britar (2003).  

 No entanto, os aportes teóricos não param por aí... Como trato do fenômeno 

religioso em padre Cícero, através do discurso epistolar dos devotos e do discurso 

religioso voltados para esses fiéis, vali-me de alguns postulados que explicam a 

dialética entre a  religiosidade popular e catolicismo oficial, particularizados na questão 

de Juazeiro do Norte-CE. Dentre desses estudos, destacam-se Guimarães (2011); Paz 

(2011), Neto (2009), Ramos (2011). 

 Também compuseram esse escopo teórico, as teorias de linguagens que dizem 

respeito ao gênero epistolar, abordando a estrutura, história e característica do texto 

carta, embasados em Barzeman (2007), Ucy Soto (2007) e Silva (2002) que trata do 

estudo sobre o gênero carta pessoal. 
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 Lembro-me das aberturas de cartas nas quais, o emitente confessa não saber por 

onde começar as primeiras linhas. A nossa realidade não foi diferente, espreitava-me 

pertinentes dúvidas sobre como delinear o trajeto científico. Por outro lado, voltando-se 

para a problemática aqui definida, abriram-se os caminhos com seus respectivos 

horizontes. Assim, no presente estudo, optei pela pesquisa qualitativa, acreditando ser 

essa a mais viável trajetória para atingirmos os nossos objetivos, além de considerar a 

natureza do nosso próprio objeto de pesquisa que nos permite uma aproximação do real 

para, a partir dele, compreendermos a práxis social e seus determinantes históricos no 

fenômeno pesquisado. 

 Segundo Paulino (1999), a investigação qualitativa trabalha com valores, 

crenças, hábitos, e vai se adequando a aprofundar a complexidade dos fatos e processos 

particulares a indivíduos e grupos. 

 Quanto à composição do corpus, foram determinadas, como universo de 

investigação, as cartas dos romeiros, enviadas ao padre Cícero, depositadas no seu 

próprio túmulo, como também na Igreja do Horto em Juazeiro do Norte-CE; além das 

pregações religiosas destinadas aos romeiros, no decorrer das missas em tempo de 

romaria. Ao todo, foram lidas em média 300 cartas, 189 selecionadas para o corpus. 

Dentre 65 pregações ouvidas durante as celebrações litúrgicas voltadas para os devotos 

do padre Cícero, 36 foram transcritas e utilizadas como objeto de análise nesta pesquisa. 

  Para a coleta do material, foi adotado como critério, que as cartas apresentassem 

um teor de pedidos, através das histórias de vida ali transcritas, independente de datas, 

sexo, idade, nível escolar e profissional dos seus escreventes, desconsiderando, 

entretanto, os apelos mais triviais. No referente às pregações, selecionamos somente as 

proferidas aos romeiros no ensejo das romarias e nas missas mensais do dia 20. Tais 

pregações foram gravadas, transcritas e submetidas à análise. Outro critério estabelecido 

na escolha tanto das cartas como das homilias, foi que apresentassem forte indício de 

relação de poder no discurso, no processo dessas trocas linguísticas. 

 É importante ressaltar que as entrevistas tiveram seu lugar como subamostras e 

sendo requisitadas sempre que julgamos necessário para esclarecer e enriquecer a 

interpretação dos dados. As técnicas de coleta de dados foram pensadas de forma que 

uma complementasse a outra, para que a construção dos dados fosse rica em detalhes 
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por contemplar diversos aspectos e olhares no processo de investigação. À cata desses 

dados, optei por assistir aulas de homilética, no curso de Teologia do Seminário São 

José em Crato-CE, para ver de perto como se dá a formação dos futuros padres no que 

se refere às homilias; além de participar de várias romarias durante o processo da 

pesquisa. 

Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo, que 

tradicionalmente foi utilizada no estudo da linguagem escrita, embora hoje se amplie 

para as outras formas de linguagem. Compreendendo que “na análise de conteúdo o 

ponto de partida é a mensagem, mas devem ser consideradas as condições contextuais 

de seus produtores e assenta-se na concepção crítica e dinâmica da linguagem” 

(PUGLISI; FRANCO, 2005, p. 13). Franco (2008, p.17) amplia a concepção da Análise 

de Conteúdo ao levar em conta a “interação entre interlocutor e locutor, o contexto 

social da sua produção”, bem como as condições sociais que influenciam as crenças 

transmitidas nas mensagens, discursos e enunciados. 

 Na perspectiva da Análise de Conteúdo, utilizei as técnicas compostas de três 

grandes etapas: A pré - análise, através da qual foi realizada uma leitura sem 

compromisso de sistematização dos dados, mas uma apreensão de uma forma global do 

material analisado, ou seja, uma leitura flutuante com fins de se tomar  contato com os 

documentos a serem analisados.   

Sabendo que toda análise de conteúdo implica em “comparações contextuais” 

(FRANCO 2008), adotamos como pano de fundo, dessa fase exploratória, as demandas 

sociais e existenciais contidas nas cartas em análise, comparando-as com o discurso 

religioso dirigido aos romeiros, sempre pautados na concepção de discurso de Bourdieu 

(2008) quando este desvela o poder distintivo das palavras para compreendê-las dentro 

de uma perspectiva da análise de uma conjuntura social repleta de tensões. 

 A seguir, partimos para a segunda fase, denominada processo de categorização e 

subcategorização, em que optamos pela categorização não apriorística, aquela que 

emerge totalmente do contexto do sujeito através do material analisado, a qual nos 

permitiu uma maior riqueza dos dados surgidos, de forma que as cartas foram 

categorizadas, abordando as temáticas das dores, consistindo em pedidos de saúde, 

intervenção na vida amorosa, pluralidade de crenças, cartas de jovens e pedidos de 
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empregos, como também as denominadas “cores”, desdobrando na escrita de si, nos 

testemunhos de milagres; nas cartas de agradecimentos e a devoção ao padre Cícero. Na 

categoria das pregações constaram: as dores romeiras contempladas nas homilias, o 

discurso racional e imanente do clero; o discurso arrevesado dos romeiros, dentre 

outros.  Terminamos com a terceira fase de decodificação, inferindo e elaborando 

interpretações a partir dos dados selecionados. 

 Ressaltamos ainda, os princípios éticos, no resguardo da identidade dos 

participantes, uma vez que o nosso corpus exige tal cuidado por tratar de cartas que 

encerram um significativo teor íntimo nos desabafos dos devotos para o seu patriarca 

religioso. A partir dessa lógica, a autoria das cartas será apresentada através de iniciais 

dos referidos escreventes, ficando explícito o local de onde foi escrito, por 

considerarmos um importante dado que comprova a repercussão e a dimensão dessa 

prática comunicativa dos devotos, provindos de várias cidades brasileiras e de outras 

nacionalidades. Por conseguinte, na citação das pregações, também será resguardada a 

identidade do celebrante, expondo apenas a data da referida homilia.  

 Reiterando o nosso propósito de fazer um parâmetro entre as cartas dos devotos 

com o discurso religioso, configurado nas pregações em tempos de romaria, lançamos 

mão dos estudos de Bourdieu (2008), levando sempre em conta a fusão do campo 

empírico e campo conceitual. De forma que esquematizamos o trabalho em que, no 

primeiro capítulo, abordamos o gênero epistolar de forma mais abrangente, julgando 

necessário o levantamento de questões sobre a história, a característica desse gênero e 

mais precisamente, a interatividade da carta pessoal, por ser essa a mais utilizada pelos 

missivistas pesquisados.  

 Como as cartas dos devotos são produtos de toda uma história que circundou 

Juazeiro do Norte, não poderíamos deixar de mencionar, ainda neste capítulo, 

discussões acerca da tensão entre Igreja Oficial e religiosidade popular, delimitando-as 

para a questão religiosa de Juazeiro, mencionando concisamente as narrativas do 

conhecido “milagre da hóstia” até traçarmos o perfil do padre Cícero, destinatário das 

cartas. Ressaltamos ainda, que as abordagens sempre serão referendadas nos postulados 

de Bourdieu (2008) no que diz respeito à economia das trocas linguísticas. 
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 No segundo capítulo, foi feito um levantamento dos mais reincidentes e 

relevantes discursos contidos nas cartas dos devotos, levando em conta as “dores” dos 

devotos, no qual consideramos como dados de análise o clamor desses agentes, as 

histórias de vida relatadas nas missivas que serão tematicamente categorizadas e 

interpretadas na perspectiva das trocas linguísticas e simbólicas, inseridas numa tensão 

de mercado, frente à relação entre dominantes e dominados. 

 No terceiro capítulo, abordamos as “cores” caracterizadas pelas graças 

recebidas, pelas formas desses agentes dirigirem-se ao sagrado, bem como pelo caráter 

subversivo desses escreventes traçarem diálogos com os agentes oficiais da Igreja, 

através da escrita. 

 Promovemos, no quarto capítulo, uma discussão acerca do discurso, enquanto 

constituinte interativo, pautados na teoria do poder simbólico no discurso, defendida por 

Bourdieu (2008) através do seu livro Economia das trocas linguísticas. Essa discussão 

foi de bastante relevância à presente pesquisa por abranger tanto o percurso do discurso 

do dominado, representado aqui pelas cartas dos devotos; como também o discurso do 

dominante, com seu poder legitimado e autorizado linguisticamente falando, traduzido 

nas pregações em análise. Falando de pregações, não podemos deixar de discutir, ainda 

neste capítulo, questões relativas sobre a homilética, traçando um breve percurso sobre a 

retórica no intuito de abordar mais precisamente a questão da argumentação das 

homilias e as formas de se proferir discursos orais. Ainda tivemos, por referência, 

alguns documentos oficiais da Igreja Católica, constituídos de documentos de Concílios 

e encíclicas papais. Por fim, tratamos da especificidade do discurso religioso, 

fundamentados em Orlandi (2001) quando a referida autora situa esse tipo de discurso 

na tipologia do discurso autoritário, tendo como parâmetro a “não-reversibilidade”, uma 

vez que na situação interativa os papéis do locutor e dos ouvintes estão pré-

estabelecidos e rigidamente situados o lugar de quem fala e o lugar de quem ouve. Na 

relação comunicativa de âmbito religiosa, o representante que se apropria da voz de 

Deus, acaba exercendo um papel secundário; sua voz se apaga para dar lugar à voz do 

representado. A partir desse trajeto, delimitamos esta abordagem nas pregações 

religiosas, retratando suas principais marcas interativas no contexto religioso. 

Ressaltamos, também neste capítulo, as diretrizes sociais da Igreja Católica que 

fundamentam a formação do corpo clerical; aspecto importante para ancorar a nossa 
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interpretação dos dados no referente às pregações dos padres proferidas para os 

romeiros de Juazeiro do Norte-CE.  

  Quero aqui expor o tempo e o período do trajeto científico até a feitura 

final dessa carta que falou de cartas. Uma carta que não perdeu o seu rigor investigativo, 

mas nem por isso deixou de ousar no labor da subjetividade em que razão e emoção 

deram-se o privilégio do convívio comum, sem sentir-me ameaçada pelas garras 

cartesianas, tão ao gosto dos trabalhos acadêmico-científicos. 

 Assim, é que o ano de 2011 foi iniciada a nossa lida com o levantamento 

bibliográfico à procura de fontes e autores que já se debruçaram sobre semelhantes 

propósitos; o que não foi difícil, uma vez que são muitas as fontes que falam do 

fenômeno padre Cícero, escritos por autores estrangeiros e da própria região do Cariri. 

 No ano de 2012, além de fazer leituras mais selecionadas sobre o universo 

científico do qual se acerca a nossa arqueologia, já fui à coleta das cartas na cidade de 

Juazeiro do Norte, bem como, iniciei, ainda que infimamente, a gravação de alguns 

discursos religiosos, destinados aos romeiros, partindo para a elaboração e 

sistematização do projeto de pesquisa. As visitas ao Juazeiro do Norte-CE foram 

inúmeras, intensificadas na época das romarias, oportunidade ímpar que tive para 

conversar diretamente com os romeiros e padres que ministravam as celebrações 

eucarísticas. Nesse ínterim, pude, inclusive, ajudar no serviço de atendimento aos 

romeiros no museu do Horto. Chegando, a montar uma pequena mesinha com uma 

caixa, com fins dos romeiros escreverem para o seu patriarca. 

 Constituído o corpo teórico e a coletas de dados, partimos para a categorização e 

interpretação dos dados, dando início à produção escrita da tese. 

 Como as cartas para o padre Cícero quase não vêm sem um pedido em forma de 

promessa, essa carta que ora lhes escrevo não deve ser diferente: Prometo a você, meu 

caro leitor e leitora, que vou desvendar as cartas devotivas, e como uma boa promessa 

romeira que requer uma negociação, mais que sua atenção, peço-lhes em troca, a 

proposta de despir-se de qualquer espécie de preconceito, para unir razão e 

sensibilidade, ou como dizia Pablo Neruda, no filme “O carteiro e o poeta”: “ mais que 

a poesia, é alma proposta para entendê-la”. Nessa ótica, mais que sua leitura, quero a 

sua disposição para compreender esse tão idiossincrático trajeto. 
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Primeiro Capítulo 

 

Deslacrando o envelope 

 

“Há muito tempo, sim, não te escrevo. 

Ficaram velhas todas as notícias. 

Eu mesmo envelheci: olha em relevo 

estes sinais em mim, não das carícias 

(tão leves) que fazias no meu rosto: 

são golpes, são espinhos, são lembranças 

da vida a teu menino, que a sol-posto 

perde a sabedoria das crianças.” 

 

(Carta, Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

1. As cartas enquanto subversão herética no mercado do discurso 

sagrado em Juazeiro do Norte-CE 

 

 

 Meu prezado senhor, minha prezada senhora, prossigamos atentos nessa 

travessia, porque vou emaranhar caminhos tão divergentes e, ao mesmo tempo, tão 

próximos. Constituiremos uma malha em que cartas, histórias de vida, fatos históricos e 

viés epistemológico tecerão a rede dialógica das trocas linguísticas, instauradas entre 

devotos e o seu patriarca, num tenso mercado no qual são produzidos os bens 

simbólicos através do capital linguístico. Dada a essa “tensão”, não podemos excluir 

questões como o caráter histórico e dialógico do gênero epistolar, nem muito menos 
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deixar de mencionar o campo de força entre religiosidade popular e Igreja Oficial, de 

onde daí emergem o padre Cícero, as romarias, por fim, a produção e circulação do 

discurso escrito dos devotos através das missivas.
1
 

 Apresso-me em socorrer a ânsia de seus olhos ao indagar por que falar de cartas 

em pleno século XXI. Adianto-lhe, de prontidão, que investigar tal fenômeno, parece-

nos retomar apenas um estudo diacrônico, vasculhando velhos baús, como se na 

atualidade, essa prática comunicativa estivesse totalmente obsoleta. É evidente, que em 

tempos remotos as cartas alcançaram seu grande apogeu, entretanto, equivocaríamos se 

afirmássemos que hoje já não se escrevem e nem se leem cartas. Por mais que outros 

suportes comunicacionais se sofistiquem, não seriam suficientes para excluir as trocas 

de missivas, quer sejam no meio público ou privado, pois a carta familiar ou oficial 

ainda é um meio de registro de comprovação de um discurso com suas características 

formais ou não. 

 Dessa forma, enquanto houver impossibilidades de comunicação como presídios 

e outros, e, mais, enquanto não se instituir outro meio comunicativo mais legítimo nos 

espaços oficiais, a carta manterá o seu status de registro ainda por muitas décadas. 

 Infindo seria o nosso registro se aqui citássemos as inúmeras cartas escritas por 

diferentes pessoas públicas que se valeram desse recurso comunicativo. A título de 

exemplo, temos as cartas de Mário de Andrade enviadas para tantos que compuseram a 

história literária do país, cartas do Cárcere de Gramsci, Cartas Portuguesas, as cartas de 

Fernando Pessoa para sua amada Ofélia, as cartas de Freud, enfim, tantas outras que ao 

serem publicadas, não só foram descobertas intimidades, como revelaram verdadeiros 

relatos de épocas, através dessa forma peculiar de fonte histórica.  

 Santos, no seu trabalho “A carta e as cartas de Mário de Andrade” (1994), 

ressalta o poder transgressivo das cartas, retratando que “toda vez que uma pessoa se 

aproxima de um comportamento desviante, é numa carta que ela vai exteriorizar as suas 

intenções”, claro que o autor não defende que todas as cartas são transgressivas, mas 

admite que há um manancial delas que mostra a infração de regras de seus remetentes, 

                                                                 

1
 Na presente pesquisa, consideramos sinônimos os termos carta, missiva, epístola e correspondência 

como extensão de sentido, conforme o dicionário Houaiss Eletrônico, 2009. 
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as suas ansiedades exacerbadas, pelo “gozo do proibido” ou pela “necessidade de 

comunicar sua própria transgressão” (SANTOS, 1994, p.17). 

 As cartas dos devotos ao padre Cícero, ora em análise, também apresentam esse 

teor de transgressão, primeiro pela forma de romper com a imanência físico-espacial, 

segundo, por ultrapassarem a velha fórmula de rogos orais, para valer-se da escrita 

epistolar, uma comunicação secular, agora instrumento de manter conexão com o além. 

Esse “além” tem um destinatário específico, o padre Cícero, o santo intercessor que 

morou na terra e como tal, entende todo padecimento e até prometeu, em vida, que 

rogaria por todos os romeiros onde estivesse. Dessa forma, podemos entender que esse 

ato dos escreventes em emitir cartas ao “santo do céu” nada mais é do que um ato 

transgressivo, ou na concepção de Bourdieu, uma subversão herética
2
 que seria o 

rompimento com o discurso dominante, alterando a maneira de conceber a realidade. As 

cartas dos romeiros, nessa ótica, refletem o discurso do dominado com o poder de 

desmobilizar a estrutura de um mercado linguístico que impõe apenas a voz do discurso 

autorizado. Segundo ainda Bourdieu (2008), além de contribuir para romper com a 

adesão ao senso comum, o discurso herético introduz “as práticas e as experiências até 

então tácitas ou recalcadas de todo um grupo, agora investidas da legitimidade conferida 

pela manifestação publica e pelo reconhecimento coletivo” (idem, p.119). 

 Consideramos que as cartas dos romeiros refletem exatamente a denúncia de 

Bourdieu (2008), uma vez que também são “experiências recalcadas de um grupo”, 

vozes até então sem legitimidade, agora adquirem esse posto pela manifestação escrita 

através das epístolas. 

 Sabendo-se das distâncias e discrepâncias no campo de força entre fiéis e poder 

eclesiástico, divisões legitimadas pela aquisição do capital simbólico adquirido no 

discurso religioso, pela tensão existente entre a dialética do divino com o existencial; da 

religiosidade popular com o catolicismo oficial, essas distâncias se estreitam por vezes 

se rompem, quando o fiel romeiro lança mão da escrita para corresponder-se com o 

                                                                 

2
 Para Bourdieu (2008) Ortodoxos são aqueles que pretendem manter a doxa, no caso, a elite dominante 

que tem interesse em que a ordem social permaneça como está, nesse sentido, subversão herética são 

aqueles que procuram alterar a doxa, ou seja, alterar a maneira de se conceber a realidade da sociedade 

organizar-se. 
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sagrado, tão resguardado por quem detém o referido capital, através do domínio do 

discurso autorizado. Assim, falando com um representante do poder eclesial, no caso, o 

padre Cícero, enfraquece a relação de força desse campo, ressignificando a ortodoxia. 

Daí, a subversão herética desses escribas, mostrando que a coletânea de cartas 

adormecidas nos armários do museu do padre Cícero em Juazeiro do Norte-CE, não se 

reduz a um mero amontoado de correspondências, configura-se, sobretudo, uma repulsa, 

ainda que inconsciente, dos ditames da Igreja Oficial que estabelece cisões, interferindo 

nas crenças de seus devotos e nas formas de manifestar essa religiosidade. Basta 

reportarmo-nos a Paz (2011) ao considerar que a questão religiosa de Juazeiro não foi a 

apenas um embate entre a rigidez eclesiástica cearense com sertanejos religiosos, mas 

refletiu uma visão mais globalizante de como a Igreja, universalmente, pretendia 

“estabelecer o que é certo e o que é errado, e o que fosse considerado desviante da 

verdadeira religião, deveria ser eliminado” (PAZ, 2011, p.165).  

As cartas produzidas pelos devotos já são práticas bem antigas que ainda 

permanecem. Azzi (1990, p.111) destaca um trecho dessas cartas, escrito, segundo o 

autor, por uma cega do Sertãozinho: 

 

“Eu só tenho descanso quando chegar lá nesse lugar sagrado que só é aonde eu 

puderei achar remissão para meus pecados, pesso a meu padrinho e tenho fé 

quando esta carta lá chegar, meu padrinho me clarei a vista e me tire essa dor 

das minhas pernas pesso ao meu padrinho pelos puderes santos que tem e 

virtude que seja Meu Padrinho em todos os vechames e perigos”. (Sic). 

 

 No caso do Juazeiro, há indícios históricos que revelam que o padre Cícero 

sempre respondia às cartas dos romeiros, havia, inclusive, um secretário para isso. Os 

referidos devotos escreviam por questões óbvias da época, os transportes além de raros 

eram caros e desconfortáveis e assim, quando alguns se sentiam impossibilitados dessa 

penosa viagem, recorriam às cartas para assim manter os laços com o Padim.       

            Régis Lopes (2011, p.31) faz uma análise das cartas enviadas ao padre Cícero, 

ainda em vida até 1934, ressaltando que as cartas versam sobre vários pedidos, 

dificilmente se prende a um só enredo, verificando também que a “carência não é de 

respostas, mas também de sentido para os acontecimentos”.  

           Por essa via, os devotos estão cientes de que o padre está vivinho no céu e com 

muito mais poder para intervir nas questões do mundo, por estar perto de “nosso 
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Senhor”. Mas, mesmo concordando que esses sujeitos estejam intimamente ligados ao 

sagrado, insistimos na indagação: por que usam cartas e não o mecanismo de orações e 

preces, formas tão mais culturalmente difundidas? 

 Não precisaríamos aqui, meus caros senhores, estender-nos sobre a necessidade 

comunicativa inerente a todo ser humano, nem muito menos sobre a força da linguagem 

na efetivação dessa comunicação. No entanto, é válido lembrarmos que uma das mais 

antigas formas escrita de comunicação foi a carta
3
, uma vez, que era uma das mais 

eficazes formas de encurtar distâncias, em meio a toda impossibilidade de transportes, 

numa época na qual se registrava tal escassez ou ineficiência. A carta foi assim, por 

muito tempo, esse elemento unificador, surge posterior à retórica clássica e se consolida 

com o cristianismo com as epístolas de Paulo. Soto (2007, p.106) remonta que: 

 

 
As epístolas vão adquirindo um caráter cada vez mais familiar na liturgia 

católica. A partir do século XI há introdução de, no século XII já não se 

pratica a chamada aos fiéis antes da leitura epistolar, e durante o século XIII 

começa a se desenvolver a prática da epístola recheada que mistura língua 

vernácula ao latim. Todo esse processo contribui para marcar a epístola como 

a possibilidade mais direta de comunicação entre Deus e os homens. 

 

 Com o passar do tempo, a carta sai da esfera privada e passa a ser difundida e 

utilizada pelos mais diversos segmentos sociais, com as mais diferentes funções 

comunicativas. O que justifica o caráter coloquial característico deste gênero, uma vez 

que “se houve uma passagem da comunicação oral para a comunicação escrita, a carta é 

uma das pontes dessa transferência. Basta ver o tom coloquial que em regra elas 

conservam. É um monólogo que quer ser diálogo...” (SANTOS, 1994, p.16). 

 No que diz respeito à privacidade das cartas, Soto (2007) mostra que as cartas 

têm em comum o fato de romperem com o que a lei tanto se esmera em preservar: o 

caráter de privacidade/intimidade da carta-missiva. 

                                                                 

3
Na Grécia e Roma antiga, todos os documentos legais e oficiais eram emitidos na forma de cartas. Silva 

(2002), fundamentada nos estudos de Thompson (1998) nos lembra de que a apropriação das cartas, em 

épocas remotas,  tinham como objetivo de atender às demandas do Estado, além de citar o uso das cartas 

pela Igreja Católica nas cartas pastorais e homilias. 
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 Ao debruçarmos nas cartas dos devotos do padre Cícero, difícil foi selecionar as 

que não trazem mensagens de cunho extremamente privado. Em meio dessas, há tantas 

revelações íntimas que temos que nos valer de toda uma postura ética para não cairmos 

no laço da exposição dessas histórias de vida, desprovidos do respeito aos textos dos 

pesquisados. 

 Meus prezados, vocês não fazem ideia de tão particular, de tão íntimas são 

recheadas as cartas dos devotos para o “seu padrinho”. Desejaria ardentemente que 

vocês estivessem lá comigo, quando me defrontei com uma dessas cartas, totalmente 

grampeada, que se tentássemos abri-la, acabaríamos violando o princípio da 

privacidade, correndo o risco de extraviá-la na vã tentativa de lê-la. O que tem nela? 

Não sabemos, mas somos convictos de que algo de muito relevante está sendo 

protegido. Há uma história de vida, tenhamos certeza, mas há algo de tão irrevelável, 

confidenciado apenas para o seu destinatário, o “padim do céu”: 

 

 

Foto 1: carta grampeada, enviada por um devoto. 

 

 Como nesta carta, que ora vos escrevo, são mencionados seres e fatos, assim 

também é a trama interlocutiva presente nesse gênero escrito. Embora na carta, estejam 

tão bem demarcados o emitente e o destinatário, esse jogo não se reduz a tão óbvia 

interlocução. Há, muitas vezes, menção a terceiros, ampliando essa rede de relações. 

Implicados ou não, esse interlocutores são marcados, tendo a carta como âncora. Dessa 

forma, histórias íntimas são reveladas, interpretações são geradas e a carta escorrega do 

privado para o público. Com efeito, em muitas dessas cartas o remetente apresenta uma 

lista de nomes, juntamente com as situações carentes de graças e bênçãos do padim.
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 Se em outras missivas ocorre esse fenômeno, imaginemos nas cartas dos 

romeiros que precisam fazer os rogos particulares e para os seus entes: 

 

 

[...] obrigado, meu padre Císero pela fossa que nos destes pelo parto de Samara... pelo 

parto de Fernanda pela recuperação dela  que o Senhor potreja  touda família com 

ajuda de nosso Pai. Vou botá os nome, botá um protetor na frente de cada deles de 

Dedé Wilton, Saumaria 

Vanuza, Samara Faguine, Fabricio curas as enfermidades dela, de Valdeci Raimundo, 

cura Vaguinho do Visio da droga e abre as portas de um emprego para eles, padre 

Cícero [...] (Sic). 

 

(Carta nº 1: sem nome, sem data). 

 

 

 

 Observemos a estratégia interdiscursiva, uma vez que o “outro” não é 

simplesmente mencionado, mas é circunscrito no discurso pela presença sutil de sua 

voz, na menção de sua história. Todavia, o mais interessante, é que quando o remetente 

cita essas pessoas, a princípio, parece demonstrar um grande interesse pela causa do 

outro, no entanto, se bem analisarmos, vamos percebendo que, na verdade, a intercessão 

não significa totalmente um ato de alteridade, mas muitas vezes, um ato egoísta, por 

assim dizer, uma vez que clamando pelo outro que normalmente é um integrante da 

família, implica, em suplicar sua própria felicidade. Assim, o pedido pelo outro é, nada 

mais, do que um pedido para si. 

 Quanto ainda à questão da lista de nomes contida nas cartas, percebemos que o 

devoto, ao tratar de seus problemas, estende-se aos mesmos, no entanto, ao mencionar 

as outras pessoas pelas quais ele tece seus pedidos, ele apenas o faz, mencionando o 

nome e raramente, descreve o requerimento da graça. Embora, para nós que estamos 

lendo esse tipo de carta, pareça cansativo e até insignificante ler aquela listagem, não 

podemos nos esquecer de que por trás daquela enumeração, estão histórias e mais 

histórias de vida que reclamam o poder dos céus. Muitos escreventes optam em colocar 

o nome completo dessas pessoas como que para distinguir dos demais e melhor guiar o 

santo na específica referência. Mencionar nomes, também não deixa de ser uma 
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negociação no imaginário do devoto, que basta isso, contando com a onipresença e 

onisciência do santo intercessor. Nessa ótica, o santo sabe o que aquele nome representa 

e quais são suas prementes necessidades. 

 Desse modo, para os olhos mais atentos, esse código romeiro traduz muito além 

do que um nome, este, por sua vez, é outra criativa modalidade de pedido que expõe a 

identidade do necessitado da graça, mas nunca expõe os detalhes dessa mesma 

necessidade. Não é á toa que nas missas em tempo de romarias, há sempre um leigo 

encarregado de ler, as denominadas intenções da missa, que, nada são do que uma 

enorme lista de nomes próprios, tão longa que necessita ser lida dez a vinte minutos 

antes do início da celebração.  

 Entretanto, os nomes não só pairam nas celebrações e cartas romeiras, também 

figuram nos espaços consagrados na colina do Horto, como a estátua do padre Cícero 

que se presta a ser suporte dos escritos dos fiéis: 

 

 

                                                     Foto 2: Nomes escritos na estátua do PE. Cícero 

 

1.1. A cilada das palavras: o escrito e o oral no gênero carta 

 Bença, meu padim? É essa uma das preferidas fórmulas da abertura das cartas 

dos devotos, traça-se, daí, um diálogo que leva em conta a proximidade dos 

interlocutores. As cartas são verdadeiras conversas no “pé do ouvido” do patriarca 

intercessor. Embora se trate de uma correspondência escrita, este caráter se dissipa para 

dar lugar à sobrepujança da oralidade. É assim em toda e qualquer carta, e mais 
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acentuado quando se trata de uma comunicação entre devoto e “santo”, ou mais 

familiarmente falando: entre “padrinho e afilhado”. 

 Poderíamos assim nos perguntar por que o gênero epistolar apresenta tantas 

características da oralidade; como as marcas conversacionais do “oi”, “tudo bem?” 

“Entende?” E reportarmos a Soto (2007, p.109) quanto esta autora, pautada nos estudos 

de Boureau (1991), lembra que a arte epistolar foi fortemente influenciada pelas práticas 

institucionalmente cristãs, interferindo igualmente na cultura ocidental que de uma 

tradição retórico-oral acabou por assimilar a comunicação escrita. A carta surge, então, 

dessa fusão de influência cristã e ocidental e consequentemente, absorvendo 

características escritas e orais. Numa das cartas analisadas, é bem evidente essa marca 

de oralidade, quando o devoto inicia seus escritos com saudações próprias da oralidade. 

 

 

“Como vai tudo bem? Padre Cícero como é bom poder escrever-lhe, eu ficaria 

muito mais contente se pudesse estar aí no lugar da minha cartinha para poder ver 

de perto a vossa beleza. Padre Cícero como é grande o seu poder para com Deus, eu 

queria implorar que o senhor me conceda a cura dos meus problemas”  

(M.L.S. s/d e s/local. Carta nº 02). 

 

  

Esse tom coloquial tão insistente nas cartas justifica-se, outrossim, por o referido 

gênero ter toda uma relação com a conversação, afinal, há sempre  dois interlocutores 

que enviam e recebem mensagens. No caso da carta acima, a marca da conversação 

denuncia uma intimidade do remetente com o seu destinatário, provocando uma 

linguagem intensamente descontraída e consequentemente mais coloquial. Escreve-se 

para um destinatário espiritualmente presente, embora fisicamente distante, e essa 

presença-ausente faz sobressair mais traços orais que escritos, seria a “audição pública” 

da qual fala Zumthor, ao tratar das sutis diferenças do oral e escrito: “A mensagem oral 

se oferece a uma audição pública; a escritura, pelo contrário, se oferece a uma 

percepção solitária” (ZUMTHOR, 2010, p.41). Assim, para esse autor, a oralidade é 
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mais limitada num grupo sociocultural, enquanto que a escrita, movimenta-se no nível 

universal.  

 Novamente, vemo-nos diante de um ato transgressivo, de uma autêntica 

subversão herética, afinal, trata-se de um fiel dirigindo-se a um representante 

eclesiástico, no entanto, desfaz-se o campo de força nessa troca linguística; nesse 

sentido, o dominado além de impor sua voz, o faz, valendo-se da coloquialidade 

linguística, subvertendo, também, os ditames normativos da língua de prestígio. 

 No entanto, o escrito e oral se distinguem quando se trata da forma 

composicional do texto carta. Levando em conta que a carta é uma comunicação 

realizada mediante textos escritos, Vergara (1996) ressalta que a função desse gênero 

difere no tempo e entre espaços distintos, apresentando alguns elementos distintos 

constituintes de uma carta. O primeiro o caráter escrito; o segundo as diferenças 

temporais e espaciais entre os interlocutores, o que diferencia da forma dialógica oral. O 

autor ainda ressalta que existe certa estabilidade no texto carta, estrutura essa que já 

vem desde o século XIII e se perdura até a contemporaneidade. É o que Peripato (2006) 

nos lembra: 

 

Com relação às cartas, há uma forma composicional relativamente estável, 

um estilo e um tema. Ela ainda apresenta uma regularidade com certas 

formas linguísticas, como as palavras e expressões usadas para iniciar (“meu 

querido filho”, “meu amor”, etc.) e para terminar a carta (“um beijo”, “um 

abraço”, “até mais”, etc.), que imprimem ao texto um grau de maior ou 

menor intimidade. No entanto, podem ser consideradas um exercício de estilo 

e são totalmente híbridas quanto ao tema. Podem conter confissões, 

narrativas, conselhos, pedidos de desculpa, ou serem apenas documentais, ou 

até funcionarem como testamento (PERIPATO, 2006, p.66). 

 

 Essa discussão é bastante contundente, uma vez que ao investigarmos as cartas 

dos devotos também constatamos essa obediência à estrutura, tanto no interior da carta 

como no envelopamento, o que seria óbvio e natural se tratasse de uma correspondência 

normal, mas interessante, quando percebemos que mesmo sabendo que a carta não será 

lida e apreciada e até avaliada pelo destinatário, os romeiros têm esse cuidado de 

caracterizá-la dessa forma. As cartas, na sua maioria, possuem datas, saudações, 
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desenvolvimento e despedidas como qualquer outra, é o que constatamos com a carta de 

uma devota que clama para a cura de uma irmã acometida de um câncer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Essa carta demonstra, muito bem, a forma estabelecida pelos devotos em suas 

correspondências. A abertura da carta com o pedido de bênção ao “padrinho” também é 

uma forma reincidente na maioria das missivas analisadas, conforme anteriormente 

afirmamos. Em outra correspondência, a devota pede pelos seus irmãos em todo o corpo 

da carta e no final, utiliza o post Scriptum para clamar ao padrinho por ela mesmo, já 

que em toda carta são mencionados apenas pedidos a outrem: 

   

 

Padrinho Cícero Romão Batista o pedido que vou fazer é praticamente um milagre... 

pois eu quero que o senhor tirasse os meus dois irmãos [...] pois se eles sofrem toda a 

nossa família sofre. Eu tenho muita fé no senhor e sei que pode me ajudar. Sei que 

pode demorar, pois o senhor ajuda a todos que precisa [...]. 

 

PS. Também quero que o padrinho dê saúde e felicidade a mim, a minha família e a 

todos que precisa. 

(M.I.L. Crato, s/d. Carta nº 04). 

 

Belo Horizonte, 15 de agosto de 2011. 

 

 Padre Cícero, 

 A sua benção. Padre Cícero, a minha família está vivendo um momento de 

dor, angústia porque a minha irmã mais nova... foi diagnosticada com câncer já 

com várias metástases fazendo assim que o seu prognóstico seja muito severo 

(meses de vida ou, se tudo ocorrer muito bem, no máximo 3 anos). 

             Peço, então, que o Senhor interceda junto a Deus para que ele permita, 

através da intervenção do senhor, que ela se cure deste mal... 

 A sua benção meu santo 

 

  (V.M.S.M. Belo Horizonte. Em 15/08/201. Carta nº 03). 
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 Como vemos, os escreventes mostram toda uma habilidade na escrita desse tipo 

de texto, obedecendo ao formato com muita propriedade. E não só a obediência à 

estrutura é observada, como também o teor do discurso ali proferido. Afirmamos isso, 

por também termos acesso aos “pedidos” em pequenos recortes de papel com poucas 

palavras, indo direto ao seu propósito. São dois gêneros textuais, mas com estruturas 

bem definidas e bem distintas no ponto de vista dos romeiros-escreventes. Tanto é que 

em nossas visitas em época de romaria, nos deparamos com uma romeira que nos 

revelou que faz o pedido e também escreve a carta, pois nesta última ela “desabafa 

melhor para o padrinho”. Para isso o museu dispõe de um espaço para depósito dos 

referidos pedidos. 

 A seriedade dessa escrita está assim demonstrada, prova que o devoto sabe o que 

está escrevendo, como está escrevendo e para quem está escrevendo. Não estamos 

afirmando, evidentemente, que todas as cartas selecionadas no corpus, obedecem a essa 

rigidez formal. Mas, considerarmos que a estrutura da carta aparentemente fixa, 

possibilita uma série de intervenções dos escreventes, “podemos ver como a carta, uma 

vez criada para mediar a distância entre dois indivíduos, fornece um espaço transacional 

aberto, que pode ser especificado, definido e regularizado de muitas maneiras 

diferentes.” (BAZERMAN, 2005, p.87). 

 No entanto, meu caro senhor e minha senhora, cumpramos a nossa promessa de 

nos pautarmos nos estudos de Bourdieu (2008) e voltemos para a atitude desses 

escreventes quando submetem seus discursos a um formato rígido e já pré-estabelecido 

para o texto carta, que nada mais traduz, do que “práticas das leis imanentes de um 

mercado, e das sanções através das quais elas se manifestam” (BOURDIEU, 2008, 

p.66). Expliquemo-nos melhor: Ao tratar da adequação do discurso ao mercado, 

Bourdieu acrescenta que “os discursos constituem sempre eufemismos inspirados pela 

preocupação de “dizer bem”, de “falar direito”, de produzir produtos ajustados às 

exigências de um determinado mercado”. No caso das cartas acima analisadas, mesmo 

não havendo uma tensão nesse mercado linguístico e consequentemente possibilidade 

de censura desse mesmo mercado e até extinto o grau de eufemização, por conta da 

imaterialidade do destinatário, ou seja, o receptor da carta não vai lê-la existencialmente 

falando. Consequentemente, a carta não passará pelo crivo da censura da forma e do 

conteúdo do dizer, mesmo assim, os devotos-escreventes internalizaram, ainda que 
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inconscientemente, uma determinada relação de força nessa troca linguística, por isso 

que cumprem fielmente as regras estruturais desse evento comunicativo, pondo datas, 

saudações e despedidas conforme regem os manuais da boa escrita.  

 Essa preocupação dos escreventes em anteciparem-se à censura do mercado, 

sobressai numa outra modalidade, ou seja, como o gênero epistolar caracteriza-se por 

tratar-se de uma linguagem planejada, por vezes, redimensionada, podendo ser editada 

quantas vezes o produtor julgar necessário, havendo mais tempo para se escolher o 

léxico, o efeito que se quer gerar a partir do dito. Foi constatado, em nossa pesquisa, 

que das cartas analisadas, poucas são as que se apresentam com rasuras, sinalizando que 

houve um processo de editoração por conta do escrevente. Deparamo-nos com uma em 

que o redator colocou, inclusive, as duas versões da mesma carta, o rascunho e a 

editoração. Novamente está imbricada a estratégia de eufemização para atender 

satisfatoriamente ao mercado no qual circula o capital linguístico. 

 

 

1.2. Afilhados e padrinho: Cartas, monólogos e diálogos...      

 

  O caráter sociocomunicativo presente no gênero epistolar nos permite conceber 

a linguagem como uma interação entre dois sujeitos historicamente determinados, 

através de uma relação do eu com o outro. Nesse sentido, não há só um mero repassar 

de mensagens, mas uma implicação ideológica entre esses dois sujeitos com vista a 

produzir sentido e sentidos. Uma autêntica relação de alteridade, permitindo que o 

outro faça uma mediação entre mim e o mundo numa perspectiva social do sujeito. Vale 

dizer que esse sujeito é um sujeito datado, concreto, marcado por uma cultura e 

indissociável do contexto, a partir de um princípio de intersubjetividade, num processo 

de autorreconhecimento, permeado pela linguagem que “vive na comunicação dialógica 

daqueles que a usam” (BAKHTIN, 1997, p. 183). Eclode, daí o diálogo, em seu sentido 

amplo, levando em conta a situação e a produção do discurso; um discurso gerador de 

atividades sociointeracionais, imprimindo um caráter ideológico à língua, numa visão 
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bakhtiniana ao afirmar que “a palavra está sempre carregada de um conteúdo e de um 

sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN, 2006, p. 95).  

 Na presente pesquisa, percebemos que os devotos não escrevem por escrever, há 

sempre uma necessidade premente, um grito que não quer ser apenas ecoado, mas 

ouvido. É o que demonstra esta escrevente: “hoje estou escrevendo para o meu padrinho 

Cícero para contar um pouco da minha umilde vida” (C.A. L, Umbuzeiro, 10/12/2010). 

Bom discutirmos o dialogismo existente nas cartas entre os devotos e o padre, 

já nos questionando: há essa relação dialógica, no sentido preciso do termo, uma vez 

que não se conta com a presença material do destinatário? Como se daria, então, a 

alternância de papéis, entre emitente e destinatário nessa idiossincrática interação? 

Ao tratar da alternância dos papéis comunicativos, Silva (2002) ressalta que a 

carta é um gênero que prevê essa inversão de papéis entre emitente e destinatário. No 

entanto, há nas cartas, que ora debruçamos, um intrigante jogo enunciativo nessa esfera. 

Embora os romeiros-remetentes destinem seus discursos ao padre Cícero, já falecido, 

ressalte-se! Numa superficial análise, poderíamos chegar a uma precoce conclusão de 

achar que essa relação apresente um caráter “assimétrico e monológico” conforme 

Tompson apud Silva (1992)
4
, uma vez que estará escrevendo para um “tu” sem 

existência real. Por outro lado, podemos assegurar que essa simetria vai ocorrer no 

momento que compreendemos o fato num âmbito simbólico - religioso, e daí perceber 

que essa relação dar-se por uma esfera espiritual, ou seja, o padre receberá e lerá a 

mensagem, respondendo-a em forma de atendimento das súplicas. O retorno 

comunicativo, nessa lógica, dar-se-á através da consecução das graças alcançadas o que 

já incide para outra questão peculiar dessas cartas frente a qualquer outras; uma vez que 

apresenta sempre um pedido, uma interpelação de ordem espiritual ou material, muitas 

vezes, um agradecimento por um pedido atendido, não impossibilitando o curso da 

interação. A devota A.M.G. de Sousa-PB é bem enfática quando diz: 

 

 

                                                                 

4
Segundo Silva (1992, p.93) baseada em Thompson, esses conceitos dizem respeito à alternância dos 

papéis comunicativos, quando se “efetiva num fluxo de mão única, os papéis comunicativos são pré-

fixados, o que imprime essa relação um caráter assimétrico e monológico.”.  



39 

 

 

Se ninguém ler essa carta mais mesmo assim fico feliz porque eu acredito que 

padrinho Cícero estava mim escutando ao escrever esta carta. Eu sei que ele mim 

escutou lhe pedindo que cure a minha madrinha Maria da Natividade porque ele é 

milagroso [...]. 

 (A.M.G. Sousa-PB. Em 09/07/2011. Carta nº 6). 

 

 

Portanto, o ciclo de produção e recepção não é interrompido por não ser 

assimétrico com relação à alternância do papel interlocutivo. Tão verdadeira é essa 

constatação que são inúmeras os devotos que se dizem estar escrevendo pela segunda 

vez; outros há que escrevem, agora, como forma de agradecimento pelos pedidos feitos 

numa carta anterior. É o caso de um escrevente que se apresenta como um militar de 

uma dada corporação que recebeu várias advertências e punições, e, na carta, expõe 

todos os detalhes de seu processo ao qual responde, com as referidas auditorias. 

 

 

Meu Santo Padre de Juazeiro está é a segunda vez que escrevo a vós, da 1ª 

vez que lhe escrevi, eu pedi muitas coisas [...] mas hoje quando volto a lhe 

escrever já é com a cabeça muito melhor, mais tranquila, graças a Deus e a 

intercessão Vossa, que hoje me sinto mais seguro, mais protegido [...]. 

(A.S. A, São Paulo, 24/10/93. Carta nº 7). 

 

 

1.3. Cartas escritas por outra alheia mão 

 

“Mire veja: aquela moça, meretriz, por lindo nome Nhorinhá, filha de 

Ana Duzuza: um dia eu recebi dela urna carta: carta simples, pedindo 

notícias e dando lembranças, escrita, acho que, por outra alheia 

mão.” 

(Grande Sertão Veredas – Guimarães Rosa, 1982, p. 78). 
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 Meus prezados senhores, imaginem se vocês fossem desafiados por mim para 

que não eu, mas os senhores escrevessem todas essas linhas que ora traço, na medida 

em que eu lhes narrasse os eventos. Estabeleceríamos, com certeza, um determinado 

constrangimento nessa relação; primeiro por eu não poder transpor para os senhores 

tudo que se encontra no âmago das minhas descobertas; segundo, pelos senhores não 

conseguirem traduzir discursivamente o que vi e senti no meu percurso investigativo. 

Semelhante realidade é firmada na relação entre remetente e escriba. Principalmente, 

quando se refere às cartas, depositárias de assuntos extremamente confidenciais e 

pessoais, como as missivas dos devotos do padre Cícero. 

Silva (2002, p.91-92) fazendo uso dos estudos de Clark (1996) quando este se 

refere à ação dos participantes, desempenhados na situação comunicativa, lembra que 

nas cartas, os papéis dos interlocutores definem-se no propósito que cada um deles 

determina. A autora ressalta que a condição do papel de escriba não deve ser confundida 

com a do remetente, seja da esfera privada ou pública, uma vez que o escriba limita-se a 

reproduzir a ideia do emitente do texto, sendo este último o autor do ponto de vista 

enunciativo e até jurídico.  

Na verificação dos dados de nosso corpus, deparamo-nos com algumas cartas 

principalmente as mais antigas, que foram escritas por terceiros. Como atualmente 

contamos com um bom número de alfabetizados, tais cartas já são raras, porém 

existentes.  

Mas, como nós, enquanto pesquisadores, atestamos, com convicção, essa forma 

de escrita? A resposta está no detectar de uma série de cartas com a mesma letra e 

proximidade de datas, porém com diferentes assinaturas, levando-nos a deduzir a 

existência do escriba. Entretanto, não só a caligrafia denuncia tal realidade. Há nas 

referidas missivas, repetições de termos, como uma espécie de um formulário, 

diferenciado apenas no corpo do texto, mas com formatos comuns de saudações e 

despedidas. Outro fator que inclui nesse julgamento, é que se trata de textos mais 

enxutos, concisos, sem muitos detalhes, como se o escriba, ao ouvir o autor do discurso, 

acabasse resumindo as ideias, até para facilitar o seu trabalho.  
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O que mais nos intrigou é que tais correspondências não deixam de ter 

conteúdos pessoais, como se escriba e autor mantivessem uma relação muito próxima, 

numa negociação bastante confiável, digna de um pacto ético de sigilo. 

Conforme já foi frisado, o papel do escriba é o de reproduzir a ideia do 

emitente, para isso ele pode valer-se do discurso direto, falando sempre em primeira 

pessoa, ou do discurso indireto, reproduzindo o dizer do outro, como bem é notável 

nesta carta: 

 

 

Peço ao Padre Cícero que resolva o problema deste rapaz o Francisco que a esposa 

dele não gosta dele que Deus há de ajudar, que ela arranje um emprego vá trabalhar 

– deixe a menina com ele, afasta ela sem briga, sem maldade. Porque eles estão 

apenas casados no civil. Ela é maldosa e judia com ele parece que fez alguma 

macumba pra casar e não respeita ele [...]. 

 

(F.F.D. sem data, sem local. Carta nº 8). 

 

 

Percebamos que a carta acima, além de apresentar um conteúdo extremamente 

pessoal “a esposa dele não gosta dele”, não são detalhadas as causas ou como se sente 

esse devoto diante das fatalidades da vida. Utilizando-se da terceira pessoa, o escriba 

acaba ultrapassando a sua missão de reprodutor do discurso, para, também, assumir o 

papel de intercessor ao sensibilizar-se com a situação descrita. 

Às vezes o papel do escriba atém-se o de representar não só um remetente, mas 

uma coletividade, no entanto, a causa não diz respeito apenas aos remetentes, mas 

também o escriba ali se inclui, estabelece-se assim uma relação afetiva entre os dois 

protagonistas do discurso escrito, como é o caso dessa devota que intercede por toda a 

sua família: 

 

Meu padrinho Cícero estou escrevendo estas palavras em nome de toda minha 

família para fazer os nossos pedidos para que nesse ano de 2009 agente tenha muita 

saúde, paz, amor, felicidade. 
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        Peço também para a nossa casa Alto Peças Padre Cícero e pela casa de farinha 

para que meu pai tenha boas vendas e muitas melhoras e um bom desenvolvimento 

nos nossos comercil e nossas vidas. [...] (Sic.). 

 

(S/Nome. Vera Cruz-RN, S/data. Carta nº 9). 

 

Esta próxima carta, fica bem explícita a dispensa do escriba, mostrando que o 

devoto a escreve do próprio punho, até porque, segundo ele, foi padre Cícero quem lhe 

deu “as mãos”: 

 

 

Meu padrinho Cícero, lhe pesso e agradeço por eu estar vivo e por o senhor ter mi 

dado essas mãos e eu agora está aqui escrevendo essa carta agradessendo e pedindo 

ao senhor. Lhe peço toda proteção aos meus familiares e amigos e que o senhor 

esteja nos olhando e nunca nos deixe na mão.[...] (Sic). 

 

(W.M.S./s/d, sem local. Carta nº 10). 

 

 

 

 

1.4. As cartas e o campo de força circunscrito entre 

religiosidade popular e igreja oficial  

 

 Perdoe-nos a reiteração na insistência em defendermos as cartas como práticas 

transgressivas, ou como uma subversão herética na perspectiva bourdieusiana. Mas os 

senhores hão de nos dar razão quando adentrarmos num tenso mercado que luta pelo seu 

capital simbólico ameaçado. Nesse sentido, vejamos como se dá esse duelo entre 

Catolicismo popular e Catolicismo romano, lançando mão de alguns postulados que 

explicam a religiosidade popular. 
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 Sabemos, de antemão, que não há uma divisão definida entre religiosidade 

dominante e popular, no entanto, Chauí (2007, p.81) postula que, na perspectiva das 

ciências sociais parece viável distinguir qualitativamente as duas modalidades. Para essa 

autora, a religião circunscreve uma cisão entre o interior e o exterior, ou seja: “... a 

religião define uma existência irremediavelmente cindida: cisão entre finito e infinito, 

criatura e criador, individualidade e universalidade, o aqui e o além, o agora e o porvir, 

a culpa e o castigo, o mérito e a recompensa.” (CHAUÍ, 2007, p.80). 

O Diretório sobre a Piedade Popular e Liturgia, emitido pela Igreja Católica em 

2003, faz uma menção dicotômica de uma forma nova, no entanto, desconfiável. Para o 

termo “religiosidade popular”, o documento prefere a expressão “piedade popular”, 

termo que designa respeito às coisas religiosas que mesmo fora da liturgia estão em 

“harmonia com ela” (D.P.P.L., 2003, pág.18). O que demonstra que a Igreja está mais 

preocupada com o que lhe diz respeito do que com outras manifestações que fogem 

tanto ao seu território quanto ao seu domínio. É preferível, então, ficar com o que não é, 

pelo menos por enquanto, ameaça, para a hegemonia eclesial. Mas as substituições não 

param por aí, ao referir-se ao termo “catolicismo oficial”, o documento substitui por 

“liturgia”. As referidas substituições não vêm sem um propósito conceitual e por vezes, 

ideológico. O documento deixa claro que “as expressões de religiosidade popular 

aparecem às vezes maculadas por elementos incoerentes com a doutrina católica”. 

Nesses casos devem ser “purificadas com prudência e paciência (D.P.P.L.2003, p.08).” 

(grifo nosso). O que se pode deduzir daí, é que não se trata apenas de uma mera 

mudança de nomenclatura, mas o tratamento dispensado à mesma, uma vez que é 

evidente a preocupação da Igreja em tratar as outras manifestações religiosas como 

“maculadas ou impuras”, quando não provém das raízes epistemologicamente católicas. 

Cabe então, à Igreja, o papel de purificá-las, ou numa linguagem mais bíblica, de 

separar o joio do trigo, claro que com uma percepção idiossincrática do que sejam joio e 

trigo.  

No entanto, historicamente, já se observa é que a tentativa dessa “purificação” 

não alcançou desejado êxito, uma vez que essas manifestações estão arraigadas na 

cultura, nas tradições. Muito embora a desconstrução seja possível, ainda que 

gradativamente. Observação já acentuada por Azzi (1987) ao afirmar que a igreja “não 

conseguiu vencer em profundidade a resistência dos antigos cultos. Estes continuaram a 
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se manifestar, de forma sincrética ou mesmo camuflada, através de formas populares de 

fé católica, como a festa de santos e romarias” (AZZI, 1987, p.79).  

Comblin (1978), ao partilhar dessa forma de conceber a perpetuação das 

manifestações populares, acrescenta uma dose de pessimismo ao relatar que “esse tipo 

de religiosidade está muito ligado com uma sociedade arcaica, rural e não industrial: 

deverá desaparecer na medida em que vier o desenvolvimento” (1978, p. 199). Também 

não concordamos com o anúncio profético do “desaparecimento dessa religiosidade”. 

Admitir uma reelaboração ou ressignificação é muito mais cientificamente prudente, do 

que crer num rápido desaparecimento, como se a cultura não deixasse seus rastros e 

suas marcas identitárias. 

Analisando algumas tentativas de definições sobre a religiosidade popular, 

constatamos que há uma insistente tendência em considerá-la como um fenômeno 

espontâneo e às vezes até instintivo da maneira como o povo pensa e lida com o 

sagrado. No entanto, numa análise mais profunda, é constatável que a prática religiosa 

popular é oriunda da oficial, e não ao contrário; tem suas raízes nela, cumpre certos 

ditames da religião oficial, (MAUÉS, 1995, p.183).   É só constatarmos alguns ritos 

dessa manifestação que vemos um arquétipo oficializante. Há um ritual, ainda que com 

forte presença do espontaneísmo, há uma sistematização, por exemplo, nas celebrações 

domiciliares do coração de Jesus, quando se estabelecem critérios para a escolha do 

tirador da reza. É evidente, que esses ritos não cumprem a formalidade própria romana, 

poderíamos assegurar, no entanto, que há uma verdadeira ressignificação dos ritos 

oficiais, uma releitura que, embora intencional
5
, não a impede de ser transgressiva.   

Transgressiva, por ser outra alternativa de se fazer religião e até legitimar a resistência 

das classes subalternas. 

Assim não se trata de uma religiosidade provinda do povo para o povo, mas 

ressignificada do oficial para o povo; se há espontaneísmo é dentro dessa perspectiva, 

considerando os acréscimos dados a partir do processo de adequação às tradições 

                                                                 

5
Intencional por ser uma estratégia de reelaborar conceitos e práticas, até então inacessíveis para a 

compreensão daquele povo, uma vez que as práticas são “facilmente levadas a preferir as práticas de 

piedade, cuja linguagem é mais conforme à formação  cultural deles ou as devoções particulares que 

respondem  mais as exigências e situações concretas de vida cotidiana”. (Cf. Diretório sobre piedade 

popular e liturgia- Princípios e orientações, S. Paulo, Paulinas 2003, p.54-57). 
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consensuais. Vejamos o exemplo dessa apropriação de elementos oficiais na 

religiosidade popular através da seguinte carta: 

 

 

Escrevo esta carta para pedir ao milagroso Padre Cícero para inteceder a Deus todo 

poderoso a Santíssima trindade para conceder graças para minha família e para 

mim. Sou uma moça pobre, órfão de pai e de mãe, criada com minhas irmãs. Minha 

mãe morreu quando eu era criança. Com sete anos entrei para a escola [...]. 

(A.M.A. Caetés, 08/07/84. Carta nº 35). 

 

 

Percebamos que a escrevente não foge à doutrina da igreja, ao falar da posição 

dos santos, como intermediadores. Contudo, ao solicitar essa intercessão por meio de 

carta, também se apropria de uma prática antiga, já aqui mencionada, do uso corrente de 

cartas no meio da Igreja. O problema reside em que, mesmo ciente da intercessão, o 

devoto acaba elegendo o padre Cícero como poder imediato. 

Destacando a relação de tensão e poder entre a igreja oficial e a popular, Chauí 

(2007, p.79) lembra que  

 

a religião popular enquanto catolicismo rural, herdado do instituto do 

Padroado e da noção de Cristandade, caracteriza-se pela presença marcante 

dos leigos como estimuladores da vida religiosa [...], entrando em conflito 

com a imposição da romanização, isto é, do catolicismo tridentino, que 

privilegia a autoridade sacerdotal. 

 

  No entanto, nesses últimos anos, sinais de adesão e de diálogo entre as duas 

modalidades religiosas se fazem presente, numa tentativa de conciliação entre a 

religiosidade popular e a oficial. É o que comprova o trecho da exortação Apostólica do 

Papa Paulo VI: 

 

Neste ponto, tocamos um aspeto da evangelização a que não se pode ser 

indiferente. Queremos referir-nos àquela realidade que com frequência vai 
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sendo designada nos nossos dias com os termos religiosidade popular. É um 

fato que, tanto nas regiões onde a Igreja se acha implantada de há séculos 

quanto nos lugares onde ela se encontra em vias de implantação, subsistem 

expressões particulares da busca de Deus e da fé. Encaradas durante muito 

tempo como menos puras, algumas vezes desdenhadas, essas expressões 

assim constituem hoje em dia, mais ou menos por toda a parte, o objeto de 

uma redescoberta. 
6
 

 

 

  Enquanto o Papa Paulo VI afirma que as manifestações foram encaradas por 

muito tempo como menos puras, mostra que a partir daquele momento tais expressões 

serão vista com outros olhos pela Igreja, o que não ocorreu, quando verificamos os 

documentos e diretrizes, emitidos de 2003 até os nossos dias, como diretório, 

documentos nacionais e diretrizes  de ação evangelizadora. Tal fato revela que quando 

se refere à questão da religiosidade popular, os aportes ainda não se encontram bem 

definidos no cerne das discussões eclesiais. 

 Podemos desse modo, progredir nessa temática, abordando a questão do 

Catolicismo no Brasil, arena de conflito entre a religiosidade popular e a religião oficial. 

 O Brasil é um país reconhecidamente católico, ainda que a margem de 

protestante cresceu nos últimos anos, não pode ainda superar o número dos que se 

dizem ou praticam a fé romana. No entanto, como bem nos lembra Oliveira (1985), o 

catolicismo brasileiro teve sua gênese nos portugueses que aqui fincaram sua 

religiosidade no fim da Idade Média, era um catolicismo carregado de piedade, 

mantendo vínculos fortes com o catolicismo popular, no qual Deus era invocado por 

intermédio dos santos para resolver os problemas dos homens.   

 Espalhou-se logo nas terras da “santa cruz” a devoção aos santos que até hoje é 

uma das forças motriz dessa religiosidade, onde se fundou o catolicismo santoral, no 

sentido dado ao termo por Candido Procópio Camargo apud Brandão (2007). Segundo 

esse autor foi o que mais caracterizou o catolicismo brasileiro onde se constatou “muito 

santo e pouco padre”. 

 Considerando que o Brasil é um país culturalmente heterogêneo, não poderíamos 

esperar mais do que uma expressão religiosa igualmente plural. Dessa forma, “hoje o 

                                                                 

6
 Cf. PAULO VI Exort. Apost. Evangelii Nuntiadi. Em 08 de dezembro de 1975. 48 a. 
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catolicismo constitui cada vez mais umas das religiões, entre outras, dos brasileiros, e 

num movimento diversificador que se acelera” (SANCHIS, 2001, p. 10). 

É desse pluralismo religioso que surgem as diversas manifestações, provocando 

uma cisão dentro do próprio catolicismo ao conviver de um lado, com a ortodoxia e de 

outro com as tradições populares emergidas de diferentes formas de pensar o sagrado, 

próprio das misturas de dogmas católicos provindos da miscigenação das várias etnias 

constituídas no Brasil. Guimarães (2011, p.35) admite as várias dimensões do 

catolicismo popular no Brasil como “fruto do encontro do catolicismo europeu com 

uma cultura popular autônoma e coerente, em constante dialética com os “poderosos” e 

o Todo poderoso”. 

 Outro fator de grande relevância para nossos estudos é sobre o controle da Igreja 

pelo Estado que regulava, preocupando-se mais com os aspectos administrativos que 

pastorais, era o regime do padroado no qual seus representantes tomaram para si o 

encargo da evangelização e da catequese no Brasil. Mediada pelo estado, a Igreja 

passou a obter sérias consequências de ordem moral e religiosa, presenciando vários 

excessos do Estado, como a escravatura, porém, nada podia intervir, uma vez que seu 

poder estava relegado a segundo plano. (OLIVEIRA, 1985). 

 Della Cava (1976, p.28) ressalta que também no Cariri, terra onde se situa o 

Juazeiro do Norte-CE, nos anos que antecederam a década de 1860, o catolicismo 

ortodoxo “entrou em estado de decomposição”, com um insuficiente número de padres 

e a intensa “imoralidade clerical”. Nesse quadro de deterioração, também se destacava, 

segundo o autor, os meros “contatos marginais entre as classes inferiores com a Igreja 

oficial” em consequência do número escasso de sacerdotes. Dessa forma, as práticas 

paralitúrgicas e crendices populares tiveram seu espaço, até para aliviar as penas das 

adversidades da vida daquela gente. Daí, a recorrência aos santos. “Até nas elites do 

Cariri, uma maneira de agir mística e supersticiosa era comum para se conseguir 

melhoria material”. (DELA CAVA, 1976, p.30).  

 Com a “proclamação da república e a assinatura do decreto de separação entre 

Igreja e Estado, inaugura-se uma nova fase da história da Igreja no Brasil” (MAUÉS, 

1995, p.51). No entanto, o processo de romanização, ocorrido na segunda metade do 

século XIX, se infiltra nas camadas eclesiais, que iniciado ainda no regime do padroado, 
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ainda que reagindo contra o mesmo, visava colocar “a instituição eclesiástica brasileira 

em sintonia com as diretrizes da Santa Sé.” (Idem, p.46). Era a chamada “romanização 

ou reforma católica, que também inseriu a espiritualidade francesa, priorizando a 

formação dos padres”.
7

 O que possibilitou a inserção de clérigos estrangeiros, 

recrutando novos membros e a criação de várias dioceses. Importante ressaltar que 

embora oficialmente tenha-se declarado a separação da Igreja e Estado, na prática, 

observa-se uma estreita relação entre essas duas agremiações, a igreja ainda sendo 

guardiã da ordem social. Contudo, a romanização com seu constante controle episcopal 

sobre o clero e consequentemente sobre os fiéis, não foi suficiente para erradicar as 

manifestações religiosas provindas das classes menos favorecidas. Assim, práticas como 

as das festas devocionais aos santos ainda permaneciam corrente nos âmbitos religiosos 

em que “homens, santos e anjos se encontram diretamente implicados, através de 

diferentes formas de trocas e de convivências” (STEIL, 1996, p.24). 

É o que constatamos também quando analisamos a questão religiosa de 

Juazeiro, vítima que foi desse processo de romanização, impondo regras da Igreja 

oficial sobre os devotos do padre Cícero, vistos como uma massa de supersticiosos, 

chefiados por um padre fanático. Ou como afirma Paz (2011, p.165) foi “uma tentativa 

de implantar de cima para baixo uma visão europeizante e colonizadora da ortodoxia, 

onde o Outro deveria ser transformado no mesmo”. 

 

 

 

 

 

                                                                 

7
Hermínio Oliveira lembra que “no esforço de unificar a formação clerical e de elevar seu nível, o Papa 

Pio IX criou, em 1858, o colégio Pio Latino-americano, em Roma. Este colégio formou muitos dos 

futuros bispos e professores dos seminários da América Latina que se engajaram no movimento de 

renovação”. (OLIVEIRA, 1985, p.80). 
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1.5. O milagre e as cartas: Do fluxo de sangue para o fluxo da 

escrita 

 

 Para melhor entendermos esse campo de força em Juazeiro, vamos a uma breve 

contextualização do cenário que fez dessa cidade um dos maiores palcos de fé. O padre 

Cícero nasceu em Crato-CE em 24 de março de 1844. Fontes revelam que desde os 

primeiros anos de vida, o menino Cícero já demonstrava vocação para o sacerdócio. 

Vivia rezando, ajudando missas e lendo histórias sobre a vida dos santos. Em 1865, 

ingressou no Seminário da Prainha em Fortaleza-CE, onde foi ordenado padre no dia 30 

de novembro de l870. 

 Padre Cícero tornou-se um líder cristão e sua reputação ultrapassou os muros de 

seu local de atuação, quando, no conhecido “milagre da hóstia”, ocorrido no ano de 

1889. O padre Cícero, ao colocar a hóstia na boca da lavadeira Maria de Araújo, viu que 

a partícula branca começou a se transformar numa pasta de sangue, enquanto a mulher 

entrava em êxtase e caía desmaiada.  A esse respeito Barbosa afirma que “o fenômeno 

se repetiu muitas vezes durante cerca de dois anos e desencadeou a chamada questão 

religiosa do Joaseiro, pois atraía multidões de romeiros de todos os Estados do Nordeste 

sem a permissão do bispo ou da autoridade do Papa.” (BARBOSA, 2007, p.18). Lira 

Neto (2009) relata literariamente esse evento: 

 

“O fio de sangue desceu dos lábios da mulher e, como ela tentasse contê-lo, 

este lhe banhou o dorso da mão esquerda. Depois escorreu ao longo do braço, 

até cair no chão da capela, que ficou respingado de vermelho. Com ar aflito a 

beata mirava e mostrava ao padre uma toalhinha branca dobrada nas mãos, 

tingidas pelas manchas rubras que havia transbordado da boca. Foi um 

alvoroço sem par.[...] O episódio se repetiria por meses a fio, sempre às 

quartas e sextas-feiras...de imediato uma palavra passou a ser voz corrente na 

região: milagre. Juazeiro transformara-se em chão sagrado”(LIRA, 2009, 

p.66). 

 

 

 Somado a esse milagre, veio a proibição de Roma e a suspensão de ordens 

imposta ao padre Cícero que intensificou mais ainda o ritmo das romarias e ampliou o 

imaginário religioso do povo o qual  passou a chamar-lhe de “padrinho” por conta do 
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“amparo oferecido aos deserdados da sorte naquela região castigada pelas secas, 

transformou-o também em “padrinho”, reavivando as relações de tipo paternalista da 

antiga sociedade patriarcal.” (AZZI, 1990, p.135). Ralph Della Cava (1976, p.71) em 

seu livro “Milagre em Joaseiro” relata que: 

 

Tratado como se fosse uma seita e privado de comemorar suas festas 

religiosas, o povo logo encontrou outras práticas para manifestar a sua 

lealdade. Enfeitava as casas com retratos do Pe. Cícero e de Maria de Araújo 

[...] usavam em volta do pescoço correntes com medalhas cunhadas na 

Europa, portanto, a efígie de seus heróis. Na medida em que esses costumes 

eram também condenados como “superstição grosseira, constituída de fato, 

atos de desafio”. 

 

 

 Como qualquer milagre que reverte a ordem natural das realidades, o milagre em 

Juazeiro não foi diferente, modificou a história da cidade e do próprio padre Cícero, 

afetando os campos políticos e sociais até do estado. O questionamento de sua polêmica 

veracidade nada afeta o fenômeno histórico que daí se instalou. 

 Não será nosso propósito em nos estendermos em toda a história discorrida 

sobre o surgimento do milagre, mas vale lembrar a repercussão desse evento, primeiro 

pela comunidade local e circunvizinha, segundo pelos próprios jornais, iniciado com o 

Diário do Commercio do Rio de Janeiro; a seguir, o Diário de Pernambuco, mas o 

fenômeno criou cor e revolta do bispo de Fortaleza Dom Joaquim, ao ler em um jornal 

paulista “Estrela da Aparecida”, contendo uma carta do Monsenhor Francisco Monteiro, 

reitor do Seminário do Crato-CE, endereçada a um cônego paulista, dando total 

inteireza do milagre como também reafirmando seu apoio e sua crença no mesmo. 

(NETO, 2009, p.71). Convencido da proporção do problema, o bispo Dom Joaquim 

resolve tomar a suas providências, enquanto principal representante da Igreja Católica 

Apostólica Romana do Estado do Ceará.  

 Há nas primeiras cartas, segundo historiadores, um tom brando e misericordioso 

por parte do Bispo de Fortaleza ao padre Cícero, mas, em decorrência da indiferença do 

próprio Cícero em responder as primeiras correspondências e só depois de seis meses do 

ocorrido é que vem a detalhar-se ao seu superior, numa minuciosa carta em que 

descreve o milagre e seu crédito de que foi algo vindo dos céus, reafirmando a pureza 
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da beata e consequentemente a veracidade do milagre. O que excitou ainda mais a 

cólera de Dom Joaquim. 

  O que vem, após esses episódios, constitui a questão de Juazeiro, a partir do 

apoio de uma grande parte significativa e o atestado do milagre por importantes 

médicos da região, surge a convocação da primeira comissão enviada por Dom 

Joaquim, composta de pessoas da mais alta confiança do referido bispo, mas que, no 

entanto, aprova e comprova a veracidade do milagre. O inquérito durou um mês e os 

comissários interrogaram 10 beatas, 8 padres e 5 civis  eminentes. “Assistiram várias 

vezes ao milagre da transformação da hóstia em sangue. Concluíram que se tratava 

realmente de fatos sobrenaturais, de origem divina” (COMBLIN, 2011, p.19). 

 Inconformado com tal resultado, Dom Joaquim instaura a segunda comissão de 

inquérito, que depois de três dias de trabalho declara a farsa do milagre. Seguem-se as 

proibições e perseguições que vão desde a proibição de Cícero celebrar a missa em todo 

Ceará, passando pela ameaça de excomunhão, expedida a referida pena pelo Santo 

Ofício de Roma em 1918 e só absolvendo-a em 1921, mantendo Cícero suspenso das 

ordens sacerdotais. (NETO, 2009). 

 Surgem, daí, os entraves, num campo de força que de um lado, tem-se o poder 

eclesiástico e de outro, o padre e seus dissidentes. O discurso do “embuste” com o 

discurso da segunda redenção de Cristo em Juazeiro se encontram e se repelem, 

disputando os espaços sagrados para um ganhar e se solidificar. Um anularia o outro, 

não havia condição de conciliação.  

 Em uma conversa informal com irmã Annette Dumoulin, doutora em Psicologia 

da Religião que se mudou da Europa para dedicar-se à pastoral dos romeiros; ao 

perguntarmos sobre sua posição da veracidade do milagre ou não, a religiosa responde 

prontamente: “Se houve milagre, não posso atestar, mas asseguro que não foi um 

embuste”. Nessas poucas palavras da irmã, vê-se um discurso conciliador, por ela não se 

mostrar tão adepta do milagre, mas ter uma postura ética em não ferir a imagem do 

padre Cícero e dos seus dissidentes. 

 Dom Joaquim tentou, em vão, calar toda a população indignada, mas convicta de 

que ali se estabelecia a redenção de Cristo, ou como descreve Paz (2011, p.910) “A 

proibição do bispo surtiu pouco efeito. O clero da região e de Estados vizinhos, assim 
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como a elite e o povo acreditavam maciçamente que um milagre estava acontecendo em 

Juazeiro”. Assim, o próprio clero se dividiu em quem acreditava e em quem concebia 

aquilo tudo como um “embuste”, termo utilizado pelo próprio Dom Joaquim em uma de 

suas cartas; evidente que resguardando a imagem do padre Cícero, mas atribuindo o 

embuste por parte da própria Beata Maria de Araújo ou mesmo por José Marrocos
8
, 

conselheiro do padre, Daí se estabelece o conflito religioso entre o poder eclesiástico 

contra o povo de Juazeiro e o próprio padre Cícero. 

 Olhando a partir desse atual século, ao mesmo tempo valendo-se das 

observações de Bourdieu (2008) quando este autor estabelece a relação mercado com o 

poder institucionalizante, podemos assegurar que o milagre garantiu ao padre Cícero o 

poder institucional diante daquele tão tenso mercado religioso caririense, uma vez que 

paira a pergunta: Por que Dom Joaquim - representante maior do catolicismo no Ceará, 

dotado, assim, de um forte capital simbólico - e suas astuciosas estratégias políticas não 

foram suficientes para senão, erradicar, pelo menos, abrandar a indomável crença dos 

milhões de devotos ao padre e ao milagre? Ou nos termos de Bourdieu (2008, p.32), não 

conseguiu manipular, nem unificar o mercado da religião oficial, impondo-o como 

único e legítimo? Temos no próprio Bourdieu uma possível resposta, quando esse autor 

nos atenta que a autoridade nem está na linguagem, nem no porta-voz, mas na relação 

socialmente institucionalizada, se esta estiver em crise, cai por terra toda intenção 

comunicativa, assim “a eficácia simbólica da linguagem religiosa fica ameaçada quando 

deixa de funcionar o conjunto dos mecanismos capazes de assegurar a reprodução da 

relação de reconhecimento que funda sua autoridade” (BOURDIEU, 2008, p.60) e vai 

mais longe quando afirma que é o mercado que determina o valor do discurso
9
.  

                                                                 

8
José Joaquim Marrocos acusado na época, tanto de usar seus conhecimentos químicos para transformar 

líquidos em cor de sangue, como também de roubar e esconder os paninhos manchados de sangue, no 

momento da ordem do Bispo Dom Joaquim em apreender tais paninhos por conta da idolatria que os 

romeiros faziam em torno de tais panos expostos em vidro. ”Não havia provas, mas, de fato, 18 anos mais 

tarde, depois da morte de Marrocos a urna foi descoberta entre os objetos que lhe pertenciam” 

(COMBLIN, 2011, p.20). 

9
  Bourdieu reforça que “o valor do discurso implica na relação com o mercado por depender da relação 

de forças.” É no mercado que evidencia o valor da competência linguística dos interlocutores, capacidade 

de impor os critérios de apreciação mais favoráveis a seus produtos. (BOURDIEU, 2008, p.54). 
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 No caso da questão religiosa de Juazeiro o mercado constituído pelos devotos do 

padre Cícero foi suficientemente incisivo ao determinar em quem e no quê acreditar. E 

como o milagre garantiu ao padre um poder institucionalizante, é evidente que tudo 

tenha se voltado para o padre e seu discurso, tendo muito mais força de credibilidade do 

que o discurso romanizante. Assim, o milagre possibilitou um repasse de papéis, Dom 

Joaquim deixa de ser o porta-voz autorizado, e, ainda que contra a vontade, desapropria-

se do capital simbólico em Juazeiro-CE. 

 Persegue-nos, entretanto, outra inquietação: por que o milagre ganhou tanta 

proporção a ponto de instaurar simultaneamente guerras e experiências de fé no solo 

daquele interior cearense? Lembremos que estávamos no ano de 1889, época de grande 

seca no Nordeste, a fome alarmava-se; somado a isso, contávamos com transformações 

da vida política brasileira o “Exército Nacional depôs o imperador e proclamou a 

república. A decisão do novo regime de desligar a Igreja do Estado confirmava os 

piores temores da hierarquia militante” (DELLA CAVVA, 1976, p.62), sem contar com 

que já afirmamos no início desse capítulo, sobre as crises de moral que pairava as 

igrejas dos lugarejos mais distantes. Acrescentado, ainda, segundo Comblin (2011) a 

força crescente do discurso sobre a iminência do fim do mundo colaborando com que 

todos acreditassem o milagre como sinal dessa proximidade do fim dos tempos. Tudo 

isso vem contribuir para a fome de pão material e espiritual desses sertanejos. O milagre 

vem saciar essas duas fomes. Portador e protagonista, de alguma forma, desse evento 

sobrenatural, padre Cícero passa a ser a esperança dos desafortunados, uma saída celeste 

para os horrores sociais, demandados pela seca e pela indiferença política e religiosa. É 

só constatar nas cartas para o padrinho vivo ou morto que se vê os apelos dos 

escreventes nesse sentido. 

 Assim como o sangue da boca da beata escorregou, involuntariamente, pelo seu 

corpo e pelo chão, igualmente foi a repercussão dessas notícias no solo caririense. Foi a 

partir desse alvoroço que também surgiram as cartas ao padre Cícero, enviadas pelos 

devotos que não tinham oportunidade de ver de perto o espetáculo de fé. Nos arquivos 

diocesanos se encontram milhares dessas correspondências do padre ainda em vida, 

prosseguindo até hoje, passados tantos anos de sua morte.  

 É importante frisar que o milagre que os devotos buscavam, não tinha pretensões 

de algo sobrenatural, mas uma pequena parcela interventiva dos céus por meio do 
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“padim” para modificar ou fazer diferença nas suas lutas cotidianas. Os pedidos triviais, 

reiteradamente, presentes nas cartas provam essa constatação.  

 O milagre em Juazeiro, a nosso ver, não foi somente a transformação da hóstia 

em sangue, foi a instauração da quebra de protocolo e a subversiva atitude do padre 

Cícero, em arregaçar a batina, abaixar-se para ouvir e acolher os fiéis, numa época em 

que a Igreja insistia em permanecer no seu pedestal, promovendo distâncias e 

discrepâncias entre o ser igreja e o ser devoto. O ritual das celebrações, as vestimentas, 

os cálices de ouro que compõem o cenário ritualístico, somado a postura sisuda dos 

presbíteros, o rigor da linguagem foram e são aspectos que ampliaram as distâncias 

entre bancada e púlpito, tornando o padre “detentor do monopólio da manipulação dos 

bens de salvação” (BOURDIEU, 2008, p.93). 

 Em muitas das cartas examinadas, são correntes o discursos que ressaltam o 

compromisso do padre Cícero com os pobres e marginalizados. Um escrevente de 

Caetés-BA assim descreve a missão do padre Cícero: 

 

 

[...] Como vós fostes o pastor dedicado e amoroso que não conheceu descanso, nem 

repouso, enquanto soube que havia uma ovelha necessitando de seu amparo, quer 

espiritual, quer material, assim também peço a vossa ajuda. [...]. 

 

(S/n, Caeté, 05/07/84. carta nº 11). 

 

 

 Emergido e difundido o milagre da hóstia, padre Cícero passa de uma autoridade 

eclesiástica a um mero perseguido, agora identificado com aquele povo à margem do 

sistema. E é daí, que as afinidades entre padre e fiel se intensificam e se instauram de 

uma vez, o maior milagre já afirmado por nós, por reverter a ordem na derrubada dos 

muros, que ainda perpetua, ao constatarmos hoje, a íntima relação e acolhida dos 

representantes da igreja aos romeiros, desde os padres até os mais diferentes 

funcionários do museu.  
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 Acolhidos e ouvidos, esses romeiros só têm a consolidar ainda mais a sua 

devoção e a perpetuação da escalada sagrada. É o que nos confessou uma romeira: 

“Moça, aqui todo mundo é bom, a gente se sente em casa. Aqui eu choro, louvo a Deus 

e até me divirto. É bom demais...”. 

  Ao conceber o padre Cícero enquanto “milagreiro”, saída/resposta para os 

problemas de toda ordem, os devotos dão início a diferentes forma e fórmulas para 

aproximar-se desse poder divino-terreno. As constantes romarias, que daí 

desencadeiam, passam a intensificar-se, de modo que, quem não podia ir pessoalmente 

ao Juazeiro, escrevia para o padre como recurso também de aproximação. Claro, que no 

início escrevia-se para o padre em vida, o que não mudou após o falecimento do 

mesmo.  

 Assim, não podemos desvincular a emissão das cartas ao próprio fenômeno e ao 

contexto das romarias. Por isso a nossa insistência em considerar a carta como uma 

transgressão, como o direito ao dizer do dominado agora em pauta. Não são mais as 

orações dos fiéis, tratado nas missas, orações prontas e elaboradas pelo poder eclesial, 

de cima para baixo, tendo ainda, que a massa de fiéis ratificar esse jogo de força, de 

submissão, ao responderem em coro “Senhor, atendei as nossas preces”, na verdade não 

se configuram as “suas preces”, uma vez que enquanto estão ali, na bancada, sua oração 

é outra, os seus anseios e súplicas são bem diferentes dos instituídos. O silêncio daí 

emanado fala mais que a mecanicidade da resposta ritualística. Daí que, muitos se 

refugiam no recurso da carta, espaço de exacerbação dos enumerados clamores.  

Tive a oportunidade de ajudar a funcionária do museu na orientação dos 

romeiros aos pedidos escritos. Há uma sala com uma redoma de vidro, com lápis e 

papel disponível para os romeiros escreverem seus pedidos: 
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Foto 3: Devota escrevendo seu pedido 

 

 

 Foi importante constatar, que havia acabado a missa naquele momento, ou seja, 

realizada a chamada “oração dos fiéis”, mas esses mesmos “fiéis” não se conformaram 

com aquela fórmula, indo de imediato, escrever e “botar fé” noutra, sem, contudo, 

anular a primeira.  

Também, passei nesse mesmo dia, a exercer a função de escriba, para os 

romeiros analfabetos. A intimidade a mim revelada não os constrangia, pelo contrário, 

como eles me tinham como uma “funcionária do museu”, parecia confiar-me sem 

rédeas os seus segredos em forma de pedido, até me pedindo para orar por eles.  

 Comentando sobre esse caso a Edna, funcionária do museu, ela me confirmou 

que, na verdade, os devotos confiam muito neles, vendo-os como os “representantes do 

padre Cícero”.  

 Esse evento tão simples confirmou o que uma escrevente da carta me falou ao 

confidenciar-me que “escrevia para o padre Cícero, mas torcia por algum anjo aqui da 

terra ler aquela carta, e quem sabe, rezar por ela”. Ou seja, a carta lida por alguém do 

museu, não se caracterizaria uma violação, do contrário, se fosse por alguém, inclusive 

o que envia, já perde essa conotação. Lida a carta, por quem não conhece o sujeito 

emissor e mais ainda, por ser um representante do padre Cícero, e por estar no horto, 

“pertinho do padrinho” não há problema algum.  

 É na carta que o romeiro se revela. As máscaras da instituição caem por terra, é 

ele, o padre-destinatário e a escrita, que estão em jogo naquele momento. Foi assim que 
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ao perguntar a um devoto porque escolheu a forma escrita e não a oral para dirigir-se ao 

patriarca. Ele respondeu-me: “Na escrita tenho mais liberdade e tempo para dizer tudo 

que eu quero... penso mais e falo mais”.  

 Essa liberdade de “pensar mais e falar mais” recai no que defendemos no curso 

desse capítulo sobre a natureza transgressiva do texto carta. Silêncios são quebrados por 

ousadas e oprimidas vozes, até o apropriar de uma caneta e papel. Daí, as mãos bordam 

ao comando da alma, do coração ferido que agora encontra repouso no túmulo do 

“padrinho”, através da humilde cartinha, como bem afirma tantos escreventes.  

  

 

1.6. Padre Cícero: o destinatário e o destino...  

 

Uma das desafiantes ações dessa pesquisa foi ter e manter um contato com os 

escreventes das cartas, por simplesmente, o emissário não se encontrar no local do 

destino da carta, isso é evidente, por isso que eles escrevem a carta, por não estar 

presente. Mas a cada romaria que acompanhávamos, insistíamos em encontrar um 

desses escreventes, sempre com perguntas aleatórias “Alguém aqui já escreveu ou 

conhece alguém que já escreveu para o padre Cícero”? Até, por fim, encontrarmos uma 

devota que disse que já escreveu. E aí questionamos: Mas quem a senhora acha que lerá 

a carta? Prontamente ela nos respondeu “Oxe... Minha irmã... O padre Cícero! Ele é o 

ledor das cartas”. Falaremos desse homem, padre, patriarca, padrinho, esse “ledor” das 

cartas, dono de um imenso arquivo epistolar, arquivo esse que é reabastecido, mesmo 

após sua morte. Teçamos, então, os retalhos dos discursos sobre esse padre, “uma das 

personalidades mais controvertidas da história do Ceará.” (DELLA CAVA, 1976, p.56). 

Na sua obra escrita em 1926 “Juazeiro do Padre Cícero”, o escritor Lourenço 

Filho, traça, logo no primeiro capítulo, uma descrição do Nordeste, referindo-se a uma 

“vida primitiva daquela gente vítima de longas estiagens” em que a “vida ali estacionou 

em aparente bocejo de cansaço” (LOURENÇO FILHO, 2002, p.27). Por fim, delimita o 

seu olhar na cidade de Juazeiro, afirmando que “todo atraso dos sertões aí se condensou, 
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para condicionar maior retrocesso e estabelecer condições propícias de desajustamento 

em que repontam mentalidades atrasadas por século” (LOURENÇO FILHO, 2002, 

p.29).  

A visão do romeiro também não escapa à preconceituosa análise do autor, ao 

descrever que “romeiros abastados ou menos ignorantes, contam-se nos dedos; e 

quando aparecem, são manifestamente doentes do espírito, ou criminosos em demanda 

de homizio seguro” (LOURENÇO FILHO, 2002, p.34).  

Com essa visão inicial do referido autor, dar para se antever o próximo capítulo 

o qual mais nos interessa em que retrata fisicamente o padre Cícero, ressaltando a 

debilidade física do padre nos seus 84 anos. 

Apesar de mencionar depoimentos sobre a ação social do padre na seca de 

1877-1879 com o incentivo de plantação de mandioca e de maniçoba – planta da mesma 

família da mandioca - na Serra do Araripe, bem como a construção de poços e açudes, o 

autor não reluta em expor sua impiedosa opinião sobre o padre Cícero que “favorecido 

pelo meio” um especialista notaria sinais de “megalomania”. Chegando ao ponto de 

afirmar que seria realmente um milagre era se o padre Cícero tivesse mantido naquele 

meio, “um sólido e brilhante cultivo do espírito”, vivendo em “contato apenas com o 

sertanejo bruto e num ambiente em delírio”, é “obvio que só se possa encontrar nele, ao 

termo de oitenta anos de vida, uma inteligência medíocre e fatigada adstrita aos mesmos 

abusões e desvios mentais do sertanejo” (LOURENÇO FILHO, 2002, p.54). E vai mais 

longe ao afirmar que não houve nenhuma, das séries de suas pregações que tiveram eco, 

não chegando, a escrever um livro, sequer. Parte, então, para defender com argumentos 

científicos a debilidade e paranoia do padre. 

É interessante observar que mesmo com o evidente propósito de polemizar a 

imagem do padre, o autor, deixa entrever no seu discurso, o engajamento e o 

compromisso do padre Cícero com os romeiros e os pobres daquele lugar, ao mencionar 

a preocupação do sacerdote com a seca e mesmo quando ilustra, criticamente, com 

exemplos para provar as receitas de “meisinhas” para os doentes que lhes recorrem “aos 

mais próximos, que lhes renteiam as faces, exibindo por vezes chagas sangrentas com 

os lábios comidos [...] ele receita e habitualmente aconselha remédios caseiros de fácil 
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aplicação” (idem, p.55). Como se vê, o fato de aproximar-se dos chagados, prova, 

substancialmente, o contato, a escuta e a relação padre e oprimidos.  

Dessa feita, por mais que o autor queira destituir o capital simbólico do padre 

Cícero, acaba reforçando o que muitos defendem sobre a alma piedosa, caridosa do 

padre uma vez que “Suas portas jamais se fechavam aos pobres e a todos aqueles que 

necessitavam de conforto material e espiritual” (DELLA CAVA, 1976, p.276). 

Ao compor um pouco o perfil de padre Cícero e apoiada em alguns cronistas, 

Paz (2011, p.76) remonta que o referido sacerdote nunca foi de reduzir a sua missão na 

sacristia, sempre em contato com o povo da redondeza, enunciando um discurso 

moralizante e em comunhão com os mais simples, fora sempre admirado pelos que os 

cercavam, pois “muitos padres o procuravam a fim de se confessarem, tornando-o um 

modelador de conduta na região”. (PAZ, 2011, p.76). 

Guimarães (2011) faz um levantamento de algumas contraditórias opiniões dos 

escritores a respeito do padre Cícero. Dentre dos que não aceitam o padre, destacam-se 

Euclides da Cunha (1940), considerando-o como um “heresiarca sinistro”, ou na visão 

de Otacílio Anselmo (1968): um “portador de vaidade mórbida”, ou “um paranoico” na 

perspectiva do médico e político Fernandes Távora. Por outro lado, a autora aponta os 

que se mostram admiradores do padre, considerado por Pereira de Queiroz como um 

dos “grandes líderes messiânicos do Nordeste”; e menciona “o poder carismático 

incomparável sobre a população rural sem terra...” enfatizado por Oracy Nogueira 

(1967). Ainda no trabalho de Guimarães, há menção a Jader de Carvalho no prefácio do 

livro de Otacílio Anselmo, caracterizando o referido padre como “ambicioso político, 

extravasando a sua vaidade, o seu poderio religioso e político em documentos 

particulares e públicos já incorporados à sua história...”. 

Apontamos, no entanto, que essa postura do Otacílio Anselmo não corresponde 

com a de Della Cava (1976, p.275), quando este enfatiza, a participação relativamente 

passiva de padre Cícero nas questões políticas e econômicas do Cariri, admitindo, 

entretanto, a figura política nacional, figurada pelo padre, mas reforça a sua abdicação 
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da revolução de 1913-1914, em que Dr. Floro
10

 deteve o poder, e não o patriarca. E vai 

mais longe afirmando que 

 

sua retirada política, a partir de 1914, talvez possa ser vista como retorno a 

um estilo de vida que estava mais de acordo como o gosto e a preferência do 

Patriarca. Todavia, dois outros fatores estavam em jogo, os quais melhor 

explicam a posição assumida pelo Padre. Em primeiro lugar, havia sua 

constante esperança de voltar, integralmente ao sacerdócio. Uma vez 

terminada a batalha política de 1913-1914, Padre Cícero passou a concentrar 

suas energias restantes no único objetivo de reaver o exercício das ordens 

eclesiásticas. [...] Em segundo lugar, é impossível não levar em conta o fato 

de que sua saúde precária e sua avançada idade foram razões suficientemente 

fortes para o seu afastamento político e social. (DELLA CAVA, 1976, p.275-

276). 

 

 

 

 De fato, quando adentramos na história da questão religiosa de Juazeiro, somos 

levados a aderir aos postulados de Della Cava nesse sentido, uma vez que são inúmeros 

os documentos que comprovam a incansável luta do padre Cícero em reinserir-se na 

Igreja, em provar a sua integridade moral e voltar a sua rotina litúrgica junto ao seu 

pastoreio. 

 Foi somente com 67 anos de idade que padre Cícero resolve entrar na política, 

forçado, segundo o próprio, pela circunstância na luta da emancipação política de 

Juazeiro. Na época, havia grandes conflitos pelo poder em Juazeiro, de modo que, o 

padre neutralizaria as desavenças entre os partidos. Incentivado por Dr. Floro, o padre 

Cícero foi levado a tomar partido cada vez mais abertamente. Uma vez prefeito de 

Juazeiro, tornou-se o líder político mais importante do Cariri durante vinte anos, sendo, 

nessa época a figura política mais poderosa do Cariri e um dos mais influentes do 

estado, quando em 1912 foi eleito vice-governador do Ceará, só deixando a política 

depois da vitória da guerra de 1914 desinteressou-se pela política e voltou-se totalmente 

para reintegrar-se na Igreja. (COMBLIN, 2011). 

                                                                 

10
Trata-se de Doutor Floro Bartolomeu, formado na Faculdade de Medicina da Bahia em Salvador, 

trabalhando na extração de diamante, veio para o Juazeiro em 1908, passando a “conquistar a confiança 

do padre. Além de procurador, tornou-se o médico particular de Cícero” (Cf. Neto, 2009, p.295). 
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  Também é relevante frisarmos que em todas as cartas lidas só foi encontrada 

uma na qual o romeiro menciona esse polêmico discurso sobre a integridade do 

patriarca, todavia, mostra-se indiferente a tais rumores: 

 

 

[...] As pessoas dizem que o Senhor não foi uma boa pessoa quando era vivo, mas 

muitas outras têm profunda devoção pelo senhor. Assim estou te enviando esta 

cartinha pelo amigo, pedindo sua intercessão por algumas necessidade em minha 

vida. 

(R.C.M. Sem data, sem local. Carta nº 16). 

 

  

 Nas demais missivas, a imagem do padre é sempre idealizada e enaltecida como 

“um grande servo de Deus” no dizer desta remetente: 

 

 

[...] Quero dizer para todo mundo que o senhor é um grande servo de Deus que tem 

piedade daqueles que sofrem... receba um grande beijo em suas santas mãos que 

tanto benefício tem feito por aqueles que confiam em Deus e em vosso bondoso 

coração.[...]. 

 (M.J.F. Carta sem data, sem local. Carta n° 17). 

 

 

 

 Com a vinda das pesquisas, dissipou-se a imagem negativa do padre 

Cícero para dar lugar a uma autêntica investigação acerca do patriarca. E não só esse 

fator. Comblin (2011) ressalta que, com a vinda do padre Murilo, vigário de Juazeiro, 

falecido há poucos anos, o romeiro passou a ser mais acolhido, principalmente com a 

ajuda que esse padre teve das irmãs Annette Dumoulin, professora de psicologia da 

religião na Universidade Louvain, Bélgica e Ana Teresa, falecida recentemente, que 

realizava pesquisa de doutorado na mesma universidade. As referidas religiosas 

chegaram a Juazeiro por volta de 1974 e lá sistematizaram um trabalho de contato direto 
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com o romeiro, “numa diocese tradicional, as irmãs declararam-se ligadas a certos 

aspectos da teologia da libertação, sobretudo aqueles ligados à promoção humana, daí a 

ênfase na valorização do romeiro, da sua cultura e sua religiosidade.” (PAZ, 2011, 

p.223). Mas, segundo Comblin (2011) a grande mudança veio com a chegada do atual 

bispo do Crato, dom Fernando Panico em 2001.  O próprio bispo foi a Roma, 

acompanhado de grande comitiva de caririense, para entregar pessoal e oficialmente ao 

Papa, o pedido de revogação da pena de suspensão, a qual trará como consequência a 

reabilitação do padre Cícero, que, segundo Walker (2013), trata-se de um processo que 

se encontra, há quase sete anos em Roma, porém até agora está “entravado no manto 

sagrado da burocracia do Vaticano que desde então só tem dado como resposta o 

silêncio”. 

 

 

 

1.7. Romaria e cartas em “estradas compridas e léguas tiranas”...  
 

“Fui inté o Juazeiro 

Pra fazer a minha oração 

Tô voltando estropiado 

Mas alegre o coração 

Padim Ciço ouviu a minha prece 

Fez chover no meu sertão” 

(Luiz Gonzaga) 

 

 Perdoe-me, meu caro destinatário, se me estendo nesta carta, sei que já lhe abate 

o cansaço, mas preciso que você venha comigo, subamos nesse pau de arara para irmos 

“inté o Juazeiro” e lá deleitarmos com o espetáculo de fé das romarias naquele chão 

sagrado. Só dessa maneira compreenderemos a intrínseca relação entre romaria e a leva 

de cartas postas nos espaços que os romeiros destinaram a esse fim. 

 A romaria, enquanto manifestação do contato com o sagrado, pauta-se numa 

negociação coletiva de fé dos que comungam das mesmas crenças. Steil (1996) ao 

estudar as romarias em o Bom Jesus da Lapa, ressalta que as visitas dos devotos aos 

santuários são formas de libertarem-se da pressão de alguns agentes de pastorais que 
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controlam os símbolos e significados religiosos. Na romaria, ao contrário, os fiéis se 

deslumbram e se sentem autônomos dessa disputa do sentido do universo celestial. 

Portanto, segundo o autor, é através da experiência das romarias que permite aos 

romeiros “substanciar, confirmar e inventar seu mundo” (STEIL, 1996, p.109).  

 Em Juazeiro do Norte, aponta-se o início das romarias a partir da difusão do 

milagre da hóstia. Antes desse evento, não se tem registro de alguma manifestação 

nesta ordem. Paz (2011, p.159), mencionando uma correspondência entre Dom 

Quintino e Monsenhor Vicente em 1918, quando o primeiro indaga sobre a origem e a 

motivação das romarias em Juazeiro do Norte, ao que Monsenhor Vicente Sóter 

responde que atribui a origem aos “pretensos milagres” e, não, à devoção a Nossa 

Senhora das Dores, padroeira do referido lugar.  

 As primeiras romarias em Juazeiro do Norte-CE foram incentivadas por padres 

dissidentes em 1889 em que “mais de 3 mil dos cidadãos importantes da cidade fizera a 

primeira peregrinação a Joaseiro [...] o exemplo foi seguido por outras cidades do Vale” 

(DELLA CAVA, 1976, p.59). 

 As romarias intensificaram-se ainda mais, após a morte do padre Cícero, por 

conta dos testemunhos de fé e milagres dos partícipes desse evento religioso. A fé se 

espalhou do povo para o povo, desobedecendo às rédeas da ortodoxia romana, que via 

esse ato como uma profanação de uma massa de ignorantes e ingênuos desviantes: 

 

Moradores das cidades e localidades mais próximas chegavam de forma 

espontânea ao minúsculo povoado, atraídos pelas narrativas que davam conta 

do sangue de Jesus derramado em pleno agreste. Mas foi em 7 de julho, um 

domingo que marcava o ápice da tradicional festa cristã do Precioso Sangue, 

que Juazeiro assistiu pela primeira vez à chegada maciça e ordenada de 

milhares de peregrinos. Foi a primeira de todas as romarias. (NETO, 2009, 

p.66). 

 

 Analisando as romarias oficiais que hoje são organizadas em Juazeiro pela 

Diocese e Secretaria de Turismo daquela região, percebemos que a denominação da 

maioria dessas peregrinações não faz menção ao padre Cícero em si, são elas: Romaria 

dos Santos Reis - 06 de janeiro; Romaria de São Sebastião - 20 de janeiro; Romaria das 

Candeias - 02 de fevereiro; Romaria do Padre Cícero (nascimento) - 24 de março; 
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Romaria do Padre Cícero (falecimento) - 20 de julho; Romaria da Nossa Senhora das 

Dores - 15 de setembro; Romaria de São Francisco - 04 de outubro; Romaria de Finados 

- 02 de novembro. É como se quisesse dar uma conotação mais ampla e 

reconhecidamente católica às romarias, mostrando que o fim das mesmas não se reduz 

somente ao fenômeno padre Cícero, mas a outros eventos litúrgicos celebrados pela 

Igreja durante o ano. Entretanto, o quadro se inverte quando presenciamos de perto as 

atitudes e os discursos dos romeiros, ao referirem-se vagamente a essas motivações, 

mas o principal motivo por que estão ali, é justamente a visita ao padrinho na busca de 

bênçãos e graças, como também no pagamento e agradecimento das promessas feitas e 

alcançadas.  

Atualmente constatamos o vultoso crescimento dessas romarias, contando, 

inclusive, com outra geração de fiéis que seguiram os passos de seus pais, tios e avós, 

dando continuidade à mencionada peregrinação. Foi o que nos revelou um dos nossos 

informantes da pesquisa; “venho aqui desde que me entendo de gente, antes, trazida 

pelos meus pais, hoje trago meus filhos e netos”. A herança romeira assim manifesta, 

sinaliza e fortalece esse cordão celeste nas terras caririenses. 

No entanto, impossibilitados por vários fatores como condições financeiras, 

problemas de saúde e outros, muitos dos que se consideram devotos e afilhados do 

padre Cícero, residindo em terras distantes, encontraram outra forma de não se 

excluírem dessa “bênção”, resolvem, desse modo, escrever para o padre Cícero. 

“Escritas, quase todas, por semianalfabetos, essas cartas constituem um raro libelo 

histórico dos pobres do Brasil sobre as iniquidades sociais que predominavam no sertão 

nordestino, durante a primeira parte do século XX” (DELLA CAVA, 1976, p.139). 

Compreendemos, assim, que a prática do envio de cartas pode ser interpretada 

como outra versão ou roupagem de se fazer romaria. Agora, são as palavras que ganham 

mundos, trancafiadas em envelopes, “em mãos” ou “aos cuidados” de outros romeiros, 

incumbidos dessa sagrada missão.  

É a presença-ausente do romeiro, materializada nessas epístolas, verdadeiro 

romper de barreiras espaciais. O que configuraria, novamente - com bem já vimos 

insistindo neste capítulo -, uma prática transgressiva e peculiar de integrar-se à 

procissão de fiéis que cultuam a fé no patriarca. A distância, a falta de saúde e de 
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dinheiro já não compromete a interação entre padrinho e afilhados, uma vez que a   

carta cumpre perfeitamente esse papel interlocutivo. É desse modo que um romeiro de 

Caeté-MG se expressa: 

 

Querido e Revmo. Padre Cícero Batista 

       Saudações 

 Primeiramente peço as suas bênçãos. Em segundo lugar, impossibilitado de 

comparecer diante de Vossa Revma. por motivo de saúde, juntamente com os 

romeiros que ora o visita, faço assim, por meio desta humilde cartinha [...]. 

 

(S/n. Caeté 11/02/84. Carta nº 12). 

 

 

Outra devota mostra-se feliz pela oportunidade de escrever para o padrinho, 

porém, triste por não poder ir “pessoalmente lhe entregar” a referida carta: 

 

 

Querido Padre Cícero 

Estou lhe escrevendo esta carta e estou muito feliz por escrever esta carta, ficaria 

muito mais feliz se pudesse ir pessoalmente lhe entregar esta carta e chegar até 

aos seus pés [...] para lhe agradecer e matar o desejo de te ver bem de pertinho, 

meu querido Padre Cícero [...]. 

(V. Caeté, 10/09/84. Carta nº 13). 

 

 

 É importante frisar que as cartas não vêm apenas dessa maneira. Durante nosso 

percurso de campo e análise de algumas cartas, muito romeiro - mesmo vindo para 

romaria - portam suas próprias cartas, agora para agradecer a bênção pedida na 

correspondência anterior. Foi o que nos colocou Dona Lourdes, uma das funcionárias da 

Casa Museu Padre Cícero desde 1970, um das últimas residências do padre que agora é 

um museu, essa informante acrescentou que muitos dos romeiros já trazem consigo as 

cartas que outros enviaram para o “padrinho”, no entanto, muitos escrevem ali mesmo 
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suas cartas e lançam-nas na cama que foi do padre Cícero, exposta no referido museu. 

Esse dado é comprovado com as cartas examinadas do nosso corpus: 

 

 

Meu padrinho mais uma vez estou aqui no teu santuário para te agradecer por 

tudo de bom e de maravilhoso que aconteceu na minha vida. Meu padrinho, quero 

te agradecer por a vida, a saúde, a paz, meu emprego, meu casamento por a 

benção que Jesus junto a Maria e aos seus anjo me concedeu de ser mãe [...]. 

 

 (Sítio Tabocas, s/data. Carta nº 14). 

 

 

 Ainda retornaremos sobre essas questões no próximo capítulo ao tratarmos dos 

locais nos quais os devotos postam suas cartas. 

 Assim, findo uma primeira etapa dessa carta. Fiquemos no aguardo de sua 

continuidade, quando abordaremos as dores e cores no discurso epistolar dos romeiros. 
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Segundo Capítulo 

As primeiras cartas... 

 

“Tenho medo de escrever. É tão perigoso. Quem tentou, sabe. [...] Para 

escrever tenho que me colocar no vazio. Neste vazio é que existo 

intuitivamente. Mas é um vazio extremamente perigoso: dele arranco sangue. 

Sou um escritor que tem medo da cilada das palavras: as palavras que digo 

escondem outras - quais? Talvez as diga. Escrever é uma pedra lançada no 

fundo poço.”                                        

(Clarice Lispector - in Um Sopro de Vida). 

 

         2. As dores no discurso epistolar dos romeiros 

 

 

Meu caro senhor e minha senhora, levo-os a contemplar o corpus dessa pesquisa 

e entre blocos de envelopes com cartas amarelas e novas, convido-os a continuarem essa 

aventura de nos ler, lendo o outro. Nessa façanha, preciso de seus olhos, por os meus 

não darem conta de tanto encanto. Sinto-me com aquele menino “Diego” do poeta 

Eduardo Galeano (2002), quando seu pai o levou a primeira vez para ver o mar e “foi 

tanta a imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E 

quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: - Pai, me ajuda 

a olhar!”
11

 

Portanto, me ajudem a olhar quando entrarmos no reino das palavras dos que 

bradam diante da folha em branco e escrevem o que a oralidade não deu conta. 

 Na maioria das cartas selecionadas no corpus desta pesquisa, há um grito, um 

desespero, um pedido de socorro na urgência em sanar as fatalidades da vida. 

Comecemos, então, por essas dores vindas do âmago da alma até materializarem-se em 

                                                                 

11
 “Diego não conhecia o mar. o pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que descobrisse o mar. 

viajaram para o sul. ele, o mar, está do outro lado das dunas altas, esperando. quando o menino e o 

pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de 

seus olhos. e foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. 

e quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: „me ajuda a olhar! ‟. 

(Eduardo Galeano em o livro dos abraços, 2002 ,p.12). 
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palavras e dessas em cartas e das cartas à espera e a esperança de uma luz, ainda que no 

fim do túnel. Entremos no vazio do qual nos fala Clarice Lispector na epígrafe deste 

capítulo, vamos ao “fundo do poço” de onde os devotos tiraram inspiração e coragem 

para desnudar suas dores. Mas, quem, realmente, são esses guerreiros da escrita e da 

vida? Façamo-los conhecidos: 

 

2.1. Os escreventes do sagrado 

 

 
Figura 4: Ditando a carta para um escriba. 

 

Provindos, em sua grande maioria, das cidades nordestinas, destacando 

principalmente o estado de Alagoas, esses romeiros, após o conhecido e divulgado 

“milagre da hóstia” em 1889, fazem peregrinação ao Juazeiro do Norte, inicialmente, 

incentivados pelos próprios párocos de suas cidades. Depois, por própria iniciativa, 

organizam caravanas e marcham para o Juazeiro sagrado. 

Uma das primeiras motivações era a apreciação dos paninhos manchados de 

sangue, postos na igreja. Depois do interdito eclesial, em que Dom Joaquim ordena e 

proíbe tais peregrinações, sem mais o “selo eclesiástico do milagre”, por determinado 

tempo, os padres dissidentes do padre Cícero cessaram de incentivar as romarias, 

ficando apenas a massa de romeiros que, independente de um aval ortodoxo não se 

deixou levar por correntes contrárias e passaram “a se dirigir para o Juazeiro não só em 

função do milagre, mas também, em busca de um lugar sagrado e do padre que tinha 

fama de ser santo e protetor da gente pobre do sertão” (BRAGA, 2007, p.324). 
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Se o padre Cícero e o falado milagre não eram bem vindos para muitos, a 

imagem dos seus seguidores, principalmente provindos de uma camada paupérrima, era 

igualmente depreciativa por extensão. Nessa época, os romeiros não olhavam, eram 

olhados, e olhados por civilizados que miram selvagens. Daí que, romeiros e fanáticos 

eram sinônimos da forma transviada de ser e de se fazer religião. 

O perfil dos romeiros vai se tecendo conforme as graças pedidas e alcançadas.  

Os agraciados podem ser novos ou velhos, por isso não cabem num estereótipo, numa 

forma classificativa e típica. Cabem nas suas histórias, nas suas formas plurais de 

portar-se diante do sagrado, de vestir-se, de rezar e divertir-se. Assim, prazer e 

penitência são lados de uma mesma moeda. Claro, que os romeiros característicos, de 

chapéu e rosário ainda desfilam nas ruas de Juazeiro e formam o quadro do espetáculo 

de fé. Mas quem de nós ousaria dizer que aquele senhor bem vestido, vindo com o seu 

carro importado, também não foi acalentado, embalado com os benditos do padre 

Cícero? Por tal razão, salientamos uma leve diferença entre romeiro e devoto, já 

entendendo que todo romeiro é devoto, mas nem todo devoto é romeiro.  O romeiro faz 

romaria, ao considerarmos a romaria católica como uma “distinção espacial entre a 

morada do Santo e a dos fiéis. É esta distinção que o romeiro dramatiza ao deixar o seu 

lugar de trabalho e de lazer, o espaço de sua existência cotidiana, para dirigir-se ao lugar 

sagrado” (FERNANDES,1988, p.96).  

O devoto se constitui na fé em padre Cícero, mas o romeiro além de devoto, é 

peregrino e todo ano, vem à busca de consolo e alívio para as ladeiras de seus 

queixumes. O que não lhes impede de apresentarem felicidade e gozo por estarem na 

terra santa. Daí que cantam, rezam, caminham, acendem velas e participam dos 

momentos litúrgicos. No primeiro capítulo do livro “Memórias de um romeiro” de 

Fausto Costa Guimarães (2001, p.19), padre Rocildo Alves retrata bem essa forma de 

ser romeiro: 

 

No campo comunicacional, a linguagem deles é muito mais gestual que 

verbal, embora cantem os seus „benditos‟ e pronunciem suas ladainhas e 

jaculatórias; expressam-se mais pela viva intensidade dos gestos: as mãos, o 

olhar contemplativo dirigido aos objetos e lugares sagrados. Falam pelo 

corpo: o toque nos altares, imagens e coisas santas; o caminhar peregrino; o 

ajoelhar-se reverente e tantas vezes penitente; o vestir-se como pagador de 

promessas. É, sem dúvida, uma forma de crer com as mãos, ou melhor, com 

o corpo todo. 
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Após a morte do padre Cícero, em 20 de julho de 1934, os romeiros continuaram 

por conta própria esse roteiro sagrado, agora vindo, impulsionados pelas graças pedidas 

e alcançadas através da intercessão do padrinho. A trajetória da fé adquiriu, desde então 

o destino certo: o Juazeiro sagrado, terra que ainda hoje recebe cerca de dois milhões de 

romeiros nas suas principais romarias, tornando o segundo maior centro de romaria, 

depois de Aparecida do Norte em São Paulo. 

É interessante frisar um aspecto registrado em nossas entrevistas, quando um 

senhor natural de Juazeiro do Norte deixou-nos muito claro que ele acreditava no padre 

Cícero, a ponto de fazer-lhe promessas e ser atendido, mas não se considerava 

“romeiro”. Inferimos, então, que o rótulo de romeiro, ainda traduz certa carga pejorativa 

de fanáticos, ignorantes ou algo parecido. Por esse ângulo, admitir ser romeiro 

corresponderia a inserir-se na classe dos oprimidos, uma vez que, enquanto persistir a 

desgraça, precisarão de um redentor; os afortunados não têm tal 

necessidade.(WEBER,2010).  

Nos eventos de romaria acompanhados nesta pesquisa, verificamos que os 

devotos do padre Cícero quase não participam das celebrações, principalmente as da 

Colina do Horto que fica mais distante da cidade. Em uma missa de abertura da 

Romaria das Candeias, em fevereiro de 2014, o padre foi checando as caravanas dos 

estados presentes em que, a cada chamado os romeiros das referidas localidades 

levantavam a mão. O estado de Alagoas ficou em primeiro lugar em termos de presença, 

enquanto que ao mencionar Juazeiro do Norte, poucas mãos se levantaram. Também é 

preciso entender que muitos devotos residentes em Juazeiro são de outras localidades 

que com o fenômeno religioso ocorrido acabaram fixando morada na cidade. Mesmo 

assim, é verificável uma relativa indiferença dos próprios habitantes da cidade nessas 

festividades religiosas. 

 Esse fato também ainda é comprovado, quando constatamos o esforço de alguns 

padres para atraírem a atenção dos próprios juazeirenses nos eventos litúrgicos no 

Horto. O padre Orsenir é um desses incentivadores.   

Natural de Santana do Cariri, o padre Orsenir é da ordem dos salesianos, junto 

com o padre José Venturelli, é um colaborador no Horto, também um dos sacerdotes 

queridos pelos romeiros por seus sermões claros e diretos, sempre endossados com 
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histórias cotidianas que ilustram a vida cristã.  Além de programas de rádio e televisão 

da cidade, esse reverendo é criativo nas estratégias de atração dos cidadãos juazeirenses 

para as romarias, para isso, vale-se de missas especiais como missa dos motoqueiros, 

terço aos sábados na Casa Museu do Pe. Cícero e tantas outras formas com os referidos 

fins. Ao questionarmos o referido padre sobre o distanciamento dos juazeirenses nos 

eventos da romaria, esse sacerdote nos lembrou de um outro aspecto que pesa muito 

para o povo de Juazeiro ter uma imagem negativa da romaria, seria a questão do 

transtorno no trânsito, ficando quase impossível trafegar nas ruas nessas épocas por 

conta do aumento de  caminhões e carros de todos os lugares nesse período. 

Por outro lado, a imagem do romeiro é outra, quando entrevistamos os 

comerciantes, que já o veem como grandes consumidores, principalmente na parte de 

alimentação e de utensílios para o lar. E acrescentam que em épocas passadas, as 

romarias não afetavam o comércio, por o romeiro já vir com o seu dinheiro contado. 

Hoje, no entanto, a maioria conta com a aposentadoria o que intensificou o poder de 

compra desses peregrinos.  

Ao entrarmos no Juazeiro Sagrado, vamos percebendo que os romeiros de hoje 

são os continuadores do ciclo de peregrinos, que em meio ao turbilhão da indiferença 

religiosa, acabaram, segundo seus próprios testemunhos, conseguindo graças. É devido 

a essas recebidas bênçãos que o cordão só tende a fortalecer. O chapéu vai sendo 

passado de pai pra filho, de avô para neto, num interminável ciclo devotivo. 

É aquele fiel que muito antecipadamente, prepara-se para a travessia de sua terra 

natal até o Juazeiro do Norte, uma vez que a romaria começa meses antes, nos 

preparativos da mesma, na convocação das caravanas; nas reservas das economias; na 

decisão, em grupo, de como será ornamentado o veículo. 

Neste último, há uma particularidade que vale aqui retratarmos. No Juazeiro do 

Norte, uma das maiores atrações da romaria de N. S. das Dores certamente é a procissão 

de ônibus, caminhões e carros pequenos que trouxeram os romeiros das mais variadas 

cidades do Nordeste. Evento idealizado por padre Murilo de Sá Barreto por conta das 

intermináveis solicitações dos romeiros em querer que o referido sacerdote benzesse 

seus carros. Assim foi criado um momento único de bênçãos para facilitar o trabalho em 

que os veículos desfilam ornamentados pelas ruas e avenidas da cidade na véspera do 

encerramento da romaria, ornamentados com flores, faixas e imagens de santo. O carro 
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mais enfeitado, ganha um prêmio oferecido pela prefeitura, uma vez que o evento é 

promovido pela Secretaria de Turismo e Romarias de Juazeiro do Norte.  

Fomos ver de perto este espetáculo e não deu para escondermos os diversos 

sentimentos de emoção, de encantamento no desfile interminável desses veículos que 

vão de caminhão, de ônibus, paus-de-arara e carros pequenos, todos lotados de romeiros 

que lançam para os espectadores das ruas, bombons e pipocas. Que, aliás, essa 

distribuição gratuita de guloseimas é estratégica para atrair o público ou formar plateia. 

Após a eleição do carro mais ornamentado, a divulgação e entrega do prêmio dos carros, 

em cada categoria, é realizada no último dia de romaria na bênção solene do chapéu, ao 

meio dia.  

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 5: : Procissão de carros 1                       Figura 6: Procissão de Carros 2 

 

É também através desses transportes, que chegam as cartas para o padre Cícero, 

discursos escritos desses transeuntes do sagrado que falam, oram e escrevem, dando um 

destino às suas dores, uma vez que nas cartas analisadas, há um patrimônio de petições 

ao patriarca protetor, que vão desde bênção e proteção à questão da saúde do corpo da 

alma. Rogos por milagres adoçados com promessas; pedidos inusitados e cartas longas 

com intermináveis histórias. Verdadeira terapia em diferentes vozes de jovens, de mães 

desesperadas, homens sem plumo; mãos que apelam ao traçar suas linhas por um fim de 

suas lamúrias nesse “vale de lágrimas”. No entanto, há registros, e destes também 

falaremos, das conquistas, graças alcançadas, término de grandes esperas à vinda do 

milagre e a providência do santo padrinho Cícero, como bem atestam nas cartas. 

Vamos a esse vale? 
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2.2.  Cartas que falam de cartas 

 

Na perspectiva social da linguagem, dentre das funções comunicativas da língua 

verbal, segundo o linguista contemporâneo Roman Jakobson (2005) destaca-se a função 

metalinguística, ou seja, quando o código usa seu próprio código para emitir 

mensagens. Assim, podemos ver poetas que se utilizam do poema para falar de poesia, 

filmes que falam do próprio ato de fazer cinema e assim por diante.  

Nessa perspectiva, muitas cartas dos escreventes falam do próprio ato da escrita, 

como se os emitentes refletissem ainda que infimamente, sobre essa sua prática. Os 

termos para designarem esse ato escrito, variam por demais. Vai de “essa humilde 

cartinha”, “essa triste carta” ou “essas poucas linhas” até “essas mal traçadas linhas”. 

Como nesta pesquisa, um dos objetivos é buscar as motivações pelas quais levam ao ato 

da correspondência entre devotos e o padre Cícero, não poderíamos de aqui registrar 

esse recortes presentes nas missivas. 

 A primeira impressão que nos fica é a convicção do escrevente de ser lido e 

consequentemente atendido, além de que, realmente, está falando com o próprio 

padrinho, inclusive ele vai LER, e esse ato, bem humano, existencialmente falando, 

passa a ser um ato trivial entre interlocutores. Na perspectiva do devoto-escrevente, o 

fato de escrever já assegura o ato de ser lido. E mais ainda, a recepção e leitura da carta, 

por parte do destinatário, não se dá de forma imediata, simultânea à escrita, ainda que se 

considere a onipresença e até a onisciência do padre Cícero. Dessa feita, o padrinho, 

destinatário da missiva, terá acesso ao conteúdo da carta, mas só, somente só, no 

momento de seu envio ou como bem enfatiza a devota: “Rogo a Deus e a nossa Senhora 

que estas minhas palavras, ao chegar aí no Juazeiro, cheguem as suas mãos, meu 

padrinho.” (A.S. - Porto Alegre 12/01/09 – Carta nº 67).  Além de delinear a diferença 

do tempo do envio para o tempo da recepção, essa carta aponta para outra discussão, 

quando a devota “roga” a Deus para a carta chegar. Em outras palavras, Deus e Nossa 

Senhora, exercem uma função secundária nessa relação, são eles, e não, padre Cícero, 

os intercessores e, por que não, os portadores da missiva para o padre em questão. 

Vejamos outra carta falando de carta, na referida perspectiva metalinguística, 

quando outro escrevente fala-lhe sobre a própria dificuldade da escrita, fazendo até um 
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pedido para que “eu aprenda a escrever certo que erro muito em C e S, colocação de 

assentos” (T.R.S.16/10/84 – Carta nº 51). 

A dificuldade da transcrição também foi uma dificuldade  nesta pesquisa, muitas 

cartas acabaram sendo excluídas do nosso corpus, por simplesmente serem ilegíveis 

e/ou muitas vezes incompreensíveis do ponto de vista da articulação das ideias. Como 

priorizamos, em todo o percurso da investigação, a voz dos sujeitos escreventes, 

julgamos por bem em não interferir na parte formal do texto, quando o mesmo se 

apresentava ortograficamente inadequado. Nesse aspecto, optamos em ser fiel à escrita 

original da carta, dado que muitas vezes corrigi-las cairíamos em outro erro, que era a 

perda do efeito de sentido na substituição ou correção do léxico. Por exemplo, se 

mudássemos a palavra “padim” por “padrinho”, incorreríamos num equívoco discursivo 

extremo, visto que não traduziríamos a forma popular da expressão linguística dos 

devotos, artificializando não só a linguagem, mas a relação dos devotos com o seu 

patriarca juntamente com sua intenção comunicativa. 

Régis Lopes (2001) que também já se debruçou na análise de cartas romeiras - 

com a diferença que sua pesquisa foi delimitada para as primeiras décadas do século 

XX, analisando as cartas até 1934, ano da morte do padre Cícero - também se defrontou 

com as deficiências de escrita e caligrafia dos remetentes, inferindo que “o uso da 

vírgula é raro, dando à escrita um fôlego peculiar, próximo da oralidade, ao indicar que 

um pedido pode ser engatado em outro, sem muita cerimônia” (LOPES, 2001, p.30). 

No entanto, é válido dizer que detectamos muitas cartas bem elaboradas, com 

um teor formal nos padrões de uma correspondência a um representante eclesial, 

utilizando-se, inclusive, dos pronomes de tratamento adequados ao destinatário. Cartas 

de advogados, professores com intuito de fazer valer a sua formação no cuidado com a 

apresentação da missiva. Cartas de devotos com fortes traços metafóricos como uma 

que pede que “os espinhos afastassem da minha vida e as roseiras começassem a nascer 

e crescer cada vez mais” (V.V.B.1983, Caetés-BA, carta 45). 

Nessas cartas que falam de cartas, focalizamos uma em que o escrevente de 

Recife-PE menciona o porquê de sua decisão em enviar a sua mensagem para o 

milagreiro, narrando que estava numa missa, quando o padre falou que iria fazer uma 

viagem ao Juazeiro e quem não pudesse participar dessa caravana, fizesse uma carta 

para padre Cícero que o mesmo se encarregaria de levar tais correspondências. Esse fato 

justifica a presença de um significativo número de cartas do mesmo lugar, escritas 
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também na mesma data, no mês de janeiro de 1984. Tal fato denuncia também, que 

muitas romarias ainda são incentivadas pelos representantes da Igreja Oficial, mesmo 

sem o reconhecimento da santidade do padre Cícero, mas por julgarem as romarias 

como expressão de encontro e de realimentação da fé. 

Outra devota acha que o fato de escrever a carta não vai dar conta de sua 

demanda “Sei que a carta não vai resolver mais se eu estivesse aí seria isso que eu 

pediria ao Senhor” (J.E.F. s/d – carta nº 54). Assim, a seu ver, o clamor resumido 

naquelas linhas, não parece traduzir toda a angústia no momento vivido. Contrário a 

outros depoimentos de devotos, que se dizem aliviados, só pelo fato de escreverem 

aquelas linhas para o padrinho.  

 Nesse contexto, os devotos estão cientes do poder desse gênero textual que é a 

carta, e como tal usam-na como outro recurso de oração, de comunicação com o 

sagrado, mas fazem isso com muita propriedade e seriedade. O cuidado com a escrita, 

as desculpas de uma letra ilegível ou dos problemas ortográficos, indicam a devida 

importância dada pelos devotos por esse instrumento de comunicação. Por essa razão, 

muitos vêm até o Juazeiro, fazem suas preces orais ao pé da estátua, mas ainda deixam a 

marca de seus diálogos com o santo através das cartas e pedidos que ali mesmo 

redigem. 

  

2.3. Deus me livre de sair antes da bença do padre! 

 

Se há uma prática contínua e atraente para o romeiro é o momento da bênção. 

Este tem um destaque, adquire uma relevância maior em todos os eventos da romaria. 

Seria o que poderíamos denominar do capital simbólico de maior valia. Ir ao Juazeiro já 

significa pedir e receber a bênção, primeiramente do padrinho, depois dos padres. Se 

observarmos bem, só não se trata de um rito de passagem do profano para o sagrado, 

por seu caráter momentâneo, uma vez que a bênção deve ser renovada e repetida, 

quantas vezes julgar necessário. 

 Presenciamos uma missa de encerramento da romaria de 2010, presidida pelo 

Bispo Diocesano Dom Fernando Panico. Num dado momento da celebração, o bispo se 

dirige aos romeiros, solicitando que todos levantem seus objetos religiosos para ser 
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bentos e logo a seguir, estende esse ato quando diz “também outros tipos de objetos, 

como presentes que vocês compraram para os que ficaram”. Assim, todos levantam as 

mãos com alguns desses objetos e daí decorre a bênção do Bispo. Agora, os objetos, 

passam, a partir daquele instante, a configurar um sentido sagrado, seria a hierofonia, 

segundo Eliade (2006) primeiro por ter sido adquirido no Juazeiro, na terra sagrada do 

padre Cícero, segundo ter recebido a bênção da alta autoridade da Igreja, o Bispo, uma 

vez que a bênção, dada por qualquer leigo, por pai para o filho e outros é de 

questionável valor se comparada com a institucionalmente autorizada, ainda dentro de 

um “mercado oficial” que é o recinto da igreja, somado ainda com a de Deus e do padre 

Cícero que se encontra no reino celeste. 

 O procedimento da bênção não se reduz somente à religiosidade popular, é uma 

prática oficializada na liturgia católica. Exemplo disso foi a atitude do atual Papa 

Francisco, que, em sua primeira aparição como pontífice, antes da bênção oficial, pediu 

aos fieis na Praça de São Pedro, para orarem por ele. E se curvou para receber a bênção 

do povo. Além de dar uma lição de humildade, deixou clara a importância desse ato 

para aquele momento inicial de sua missão pastoral. Daí que se pode perceber que 

qualquer pessoa pode abençoar ou ser abençoado por alguém. 

 Em Juazeiro do Norte, nos festejos da Semana Santa, durante a “missa de 

ramos”, o celebrante avisou que a bênção dos mesmos só se daria, após a procissão. 

Percebemos, então, que uma romeira, caracteristicamente trajada, portando uma grande 

ramagem de folhas, saía sem seguir o cortejo, tampouco aguardar a bênção dos ramos.  

Percebendo aquela atitude da devota perguntamos: A senhora vai saindo sem a bênção? 

De prontidão, ela respondeu: “Meus ramos já estão bentos, minha irmã, bento pelo 

padim Ciço. Coloquei as folhas no seu túmulo e ele benzeu”. Nesse caso, ignorante é 

quem desconhece ou não compreende essa relação simbólica entre devoto e intercessor. 

 A bênção percorre toda a história religiosa da humanidade, desde o antigo 

testamento até as cartas de São Paulo faz-se menção a ela, sempre com um teor de 

significante valor. É o “modo de convocar as forças do bem que expulsam as do mal do 

fiel ou cliente, tornando-os puros e livres do pecado, da doença e da ameaça” 

(BRANDÃO, 2007, p.279). 

 Mas, por que estamos falando de bênção? Porque a maioria das cartas dos 

devotos ao “padrinho” inicia-se sempre com um pedido de bênção. Podemos, inclusive, 

detectar que já se trata de uma padronização das cartas romeiras, que na verdade, não 
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corresponde a uma pretensão consciente do escrevente, dar-se apenas no nível fático, ou 

seja, seria um recurso, até linguístico, para iniciar a comunicação escrita, e não, 

necessariamente, uma introjeção do romeiro nesse sentido. É o que ilustra o trecho 

dessa missiva: “Meu padrinho, me abençoe com os meus filhos, noras e netos, mãe, 

meus irmãos e tia Maria com os sobrinhos [...] Me abençoe! De sua afilhada”. 

(T.R.S.16/10/84. Carta nº 51).   

Ainda na carta citada, percebemos que o escrevente se mostra como sendo 

“afilhada” do padre, quando o denomina de “padrinho”. Esse dado nos é interessante, 

uma vez que na prática popular, na relação padrinho e afilhado há sempre esse pedido 

de bênção, pois o padrinho é um tipo de tutor, com as mesmas responsabilidades dos 

pais do afilhado, quando na ausência ou na morte desses genitores. Na realidade, passa 

ser alguém que protege o afilhado, que não o deixa desamparado. Semelhante relação 

ocorre e se estabelece entre o padre Cícero e seus devotos. 

 É o que confirma um dos nossos informantes, que se diz ser “o verdadeiro 

afilhado de padre Cícero”, pois morava em Natal e na época que sua mãe estava grávida 

dele, o seu pai escreveu uma carta para padre Cícero, oferecendo o filho, para que o 

reverendo fosse padrinho de batismo. Padre Cícero logo respondeu à carta, sugerindo 

uma espécie de procuração, delegando os poderes a outra pessoa de sua confiança para 

que fosse padrinho, ou que o representasse, mas já afirmando que ele, o padre, era o real 

padrinho: 

Eu sou afilhado do padre Cícero, de verdade. Quando meu pai esteve aqui foi 

falar com ele, entregando uma carta, dizendo que queria que ele fosse meu 

padrinho. Ele disse: “Aceito, muito bem!”. Mas meu pai disse: Mas, meu 

padrinho, é lá no Rio Grande do Norte. Aí o padrinho disse: Você procura 

uma pessoa que me represente na procuração da minha pessoa, dizendo que 

eu sou o padrinho da criança. Justamente, eu nasci no dia 20 de setembro de 

1928, e graças a Deus, ele me deu essa bênção. Depois vim morar em 

Juazeiro e aqui eu destinei a estudar sobre a vida do padre Cícero. 

(Depoimento de Geraldo Evilásio de Lima, dado no dia 08/11/12). 

 

 

 Se os romeiros já se sentem felizes em ser “afilhados” do padre Cícero, 

imaginemos como esse informante se sente, em se considerar genuinamente afilhado, 

contando com a comprovação da mencionada procuração.  Através desse pequeno 

depoimento, temos a noção da importância da relação entre os devotos e o padre e a 

representação dessa realidade no que se refere à inserção do oprimido, do excluído 
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social que agora adquire uma nova roupagem, ainda que simbólica; de figurar-se como 

peça importante nesse atenuado campo de força. 

Lira Neto (2009) assim descreve essa relação de apadrinhamento do padre 

Cícero: 

Sem poder mais ministrar sacramentos, inclusive o matrimônio, a figura do 

capelão do Juazeiro tenderia a perder força e influência junto aos romeiros. 

Nada mais enganoso, logo se viu. Se não podia celebrar batismos, Cícero 

passaria a receber insistentes pedidos para apadrinhar crianças, tanto de filhos 

de casais juazeirenses quanto de forasteiros. Tornou-se compadre de quase 

todos os peregrinos e, por consequência, padrinho de uma profusão de novos 

devotos espalhados pelo Nordeste. (NETO, 2009, p.173).  
 

 Lopes (2011, p.48) ao fazer uma pesquisa sobre as cartas dos devotos ao padre 

Cícero ainda em vida, faz menção a uma carta com um convite dessa natureza: “O fim 

desta, escreveu Ana dos Anjos, é convidar Vm.ce para ser padrinho de uma criança 

minha que nasceu no dia 12 de outubro de 1912”. 

 Importante ressaltarmos, que, culturalmente, havia e ainda há, na escolha do 

apadrinhado, um critério social e de status, uma vez que o padrinho seria o substituto 

dos pais em virtuais necessidades. Escolher, então, o padre Cícero para esse fim, reforça 

essa ideia, afinal era um grande referencial na sociedade da época, sem considerar que o 

próprio padre Cícero tratava os devotos, chamando-os de afilhados. Ser afilhado, nessa 

ótica, corresponderia a ser amparado diante de um quadro de opressão e de afetada 

pobreza. 

Ainda se falando de bênção, detectamos uma nítida distinção entre pedido de 

bênção e o pedido de proteção nos escritos dos devotos. A bênção parece ser algo mais 

simples, corriqueiro com pouco efeito. Já a solicitação de proteção é sempre referida 

como uma defesa do inimigo, das ameaças do mal. Neste último caso, o devoto- 

escrevente sempre se apresenta na qualidade de vítima, ele nunca causa mal a ninguém, 

mas sempre é perseguido, caluniado ou maltratado por outrem. 

 

 

 

[...] Peço ao senhor, meu padrinho, que me proteja no meu trabalho e que me livre 

de todos os maus e que aqueles meus amigos e inimigos não me desejem o mal. 

Peço que o senhor proteja o meu companheiro no trabalho dele e que ninguém 

pense em fazer o mal a ele. [...]. 

 

(s/n e s/d – Carta nº 49). 
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Conforme já acenamos, a proteção é sempre associada à ação do inimigo, como 

pessoas do mal ou o próprio mal em forma de acidentes ou outras atribulações: “Peço 

muita proteção para o meu namorado [...] Peço para livrar ele de desastre (ele dirige) e 

tirar dele a bebida alcoólica. Padre Cícero, nos abençoe e nos proteja. (Grifo nosso). 

(Z.P. R. Caeté, 13/02/84- Carta nº 32). Outra carta assim clama: “Meu padrinho que vós 

proteja os meus familiares netos, sobrinhos [...] nos defenda do perigo do mal e de tudo 

de ruim” (Cimon, 16/01/08 - Carta º 31). 

Para exemplificar ainda mais o exposto, observemos o trecho de uma carta 

escrita por um advogado. Carta esta que se destaca das demais por apresentar-se em 

papel timbrado com o nome do referido advogado, texto digitado; assinado e rubricado 

conforme um documento oficial: 

 

 

[...] de onde estiveres, Padre Cícero Batista, abençoe a minha mãe Nair Evangelista 

Corrêa, meus irmãos [...] Bondoso Padre Cícero Batista proteja-me das tentações, das 

pessoas que querem me prejudicar e fazer o mal. Afaste-me das garras da justiça e da 

polícia [...]. 

(F.B.C. Belo Horizonte-BH, s/d. Carta nº 88). 

 

 

 

Recorremos, então, a Brandão (2009, p.123) quando esse autor menciona as 

várias fórmulas de bênçãos, tanto de igrejas, canonicamente oficiais, quanto de tradições 

religiosas populares em todas as situações há uma invocação do poder celestial. No 

entanto, casos há, segundo o autor, que a “bênção toma então uma forma bastante 

próxima à do exorcismo”. Compreende-se que a pessoa que requisita a bênção está 

dominada por forças do mal e por meio da bênção dar-se a libertação. É interessante que 

o autor chama a atenção para essas duas formas de bênção, em que a primeira invoca as 

forças do bem e a segunda invoca as “forças do mal, invasoras de alguém que sofre”. 

(BRANDÃO, 2009, p.123). Na verdade, o que o devoto chama de proteção nas cartas, o 

que eles reivindicam é justamente esse segundo tipo de bênção, que claro, não exclui a 

primeira, mas tem um efeito mais intenso. 

Ao apreciarmos as cartas que rogam por bênção e proteção, nos defrontamos 

com umas dignas de uma maior atenção investigativa, por tratar-se de uma transgressão 

das leis e princípios divinos pelos quais regem as religiões. Uma escrevente de Sousa-

PB vai, em todo momento da carta, clamando por proteção ao padrinho, também, 
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conforme já falamos, numa postura de vítima, até no final da carta, confessar que vive 

de “coisas ilegais”, mas sempre se justificando que é pela busca do pão de cada dia. Em 

nenhum instante da carta, a escrevente pede para sair daquele caminho, ao contrário, a 

bênção e a proteção solicitada é exatamente para manter-se na mesma situação, só que, 

agora, com a proteção e o aval do padrinho. Ainda podemos refletir como no início, 

como se a coisa profana e até desviante, passasse a ser, a partir da escrita e chegada da 

carta, a ser sagrada e autorizada pelo padrinho, que deve esquecer os princípios 

católicos e cristãos para derramar sua misericórdia sobre o aflito afilhado. Vejamos, 

então, trechos da referida carta: 

 

 

Meu pradinho Cícero [...] eu sou órfã de pai e mãe. Eu e meus irmãos 

somos humilhados por todos, mas não queremos ser escoltados [...] Eu 

tenho um irmão que vive arriscando a vida pelo pão-de-cada dia, peço a 

meu padrinho Cícero que defenda-o do perigo. Rogue a Deus por mim, 

meu padrinho, pois sou odiada sem fazer mal a ninguém, sou jurada de 

morte como vós sabe [...] Nós estamos sobrevivendo de coisas ilegais, 

meu padrinho sabe  que é um meio de vida que encontramos para viver. 

Peço que rogue a Jesus pra que nunca aconteça nada de mal contra nós 

[...]. (Grifo nosso). 

 

(A.C. Sousa-PB, 20/05/09 - Carta nº 69) 

 

 

Não dar para escondermos a curiosidade de que consiste essa prática ilegal 

mencionada na carta. Também esse fato deve ser exposto em discussão nesta pesquisa, 

uma vez que em muitas missivas, os escreventes contam sua situação em detalhes; 

outros há, porém, que generalizam o discurso. A nosso ver, isso ocorre por duas razões: 

a primeira seria o risco de alguém ler a carta e ficar inteirado de toda essa intimidade; a 

segunda seria a crença dos emissores de que padre Cícero, como divino que é, tem 

domínio do que se passa na vida e nas mentes de cada um, desse modo não há 

necessidade de tais minúcias. Mas, o que aqui nos interessa, é focarmos no dizer dessa 

escrevente, ao clamar pela legitimação de seus desvios ao padrinho. A subversão 

herética, defendida por Bourdieu (2008), agora toma mais sentido. Não se trata apenas 

do desvio de conduta, a subversão maior reside na pretensão de adesão e absolvição do 

padre Cícero dessa atitude. Mais interessante, é que o sabemos de padre Cícero e de seu 

discurso altamente conservador, próprio dos missionários da época, ou como prenuncia 

um dos mais conhecidos bendito, habitualmente cantado em todas as romarias, que 

enfatiza os conselhos do patriarca: 
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                                         “Quem matou, não mate mais 

Quem roubou, não roube mais. 

Romeiros de verdade  

vivem na fraternidade” 

 

Continuemos, contudo, com os pedidos ao padre que violam os princípios éticos 

e católicos: “Meu padrinho, eu vivo casado com uma mulher que eu não quero mais 

viver com ela. Pesso pelo sangue de São Francisco afaste ela da minha vida, mim 

deixando em paz com vida e paz com minha família”. (Sic). (C.R.B. Sousa-PB 

09/05/2011). 

Conforme sabemos, a Igreja Católica defende a indissolubilidade do casamento, 

segundo o Catecismo da própria Igreja: “O vínculo matrimonial é, pois, estabelecido 

pelo próprio Deus, de modo que o casamento realizado e consumado entre batizados 

jamais pode ser dissolvido” (CIC, 2000, p.448,§1640). No entanto, o devoto pressiona o 

padrinho para que a graça seja alcançada, ainda que contrarie os seus princípios 

religiosos. É o caso dessa próxima missiva que pede a bênção para sua união 

homoafetiva: “Peço ao senhor, padre Cícero, que a (cita nome de uma mulher) não me 

traia mais com Luís, que isto é para mim um atormenta, que ela tanto quanto eu 

possamos ser honestas uma com a outra, amém!” (de L., sem data, sem local – carta nº 

71). Nessa perspectiva outra escrevente assim desabafa: 

 

 

Meu Pe. Cícero, ajude a família de Talyta que possa me aceitar, que aceite nosso 

relacionamento, que ninguém coloque obstáculo no nosso namoro, que possamos ser feliz 

e viver até o fim de nossas vidas juntas... ajude a ficarmos sempre juntas. Estou aqui 

pedindo tudo isso com fé e de coração aberto, perdoe todos os meus erros [...]. 

 (J.P.M. sem data, sem local. Carta nº 62).  

 

 

 

Na carta acima descrita, ainda que a devota não esteja decidida a largar sua 

parceira em atenção aos princípios cristão-católicos, no seu íntimo, esse discurso ainda 

perdura, há uma espécie de autocensura, quando a mesma termina seu escrito, pedindo 

perdão por todos os seus erros. Seria uma espécie de assujeitamento do sujeito, do ponto 

de vista althusseriano, reafirmado por Fiorin ao postular que o enunciador é o “suporte 

da ideologia”, uma vez que esse enunciador parece ser dono do seu discurso, no entanto, 

é coagido inconscientemente para “dizer o que seu grupo diz”. (FIORIN, 2006, p.42). 
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Novamente recorramos ao Catecismo da Igreja Católica a fim de constatarmos a 

posição da referida instituição no que se refere à homossexualidade, quando esse 

compêndio acentua que “Um número não negligenciável de homens e de mulheres 

apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação 

objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma aprovação. Devem ser 

acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles sinal de 

discriminação. [...] As pessoas homossexuais são chamadas à castidade...” (CIC, 2000, 

p.610,§ 2358).Conforme podemos perceber, a compaixão eclesiástica no caso da 

homoafetividade vai até onde o indivíduo retém o ato. É como se distinguisse o 

homossexual e o exercício de sua sexualidade. 

 E assim, se disseminam as cartas heréticas, como esta que pede a bênção para a 

consumação de um adultério:  

 

 

[...] pode ser difícil para ele por causa da mulher e do filho. Mas logo eles vão se separar 

porque ele me ama e amará para sempre e não gosta dela, isto é, se Deus e o senhor, 

padre Cícero, permita que isso aconteça, porque não é justo as pessoas ficarem juntas só 

por causa de um filho, ele pode crescer bem com o auxílio dos dois, mas separados. [...]. 

(M.M. São Paulo, 22/10/93 - Carta nº 25). 

 

 

 Mas, padre Cícero ficaria ainda mais estarrecido, se realmente lesse a 

seguinte carta que nos escapa às mãos. Trata-se de um candidato a vereador: 

 

 
 

“Que Deus me abençoe para que eu consiga realizar todas as minhas vontades e 

objetivos. Para mim ganhar a eleição de 2012 a vereador em 1º lugar, batendo um 

recorde de votos e afastando todos os meus adversários. Que a (menciona o nome da 

loja) venda muito e em dezembro tenha um faturamento de $120.000,00 neste mês. [...] 

Que o patriarca da família seja meu de direito, enfraquecendo todos os meus irmãos que 

tentam me derrubar. Que Deus me abençoe sempre e enfraqueça todos os meus irmãos 

para que todos eles fiquem debaixo dos meus pés, principalmente minha mãe. [...] Que 

Deus me abençoe sempre a ter todos os meus funcionários da loja quietos  e debaixo de 

meus pés, trabalhando com humildade e me respeitando sempre. [...] Que Deus abençoe 

que todos os processos judiciais e eleitorais que estão no fórum seja arquivado todos...”. 

(H.A.H, sem data, sem local. Carta nº 84). 

 

 

São muitos os casos flagrados desse gênero em que os fiéis recorrem ao padre 

Cícero, no afã de receber bênçãos e legitimarem a sua transgressão com relação à 

doutrina católica. Essa carta, a seguir, apresenta o mesmo teor, com um diferencial, que 
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é a confissão de uma devota por ter cometido aborto, mas mostra-se profundamente 

arrependida. Vejamos a aflição dessa escrevente: 

 

 

[...] eu fiz uma coisa, meu Senhor, eu interrompi a gravidez entre sete semanas (sic). 

Oh, meu Deus eu não queria fazer isso mas fui fraca. Não tive apoio de ninguém. Eu 

sinto um remorso tão grande... Meu Senhor, eu prometo, eu faço uma promessa  que 

irei engravidar e vou ter essa criança e levar  no Padre Cícero para cumprir a minha 

promessa. Eu irei levar o meu filho no Padre Cícero em nome do Senhor, me sinto 

mais aliviada meu Deus, quanto eu colocar essa carta no mural. 

 

(S/nome, sem local. 29/06/11 - Carta nº123).  

 

 

 

O tom confessional da carta e o desespero da emitente revela novamente a força 

do discurso eclesial no que se refere à ideia de pecado e de suas consequências diante do 

trono sagrado. Para a devota, um pecado dessa dimensão não pode ser perdoado apenas 

por padre Cícero, por isso que a carta é dirigida para Deus, o padre em questão, assume 

apenas o papel de intermediador na relação penitencial. O desespero consiste, não no 

aborto em si, mas no desvio da ética religiosa. Tanto é que imediatamente, é feita uma 

espécie de negociação, emergindo daí a promessa de rever os seus erros, na concepção e 

aceitação de uma nova chance através de outra gravidez. Só desse modo, é digna de ser 

reinserida no reino a partir de seu arrependimento. 

É importante frisarmos que, ainda, existindo essas práticas ilícitas no contexto 

católico, deixemos claro que a bênção não discrimina as pessoas, elas são diferenciadas 

em outros contextos e rituais mais formais, como o direito à comunhão, a um novo 

casamento, quando se trata de casamento desfeito e outros. Ou seja, “no catolicismo 

popular a bênção é um direito de todos” (BRANDÃO, 2007, p.279). Se assim é, 

imaginemos no contexto fenomenal de Juazeiro do Norte, no qual se tem registro que o 

padre Cícero, mesmo impossibilitado de exercer suas ordens sacramentais, dava a 

bênção aos romeiros da janela de sua casa. Costa Guimarães (2011) no seu livro 

“Memórias de um romeiro”, transcreve na íntegra a bênção que, segundo ele, padre 

Cícero dava ao povo: 

 

“Mãe de Deus e Maria nossa Mãe soberana, Mãe das Dores, de hoje e para 

sempre nos entregamos a vós, as nossas pessoas, as nossas famílias e tudo 
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quanto é nosso nos entregamos a Jesus Cristo [...] Abençoai nossa vinda aqui, 

nossa volta e de hoje para sempre... Assim seja! Joaseiro, 30 de novembro de 

1916.” (GUIMARÃES F.C., 2011, p.49). 

 

  

 Ainda se falando de bênção, podemos destacar a mencionada prática na aspersão 

da água benta, prática comum no catolicismo popular e ate em rituais oficiais da Igreja. 

Em uma das nossas visitas, vimos quantos romeiros foram atraídos quando, a pós a 

missa, as irmãs iniciaram a aspersão da água benta conforme fotos abaixo: 

 

 

  

                                    Foto 7:  Fila para a bênção da água                            Foto 8 :  Aspersão da água num devoto 

                                   

 

Mas, o show da fé e da devoção bonito de se ver, em termos de bênção, é a 

tradicional bênção dos chapéus, geralmente, dada pelo bispo diocesano no último dia de 

romaria, em pleno meio-dia, na tradicional despedida do romeiro, prática criada e 

instigada por Monsenhor Murilo de Sá Barreto, falecido em 2005. Com choros e 

cânticos esses romeiros acenam com o chapéu e portados também de outros objetos, 

eleva-os aos céus para sugarem do alto as forças celestes a fim de dissipar os seus 

males. Para o romeiro, o chapéu ultrapassa o sentido de acessório, claro que no primeiro 

momento, é o protetor solar do sertanejo, mas no âmbito das romarias adquire a 

simbólica marca de ser romeiro, até porque o padre Cícero também se utilizava desse 

adorno. Dessa forma, andar de chapéu no comércio do Juazeiro do Norte, em tempo de 

romaria, é considerado romeiro, sem esse acessório, porém, é apenas um turista que 

veio conferir o movimento religioso, sem necessariamente a ele se envolver. 

É observável a tentativa do comércio na venda do chapéu, oferecer outros 

formatos e cores, no entanto, o romeiro ainda prefere o característico chapéu de palha 
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que o faz inserir-se naquele território da fé, claro, que também, pode ser marcado pela 

discriminação, uma vez que mesmo nos dias atuais, com as abordagens 

socioantropológicas ainda se configura um determinado resquício de preconceito para 

com esses sujeitos peregrinos.  

 

 
            Foto 9: Missa de despedida do romeiro/2010 

 

 O chapéu de palha é, por assim dizer, a marca identitária dos romeiros de 

Juazeiro do Norte. Ressaltamos isso, por o chapéu também ser acessório de outros 

romeiros em outras romarias. Steil (1996) ao tratar da romaria do “Bom Jesus da Lapa” 

faz menção ao chapéu branco, ressaltando que: 

 

“Há diversos elementos a partir dos quais os romeiros definem sua 

identidade, mas, entre todos, o que mais impressiona visualmente é o uso do 

chapéu branco, enfeitado com uma fita verde. Este distintivo aparece na 

romaria como um sinal diacrítico que distingue os romeiros do Bom Jesus 

dos outros visitantes, que, mesmo sendo reconhecidos ou se reconhecendo 

como romeiros, sabem que o são de outra maneira.” 

 

Segundo o próprio Monsenhor Murilo, a tradicional bênção do chapéu foi uma 

maneira de resolver um grande problema que surgia principalmente em época de 

romaria, em que todos os devotos queriam que ele benzesse os objetos comprados em 

Juazeiro bem como os caminhões para garantirem uma boa viagem. Esta última, a dos 

caminhões já fora mencionada no capítulo anterior. As contínuas bênçãos além de tomar 

o tempo do referido vigário, acabavam também o cansando, de forma que ele instituiu a 

Bênção do chapéu, que não é uma missa propriamente dita, mas uma despedida de 

todos os romeiros reunidos na matriz no último dia de romaria no período de meio dia, 

finalizada com a bênção dos artigos religiosos ou não. Esse evento, segundo ainda, 
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Monsenhor Murilo, seria para acabar a prática de muitos desses devotos, que colocam 

seus objetos no túmulo do padre Cícero e julgam que a partir dali já estejam bentos.  No 

entanto, a participação maciça dos romeiros nesses ritos de bênção, não foi suficiente 

para erradicar a prática de pôr o objeto no túmulo, ou seja, o romeiro faz as duas coisas 

para que seus objetos sejam bentos tanto pelo segmento celeste, quanto o terrestre; 

respectivamente pelo padre Cícero e pelo bispo ou por qualquer outro padre que conduz 

o cerimonial de bênçãos. É o que demonstra a foto abaixo, tirada na romaria de finados 

em 2013. 

 

                                                                           Foto 10: Apresentação dos objetos ao túmulo 

  

Esse costume de pôr os objetos está tão arraigado na rotina das romarias, que a 

própria administração da igreja já determina um funcionário para controlar o 

movimento dos devotos.  

  Em termos gerais, a bênção é, por assim dizer, uma das inúmeras motivações 

pela qual se vem ao Juazeiro e por que se escrevem cartas. Uma vez abençoado o 

devoto, toda situação que antes era pesadelo, adquire um novo vigor na caminhada. 

Assim se caracteriza a Roma dos pobres em que a oficialidade parece perder terreno 

diante da crença e práticas coletivas de se relacionar com o sagrado. Nada é substituído, 

tudo é acrescido, enriquecido numa pluralidade de vozes e propósitos. 
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2.4.    Dai-me saúde, meu padim padre Cícero! 

 

 

Foto 11: Medicamentos de uma só devota, deixados como ex-voto 

  

“Meu padrinho padre Cícero, peço ao senhor que eu fique boa de todos os meus 

problemas, desse problema na língua, dos dentes e da garganta...” É assim que Z. G. 

inicia a sua carta e continua o detalhe de sua doença: 

 

 

“a infecção urinária, que eu fique boa da bexiga, do útero, das taxas de colesterol, 

tigricerídios e baixe a pressão – Faça aparecer algum dinheiro atrasado [...] Faça meu 

marido ficar bom da coluna, da artrose, da pressão alta, fique bom da próstata ela 

reduza o volume e fique bom da impotência sexual”.   

 

(Z.G. Carta sem data, nem local. Carta nº 33). 

 

 

 

Foi muito difícil, separar desse corpus as cartas que não falam dos pedidos de 

saúde, uma vez que em todas elas sempre mencionam esse apelo, sendo que umas 

apresentam-no como eixo principal. Na verdade, os devotos-escreventes comportam-se 

como se estivessem diante de uma consulta médica, detalhando todos os seus 

queixumes físicos ao falecido patriarca.  

Ao tratarmos do aspecto da saúde, vamos observando, que ao longo das cartas, 

há uma evidente vinculação entre corpo e alma de modo que os sintomas físicos afetam 

a mente e consequentemente a forma de ver e viver a doença. Um escrevente anônimo 

abre sua carta já rogando por um “milagre” que seria a cura de um problema de 

epilepsia e continua: “... me dê a felicidade  de ser uma pessoa curada, que eu mesmo 

possa confiar em mim, nos trabalhos, sem uso desses comprimidos”. Esse trecho ilustra 

bem a discussão que ora abordamos na interdependência entre mente e corpo. Embora 
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medicado, o devoto requer a sua segurança e consequentemente a sua autoestima, uma 

vez que a cura implica no equilíbrio total de sua vida. 

Para ilustrar ainda mais essa perspectiva sistêmica da saúde, vejamos o desabafo 

da escrevente: 

 

[...] cura essa doença dos meus olhos, cura esse verme que tem dentro de mim, faça 

que minha menstruação passe sem em precisar de remédio [...] Meu padre Cícero, eu 

lhe peço do fundo do meu coração e do fundo da minha alma, tem piedade de mim. 

Pelo amor de Deus, traga o meu marido pra mim para me amar e nós viver juntos até 

o fim da vida [...]. 

 

 (M.A.S. sem data, sem local. Carta nº 65). 

 

Como vemos, há um pedido de cura da doença, mas há uma súplica maior para a 

volta do marido, que, do ponto de vista da medicina, trata-se da somatização cuja 

situação emocional altera o físico que por ela também é alterado. É como se não 

pudéssemos dissociar o físico do psicológico. É verificável, em muitas cartas, que essas 

dores se misturam; os escreventes, ao mesmo tempo em que relatam suas dores físicas, 

em meio a isto, deixam desfilar também o rosário de problemas familiares que, a nosso 

ver, se não são provocadores imediatos da doença, no mínimo colaboram para a 

alteração do quadro.  

A esse respeito, Capra (1982) ao tratar da relação holismo e saúde, iniciando sua 

abordagem sobre o xamanismo no qual o ser humano é visto tanto do ponto de vista 

cultural como espiritual no que se refere a crenças em espíritos e fantasmas; o autor 

aprofunda sua tese, valendo-se dos princípios hipocráticos, quando a saúde é para estes 

últimos, um estado de equilíbrio entre influências ambientais, modos de vida e os vários 

componentes da natureza humana, lamentando, entretanto, que esses ensinamentos não 

foram tão bem aproveitados pela medicina atual. Por fim, apresenta as duas acepções do 

que seja a medicina holística: a primeira concebe o organismo humano como um 

sistema vivo cujos componentes  estão todos interligados e interdependentes; na 

segunda acepção, mais ampla, subentende que “o organismo individual  está em 

interação  contínua com seu meio ambiente físico e social, sendo constantemente 

afetado por ele, mas podendo também agir sobre ele e modificá-lo.” (CAPRA,1982, 

p.311). É aí que entra a crítica que o autor faz à medicina chinesa, por ela ser holística 

apenas do ponto de vista da primeira acepção, quando os médicos detectam a doença 

nas múltiplas dimensões, no entanto, erram, quando no processo terapêutico se prendem 
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apenas no foco orgânico da cura.  Essa crítica pode ser estendida para toda medicina, 

tanto a que defende os aspectos psicossomáticos da doença, quanto também a que a 

reduz apenas ao aspecto físico-biológico, ainda pautado na concepção cartesiana do 

corpo como máquina a ser analisado em partes, daí a saúde é vista apenas como a 

ausência de doença, e não, no equilíbrio dos aspectos físicos, psicológicos e sociais. 

Perdoe-nos, caros senhores, de lhes passar um tratado científico, mas não 

poderíamos ser indiferentes ao que as cartas nos apontam, quando o devoto no mesmo 

parágrafo, com bem vimos, ou na mesma linha, falam simultaneamente de sua situação 

emocional e física, sem, evidentemente, associar essas dimensões. 

Há nos inúmeros clamores desse gênero, também, casos fáceis de serem 

resolvidos com uma simples consulta ao médico. No entanto, por conta das condições 

financeiras, essas mesmas pessoas não podem contar com a básica assistência, acabam, 

desse modo, invocando as forças dos céus para tal. Numa carta datada de 16 de junho de 

2010, a escrevente dirige-se assim ao padre Cícero: “Meu padre, me diga porque eu 

tenho medo de andar só e está entre as pessoas, medo de dormir no escuro, me ensina 

um remédio em sonho assim que leia esta carta” (M.C. S., São João, 2010 - Carta nº 

42). 

Nessa carta há duas considerações a fazer: A primeira é a dificuldade do 

diagnóstico da doença por parte da escrevente. Pela sua descrição, entende-se que se 

trata de um transtorno que pode ser controlado com medicação e psicoterapia, uma 

doença fácil de ser detectada por um profissional especializado; no entanto, recorrer ao 

santo ou pedir ajuda aos mortos “funciona como denúncia involuntária da ineficiência 

das instituições, (inclusive religiosas) e da solidariedade dos vivos.” (RODRIGUES 

2003, p.26). Ou seja, as cartas dessa natureza, acabam por denunciar a ineficiência ou 

mesmo a inexistência de políticas públicas que venham favorecer a questão da saúde, 

principalmente para uma determinada escala social da população desprovida de 

assistência médica.  

Outra consideração é o retorno da resposta da carta, que deve vir através de 

sonho. Essa investida da devota deixa de ter a conotação humorística para se 

fundamentar num fato histórico, contado e recontado por muitos cronistas sobre a 

relação dos sonhos e a missão do padre Cícero. Relatos dão conta de vários sonhos 

vivenciados por padre Cícero, desde ainda no seminário, quando seu falecido pai 

aparece-lhe em sonho, assegurando-lhe que ele investisse nos estudos e o mais 
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significante, quando esse sacerdote, já em Juazeiro, apenas para celebrar uma missa, 

sem a mínima intenção de ficar naquele local, surge o sonho revelador com Jesus, 

entrando na sala, juntamente com os apóstolos e uma série de maltrapilhos dirige-se 

para o recém-formado padre e lhe ordena: “E você, padre Cícero, tome conta deles!” 

Daí, então, o padre Cícero resolve fincar-se em Juazeiro do Norte. 

O que nos é relevante é a mística dos sonhos intervirem nas realidades das 

pessoas, principalmente em se tratando de um representante eclesial. Assim, para os 

devotos fica também claro que as forças celestes se revelam por esse recurso, até porque 

há muitas menções de sonhos nas narrativas bíblicas. Mas, segundo o trecho da carta 

acima, a devota não pretende apenas sonhar com o padre, mas que o mesmo lhe ensine 

um remédio assim que lesse a carta. Se os sonhos dizem muito respeito ao fenômeno 

padre Cícero, a indicação de um remédio também é outro fator que marcou a vida desse 

padre quando em vida, não deixava de receitar meisinhas a todos que lhe procuravam 

em cartas ou pessoalmente. Há outra carta que também pede a resposta em sonhos: 

 

 

[...] Peço que o senhor afaste este problema de dentro de mim e tou sentindo um caroço 

no peito esquerdo, sinto muita gazi preza olhe meu padrinho Cícero já faz muito tempo 

que eu sinto um problema na minha vagina e sinto muita dor nas pernas [...] Eu peço a 

resposta em sonho. (Sic). 

 

(L.A.C. Petrolândia, 28/10/2007 – Carta nº 138). 

 

 

Essa insistência de se manter uma relação dialógica com o padre Cícero via 

sonho, faz também sentido, no momento de conhecermos várias histórias contadas por 

devotos que sonharam com esse sacerdote. Guimarães (2011) cita vários relatos de 

algumas entrevistas que fazem menção a essas experiências oníricas dos devotos, 

considerando que tais sonhos revelam a posição de padre Cícero no inconsciente do 

romeiro, apresentando-o sempre um padre acolhedor, preocupado com a saúde e a paz 

dos seus afilhados, não deixando de dar sábios conselhos. Claro que na teologia católica 

a comunicação através dos sonhos é vista com muita restrição, uma vez que a “igreja se 

reserva o direito de decidir, em cada caso, se o sonho se constitui ou não uma revelação 

genuína”. (JUNG, 2011, p.31). 

Em momento inicial dessa discussão sobre a problemática da saúde presente nas 

missivas, frisamos a questão de alguns recorrerem aos céus por doenças facilmente 
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resolvíveis, se essas pessoas contassem com uma competente política de saúde. A carta 

que logo apreciaremos, contrasta um pouco com tal falácia, quando o devoto confessa já 

ter recorrido a toda assistência médica e nada de obter resultado de cura: 

 

 

Meu padrinho Cícero, já fui há muitos médicos, já procurei diversas maneiras de ficar 

boa, de uma doença que me persegue há algum tempo, mais até aqui não fiquei boa 

ainda, então, resolvi pedir-lhe que ajude-me, pois sou uma pessoa que tem bastante fé 

no  senhor... tenho problema nos rins, no fígado, nos nervos, eu sinto tanta dor na 

barriga que não sei qual é o meu mal [...]. 

 (G.J.N. sem data, sem nome - Carta º 20). 

 

 

Na carta acima, há uma denúncia ainda que indireta aos limites da ciência, 

provocando um questionamento: a ciência tem limites? Foi também essa a interrogação 

surgida na Conferência de Gulbenkian, suscitada por George Steiner, um dos grandes 

humanistas europeus contemporâneos. A proposta de Steiner, em primeira instância, 

provoca um determinado impacto, por desconstruir e abalar um dos mais sólidos pilares 

da civilização ocidental que é a confiança no progresso ilimitado do conhecimento 

científico. Ao apontar para uma crise da ciência, Steiner (2008) põe em xeque a 

supremacia da mesma, perdurada durante séculos. Ressalta que a linha do tempo a qual 

faz o cientista olhar e ver um amanhã como um avanço do dia de hoje, resultou numa 

acumulação contínua do conhecimento que hoje enfrenta um sentimento de finitude e de 

dificuldade em traçar um novo caminho. A base de sua teoria é o levantamento de 

questões - em meio a respostas improváveis - mas mesmo assim, interrogando a 

ausência de limites da ciência, quando um dia essa mesma ciência se deparar com seus 

muros e fronteiras insuperáveis.  

Sem pautarem-se em nenhum postulado científico, os devotos resolvem essa 

questão da sua maneira: o limite da ciência é resolvido pela infinita bênção dos céus, 

por isso a recorrência ao sagrado. Quando se fecha a porta da ciência, abre-se a janela 

divina, nessa ótica, a escassez dos recursos existenciais leva-os a buscar a alternativa 

celeste, é com ela, que o sujeito religioso, mesma não conseguindo a cura de seus males 

físicos, acaba aceitando a sua condição e aceitando com tranquilidade e passividade os 

desígnios divinos. 

Numa outra carta, o devoto não anula a ajuda do médico, no entanto pede ao 

padre Cícero para que o mesmo seja inspirado por ele. Desse modo, faz-se a conjugação 
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das forças celestes e terrenas em que cada segmento faz a sua parte ao mesmo tempo em 

que se estabelece uma interdependência: 

 

 

[...] Que o senhor interceda por mim juntamente com a virgem Maria das Dores, 

Peço ao senhor que mim ajude no dia da minha cirurgia que eu consiga me operar 

justamente neste dia 26/11/, daí sabedoria ao Dr. Fernando Augusto e toda junta 

médica para que tudo ocorra bem. Dê a minha recuperação o mais rápido 

possível. [...]  Peço-lhe sua bênção nesta longa jornada, meu Padrinho Cícero. 

 (L.M. s/local/data. Carta nº 112). 

 

Foi nosso interesse, em escrever para os remetentes dessas cartas, para saber se 

os mesmos adquiriram as respostas em forma de cura conforme lhes solicitavam. No 

entanto, das 10 cartas enviadas, seis foram devolvidas por não mais encontrar o 

destinatário; e as demais não foram respondidas. 

Outro aspecto que hoje pode ser incluído no ranking da saúde, conforme a 

organização social da saúde é a questão dos vícios, das dependências químicas de 

drogas e álcool. Sobre essa vertente, as cartas são fortemente reveladoras das 

consequências dessa problemática. São incontáveis os pedidos ao padre Cícero para 

“cura e libertação” de jovens, homens e mulheres, dos vícios da embriaguez, tabaco e 

droga: 

 

 

Meu padrinho, venho por meio desta lhe fazer alguns pedidos sobre coisas que me 

deixam muito triste. Em primeiro lugar, peço para o senhor olhar por uma filha que 

se chama Ladjane que se entregou ao vício  da bebida, pelo amor de Deus, cure a 

minha filha, faça com que ela esqueça para sempre as bebidas alcoólicas [...]. 

 (M.J.F., sem local, sem data. Carta nº 17). 

 

 

 

Outra assim clama: “Eu tenho um filho e um neto que bebe muita cachaça. O 

meu filho bebe cerveja e o neto bebi todas cachaça  que aparecer i peço ao senhor  que 

livri eles dois  desti vício.” (Sic.). (L.A. C, sem data, sem local. Carta nº 139). Outra 

devota, assim se expressa: “Em meu nome e de todas as mães e esposas que sofrem com 

o vício da embriaguez eu peço a minha mãe Maria Santíssima das Dores que interceda 

por mim que afaste este vício maldito da face da terra e em especial pelos meus filhos” 

(A.M.M, Recife-Pe, sem data. Carta  nº 93). E assim vai-se tecendo o rosário de 

lamúrias de mães pedindo por seus filhos, de filhos por seus pais e esposas pelos seus 
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esposos, todos em um só eco, para que o padrinho resolva de uma vez  o “maldito vício” 

de seus entes.  

Se recorrermos às pesquisas, podemos constatar que o álcool ainda predomina 

sobre as demais drogas. No entanto, estudos mostram que o consumo de cracke outros 

derivados de cocaína no Brasil está mais concentrado no Nordeste, com 40% do total, 

de acordo com o segundo levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD), da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Ao mesmo tempo em que esses dados nos apavoram também nos despertam para 

a emergência dessa situação, não apenas no campo das políticas públicas, como nos 

discursos religiosos, pois além da questão da droga estar vinculada com a falta de 

sentido da vida, à indiferença religiosa e a outras motivações dessa ordem, perpassa por 

discussões que devem ser geridas pelas instituições religiosas.  Conforme constatamos, 

as cartas e as pesquisas são indiscutíveis amostras e de velado apelo para que todos os 

segmentos sociais sintam-se responsáveis de sanar essa ferida social.  

 Considerações como essas nos fazem inferir que os clamores dos devotos sobre 

a questão da saúde na sua acepção mais ampla, assumem na maioria das cartas, um 

discurso fatalista, numa distorcida visão de Deus, na mesma instância em que 

evidenciam a indiferença das instituições religiosa sem comprometer-se com a causa do 

oprimido, no sentido de formar sujeitos pronunciadores de um novo céu e de uma nova 

terra, começando por realizar nesses fieis, devotos, simpatizantes qual denominação 

lhes é dada, um verdadeiro parto, no dizer de Freire, ao refletir que “a libertação é um 

parto doloroso: o homem que nasce desse parto é um homem novo que só é viável na e 

pela superação da contradição opressor-oprimidos, que é a libertação de todos” 

(FREIRE, 1987, p.19). Far-se-á desse modo, uma verdadeira romaria de sujeitos 

conscientes, não mais demitidos da vida, mas inseridos num plano salvífico em que suas 

crenças estabeleçam sistêmicas relações com o mundo de forma problematizadora. 

Assim, militância e fé serão conjugadas no mesmo verbo crer. 
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2.5. Os romeiros também amam... 

 

“Meu sonho é noivar e colocar uma aliança no meu dedo, faz esse milagre 

acontecer!”. (A.C.S. 04/06/09 S. Miguel dos Campos – AL. Carta nº165).  

 

 

Se “as cartas de amor são ridículas”, conforme o discurso poético de Fernando 

Pessoa; seriam igualmente ridículas as cartas de pessoas que sofrem de amor?  

Solidão, amor não correspondido, traição, dúvidas, decepções... são esses os 

maiores queixumes que rondam em torno das cartas dirigidas ao padre Cícero. Uns 

colocam o amor como um grande problema; outros o concebem como “uma profunda 

tristeza”. Outros, ainda, apesar de apresentarem o amor como marca da dor, esperam 

resignados a vontade Deus e a vontade de padre Cícero. O que podemos afirmar, na 

verdade, é que as consequências do amor são, muitas vezes, experiências dolorosas que 

abrem chagas incuráveis e só mesmo com a força do alto e do poder do “padim” podem 

ser aliviadas. 

Primeiramente tem-se um apelo de casar-se, ter filho, perdurando ainda, aquela 

visão da felicidade atrelada ao casamento. Embora, muitas vezes, o casamento venha 

como pedido secundário, após o pedido de emprego; não deixa de ser uma necessidade 

premente para os devotos. Não é à toa, que na sala dos ex-votos no museu do Horto e no 

museu Casa do Padre Cícero, os vestidos de casamento compõem um grande acervo 

como produto da promessa feita e paga. Claro que com as inovações da modernidade 

em que os vestidos de casamentos não são mais comprados, mas alugados, esse tipo de 

ex-voto aos poucos vai se escasseando, no entanto, o clamor continua o mesmo: 

 

 

Meu padrinho meu sonho é noivar, colocar uma aliança no meu dedo faz esse milagre 

acontecer que eu prometo que quando noivar só caso no dia 20 de julho em homenagem ao 

senhor [...] Confio no senhor e tenho fé, mas minha promessa não será esquecida pode 

passar dez anos. Mas a hora que aparecer meu amor e eu noivar e arrumar serviço 

cumprirei minha promessa [...]. 

 

 (A.C.S. Em 04/06/09. S. Miguel dos Campos – AL - Carta nº165).   
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Embora o sonho seja “arrumar um noivo” a escrevente deixa entrever no seu 

discurso, que a realização se dará também com a consecução de um emprego. Por mais 

fantasiosa que seja a vida a dois, ainda não é uma realidade tão tradicional assim, de 

modo que não se almeja ser casada e dedicar-se exclusivamente ao lar. Outra escrevente 

também recorre aos poderes do padre ao clamar que “peço que eu encontre uma pessoa 

um homem bom pra mim que eu case e seja feliz com toda minha família.” (M.R.M. 

Sousa-PB, 01/06/2011- carta nº 52). 

Solidão, esse é o sentimento que pode traduzir a carta de uma terapeuta de 34 

anos, dirigida ao padre Cícero, quando a mesma se diz realizada profissionalmente, mas 

se considera infeliz na vida amorosa. Na carta, vai narrando, em detalhes, os amores 

tidos e perdidos, confessando que fica muito triste por ver suas amigas e seus ex-

namorados se casando e ela nem sequer um paquera tem. Nessa circunstância, desabafa: 

 

 

 

[...] muitas vezes, à noite, choro sem ninguém vê, mas faço oração e peço a Jesus que 

venha me confortar e ele me conforta. Eu não vou muito pra festas, pois quando vou 

com minhas amigas elas conseguem namorar e eu fico sozinha, sinto-me muito mal. 

Peço ao Padre Cícero que interceda por mim junto a Jesus, para que ele tenha 

misericórdia da minha vida e me conceda a graça de ter minha família, de ter meu 

marido e filhos. [...]. 

 

(V.M.B.V. Sem data, sem local. Carta nº 106). 

 

 

Não é tão diferente a realidade de outra devota, que mesmo já tenha uma 

experiência amorosa, resultando num filho sem necessariamente ter casado, ela clama 

para que o padrinho lhe dê a graça de conseguir um segundo marido e consiga ter um 

segundo filho “antes dos 35 anos” e assim ela implora:  

 

 

 

[...] Por favor, meu padrinho, de preferência que eu encontre um grande amor que me 

ame de verdade. Que o homem que eu encontrar seja com a letra F, e me dê um casal 

de gêmeos lindos, meu pardinho Cícero, mim dê saúde e força pra eu enfrentar a vida e 

ajude que Francinilton volte pra mim pelo amor de Deus [...].  

 

 

(M.G.S. Em 11/09/2011. Carta nº 61).  
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É interessante, nesta carta, um fato já verificado em outras, que é, senão, como 

os escreventes fazem os pedidos, não se restringindo somente à sua solicitação, ou seja, 

além de apresentarem o que querem também deixa claro como querem. Traçam assim, 

todas as diretrizes para facilitar para o santo. Na carta anterior, esse fenômeno é 

evidente quando além de pedir um marido, há uma exigência do nome e dos filhos que 

além de ser gêmeos, deve ser um casal. 

Há, entretanto, outra súplica, em termos de amor que já não mais configura um 

pedido de companhia, mas exatamente, o problema que essa tão almejada “companhia” 

causa que é a questão do adultério que vai fazendo-a vítima e de vítima à escrevente: 

 

 

“Padrinho, estou sofrendo muito O senhor sabe. Eu descobri que o homem que casei e 

vivi 12 anos, descobri que ele não me amava, que só me fazia sofrer. [...] Padrinho, o 

senhor sabe que amo o Júnior, mas se o senhor ver que ele me merece traz ele de volta. 

Se o senhor ver que ele não me merece, me ajude a esquecê-lo estar muito difícil.. mas 

eu vou conseguir. Padrinho, me ajude eu vencer na vida a dá a volta por cima e dar um 

bom estudo para minha filha”.  

Obs: Padrinho, tira Elizangela da vida do meu marido. Arrume outro marido 

pra ela. Só assim esquece o meu.  

 

(S/nome, Santana do Ipanema –AL, 28/01/08 - Carta nº 156). 

 

 

Essa carta tem algo bem interessante: ela coloca duas opções da volta ou não do 

amado marido. No momento que assim o faz, quer consiga a graça da volta do marido 

ou não; em ambas as situações haverá, inevitavelmente, a intervenção do padre Cícero. 

Vejamos que nesse caso, não compromete o poder do intercessor, uma vez que de 

qualquer modo, para a devota, haverá uma resposta dos céus.  

 E assim, vai se constituindo o amor, os corações estraçalhados e lá vem para o 

pé do ouvido do padrinho, mais lamentações de laços desfeitos: Apreciando essas cartas 

de frustrações amorosas, começo a entender melhor o porquê do recurso da carta pelos 

devotos.  

 

 

Meu padrinho Cícero e minha Mãe Nossa Senhora das Dores. Vós bem sabes das 

provações que estou passando pela volta definitiva do meu esposo, que não toma a 

decisão de estar aqui e lá, na casa da amante. Fazei com que ele volte para casa, com 

o poder do Divino Espírito Santo e vossa intercessão.[...] 

(M.G.C. s/d, s/local – Carta nª 185). 
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Conforme até já aludimos, esse gênero de pedido não é diretamente contemplado 

nos rituais litúrgicos, que no máximo, reza pela paz das famílias, mas não dá conta dos 

pormenores do qual se constitui esse sofrimento familiar. 

Até agora, só lemos as vítimas do adultério, mas no nosso corpus constam 

também cartas nas quais se evidenciam as vozes não dos traídos, mas dos traidores, que 

igualmente jogam-se aos pés do “padrinho”, na tentativa de justificarem seus erros e 

ganhar o merecimento de uma graça ou alento para seus casos complicados de amor: 

 

 

Meu padrinho mim ajude e acabe com aquele casamento de João P. que ele não tenha 

direito de casar com aquela moça e nem também se amigar com mulher nenhuma de 

fora, a não ser eu. Que ele corra atrais de mim, sem sossego e sem paradeiro [...]. 

(Sem nome, s/d- Carta nº 97). 

 

 

 

Nas cartas sobre essa temática amorosa, em todas as analisadas destacam-se as 

vozes femininas, são assim, as mulheres as mais expansivas nos seus sentimentos. Mas 

dentre essas, sobressaiu uma voz masculina que confidencia os seus sentimentos ao seu 

padrinho dizendo:  

 

 

Meu padrinho, estou te pedindo uma ajuda, pelo amor de Deus, estou sofrendo muito 

por me separar de minha esposa. [...] Meu padrinho, eu sou muito humilhado pela 

minha esposa e pelas pessoas até mesmo da família, estou muito triste, angustiado, 

decepcionado com tudo que está acontecendo comigo [...]. 

(J.E.N. S, Sem data, sem local. Carta nº 163). 

 

 

Diante desses escritos, podemos ver que a ferida do amor torna-se um grande 

problema para os devotos. Ou como a carta anterior atesta uma “provação”. Provação 

que inquieta e chega a sufocar para daí, recorrer ao patriarca, como sendo a última tábua 

de salvação. Por mais que achemos que essas questões não se configuram um grande 

problema, as cartas provam ao contrário, é uma dor tamanha que passa a se transformar 

em clamor e este em esperança para o alívio quando no desabafo escrito para o 
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padrinho. Se assim não fosse, os devotos não se voltariam e pediriam ajuda em forma de 

carta. Para mais comprovar essa constatação, vejamos o discurso de outra escrevente 

que se apresenta como “serva do rebanho do padre Cícero” e que deposita em seus pés o 

seu “clamor, desespero e aflições”. E vai mais longe quando apresenta seu pedido: 

 

 

 
 

Meu querido, padre Cícero, peço pelo seu bendito poder me conceda a graça de que 

eu te peço: lava, cura, liberte o coração do meu marido de todo o sentimento amoroso 

que ele sente por (cita o nome completo da amante). Pois todo o meu sofrimento 

causado, a dor física e espiritual que tem me tirado a paz, a saúde, a minha alegria, 

forças mental e física foram causadas  por esta traição...ouça meu lamento, minha 

dor, meu clamor me conceda esta graça URGENTE. 

(A.V.A. Campo Grande, s/d. Carta nº 85). 

 

 

 

Percebamos ainda, no trecho acima, as profundas consequências causadas pela 

decepção amorosa, provocando, segundo a própria escrevente, dor física e espiritual. 

Mas a traição não para por aí; outra escrevente desabafa: 

 

 

 
[...] Sou casada na igreja de Ciracusa, mas me separei do meu marido por ele ter me 

enganado, pois ele me enganou, ele é homossexual. Nós vivíamos na mesma casa em 

quartos separados ele nunca me deu atenção que eu precisava  como mulher. Minha 

vida com ele foi um mar de tormento e solidão e o meu filho é filho do coração [...]. 

 

(M.D.S.S. sem data, sem local. Carta nº 105) 

 

 

Através dessas pequenas amostras constatamos as diferentes facetas da 

problemática do amor. E eu cá, lendo cada uma dessas histórias, fico a pensar nos 

discursos que reduzem às necessidades dos desfavorecidos apenas à demanda 

econômica e vem em minha mente o protesto musical do grupo Titãs: “A gente não quer 

só comida, a gente quer saída para qualquer parte”. Temos assim de concordar e 

certificar-se das necessidades plurais dos seres humanos. Nessa travessia investigativa 

vamos compreendendo que o grande volume de cartas que chegam aos pés do padre 

Cícero, corresponde a grande quantidade de sede e de fome nos seus mais variados e 

complexos formatos.  
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2.6. Repertório de crenças romeiras 

 

Já mencionamos em capítulo anterior sobre o pluralismo religioso subjacente aos 

sistemas religiosos e mais particularmente, no catolicismo. Bruley (2005), ao referir-se 

ao surgimento do catolicismo, reforça que o cristianismo desenvolveu-se primeiro no 

seio da diáspora, nela, os primeiros cristãos “não são mais do que uma seita” (idem, 12), 

o que favorece a sua expansão e o contato da nova religião com os pagãos, uma vez que 

o “paganismo persistirá durante muito tempo nas zonas rurais” (ibidem, 13). Azevedo 

(2002) atesta que, no Brasil, “a mistura do dogma católico com crenças encontradas 

entre os indígenas ou importadas com os escravos africanos é outra peculiaridade da 

religião de considerável porção da população” (AZEVEDO, 2002, p.36). Assim, 

ressalta, com base em cientistas sociais, o caráter sistêmico dos elementos afro-católico- 

espírita presente em muitas manifestações. 

Na análise do nosso corpus, esses sinais são bem evidentes e traduzíveis no 

discurso de alguns devotos em suas missivas, mais como vítimas que praticantes, que 

segundo eles, o são, de macumbas e feitiçarias “botadas” nos próprios ou nos seus entes 

queridos, justificando o atraso e a infelicidade de seus destinos. Uma outra carta com 

quatro laudas onde uma mãe descreve, minuciosamente, todo o seu problema familiar, 

pedindo, inclusive que o padre Cícero abençoe a tudo e a todos da casa de um de seus 

filhos, inclusive as “latas de mantimentos”, chegando ao ponto de afirmar que só pode 

contar com “a alma bendita” do padrinho. Assim ao pedir saúde e inteligência para esse 

mesmo filho continua com seus rogos: “afastai as pessoas maldosas da vida dele. 

Padrinho, peço que tudo de Feitiçaria, bruxaria, macumbaria e etc. que as pessoas fizer 

pra ele que a alma do padre Cícero interfira a favor dele e não deixe que nada pegue 

nele...” (V.V.B, Caeté, 08/02/84- Carta nº 47). 

Outra carta atribui a traição do pai a uma macumba: “... é por essa mulher que 

estou te suplicando. Afasta, Senhor, essa mulher do meu pai tantas ele já teve e nunca 

foi assim. Todo mundo fala que ela fez macumba para segurar ele...” (Recife, 03/12/08 

– Carta nº 40). 

 Se bem percebermos, essa visão não é tão popular assim, vezes há que derivam 

das “docências eruditas das igrejas” conforme Brandão (2012, p.20-21): “ é na religião 

que os proletários e, sobretudo, os camponeses criam suas crenças mais duradouras, 
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derivando-as da docência erudita das igrejas ou recriando-as segundo as próprias 

experiências em todos os setores de trocas sociais”. 

A própria Igreja Católica se declara, nesse sentido, ao referir-se que “todas as 

práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes 

ocultos, para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo - 

mesmo que seja para proporcionar sua saúde- são gravemente contrárias à virtude da 

religião” (CIC, 2000, pág.557,§ 2117). 

Essa perspectiva estigmatizante implantado pela ortodoxia acaba gerando um 

determinado nível de intolerância e generalização a ponto de considerar as religiões e, 

mais especificamente, as de origem afro, no ranking das bruxarias ou algo que tende a 

sempre ser maléfico ou satânico.  

Mas ao longo dos tempos, vamo-nos deparando com outra realidade que já 

norteiam os campos das religiões, que é, senão, o fenômeno do pluralismo religioso, 

fenômeno esse que impossibilita apontarmos o Brasil como um país quase 

exclusivamente católico. Sanchis (2001), ao abordar o dinamismo que se acelera, 

quando se detecta que, hoje, não se pode mais referir-se a uma religião no Brasil, mas as 

várias religiões dos brasileiros. Ao defender que estamos longe de um “monoteísmo 

religioso”, ressalta que as religiões não formam, necessariamente, blocos estanques pela 

possibilidade de se constituírem pontes e transferências de sentidos. Esse jogo de 

transferência, não apenas viabiliza o nascimento ou renascimento de várias categorias 

religiosas, mas interfere também, na própria constituição interna das religiões, nesse 

caso, há, segundo o autor, uma predisposição estrutural à porosidade – mas não à 

confusão das identidades. Assim que, o catolicismo, por exemplo, apresenta uma 

imensa predisposição para os cruzamentos de outras religiões, por seu culto “carregado 

de presença corporal e cósmica, na plurivalência semântica de suas expressões 

simbólicas presentes na liturgia”. (SANCHIS, 2001, p.25). 

Podemos assim entender que dentro do próprio catolicismo há uma diversidade 

de expressões, a partir da subjetividade dos seus fiéis em decidirem a forma e as 

fórmulas de ser católico. Uma escrevente, ao traçar o seu pedido ao padre Cícero, 

quando implora misericórdia por uma de suas filhas, já no final da carta ela vai pedindo 

intercessão de outros santos como S. Francisco do Canindé, Virgem das Dores até 

culminar com invocações que relembram os deuses africanos, dos nomes aferidos à 

pomba-gira, entidade da umbanda que representa o exu feminino. Vejamos: 



101 

 

 

 

[...] ajudados por meu padim Ciço Romão, por São Francisco do Canindé e por a 

divina santa cruz dos milagres e minha virgem mãe das dores, mãe poderosa do 

tribunal divino do céu, por meu pai eterno do céu e ajudado pela rainha das estrelas, 

ajudado também pela rainha do sol,... pela rainha das matas, ajudado também pela 

rainha dos olhos d’´agua [...]. (grifo nosso).  

 

F.N.S., sem local, 12/10/11- Carta nº 60). 

 

 

 

Em nossas investidas e conversas com os romeiros, deparamos com um que se 

diz “filho de santo”, acendendo velas para o padre Cícero, já afirmando que sempre que 

vem ao Juazeiro visita o horto para rezar aos pés do padre. E acrescentou que na 

Umbanda, o padre Cícero é bastante venerado, por ser o “santo regente dos 

cangaceiros”, uma vez que era o santo que já cultuavam na terra, assim, o referido 

padre, é um espírito de luz, de forma que todos os dias 20 de julho, data da morte desse 

religioso, alguns terreiros da Umbanda homenageiam a corrente do cangaço, com uma 

grande festa para reverenciar o padre Cícero. 

No museu do padre Cícero na colina do horto, na sala de ex-voto, destaca-se 

uma espécie de bola feita de madeira, representando um caroço, que segundo o relato do 

devoto, passado para uma das funcionárias, seria um caroço extraído num procedimento 

cirúrgico mediúnico, inclusive, há um rótulo “operação de um médium”. O devoto 

contou que estava com esse problema no estômago e ao clamar por padre Cícero, veio, 

de imediato, a inspiração, que segundo o próprio fiel, foi o próprio padrinho que lhe 

inspirou para procurar um médium. Mais interessante, não é a cura atribuída ao padre 

Cícero, mas o pluralismo de crenças que aí se instalou. Na consciência do devoto, as 

contradições dão lugar à porosidade desses códigos. Ou como bem ressalta Sanchis: 

 

O meio religioso brasileiro – sobretudo popular, mas não exclusivamente – 

vive e continua vivendo num certo clima „espiritualista‟ que parece partilhado 

e modulado por várias „mentalidades‟ segmentárias no Brasil [...] Mas também 

o ser humano está envolvido num universo povoado de forças, espíritos e 

influências que mantêm relações com as pessoas. Parece haver sempre um 

diálogo entre esses „outros‟ e a própria pessoa, que se constrói precisamente no 

processamento desta relação... orixás para alguns, mortos, santos ou entidades 

para outros; Nossas Senhoras que aparecem e vêm conviver com os homens 

[...]. (SANCHIS, 2001, p.26). 

 

Por esse ângulo, o fato das cartas apresentarem fortes indícios de modalidades de 

crenças, que fogem ao mercado confessional do catolicismo, é perfeitamente justificável 
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no momento em que se constata a própria crença num santo não canônico, o que, para a 

Igreja se configura não numa intercessão nos moldes que são descritos e prescritos pela 

mesma, mas numa arbitrária invocação aos mortos, uma vez que clamar por um santo é 

teologicamente diferente de que clamar por qualquer outro falecido. Mas, ao mesmo 

tempo, a Igreja acabou cedendo, pelo menos em termos de diocese, acolhendo essa 

expressão de fé e devoção, de forma que não há nenhuma menção a algum impedimento 

neste sentido, até porque os dados ainda estão rolando no processo de canonização e 

essas manifestações só vêm ratificar ainda mais o reconhecimento oficial da reabilitação 

e santificação do padre Cícero.  

O que queremos enfatizar, a partir dessas questões, é que a crença no referido 

padre, entendida como um contato com os mortos, traça fortes cruzamentos com as 

religiões espíritas e afros, uma vez que para essas religiões, não há ruptura entre a vida e 

a morte, uma vez que esta última é continuidade da primeira. É nessa acepção, que 

deduzimos o enfoque das cartas ao garantir o status de vivo ao padre Cícero, no mesmo 

ensejo que atualiza a missão e a história desse missionário aqui na terra. 

Dessa maneira, as cartas, certo, que não em sua maioria, também acenam para a 

complexidade religiosa, das várias identidades e dos diferentes sentidos de se lidar com 

o sagrado. Fechemos um pouco essa discussão, mas ainda reportando-nos ao diálogo 

inter-religioso, quando Comblin (2005) nos atenta que esse diálogo não terá sentido, se 

não levarmos em conta a libertação dos pobres e marginalizados sociais, ou seja, 

“dialogar com os fundamentalismos monoteístas não leva a nenhuma parte. Com as 

outras religiões se faz diálogo se aceitam entrar em luta contra esse sistema. Do 

contrário, não vale a pena dialogar e faltar assunto para conversar”. (COMBLIN, 2005, 

p.66). 
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2.7. Cartas dos jovens ao padrinho. 

 
“Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais”.  

(Belchior,1976) 

 

 

 Muitos pesquisadores, ao referirem-se à relação entre santo e devoto, ressaltam 

que cada santo tem a sua categoria, a sua especialidade, muitas vezes, vinculada ao tipo 

de morte e martírio vivido na terra. Assim, Santa Edwiges é protetora dos endividados, 

Santo Antônio é o casamenteiro e por aí vai a interminável lista que, segundo Fernandes 

(1988), não compõe uma coleção caótica por se relacionarem entre si, forma 

característica do catolicismo por as diferenças perderem “o corte da negação sob o 

efeito da santidade. São como irmãos e irmãs enlaçados por uma mãe compreensiva” 

(FERANDES, 1988, p. 103). 

 Contudo, ao lermos e ouvirmos os romeiros do padre Cícero, não se tem um 

campo específico pelo qual se possam pautar os pedidos dos romeiros. A impressão que 

fica é que o referido sacerdote é um “santo” para todas as causas; o clínico geral que 

tanto resolve problemas simples como “acabar com um jogo de futebol na calçada” 

como a cura de um doente terminal de câncer. Apostamos que isso se dá por conta do 

tipo de morte do referido padre, que não passou por algum específico martírio físico e 

por ter vivido na terra, recebendo e acolhendo todos os tipos de romeiros com as mais 

diferentes solicitações.  

 A própria vida do padre - de não restringir sua missão à sacristia, assumindo 

várias formas de ser e de fazer igreja - pode ter assim contribuído para essas sistêmicas 

demandas. Diferentes as súplicas, diferente também o perfil dos suplicantes, constituído 

por adultos, velhos, crianças e jovens com diferentes anseios.  

 Passemos, então, a abrir esse outro bloco de cartas, muitas com letras mais 

escolarizadas, definidas em suportes de folhas de cadernos decoradas, com 

coraçãozinho e coloridas ilustrações. Não é de surpreender os seus rogos, posto que 

acenam para a modernidade atual e como tal, deliberam-se outras necessidades 

contrárias a de seus familiares que também foram escreventes.   

 Sabemos, de antemão, que para os jovens, a aparência assume grau de 

importância no elenco de suas prioridades. A maioria deles, o parecer bonito é base de 
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sua autoafirmação diante do grupo. Assim clamam: “Meu Padrinho Cícero... me ajude 

que eu melhore das minhas espinhas...” (M.L.V. de M. sem data, s/ local. Carta nº 80). 

Desse modo, não são poucas, as cartas que apelam ao padre Cícero para intervir nesse 

aspecto. Percorramos nossos olhos por uma delas: 

 

Meu padrinho, 

O meu sonho é ser magra ingual um corpo perfeito. Cabelo, dentes e tudo também [...] 

Queria que minha mãe pudesse comprar um notbook para mim e pagar o quarto e peço 

proteção aos meus queridos gatos, que nunca falte ração [...].(sic). 

(S/n. S/data. Carta nº 53. 

 

 

 Essa jovem escrevente  entrelaça a questão da beleza física com o consumo. É 

uma relação que perfeitamente traduz os apelos contemporâneos, refletidos também nos 

bancos das igrejas e nos confessionários, apontando para a hegemonia do consumismo, 

repercutindo nos jovens, presas fáceis desse sistema.  

Em seu trabalho “A sociedade da decepção” Gilles Lipovetsky (2007) fala das 

frustrações de uma sociedade, considerada por ele como hipermoderna, marcada pelo 

paradoxo entre a oferta da satisfação de todos os desejos e a sensação de frustração 

somada à incapacidade de se lidar com a insatisfação. Dentre desses desejos e 

frustrações figuram o hiperconsumismo no qual muito daquilo que compramos nada 

mais é, do que para reafirmarmo-nos diante dos outros, daí que o hiperconsumismo 

desenvolve-se como um substituto ou “paliativo para os desejos não-realizados de cada 

pessoa” (LIPOVETSKY, 2007, p.30). 

 Desta feita, a súplica da escrevente resume-se na sua circunscrição ao meio e 

apelos das exigências sociais de sua época. É querer ser - não nas determinações dos 

bens não comercializáveis - mas no que sociedade elege como valores determinantes 

para a inclusão num grupo. O perigo que daí decorre não é o mero ato de consumir, mas 

quando esse ato passa a ser compulsivo e determinante para a felicidade. Daí, amplia-se 

o nível de insatisfação e frustração, demandando uma ajudinha do santo protetor para 

obter o que por meios concretos não se conseguiu: “Padrinho peço que eu consiga ter 

tudo que eu quero e desejo e gosto. Quero ter sempre roupas bonitas e novas, sapatos 

bonitos e novos. Peço que Francisco me dê muitos presentes e cada dia me ame...” 

(S.I.B, 10/02/89 Carta nº 90.).  Nesse trecho, percebe-se a relevância dada aos objetos 

de consumo, de modo que até as relações amorosas acabam sendo reduzidas a essa 
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vertente. O desejo da referida devota, não é ser amada pelo companheiro, mas que este 

atenda os seus caprichos consumistas. Em outros termos, é consumar o “amor líquido” 

do qual fala Bauman (2004) ao referir-se a um amor “até segundo aviso”, que, segundo 

o mesmo autor, o amor eterno está perdendo o seu tempo de vida útil para se equiparar a 

partir do padrão dos bens de consumo: mantenha-os enquanto eles te trouxerem 

satisfação e os substitua por outros que prometem ainda mais satisfação.  

 Claro, que muitas vezes o cuidado com a aparência sempre foi uma preocupação 

de todo e qualquer jovem que ainda se encontra no mercado da sedução. Nesse sentido, 

há uma carta muito especial, citada num trabalho monográfico de Guilhermino (2004) 

que muito contribui para a presente abordagem: 

 

 

Para Padre Cícero do Juazeiro – Horto 

Primeiramente te pesso que escute meus pedidos, que leve ao sagrado coração de 

Jesus, que interceda que eu seja bonito [...], pois não tem chingação pior que cabelo de 

Bombril, beiço de jegue, boca de prato. Que se eu fosse uma mulher eu passava baton. 

Beisudo, bocão, cavalo, truvão, tu (cita o seu nome), é feio demais. [...] Padrinho eu 

agradeço por quem não me homilha... eu não vou para as festas padre Cícero adivinha 

por quê, sou feio... eu não danço, num namoro porque não sei dançar e sou feio. Mas 

acredito na fé que um dia pelo terço da libertação pedindo que me liberte da minha 

feiura padre Cícero [...]. (Sic). 

(E.S, 01 de outubro de 2003). 

 

 

 Vejamos o quanto a aparência física repercute na autoestima desse jovem por 

simplesmente ele não ser capaz de superar essas “xingações” e pior, ele realmente 

introjeta o que dizem sobre sua presença física, a tal ponto dele mesmo acreditar que 

não terá nenhuma chance de socialização, principalmente no plano amoroso.  A menção 

que ele faz sobre a questão do cabelo de Bombril é um dado que aqui merece ser 

destacado. A carta foi escrita em 2003, época que ainda não se contava com os 

equipamentos de beleza que se tem hoje, como o recurso da chapinha para alisamento 

dos cabelos de fácil acesso às camadas sociais menos favorecidas.  

No entanto, a carta não só reflete o drama pessoal, vai mais além quando 

implicitamente denuncia as atitudes de uma sociedade preconceituosa que investe fundo 

no desrespeito às indiferenças e atua sem limites na intolerância. Felizmente, hoje essa 

carta já não teria tanta razão de ser, uma vez que com as lutas e discursos dos grupos 

minoritários, provindos dos movimentos sociais que hoje não só abominaram o 
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preconceito como também conquistaram espaços sociais, ao ponto de estabelecerem leis 

contra a intolerância étnico-racial, desencadearam um processo de pressão e 

reivindicação, intervindo nas políticas públicas nacionais e internacionais.  Ironicamente 

a partir de 2003, exatamente na mesma data da carta, com o governo do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, houve um aprofundamento desse debate. Algumas iniciativas de 

mudança merecem destaque: no governo federal pela primeira vez é instituída a 

Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), em 2001, e, no 

Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD), em 2004. No tocante à educação, é nesse contexto que, 

finalmente, é sancionada a Lei no 10.639, em janeiro de 2003, alterando a Lei no 

9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

O que mudou, nesse sentido, não foi apenas a projeção política das conquistas 

desses movimentos, mas a rediscussão do debate sobre todo e qualquer tipo de 

discriminação, conscientizando, inclusive, os próprios sujeitos vítimas de preconceito a 

redescobrirem seus próprios valores, instrumentalizando-os para a reivindicação de seus 

direitos. 

Continuemos nessa escalada através desse discurso juvenil e vamos percebendo 

que o futuro para os jovens é algo também de muita preocupação, nesse sentido, os 

pedidos de emprego, como também êxito nos estudos são reincidentes nas missivas: 

 

Padre Cícero e mãe das dores abençoe aquela prova de Matemática que eu (menciona o 

nome completo) não fique na dependência que eu termine o ano letivo com todas as notas 

que dê a média anual [...] Que Deus abençoe aquela professora para colocar uma nota boa 

na prova. Amém. 

 

 (A. N. O. Natal-RN. Carta nº 188). 

 

  

A grande leva de cartas com pedidos para os estudos apontam para o interesse 

ainda existente e a perspectiva que muitos jovens ainda conservam em relação ao seu 

futuro profissional. Se essa realidade não fosse tão fundamental, esses escritores não 

perderiam tempo e papel para recorrer à intervenção do padrinho.  É assim que outro 

jovem se justifica: 

 

Eu, M.S.A, residente em Rua Rio Branco nº 28, SP peço ao Senhor que me ajude, pois 

irei prestar uma prova para um vestibular na escola e isso irá decidir a minha vida 

profissional. Esta prova será para prótese dentária e é no colégio (dar o nome e 
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endereço do colégio). Por favor, faça com que eu consiga passar. 

 

 (M.S.A., 26/10/93, São Paulo-SP- Carta nº 134). 

 

 Se aqui podemos resumir em poucas palavras as súplicas adolescentes das cartas 

lidas, destacamos o trecho, dessa abaixo, que faz essa síntese: 

 

 

Meu padrinho... Eu quero lhe pedir que o senhor converse com Santo Antônio e peça 

desculpas a ele por eu ter quebrado ele, mas não foi porque eu quis o senhor sabe é que 

eu arranjei uma namorada... Que eu ajeite meu dente quebrado e passe de ano. 

(W.M.S. S/d. S/local. Carta nº 10). 

 

 Conforme observamos no trecho acima, o missivista aborda a questão do amor, a 

questão da aparência física e por fim o êxito nos estudos. São também esses pedidos que 

compõem a maior parte dessas correspondências. Mas refletem, também, que os pedidos 

não são exclusivamente de ordem secular ou de um indiferentismo religioso. É evidente 

que só o fato de suplicar a intercessão dos céus já acena para uma comunicação e 

importância dada ao sagrado, principalmente quando o devoto demonstra todo um 

remorso por ter quebrado a imagem de Santo Antônio, ciente das consequências 

espirituais em macular um objeto sagrado, que, se lermos bem, não se trata apenas de 

uma mera imagem sacra, mas da representação e implicação desse ato.  Assim, convicto 

da posição de padre Cícero no céu que comunga da mansão dos santos, pode muito 

bem, este intermediar a desavença entre o santo e o devoto. 

 Provoquemos ainda mais um pouco esse debate, levando em consideração a 

incidência dessas cartas que açambarca outro perfil dos devotos do padre Cícero, 

mesmo considerando que a maior parte dos devotos compõe-se de adultos e de terceira 

idade. Nas romarias, registra-se muito a participação dessa nova clientela, que muitas 

vezes foram as crianças de ontem, trazidas pelos avós e serão os adultos de amanhã que 

darão continuidade  à tradição devocional.  

 Sabedores dessa realidade, os padres diocesanos que estão à frente das romarias, 

já pensam em algumas estratégias para atraírem esse novo público, ao perceber a 

indiferença dos jovens juazeirenses e sua insignificante participação nos eventos 

litúrgicos das romarias. 
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2.8. Promessa feita, promessa cumprida! 

 

Setembro, romaria de Nossa Senhora das Dores; gente e caminhão disputam os 

espaços nas ruas de Juazeiro do Norte. O som impertinente de buzinas adentra nas ruas 

de Juazeiro com os ônibus anunciando a sua chegada. O quadro do sagrado começa a se 

compor. O preto dos vestidos não encobre o brilho e a cor local das facetas de ser e de 

se fazer romarias. Fogos e cantos religiosos se fundem e se confundem. Romeiros de 

batinas subindo as escadas, terços na mão e no balbuciar dos lábios. Ainda que o sol 

venha, há um clarão impertinente das velas acesas ao lado do casarão do horto. Mais 

adiante, uma grande fila se forma para ver o Museu-vivo do Padre Cícero, muitos 

portam pacotes com seus e de outros amigos, os ex-votos: é para entregar ao padrinho, 

esclarece um deles.  

Claro que os motivos pelos quais estão ali são diversos, mas um aspecto une essa 

imagem tão aparentemente dispersa: o pagamento da promessa e a abertura de uma 

nova. É assim que funciona a lógica desse terreiro sagrado.  

Bom lembrarmos, a você, meu senhor e minha senhora, que ainda estamos 

versando sobre as dores romeiras. Façamos outro percurso ou continuemos? O 

importante é estarmos cientes da indissociabilidade entre pedido e promessa. Quando a 

dor é tanta, que já não basta o mero pedido, mas uma relação negociável entre 

solicitante e solicitado, surge assim, a promessa, espécie de troca de benefícios entre o 

sagrado e profano. 

Falemos desta última, que as missivas nos conduzem a esse trajeto.  Nas cartas, 

os romeiros parecem diferenciar um pedido de uma promessa. O primeiro parece ser de 

menos interesse, só merecendo após a consecução, um mero agradecimento. O segundo, 

por sua vez, já carece de algo mais substancial, é também um pedido, mas vinculado à 

promessa. Um jogo traçado entre o santo e o devoto, mediado por uma condicionalidade 

entre a limitação de um sujeito que pede o que não é do ser alcance, para lhe oferecer o 

que lhe pertence. Há daí, uma reciprocidade. Ambos devem agir, cabendo, 

evidentemente, ao primeiro, o dono da graça, o maior empenho para essa negociação 

ocorrer, “pois os deuses que dão e retribuem estão aí para dar uma coisa grande em 

troca de uma pequena”. (MAUSS, 2003, p. 208). 

Ao discorrer sobre o sistema de dádivas contratuais das sociedades arcaicas da 

Polinésia e noroeste americano, Mauss (2003) observou em suas pesquisas que o ato de 
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dar e retribuir presentes aparentemente assume um caráter voluntário e gratuito; no 

entanto, passa a ser obrigatório e interessado, uma vez que a dádiva já pressupõe, de 

imediato, a devolução, ou mais precisamente, um presente recebido precisa ser 

retribuído. Assim, o autor denominou de potlatch o sistema de contrair e pagar dívidas, 

fenômeno presente nas últimas tribos do noroeste americano e Polinésia. Dentro desse 

sistema de oferendas contratuais sobressai a relação entre os taonga (artigo oferecido) e 

o hau, “o espírito das coisas, em particular o da floresta e dos animais de caça que ela 

contém”. Melhor dizendo, a força de quem ofereceu o presente fica retido no próprio 

presente. Nessa lógica, a retribuição é simplesmente a devolução do hau que, na 

verdade, não pertence ao beneficiário, mas ao doador, uma vez que é a sua alma, sua 

própria essência espiritual. Nesse sentido, a retribuição passa a adquirir um caráter 

obrigatório por não se tratar de algo estático, de uma coisa em si mesma, ou seja, “se o 

presente recebido, tocado, obriga, é que a coisa recebida não é inerte. Mesmo 

abandonado pelo doador, ele ainda conserva algo dele. [...] No fundo é o hau que quer 

voltar ao lugar do seu nascimento, ao santuário das flores e do clã ao proprietário.” 

(MAUSS, 2003, p.197-198). 

Creio que podemos nos apropriar desses fundamentos no afã de tentar explicar o 

fenômeno religioso da promessa e do seu cumprimento, a partir da moral das trocas 

praticadas pelas sociedades que precederam as atuais, observando alguns vestígios 

primitivos nestas últimas. Arrisquemos a deduzir que há uma lógica comum no sistema 

de trocas primitivo com o sistema de troca entre devoto e o santo, principalmente no 

que diz respeito à obrigação que o devoto tem de pagar a promessa que seria a 

obrigação da retribuição, que, no caso, equivaleria à devolução do hau do santo 

donatário. 

 O caráter condicional marcado pela expressão “se me concedes a graça, farei tal 

coisa”, remete a uma válida discussão: será que o que é oferecido ao santo motivaria o 

mesmo para a efetivação do milagre pedido? Ou mais ainda, que vantagem teria, para o 

santo, em ver o seu devoto vestido de preto, subindo escadas e ladeiras, acendendo velas 

e outras desse gênero? Se procurarmos entender esse intercâmbio na perspectiva de 

Mauss (2003) no tocante à questão da transferência do hau que logo deve ser retornado 

para o donatário, essa discrepância entre o valor do que é dado do valor do que é 

recebido já se torna sem efeito em vista do que se estar devolvendo, no momento da 

retribuição, é exatamente a alma, a força impregnada do doador na coisa dada. No 
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contexto da promessa e pagamento da mesma, quando o devoto acende uma vela para 

pagar a consecução de uma graça, por exemplo, está simplesmente devolvendo o hau ao 

santo que o beneficiou, neste caso, no ato do acender a vela está implícito a devolução 

da alma do santo. Se assim ocorrer, haverá, logicamente, uma negociação em que as 

partes são satisfatoriamente beneficiadas. Reflexões à parte, vejamos como ocorre essa 

ponte do sagrado: 

 

 

Padre Cícero se é da tua vontade e da minha felicidade que Jurandy seja meu esposo 

que eu muito quero, me ajude que quando ele souber a verdade não volte atrás, que o 

amor dele aumente cada vez mais por mim. Me ajude, meu padrinho Cícero, que 

quando eu receber essa graça e ele casar comigo eu irei aí com ele e levarei meu 

vestido  e meu arranjo para depositar em tua igreja, como prova de mais uma graça 

alcançada [...]. 

 

(Sem nome, sem local – Carta nº 136). 

 

 

 Atentemos a condicionalidade, próprio do sistema de troca, imposta pelo devoto 

de levar o seu vestido de noiva, se, somente se alcançar a graça pedida. No entanto, não 

deixa de estar implícita a noção do devoto em associar a dádiva com a retribuição, 

percebendo que a aceitação de uma graça implica em compromisso por parte do 

beneficiário. É assim que primeiro nasce o pedido, depois a promessa; por fim, o 

pagamento, que pode ser atrasado, mas nunca adiantado, nem muito menos não 

cumprido. Se assim proceder a um devoto, poderá ser castigado pelo santo e até 

comprometer sua salvação eterna. É a mesma lógica das sociedades arcaicas: deve-se 

dar de volta, por tratar-se de um hau da taonga, que, se não devolvido poderia advir um 

mal: 

[...] Os taonga que recebi pelos taonga (vindos de você), é preciso que eu os 

devolva. Não seria justo (tika) de minha parte guardar esses taonga para 

mim, fossem eles desejáveis (rawe) ou desagradáveis (kino). Devo dá-los de 

volta, pois são um hau do taonga que você me deu. Se eu conservasse esse 

segundo taonga, poderia advir-me um mal, seriamente, até mesmo a morte 

[...]. (MAUSS, 2003, p. 198). 

 

 

 Por temor a esse mal, eis que encontramos uma carta em que a filha agradece 

uma graça pedida por sua mãe, antes de falecer: “No momento estou te agradecendo o 

pedido que a minha mãe já falecida fez para os meus dois irmãos há 40 e poucos anos, e 

eles foram vitoriosos”. (M.R., Maceió, 08/09/07- Carta nº 174). 
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 O que podemos refletir a partir daí, é a fidelidade do devoto e a necessidade que 

o mesmo tem em agradecer, ainda que não seja ele o autor do pacto. O pedido requer 

agradecimento, a promessa requer o pagamento. É assim que funciona o jogo simbólico 

da promessa. 

 No entanto, durante a romaria, encontramos vários romeiros que vieram pagar 

promessas de outras pessoas que não puderam vir. Também há o caso dos que pagam a 

promessas que outros fizeram por eles, pois quem paga é o beneficiário da graça. De 

uma forma ou outra, sempre há o cumprimento da mesma, desde que o pedido seja 

alcançado. 

 Assim como diferem os pedidos, diversificam-se igualmente, os formatos das 

promessas, que vão desde as penitências físicas de subir ladeira descalço, como acender 

velas, visitar o Juazeiro e por lá ficar durante oito dias; vestir preto todo dia 20 - dia da 

morte do padre - dar esmolas aos pedintes que vivem nas escadarias do horto; soltar 

determinada quantidade de fogos ou fazer algum tipo de mortificação espiritual, como 

abster-se de algo de que se  gosta muito ou vestir-se de preto, conforme a batina do 

padrinho: 

 

 

“Meu padrinho, transformai a vida da Núbia, que é a filha que eu mais sofro, abençoa 

meu padrinho que ela é de sair dessa vida, quando eu ver a transformação dela eu vou 

mim trajar da sua cor preferida todos os dias, que você gostava de vestir”.  

(Sem nome, sem data – Carta nº 76). 

 

 

 Outras enveredam para uma penitência mais acessível: 

 

 

Meu Padrinho Cícero... eu tenho muita vontade de aprender a ler e não consigo. Me 

faça essa caridade. Eu prometo de toda sexta-feira na data da morte do senhor, 

acender uma vela e rezar1 Pai Nosso [...]. 

( M.A.S., Palmares, 18/07/84 - Carta nº129). 

 

  

Se observarmos bem essas duas últimas cartas, quando a primeira, opta pela cor 

preta para vestir-se diariamente, e a segunda escolhe a sexta feira para realização de sua 

promessa. Ambas mostram a funcionalidade da promessa. O que nos remete ao caráter 

simbólico presente na manifestação material da promessa. É evidente, que todas as 
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negociações são dessa natureza, mas até uma reza que se faz, sabe-se que ela tem um 

valor simbólico para o santo, seria, um meio para agradá-lo, mostrando a sua 

religiosidade e assim, ser digna da resposta do santo. Sem considerar que o fato de 

conceder um benefício não só ganha o beneficiário, mas o donatário, uma vez, que na 

perspectiva do potlatch a obrigação de dar é a essência desse potlatch, “um chefe só 

mantém sua posição se prova que é visitado com frequência e favorecidos pelos 

espíritos e pela fortuna.” (MAUSS, 2003, p.243)  Nessa lógica, a concessão de graças 

acaba tendo um retorno para o próprio santo por mostrar o seu poder e provar para todos 

que é afortunado de bênçãos e dádivas. 

 Outro devoto pede para ser aprovados nas eleições para vereador/2012 e após a 

súplica traça, assim, sua promessa: 

 

 

Se eu for aprovado nas eleições de outubro/2012 para vereador do município de Jaboatão 

dos Guararapes, eu irei na mesma igreja onde eu coloquei esta súplica para agradecer. 

Passarei 8 dias no Juazeiro, assistindo todas as missas e acendendo um maço de vela 

cada dia em local da igreja ou em outro local. Levarei para os trabalhos da santa igreja 

10% do meu primeiro salário e levarei comigo a minha esposa. [...]. 

(H.J.S. Jaboatão, 15/05/11 - Carta nº 75) 

 

 Novamente se enfatiza o efeito simbólico da promessa, principalmente quando o 

fiel ao pedir a ser vereador, levará 10% de seu primeiro salário, além de sua 

participação litúrgica... Como ele está pedindo algo que trará retorno material, nada 

mais justo, na visão do devoto, de dar 10% ao santo. Sem considerar que a definida 

quantia, também parte de um discurso da igreja, da obrigação do fiel com o dízimo que 

também é estipulado nesse mesmo valor. Assim, como um advogado que ao defender 

uma causa, é beneficiado pela mesma, assim, o padre Cícero, na perspectiva do devoto, 

também terá parte dessa bolada.  

Mas vejamos essa outra tipologia de promessa, envolvendo dois santos: 

 

 

[...] Padre Cícero, eu fiz uma promessa a Nossa Senhora Aparecida, pedindo a ela que se 

eu fosse curada ainda esta semana, eu iria à Aparecida do Norte, andaria o tempo todo 

descalço, e somente vou cortar os meus cabelos no dia 12 de outubro do ano que vem. 

Padre Cícero, implore a Virgem Santíssima que eu seja curada e que eu possa pagar a 

minha promessa [...]. 

 

(M.L.S , sem data, sem local – Carta nº 02) 
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 Na carta acima, a promessa não foi com o padre Cícero, no entanto, não o 

desresponsabiliza também de intervir, quando a própria devota estabelece uma ponte 

entre o padre e Nossa Senhora Aparecida, só que nessa negociação, o padre não 

ganharia nada em troca, porque o cumprimento da promessa é toda direcionada à santa. 

Cabe ao padre Cícero apenas “dar uma forcinha” para acontecer a graça. Esses tipos de 

pedidos são bem recorrentes, quando conversamos com os romeiros, em que alguns se 

mostram verdadeiros peregrinos que marcam sua presença nos importantes polos de 

romaria, como São Francisco de Canindé, Aparecida de Norte e no próprio Juazeiro. Só 

não imaginávamos, quando nos informávamos dessa ocorrência, que esse trânsito 

religioso repercutisse nos pedidos e nas cartas analisadas. 

 Mas, ainda falando de promessa, vimos que a missivista acima faz uma 

promessa bem típica, que é a de conservar o cabelo até a data estabelecida, geralmente 

que diz respeito algum evento que se relacione com o aniversário do santo ou coisa 

desse gênero.  

 Esse tipo de promessa foi, por muito tempo bem mais recorrente em Juazeiro e 

muito lembrado por uma senhora de 78 anos, a Dona Luíza que atualmente mora no 

casarão do horto e veio de Campina Grande para o Juazeiro após alguns poucos anos da 

morte do padre Cícero. Na época, relata a informante, sua missão era exatamente a de 

cortar os cabelos dos romeiros, que passavam anos e anos sem cortá-lo, para assim fazê-

lo em Juazeiro, conforme a sua promessa com o padrinho. Assim, os cabelos ficavam 

como espécie de ex-voto, como cumprimento da promessa e consequentemente da graça 

alcançada. 

 Não é muito diferente a realidade hoje, partes de cabelo ainda compõem o 

quadro dos ex-votos. Vejamos esse que encontramos na romaria de setembro de 2013: 
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Foto 12:  Cabelo como ex-voto 

  

Na moldura da foto acima, consta o testemunho da graça alcançada, que, 

segundo os escritos, trata-se da cura de uma asma. Contudo, se bem verificarmos não há 

uma relação simbólica entre o cabelo e a mencionada doença. Mas como o ato da 

promessa subentende uma penitência, a mesma configurou-se na manutenção do cabelo 

por determinado tempo até a consumação da cura e corte do mesmo. A representação do 

oferecimento das madeixas ao promulgador da graça, a nosso ver, reside em contrair um 

forte vínculo entre devoto e intercessor, em que o primeiro oferece parte de si para 

legitimar esse vínculo. 

Podemos perceber, nesse contexto, a intrínseca relação entre promessa e 

penitência. A segunda é constituinte da primeira. Revela o esforço do devoto para ser 

digno da solicitação feita, ou na perspectiva weberiana, é o caminho para alcançar 

poderes supra-humanos e ainda, uma espécie de estratégia para coagir a divindade no 

ouvir e no atender das súplicas, satisfazendo mais aos deuses do que ao “gozo ingênuo 

dos bens terrenos” (WEBER, 2010, 194). 

 

 

 

2.9.  Pedidos de empregos e a função social da Igreja 

 

 
Olhando as cartas, dá para se perceber o quanto a religião é transcendente, o 

quanto e como estabelece diálogos, formando intermináveis teias. Até porque a religião, 

por sua essência, é cósmica e inter-relacional, uma vez que a “experiência religiosa 



115 

 

refere-se à vida cotidiana na fé, integrando os aspectos maiores do ser humano: o 

componente intelectual, o componente voluntário e o componente afetivo” (SAVIAN 

FILHO, 2012, p.18). Nesse jogo de inter-relações, sobressai-se a questão o elo entre 

religião e sociedade. E desse, mais especificamente, religião e trabalho humano. A este 

último nos apegaremos para debruçarmos sobre os volumosos pedidos de emprego, de 

aprovação em concurso, mobilização social no trabalho e outros desse campo. 

Na história da Igreja Católica, sempre constou a inquietação da função social 

dessa instituição, de modo que a expressão “doutrina social” remonta a Pio XI (Carta 

Encíclica. Quadragésimo anno, 1931) e designa o corpus doutrinal referente à sociedade 

desenvolvido na Igreja a partir da Encíclica Rerum Novarum (1891), de Leão XIII. Em 

2004, foi publicado o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, organizado pelo 

Pontifício Conselho Justiça e Paz, que apresenta de forma sistemática o conteúdo da 

doutrina social da Igreja produzido até aquela ocasião. A partir daí, este se tornou o 

documento de referência obrigatório para quem deseja aprofundar-se neste campo. 

Considerado o primeiro grande documento da doutrina social da Igreja, a Rerum 

Novarum aborda a questão operária no fim do século XIX. Leão XIII denuncia a penosa 

situação dos trabalhadores das fábricas, afligidos pela miséria, num contexto 

profundamente transformado pela revolução industrial. Depois da Rerum Novarum, 

apareceram diversas encíclicas e mensagens referentes aos problemas sociais.  

Merece destaque a encíclica "Laborem Exercens", escrita em 1981 por João 

Paulo II. Nela, o Papa desenvolve o conceito de dignidade do homem no trabalho, 

estruturando-o em quatro pontos: a subordinação do trabalho ao homem, o primado do 

trabalhador ao longo de todo condicionado e instrumentos que tradicionalmente 

constituem o mundo do trabalho, os direitos do homem pessoa como o fator 

determinante de todas as socioeconômicas, tecnológicas e de processos produtivos, que 

deve ser reconhecido, e alguns elementos que podem ajudar a identificar todos os 

homens com Cristo através dos seus próprios trabalhos. É ainda nessa encíclica que 

concebe o trabalho como sendo a expressão da grandeza e da pessoa humana; também a 

continuação da obra do Criador. 

Concordamos com o documento da carta de João Paulo II quando associa 

emprego e família e consequentemente dignidade humana. Os apelos contidos nas cartas 

dos devotos ao patriarca de Juazeiro do Norte, nessa específica necessidade, 
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comprovam a urgência dessas questões, que, ao não terem respostas imediatas 

socialmente falando, provocam a necessidade de recorrer à ajuda dos céus. Nas cartas 

analisadas, os pedidos dessa natureza fazem alusão tanto à procura do emprego, à 

forcinha do padrinho para aprovação em concurso, à manutenção do mesmo, como 

também, à resolução das questões trabalhistas. E assim os escreventes desabafam: “Meu 

querido Padre Cícero [...] Em nome de Jesus que meu esposo consiga um emprego para 

ganhar por mês e ter o seu salário.” (M. R. 15/01/2009 – Carta nº 41).  

A carta dessa esposa prova o que já vínhamos comentando a cerca da relação 

trabalho e família. Se há um pedido, ou melhor, se há um pedido escrito, é porque há 

uma necessidade premente desse desejo para a paz a tranquilidade do lar.  

Mas, se os devotos pedem ao padrinho algum emprego, alguns vão direto ao 

ponto quando pedem algo mais estruturante, como a questão do concurso.  Muitas cartas 

mencionam esse tipo de rogo. O curioso é que ao conseguirem, enviam a carta de 

agradecimento, juntamente com o nome já veiculado no Diário Oficial. Vejamos esses 

casos: 

 

 

[...] venho também lhe pedir para que eu venha a passar em um concurso público para 

que eu tenha instabilidade financeira, lhe peço por um concurso que irei fazer agora na 

Fundação Municipal de Saúde em Teresina –PI, ajudai-me a passar nele [...]. 

(s/n, s/d, Teresina-PI – Carta nº 70). 

 

 

 
 Há um dado interessante nesta carta, que é a descrição pormenorizada da 

instituição do concurso, como se o devoto deixasse bem claro para o padrinho o nome e 

o local e daí assegurar melhor a consecução da graça. Dessa forma, facilita-se o trabalho 

do intercessor, sem chance de ocorrer algum equívoco no favorecimento da graça. 

 Podemos ainda, apreciar uma carta de uma mãe que pede pela filha, mostrando 

toda uma luta da mesma: 

 

 
[...] A Thaís vive estudando para passar nos concursos. Já fez vários e ainda não 

passou. No dia 15 deste mês ela via prestar concurso. Eu te peço que a ilumine, que a 

proteja para que ela vença esta batalha [...]. 

 

(L.P., Paulo Afonso 04/02/2009 – Carta nº 118) 
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Desta feita, alguns pedem para ter, outros pedem para manter o emprego, uma 

vez que muitas são as súplicas dos já empregados, que pedem a proteção do padre 

Cícero para o seu trabalho. O que não deixa de mostrar a importância do trabalho para a 

dignidade humana. É o que nos confirma o trecho dessa carta: “Que Deus esteja no 

comando me ajudando na direção da EEFM. Meu padrinho, me ajude no meu 

trabalho.”(R.C.M. s/local, s/d – Carta nº 16). 

 Ainda com relação ao trabalho, as cartas também apontam para a problemática 

da justiça social no campo trabalhista, mostrando um devoto consciente de seus direitos, 

ainda que com um forte apego religioso, mas pedindo ajuda de advogado na terra e do 

advogado no céu, que no referido caso, seria o padrinho. Vejamos o teor dessa missiva: 

 

 
[...] Eu te peço pelo amor de Deus que afaste os inimigos mal que tiver no meu 

caminho. Eu tinha um emprego na Saúde e tomaram. Fazia mais de 16 anos que eu 

trabalhava e me deixaram sem vez e sem voz. Procurei advogado, tudo dá negativo. 

Me ajude a arranjar meus direitos de trabalho. Se meus caminhos estiver trancado, 

distranque, se Deus quiser pra eu arranjar os meus direitos[...]. 

(A.A. Porto Alegre, 12/01/2009 - Carta nº 67). 

 

 
 

Os pedidos de emprego ao padre Cícero faz jus à sua missão na terra; fontes dão 

conta de um sacerdote comprometido com as causas sociais, que naturalmente unia fé e 

vida. Guimarães enfatiza esse aspecto ao detectar que: 

 
 O sonho desse padre era transformar a situação de caos e de miséria do 

sertão numa era de fertilidade, de ordem e de progresso. A leitura das cartas 

do PE. Cícero nos convenceu de que esse homem tinha uma visão ativa e 

completa do valor do trabalho. Trabalhava e ensinava o povo a trabalhar.” 

(GUIMARÃES, 2011, p.108). 

 

 

 Para melhor sustentar os seus argumentos, a autora apresenta várias cartas que 

comprovam a preocupação do reverendo em dar o pão e trabalho aos nordestinos que 

lhe procuravam. Nessa mesma vertente, Walter Barbosa em seu livro “Padre Cícero, 

pessoas, fotos e fatos” no qual coletou documentos e depoimentos de pessoas que 

conviveram com o padre Cícero, retrata que o referido sacerdote 
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“ao chegar em Juazeiro em 1872 com a sua mansuetude procurou associar o 

amor de Deus ao trabalho, proporcionando meios, ensinando novas técnicas e 

dando apoio material e moral.[...] Muitas vezes o levita comparecia aos 

roçados, a fim de ensinar como o matuto deveria plantar. Fez vir de outras 

plagas determinadas sementes, dentre elas, a de milho, hoje conhecida como 

„milho do Padre Cícero‟[...]. (BARBOSA, 2011, p. 19). 

  

Não é diferente as conclusões de Araújo (2005) ao refletir que  

 

“inserido em um Nordeste predominantemente rural, no qual encontravam-se 

presentes formas de relação de produção não tipicamente capitalistas, como a 

utilização  da mão-de-obra escrava, o Padre inseriu naquele espaço social um 

novo discurso, a partir do qual emergiam novas práticas de trabalho, 

vinculadas à construção de um mundo melhor, mais igualitário e mais livre”. 

(ARAÚJO, 2005, p.31). 

 

 

 Ao vincular o trabalho e religião, padre Cícero não só deixou um legado 

espiritual, como também uma grande contribuição em Juazeiro, que hoje é tida como 

uma das grandes cidades desenvolvidas do Ceará. Para nosso estudo, faz-se importante 

pontuar tal realidade, relacionando-a com o que as cartas esperam agora, desse padre, no 

céu. Se havia um interesse desse campo em vida, na lógica romeira, também há uma 

extensão dessa preocupação no território celeste onde o padre se encontra. Daí as cartas 

com esse tipo de rogo. 

 Fechemos lentamente esta carta, claro que as emoções tentaram-nos em várias 

leituras, mas o encantamento roubou-nos a cena, de modo que pudemos ver não 

somente as dores dos subalternos, mas, sobretudo, como estes sujeitos sobressaem desse 

tenebroso estado e tiram-na de letra ao desabafar escritamente para o seu padrinho, ao 

estabelecer infindas trocas linguísticas e simbólicas. As dores aqui versadas reproduzem 

não mais que a matéria de toda e qualquer religião.  O sofrimento sempre foi tópico 

religioso, por isso as cartas não poderiam deixar de contemplá-lo, nem tampouco de 

recorrer à intercessão celeste como ressalta Weber (2010, p.193) “mágicos e sacerdotes 

passaram a ter como atribuição a determinação de fatores a serem responsabilizados 

pelo sofrimento”. Para esse autor, o “mito do salvador” e principalmente do 

ressuscitado assegurava a felicidade desse mundo e para o vindouro. As cartas, assim, 

analisadas, traçam o discurso da teodiceia do sofrimento que confere ao mesmo um 

valor positivo e compensador, é acreditando na onipotência divina que igualmente se 

acredita em manhãs mais confortadoras. 
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Quer ouvidos, ou não, o fato é que esses devotos cumpriram o seu curso da vida 

e da fé, trilharam o que tinha de ser trilhado, se ainda não conseguiram pelo menos 

atenuar suas cruzes, tenhamos paciência, pra quem tem fé todo dia é recomeço. 

 

Terceiro Capítulo 

 

O último bloco de cartas 

 
“Ao escolher palavras com que narrar minha angústia, eu já respiro melhor. 

A uns, Deus os quer doentes, a outros quer escrevendo” (Adélia Prado). 

 

 

         3. As cores das narrativas no universo escrito dos devotos 

 

Estamos em alto mar, meu caro leitor, resta-nos apenas seguir em frente, ao 

sabor das ondas e da proa desse barco pescador de palavras. Sim, somos esses 

pescadores que aqui estamos para colhê-las e tecê-las na rede significativa da tradição e 

manifestação religiosa dos devotos do padre Cícero.  Difícil discernir os peixes, uma 

vez que a desordem peculiar da escrita não permite uma só intenção da linguagem. É 

este “movimento aniquilado que a mantém num estado de eterno adiamento.” 

(BARTHES, 2006, p.21). No entanto, sejamos ousados, continuemos a decodificar a 

essência de cada carta que pulsa no interior do baú no Museu do Horto em Juazeiro do 

Norte. 

E vamos vendo, que nem só de sofrimento compõem esses escritos. A alegria de 

ser romeiro, o prazer de escrever para um padre de escuta e o registrar de milagres 

alcançados vão compondo esse mar de graças após o vale de lágrimas. 

 

3.1. A escrita de si nas trocas linguísticas dos devotos 

 

Quem um dia já se aventurou em escrever cartas, sabe o quanto esse gênero 

comunicativo provoca nos interlocutores.  O fato de transcrevermos o pensamento, 

nossa forma de ver o mundo, rompendo com a linha divisória entre a objetividade e 
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subjetividade e, mais ainda, a espera ansiosa de uma resposta, do retorno e da certeza do 

efeito de sentido no outro, justifica o sentido de enviar e receber cartas, e, mais ainda, o 

sentido de expressar no papel o que por dentro já não cabe mais. 

 Estudos mostram a eficácia dessa atividade para o bem estar humano, já 

fazendo parte de algumas técnicas no campo da psicologia, comprovando que pessoas 

que escrevem sobre suas situações estressantes e traumáticas, acabam avançando na 

superação das doenças depressivas. 

Apeguemos nos escritos de Foucault (1992), detendo-nos nos conceitos da 

escrita de si, quando esse autor, baseado nas técnicas de si na cultura greco-romana, nos 

séculos I e II faz uma panorâmica sobre esse assunto. Segundo Foucault, ao 

escrevermos, submetemo-nos ao olhar do outro; e acrescenta que a escrita foi 

fundamental para o treinamento e o conhecimento de si mesmo, estabelecendo uma 

relação de complementariedade e até mesmo atenuando os perigos da solidão, uma vez 

que damos o que vemos ou pensamos a um olhar possível. Citando Atanásio, ressalta 

que a escrita de si dissipa a sombra interior onde se tecem as tramas dos inimigos. Ao 

pactuar com a função etopoiética da escrita em Plutarco, que vê a função 

transformadora da verdade em ethos através da escrita, Foucault destaca os 

hypomnémata e a correspondência. Em que os primeiros, os hypomnémata, tratam-se 

das anotações pessoais e arquivos do que já se leu, não sendo necessariamente 

narrativas de si mesmo, mas registros de outras leituras ou dados que possam ser usados 

em ocasiões oportunas e futuras. 

 A correspondência, que, por definição, é uma missiva destinada a outrem, dá, 

também, lugar ao exercício pessoal, como Sêneca já afirmava que quando escrevemos 

lemos o que escrevemos como se ouvíssemos o que dissemos para outros. Assim, a 

carta atua pela escritura, leitura e releitura tanto pelo emissor com para o remetente. 

Assim, Foucault confere à carta essa possibilidade de conhecermos nós mesmos, a nos 

decifrarmos quando nos contamos para o outro. A carta enviada age sobre a quem envia 

e sobre aquele que a recebe. Um exercício, que o autor denomina de subjetivação da 

alma. 

 Em outro trabalho “A hermenêutica do sujeito”, Foucault (2004, p.458), 

utilizando-se de um termo utilizado na escola epicurista, fala-nos da parrhesía, seria 

basicamente o falar livremente, ou segundo o próprio Foucault, um termo técnico e uma 
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prática utilizada pelos mestres na interação com seus discípulos; o uso da palavra na 

busca de verdades. “O objetivo da parrhesía é fazer com que, em um dado momento, 

aquele a quem se endereça a fala se encontre em uma situação tal que não necessite 

mais do discurso do outro”.  

 Sem pretensões de simplificar os postulados filosóficos foucaulteanos, não 

podemos deixar de perceber a função desta parrhesía na prática linguística dos romeiros, 

quando estes se prestam ao despojamento de suas vidas nas cartas e falam livremente de 

tudo que naquele instante os oprime, seria o que podemos chamar de um exercício de 

parrhesía  que os constitui como verdadeiros sujeitos do seu dizer.  

Esse caráter terapêutico de narrar-se a si mesmo narrando ao outro, é facilmente 

constatado nos escritos dos devotos, quando estes mesmos confessam que só o fato de 

escreverem a carta já os faz sentirem melhor. Atentemos para esse trecho da carta 

abaixo: 

 

 

Meu padrinho,  

Ando com o coração tão amargurado que só esta carta faz com que eu fique menos 

angustiado. São tantas as dúvidas que chego a pensar porque sempre estou a lhe 

escrever não só para lhe agradecer, mas para lhe pedir sempre mais. E vós, em sua 

santidade sempre me ouve e alivia meus sofrimentos. [...] Fico confiante na 

esperança  de que quando esta chegar em suas mãos as portas vão se abrir [...].(Grifo 

nosso). 

(Anônimo. São Paulo 21 de outubro de 1993 - Carta nº 91). 

 

 

 A escrevente destaca claramente o efeito terapêutico da sua escrita, quando 

confessa que esse ato atenua sua angústia. Sem contar na esperança e na expectativa de 

ser lida e atendida pelo padre Cícero. Só não se dá conta que pelo fato de transcrever 

para o papel sua saga pessoal já foi um passo para reorganizar os seus sentimentos. 

 A marca identitária do eu faz com que a esse tipo de carta torne-se mais pessoal, 

das que comumente denominamo-la dessa forma. Quando escrevemos para um 

destinatário real, as nossas revelações, o nosso despir são intensamente ínfimos se 

comparados com a relação entre um devoto e o seu santo de devoção. Libertos da 

censura de seu destinatário, que além de não mais se encontrar no meio social terreno, é 

amoroso e compassivo para com o afilhado. O que faz com que os emissários contem-
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se, recontem-se biográfica e confessionalmente. Suas histórias de vida são expostas com 

o intuito de melhor justificar as suas súplicas a um piedoso interlocutor: 

 

Padre Cícero, 

[...] minha mãe morreu quando eu era criança com sete anos entrei para a escola fui 

aprendendo a ler e escrever, não completei a 4ª série pois por ter que levar almoço e 

ajuda em casa não pude acabar os estudos.  Meu pai era um homem bom, mas nunca 

tivemos muitos recursos para viver. Toda vida trabalhei em casa, ajudei muito minha 

família, mas não ganhava dinheiro.  Hoje estou morando sozinha, meu pai faleceu em 

1967, perdi duas irmãs casadas, elas deixaram filhos, eles têm passado por muitos 

sofrimentos [...]. 

 

(S/nome, Caeté-BA, 08 de julho de 1984 - Carta nº 35). 

  

O tom memorialístico do qual é revestido toda a carta acima, ilustra bem essa 

“escrita de si” defendida por Foucault. Escrevendo a sua história, com bem fez o devoto 

do referido texto, o próprio escritor acaba lendo e relendo a si mesmo, resultando num 

exercício que coadune introspecção e reflexão. Pela escrita, o devoto decodifica a sua 

própria vida. Escreve-a para melhor entendê-la, traçando, ele mesmo, uma releitura na 

interminável busca de sentido para o seu existir. 

 A próxima carta revela um quadro depressivo do autor. Termos como depressão, 

escuridão, tristeza perpassam em quase toda a missiva: 

 

[...] Padre Cícero como esta vida nem sempre é um eterno mar de rosas eu tenho uns 

problemas que me deixa um pouco triste, mas confio em vós e tudo isto terá fim, muito 

breve, eu já estou me sentindo muito melhor, parece que eu estou conversando com 

vós, já estou me sentindo feliz, muito feliz. Há dias que a minha vida é o maior sufoco, 

antes eu entristecia, me entregava à escuridão, agora eu mudei muito, quando entro em 

depressão rezo ou começo a cantar, peço a Deus e logo vem a luz. Peço sempre a vós, 

Padre Cícero que me ajude e me dê paz de espírito. Eu tenho um problema que me deixa 

muito triste, é no nariz, já há algum tempo perdi o olfato e o paladar e isso me causa 

muita tristeza [...]. (Grifo nosso). 

 

(L.P.R. Caeté, 13/02/84, Carta nº 32). 

  

   

A carta continua relatando agora sobre o namoro, e alguns problemas dos irmãos 

da referida escrevente. O texto oferece uma série de elementos que justificam a 

importância do ato da escrita para harmonia psíquica do escrevente. Além da força 

interlocutiva, existe o fator fé que muito corrobora para a edificação das almas. A fé 

referida nas cartas, que se materializa na espera, após a escrita, a espera de após lida a 

carta vir a graça, ameniza o desespero, por haver como e a quem recorrer. 
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Conforme já exposto, em muitas correspondências, os escreventes confessam 

que só o fato de enviar a carta, já lhe garantiu um grande alívio, por surgir uma 

esperança: “... me sinto aliviada meu deus quando eu colocar essa carta no mural” (s/n e 

s/d – carta nº 123).Ou: “Peço que no momento em que for colocada essa carta em sua 

sagrada cama que traga muita paz pra nós”. (V.L.L.B. Caetés 13/02/84 - Carta nº 50). 

A necessidade de falar é na mesma medida da necessidade de ser ouvida. O 

exercício pessoal produzido pelo ato de escrever cartas provoca encontros consigo 

mesmo e com o outro. O outro que após me ler, será a extensão do meu eu. Nesse 

intermitente jogo dialógico do dizer, promovemos e mantemos não só contatos, mas 

encontros interlocutivos, unidos e laçados pelas palavras, quando se deixaram se ver 

pelo outro. Não é assim a vida, mas é assim a dinâmica de escrever e receber cartas. 

 

 

 

3.2. A cor da romaria através dos milagres e prodígio ecoados nas 

                 cartas 

 

“A saúde recuperada; o que estava perdido, achado, a felicidade do casal; a 

bebida abandonada; o fumo esquecido, o encosto desaparecido, [...]a casa 

própria sonhada, adquirida; a chuva salvadora; o sucesso no parto; o gado 

recuperado; a lavoura salva; o impossível, o sem-saída quando ocorre: é o 

milagre! 

(GUIMARÃES, 2011 in Memórias de um romeiro). 

 

 

 Impossível desvincular romeiros e romarias, ou mesmo todo o fenômeno de 

Juazeiro do fator milagre, a força motriz responsável pelo fluxo de fiéis e 

consequentemente de escreventes dos padrinhos. É o milagre que move os pedidos, os 

agradecimentos, as penitências. Finalmente, o pano de fundo de todo cenário religioso. 

 No capítulo anterior, já nos referimos ao falado “milagre da hóstia”, 

protagonizado por padre Cícero e a Beata Maria Araújo no ano de 1889. Tal milagre 

acabou desencadeando os demais. Em Juazeiro do Norte, nos espaços sagrados, as 

cartas ao padre Cícero não cessam de chegar, por não cessarem os testemunhos de 
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graças e de milagres atribuídos ao patriarca, assim, como nas narrativas bíblicas do 

Novo Testamento, a multidão seguia Jesus, atraídos pelos milagres. 

 Perguntemo-nos, então, o que teologicamente se configura um milagre? Seria 

uma intervenção divina de forma extraordinária, uma revelação e como tal deve ser 

considerado? 

 Originado do Latim “miraculum”, o milagre designava um fato inexplicável 

que na antiguidade clássica considerava-o como uma manifestação divina. (SANTOS, 

2003). Na Bíblia, os milagres são considerados sinais, a presença da revelação de Deus 

ao mundo, assim: 

 

“para a Sagrada Escritura, o milagre é um prodígio religioso (aspecto 

psicológico), uma obra de poder (aspecto da causalidade), um sinal dirigido 

por Deus (aspecto da intencionalidade). Especialmente nos Evangelhos, é 

considerado como sinal, isto é, como “palavra plástica” de Deus que interpela 

o homem e o ajuda a proferir um ato de fé na mensagem transmitida por 

Cristo. Ou seja, os milagres são sinais divinos que não podem dar-se 

separados ou isolados da Revelação de Deus à qual pertencem e que 

expressam.”. (SANTOS, 2003, p.4). 

  

 Para Santo Agostinho, a própria existência já se caracteriza um milagre, é o que 

supera as esperanças e o poder do espectador. Seria o milagre oculto, nesse sentido, o 

principal milagre diz respeito aos acontecimentos interiores, aquele que se dá dentro do 

ser humano: a conversão, a experiência de Deus, do sagrado. É o que lembra Challub, 

(2002) ao destacar que o milagre não viola as leis da natureza, seria algo que poderia 

ocorrer, mas não ocorre habitualmente. E retoma Tomás de Aquino, que ainda baseado 

em algumas ideias agostinianas, considera o milagre como uma expressão da 

onipotência divina, ressaltando a ação humana nesse processo, ou seja, a referida “causa 

segunda” a qual Santo Tomás numa perspectiva metafísica, defende que sem a 

participação humana, talvez o milagre não ocorresse, já que Deus “não é um violentador 

da natureza” (CHALLUB, 2002, p.11).  

No corpus desta pesquisa, deparamo-nos com uma carta de uma senhora que 

suplica ao padre Cícero para o “maldito vício” do marido, que, conforme é descrito na 

carta, é a causa do maior drama familiar. No meio da carta, porém, ela assim tece o seu 

pedido: 

 

 
Meu padrinho Cícero, 

 

Ilumine meus caminhos para que eu tenha muita paciência para carregar esta cruz 
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muito pesada que estou com ela, sempre sofrendo, sem solução. Peça a Deus que me 

ajude para eu ser bem feliz [...]. 

 

(M.J.A. S, São Paulo, 24/10/93 – carta nº 177) 

  

  

 

Ao analisar o pedido dessa devota, percebemos que ela se propõe a fazer a sua 

própria parte, pedindo a luz do intercessor, não para erradicar o seu problema, mas para 

apontar saídas. Essa seria, então, numa visão de Santo Tomás, a causa segunda, a ação 

divina unida à ação humana. 

Contrário a essa perspectiva, vejamos a carta abaixo, na qual a escrevente pede 

“urgentemente” para que o padre Cícero a liberte das dívidas: “Ajudai-me na vida 

financeira para que possamos viver sossegados e libertos de todas as nossas dívidas” 

(I.R.A. s/d, s/local – Carta nº 70). 

 A “libertação das dívidas” conforme podemos observar, é algo que exige mais 

empenho humano que divino. Não basta apenas o santo intercessor ou até mesmo Deus 

ter interesse em concretizar esse pedido, mas, cabe também ao dono da súplica também 

mostrar-se disposto a evitar gastos desnecessários ou algo desse gênero. No entanto, 

quando o devoto se dirige aos céus é por admitir a sua incapacidade de resolver os seus 

problemas, ver-se escassearem os recursos físicos e terrenos para a saída do túnel 

existencial. Aquilo que para uns pode ser fácil e resolvível, para outros, pode constituir-

se num verdadeiro impossível.   

 Vejamos ainda como se dá essa questão da causa segunda numa outra missiva, 

em que a escrevente clama por um “milagre” ao padrinho por apresentar sérios 

problemas cardíacos e continua fazendo outro pedido que é, senão, a cura do vício do 

cigarro. É óbvio atestar a relação da doença com o hábito da devota, como também, 

constatar que a cura reside na decisão da mesma em largar o vício, no entanto, a mesma 

mostra incapaz dessa ação e assim, opta por deixar tudo nas mãos do intercessor. Nesse 

caso, para o milagre acontecer é preciso que Deus “viole a lei da natureza” e interfira de 

vez naquela situação, inclusive fazendo a parte que era do devoto, a de largar o vício 

que nesse sentido seria a causa segunda, também ficou a cargo do santo milagreiro: 
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Meu padrinho Padre Cícero do Juazeiro, 

 

[...] Peço-te que me cure dessa pressão alta, deste sopro e desta válvula que o medico 

disse que está um pouco gasta. Eu te peço que pelo milagre que vos tem mim cura 

que quando eu fizer o exame está tudo normal e perfeito. [...] Tira de mim esse 

maldito vício do cigarro que eu deixe de fumar para sempre [...]. 

 

(G.V.M, Murici 09/09/2011 – Carta nº 178) 

 

 

Brandão (2007, p.264) ressalta que para os católicos e protestantes o caráter 

extraordinário do milagre consiste na quebra do curso da “ordem natural das coisas” por 

parte da divindade, “em nome de seu amor por um fiel, ou por um grupo deles, com o 

uso do poder total de sua palavra”. Essa quebra da ordem natural a qual se refere o 

autor reforça a perspectiva de Challub (2002), uma vez que  a suspensão de uma ordem 

natural não é, propriamente  uma criação de uma outra lei nesse sentido. Expliquemos 

melhor: qualquer ato considerado milagre, teria toda uma condição natural para 

acontecer, só que não necessariamente naquele tempo, naquele momento. Assim, o que 

ocorre numa situação miraculosa é justamente a interrupção do processo. Só que essa 

interrupção é atribuída ao poder divino, aflorado a partir das preces e súplicas do 

agraciado, não apenas para satisfazê-lo, mas para demonstrar a onipotência divina e 

consequentemente a legitimação da fé, propiciando a salvação dos homens. 

 Se considerarmos a transformação da hóstia naquela litúrgica noite de 6 de 

março 1889 em Juazeiro do Norte, em um milagre eucarístico, ou coisa dessa natureza, 

teríamos que igualmente admitir que existia a possibilidade natural dessa ocorrência. O 

que mais intriga, é ser naquele instante de vigília em que, segundo Braga (2007) havia 

uma “densidade simbólica” que compunha a sacralidade do evento, unindo a vigília, a 

devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o padre, a beata, o flagelo da seca, a eucaristia, 

etc. Nessa perspectiva, podemos dizer que: 

 

no momento em que a hóstia se transformou em sangue ao contato com a 

boca de Maria de Araújo, ali se operou a corporeidade, embodiment, de algo  

que se de um lado já era dado na ordem cultural, de outro só foi possível 

naquele momento, naquela noite de vigília, naquele setting...” (BRAGA, 

2007, p.181). 
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Na teologia do milagre, existe ainda uma pequena distinção entre milagre e 

prodígio. O milagre para assim se constituir, precisa traduzir um benefício para a 

salvação; do contrário, será apenas um prodígio (CHALLUB, 2002, p.8). Assim, o 

milagre sempre ocorre com uma funcionalidade divina, ou seja, há uma finalidade, 

principalmente de fé e conversão. Por outro lado, o prodígio, é o feito por si mesmo. 

Estaria, nesse caso, mais relacionado com o mágico ou um “sistema suposto de troca 

entre um plano e outro” (BRANDÃO, 2007, p.264). 

Nessa ótica, ainda retomando a questão do suposto milagre da hóstia em 

Juazeiro do Norte, constatamos que as discussões pautam-se mais no que concerne à 

veracidade do mesmo, pouco levando em conta em deter-se qual seria o propósito ou 

desígnio divino naquela transcendente manifestação, se assim podemos concebê-la. Ou 

como bem versa a crítica de um dos representantes da cúpula eclesiástica, o Monsenhor 

Auguste Chevalier, que, ao se referir ao fenômeno de Juazeiro questionou, na época, 

que Deus não perderia tempo em deixar de agir na Europa para agir nas brenhas do 

sertão. Irônica ou não essa observação, deixa entrevê a questão da funcionalidade e 

finalidade de um milagre. É o que tenta demonstrar padre Cícero em uma carta enviada 

a Dom Joaquim, então Bispo do Ceará, quando o referido pastor, ao saber da ocorrência 

do sangue da hóstia através de um artigo publicado no jornal de Recife-PE, pede 

urgentes explicações do sacerdote sobre os extraordinários acontecimentos.   

Padre Cícero, então, delonga-se em contar minuciosamente o que ocorrera 

naquela noite de 6 de março de 1889, sempre destacando a sua crença na veracidade do 

milagre e na  idoneidade da beata Maria de Araújo. O que nos interessa aqui é a parte 

em que o padre mostra a consequência do fato miraculoso para a consolidação da fé 

católica. Ou seja, para provar que não é apenas um prodígio, mas um autêntico milagre, 

digno de ser institucionalizado pela ortodoxia, argumenta: 

 

“O que eu deveria fazer era comunicar tudo a V. Exa. Porém chove de toda 

parte um aluvião de gente, que tudo quer se confessar, e contrito deveras, 

verdadeiros romeiros, dos quinhentos, dos mil, dos dois mil, uma coisa 

extraordinária, famílias e mais famílias, uns a cavalo, outros a pé, com 

verdadeiro espírito de penitência: quanta gente ruim se convertendo...” 

(NETO, 2009, p.78). 

 

 A tentativa de persuasão do padre Cícero, com o intuito de demonstrar os frutos 

do milagre, mencionando o ardor dos fiéis a partir do “milagre”, objetiva endossar que o 
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fenômeno ocorrido não foi apenas um prodígio, mas um verdadeiro milagre por seu 

caráter transformador a ponto de constatar “gente ruim se convertendo”. 

Como o milagre é uma espécie de alto falante das maravilhas divinas sobre o 

homem, levemos em conta que essas maravilhas são e devem ser testemunhadas pelo 

contemplador da graça. Ainda que se considere o testemunho do outro, o milagre só tem 

sentido quando possui a nossa própria experiência. De qualquer forma, o testemunho do 

outro serve para ratificar a devoção, ou como um devoto afirma em uma carta, após 

fazer o relato da graça concedida pelo padrinho, enfatiza: “Estou dando este testemunho 

de agradecimento para que outras pessoas, não podendo ir ao Juazeiro, faça suas 

intenções por meio de outros romeiros”. 

 A respeito dessa intenção enviada por outro que irá fazer a romaria, temos um 

dado nas nossas entrevistas que cabe aqui fazer referência.  Ao indagar uma romeira 

sobre o que lhe motiva vir ao Juazeiro, a mesma respondeu: “Eu vim aqui para fazer os 

meus pedidos e também os pedidos de umas amigas que não puderam vir e me  pediram 

esse favor”. Daí dá para se perceber como se dá esse mercado de negociação simbólica 

entre santo e devoto. Há uma certa linearidade em que primeiro se tem o pedido; depois 

a promessa; a seguir, o milagre até culminar na entrega do ex-voto. 

 É importante destacar a diferença que os devotos estabelecem entre a graça e o 

milagre, a partir dos indícios das cartas. A graça seria algo mais simples do que o  

milagre já alcançado. Entretanto, o milagre, foge do que o discurso teológico o define. 

Dessa feita, milagre para o devoto, engloba tanto algo existencialmente impossível, 

como algo rotineiro, que na sua perspectiva adquire a mesma dimensão. O que remete a 

entendermos que a venda de uma casa ou terreno, uma cirurgia simples bem sucedida, 

um animal que foi encontrado ou qualquer outro pedido que se invocou a força do santo 

protetor, tudo isso se configura um milagre. É o que nos mostra essa carta em tom de 

testemunho, inclusive na mesma é inserida uma foto do remetente em traje formal de 

paletó e gravata, como que pretendendo garantir a veracidade do relato que assim 

procede: 

 

AGRADECIMENTO AO PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA PELA GRAÇA E 

UM MILAGRE ALCANÇADO. 

 

Eu, M.J.R,  agradeço a Deus e ao Padre Cícero pelo milagre operado  em minha vida. 

Eu desconfiava que tinha uma doença incurável e tinha medo do resultado dos 

exames. Foi daí que fiz uma promessa ao Padre Cícero que me livrasse daquela 
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angústia e me desse força para realizar os exames.  

Pedi ao Padre Cícero com muita fé em Deus que obrasse um milagre na minha vida, 

curando-me de qualquer doença grave e me dediquei a pedir a intercessão do Padre 

Cícero na cura da minha doença física e espiritual. 

O milagre Aconteceu! Fiz os exames e tudo deu negativo, também deixei de sentir os 

sintomas da doença. Resultado. Estou curado e feliz. 

 Agradeço a Deus e ao Padre Cícero de todo o meu coração a graça alcançada. 

Amém! 

 

(M.J.R. s/local, s/data – Carta nº 34) 

 

 

 Fizemos questão de colocar a carta acima na íntegra por ela conter vários 

elementos que norteiam a nossa análise.  Em primeiro lugar, vem a concepção do que 

seja milagre no discurso desse devoto. Ele nos relata que desconfiava de uma doença 

grave, da qual o mesmo não faz menção e confessa o seu temor em fazer qualquer 

exame, temendo enfrentar a verdade. Daí, é que, segundo o depoimento, ele recorre a 

Deus e ao padre Cícero, o que lhe encoraja a enfrentar o referido exame que, afinal, 

nada acusou.  

 A nosso ver, a única intervenção celeste que houve nesse caso ou que deveria 

haver, é a disponibilidade do mesmo em decidir-se pelo exame. Nessa lógica, nada de 

extraordinário ocorreu para se configurar um milagre teologicamente aceito, por 

simplesmente não se contar com a sentença da doença e da impossibilidade científica de 

cura. Assim, qualquer um chegaria a essa nossa conclusão no verificar da carta. 

       Há, entretanto, um fator de relevância nesse aspecto, é o fato de desconhecermos 

o drama vivido por esse sujeito diante da possibilidade de ter uma doença incurável, o 

tempo vivido e convivido com essa dúvida. Enfim, o divisor de água, entre a situação de 

caos até a ordem, foi o veredito do exame que, na visão do devoto, houve 

indiscutivelmente a intercessão de Deus e do padre Cícero. Seria o caráter reordenador 

do milagre, o poder de transformar os acontecimentos a partir dos prodígios do sagrado 

sobre os atos sobrenaturais de cura pessoal. (BRANDÃO, 2007, p.265). 

      Em segundo lugar, ainda detendo-nos na carta acima, seria a quem o devoto 

atribui o doador da graça, se a Deus ou ao padre Cícero. Logo no cabeçalho vem 

“agradecimento ao Padre Cícero Romão Batista”, no meio da referida missiva ele 

ressalta que pediu ao padre Cícero e a Deus. Até aqui, vejamos a posição hierárquica: 

primeiro o padre para depois recorrer a Deus. Mas a carta continua quando o mesmo 

fala que pediu “a intercessão do Padre Cícero”, e finaliza, agradeço, agora Deus e logo a 

seguir a padre Cícero.  
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Façamos um questionamento que retomaremos em um outro momento desse 

capítulo. Qual a posição de Deus e do padre Cícero na devoção romeira? Também 

Maués (1995, p.356) já se intrigava com essas questões ao debruçar-se sobre o estudo 

dos santos e das festas populares versus controle eclesiástico e nos diz que “o milagre 

na concepção popular é uma ação extraordinária que decorre dos poderes do santo”, a 

intercessão de Deus é raramente mencionada, mas sempre considerada em segundo 

plano. Na carta, em questão, também podemos ver a mera menção a Deus, mas a força 

maior, o direito autoral de tudo é ainda do padrinho do Juazeiro do Norte. 

 No catolicismo é habitual usar o rigor científico para conferir o selo apostólico 

romano de miraculosidade. Para isso, alguns quesitos são criteriosamente observados. O 

primeiro é que se trate de um fato verídico, testemunhado por um determinado número 

de pessoas; segundo, o fato tem de apresentar-se inexplicável pela ciência 

contemporânea; por último, a ocorrência do evento deve ter realizado num autêntico 

contexto religioso como sinal de Deus a esse contexto. (SANTOS, 2003, p.10). 

 Conforme já salientamos em capítulo anterior, a questão de Juazeiro teve sua 

revelia com alto e baixos, foi, finalmente a partir do ano de 2001, quando Dom 

Fernando Panico para assumir o bispado da Diocese de Crato e como missão, mostrou-

se um grande lutador para a reabilitação do padre Cícero incentivando novos estudos 

sobre a vida do referido sacerdote. A partir de instaurada uma comissão, constituída por 

filósofos, historiadores, pesquisadores do padre Cícero, essa comissão se debruçou por 

vários anos até formar um denso documento na defesa do padre Cícero e levá-los à 

Roma. 

 Sabedores desse movimento, os romeiros tiveram a sua contribuição, passando 

também a escrever cartas dirigidas às autoridades eclesiais do Juazeiro e ao próprio 

bispo, relatando milagres que ocorreram consigo mesmo e com outros. Dessas cartas, 

destacamos uma que nos chamou atenção pela informalidade e simplicidade com que é 

apresentada, sem levar em conta o destinatário, nem mesmo o “campo de força” entre o 

discurso eclesial e o discurso de um devoto. Nesse caso, o sujeito não atenta para a 

inexistência da ineficácia simbólica de sua linguagem, que, segundo Bourdieu (2008, 

p.27) comete-se um grande equívoco que “leva os indivíduos opostos em tudo a se 

reconhecerem na mesma linguagem”. Observemos o trecho da carta abaixo: 
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Campina Grande 30 de maio de 2011 

 

Eu, M.G.C. M agradeço e peço a Santa Igreja Católica que reconheça a santificação 

do nosso Padrinho  Pe. Cícero. Ele ajudou a minha filha F.C. que hoje tem 36 anos, 

pois com 3 meses de idade foi acometida de uma grave doença sem cura e ele 

intercedeu [...]. 

 

(M.G.C.M. Campina Grande, 30/05/2011 - Carta nº 22). 

 

 Não muito diferente, outro devoto dirige-se assim para o padre José Venturelli, o 

atual sacerdote salesiano que está à frente do Horto: 

 

 

Pe. Venturelli, 

 

Em 21 de fevereiro às 16:20 a minha esposa M.G. sofreu um acidente automobilístico, 

com colisão frontal do táxi em que seguia com uma carreta, ambos em alta velocidade 

na BR 101 entre Recife e João Pessoa. 

Recebi a notícia no Pará, onde a informação era mágica e sem muitas esperanças 

devido ao esmagamento de uma perna e várias perfurações no tórax, inclusive 

pulmonar devido a múltiplas fraturas de costelas. 

Neste momento pedi fervorosamente ao Santo Padre Cícero que salvasse a minha 

esposa que viria até o horto com ela. Ela subiria as escadas de joelho, E, apesar de seis 

dias em coma, ela ficou restabelecida em 90 dias.  

E por este milagre estou hoje aqui com ela ao meu lado e já cumpri e agradeci, quase 

sem palavras verbais ao GRANDE HOMEM, GRANDE PADRE E GRANDE 

SANTO: PE CÍCERO DO JUAZEIRO. 

 

(S.M.M. Campina Grande, 20/05/2011 – Carta nº 180). 
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 O mais interessante da carta acima, foi a pretensão do devoto de seu discurso 

“arrevesado” como postula Bourdieu (2008), seja validado. Vale aqui mencionar a 

apresentação dessa missiva, que vem escrita no verso de um papel de publicidade, como 

se o devoto pegou ali mesmo para escrevê-lo, isso considerando um texto para uma 

autoridade eclesiástica que é o padre Venturelli.  É como se para o referido escrevente, 

bastassem apenas os argumentos de seu relato para legitimar sua fala. Voltemos a 

Bourdieu (2008) na referência ao habitus linguístico, que seria a competência 

linguística, mais a apropriação do discurso ao mercado, acrescentado da 

institucionalização do locutor. E desse último que não dispõe o emitente dessas cartas 

que se dirigem ao poder eclesial, uma vez que, do ponto de vista linguístico, o habitus, 

por se tratar da formação social dos falantes “não tem uma existência independente, 

isolado do campo. (BOURDIEU, 1993, p.349 apud Hanks 2008). 

 Mas os devotos não se detêm apenas a escrever para o clero, alguns, mais 

ousadamente, dirigem-se a maior autoridade local, o bispo diocesano. Vejamos:  

 

 

  Palmas, 06 de Abril de 2007 

 Prezado Senhor D. Fernando Panico,  

 Agradeço a Deus e ao senhor pelo esforço que o senhor está fazendo pela canonização 

de meu padrinho Cícero. 

      O meu padrinho é santo de nascença. Merece ser canonizado. 

      Em 1992 eu estava no Juazeiro do Norte [...] O senhor José Solom mandou eu 

desmanchar um andaime pois a parede do lado leste já estava rebocada...quando eu 

comecei a desmanchar o andaime, ele se soltou  da parece e desceu comigo em alta 

velocidade. Não deu tempo pra fazer promessa. Mas eu disse: Meu padrinho, eu quero 

que o senhor me segure para eu não precisar ir para o hospital, nem para o cemitério. 

Quando eu falei assim só faltava mais ou menos um metro para chegar no chão. Eu senti 

uma firmeza e pulei no chão e não senti nenhum sofrimento [...]. 

(S.S. S, Palma-TO, 08/04/2007 – carta nº 116). 

  

 A carta acima traz um elemento inovador, primeiro que ela fala de padre Cícero, 

mas não é para padre Cícero, é direcionada às autoridades da Igreja, o bispo Dom 

Fernando Panico, atual bispo diocesano. E é esta questão que nos reportaremos: o que 

chama a atenção é a naturalidade e até a espontaneidade com que o devoto dirige-se às 

autoridades. Ainda que, com o cuidado de usar os pronomes de tratamento próprio de 
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um destinatário dessa natureza, o devoto parece não se aperceber sua vã tentativa de 

atenuar ou até romper com o campo de força entre dominado e dominante nessa relação 

dóxica. Tampouco aposta na ausência de efeito do seu dizer, pelo contrário, parece estar 

ciente da validade do seu discurso, vale dizer, ele não quer apenas ser lido, mas 

acreditado e consequentemente atender a sua reivindicação que é, senão, de elevar o seu 

padrinho ao status de santo. E por falar em padrinho, talvez aí resida a justificativa por 

que o devoto assim faz valer o seu discurso. Afinal, não é um qualquer que está falando, 

é um “afilhado do padim”, ele assim se considera e assume a sua condição de sujeito, 

daí que facilita e se estabelece a relação dialógica, que, segundo Freire (1987, p.96) 

“não há um sujeito que domina  pela conquista e um objeto dominado. Em lugar disto, 

há sujeitos, que se encontram para a pronúncia do mundo, para sua transformação”.   

Dissipado ou não, o jogo de força entre esses interlocutores, o devoto ousa a 

pronunciar-se, e assim assume sua real condição humana. Já tínhamos feito essa 

observação quando tratávamos da subversão herética nas cartas, mas aqui temos que 

trazê-la novamente, lembrando que Bourdieu (2008) atenta que o discurso herético 

“introduz as práticas e as experiências até então tácitas ou recalcadas de um grupo”. 

(BOURDIEU, 2008, p.119).  

No entanto, meus caros senhores, que atentos leem essa carta, cuidemos do 

perigo de precoces conclusões quanto ao fato dos devotos dirigirem-se às autoridades 

eclesiais. Não é tão romântico, conforme vínhamos conduzindo as deduções, a ponto de 

atestar um verdadeiro protagonismo do sujeito ou uma reversão automática do oprimido 

com relação a sua condição de opressão. O problema reside no fato do existente 

escamoteamento das contradições no campo religioso, principalmente no referente à 

competência linguística e legítima, fazendo com que o sujeito falante considere válido o 

seu discurso.  

Nessa lógica, a sua ousadia de provocar diálogos com a ortodoxia, não significa, 

a priori, um ato de heresia; ao contrário, evidencia ainda mais o seu estatuto de vítima 

da alienação na ótica de um sistema que oculta o caráter político inerente à linguagem. 

Por esse sujeito acreditar piamente numa verdadeira troca linguística, de igual para 

igual, ou no apagamento do campo de força existente e insistente. De qualquer forma, o 

devoto assume o direito de pronunciar-se, de exteriorizar a sua visão de mundo, 

objetivando a transformação das realidades através do seu dizer. Retomaremos mais 

essa questão quando na abordagem do discurso religioso no próximo capítulo.  
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Mas, continuemos com a análise da carta acima referida, na qual o devoto 

apresenta uma tese “Ele é santo” e vai argumentar através da ilustração de um fato 

“particular” vale dizer, para garantir o crédito no seu discurso. Como se tudo aquilo 

fosse suficiente para somar as provas e compor o arquivo dos milagres do padrinho, 

uma vez que ele está ciente dessa exigência burocrática e muito mais convicto de ter 

persuadido as autoridades com o seu discurso epistolar.  

Sem qualquer formalidade ou “eufemismo” conforme Bourdieu (2008), o devoto 

vai relatando seu caso, como se estivesse falando com o bispo, uma vez que para esse 

escrevente, o que importa não é o como dizer, mas o conteúdo, afinal foi algo de 

extraordinário que lhe ocorreu. Daí centrar-se no conteúdo e na forma.  

Sabemos, entretanto, que a Igreja Católica é bastante exigente no que diz 

respeito à canonização de um eventual santo. Claro que muita formalidade foi atenuada. 

Antigamente somente o Papa podia promover uma causa de canonização, mas hoje em 

dia, os bispos têm autoridade para isso. Portanto em qualquer diocese do mundo pode-se 

iniciar uma causa de canonização. Para cada causa é escolhido pelo bispo um 

postulador, espécie de advogado, que tem a tarefa de investigar detalhadamente a vida 

do candidato para conhecer sua fama de santidade. Quando a causa é iniciada, o 

candidato recebe o título de Servo de Deus, que é o caso de Irmã Dulce. O primeiro 

processo é o das virtudes ou martírio. Este é o passo mais demorado porque o 

postulador deve investigar minuciosamente a vida do Servo de Deus. Em se tratando de 

um mártir, devem ser estudadas as circunstâncias que envolveram sua morte para 

comprovar se houve realmente o martírio. Ao terminar este processo, a pessoa é 

considerada Venerável. O segundo processo é o milagre da beatificação. Para se tornar 

beato é necessário comprovar um milagre ocorrido por sua intercessão. No caso dos 

mártires, não é necessária a comprovação de milagre. O terceiro e último processo é o 

milagre para a canonização. Este tem que ter ocorrido após a beatificação. Comprovado 

este milagre, o beato é canonizado e o novo Santo passa a ser cultuado universalmente. 

 No caso do padre Cícero, o processo ainda ocorre de maneira lenta, uma vez que 

um dos requisitos exigidos que é a “virtude” está muito em jogo, por o referido 

sacerdote inserir-se em alguns processos de desobediência à Santa Sé. Por isso, o 

primeiro passo dado por Dom Fernando Panico, que foi o da reabilitação para daí 

sucederem as demais etapas.  
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No entanto, para os devotos, o relato de seus milagres pessoais atribuídos ao 

padre juazeirenses, já são perfeitamente suficientes para atestarem e inserirem padre 

Cícero no rol dos santos católicos. Tudo é muito simples, nessa ótica. Daí esses mesmos 

devotos não entenderem tanta burocracia por algo, que a seu ver, está tão óbvio. 

 

 

3.3. Do céu vem a resposta do padrinho; da terra, o agradecimento 

 

 

 Na concepção da teologia católica popular, agradecer é um ato de obrigação, ato 

este totalmente acoplado com o ato de pedir, embora pedidos e agradecimentos façam 

parte de momentos distintos. Agradecer, então, nessa ótica, é mais que reconhecer o 

benefício recebido, é, antes de qualquer coisa, agradar o santo para ser merecedor de 

posteriores graças. Ao pedir, o devoto entende que contraiu uma dívida e a mesma deve 

ser paga, com risco de ser castigado pelo santo. 

 Ao atribuirmos o agradecimento à manifestação religiosa popular, não estamos 

ditando que esse fato ocorre apenas nessa esfera, mas enfatizando que é na e com a 

religiosidade popular que a gratidão do devoto com seu intercessor frequentemente se 

intensifica, ou por assim dizer, é mais concretamente demonstrada através do 

cumprimento das promessas e da oferta dos ex-votos ou algo nessa extensão.  

Do contrário, seria desconsiderar o próprio discurso bíblico em que numa das 

passagens da cura dos dez leprosos, quando apenas um volta para agradecer, Jesus o 

interpela perguntado pelos demais, demonstrando assim, o valor do agradecimento não 

para benefício divino, para o próprio bem estar da alma humana que ao sentir-se grata, 

reconhece, ao mesmo tempo, o poder divino sobre ela. (Cf. Lucas, 17,11-19). 

Ao investigarmos as cartas do corpus, deparamo-nos com uma grande 

dificuldade, quando na tentativa de elegermos para a presente discussão, apenas as 

cartas que tratassem estritamente de agradecimento ao padre Cícero; a qual não foi 

nossa surpresa em constatarmos que na maioria das vezes, não há como desvincular o 

pedido do agradecimento no discurso epistolar dos devotos. Recorremos assim, as cartas 

que priorizassem tal aspecto.  
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A nossa primeira observação, a partir das cartas de referido teor, é que a maioria 

constitui-se em solicitações de graças.  Outras há que iniciam com uma breve menção 

de agradecimento, como uma espécie de chavão para abertura do texto e logo a seguir 

vem-se a enumeração de pedidos para outrem e para si.  

Entretanto, há um bom número delas que se detém a agradecer a graça 

alcançada, não essencialmente, um testemunho, mas uma espécie de gratidão por tudo 

que o padre Cícero fez nas suas vidas. Porém, é válido ressaltar a dinâmica da vida e do 

ser, que a todo instante está exposto às intempéries das provações.  Assim, ainda que a 

graça alcançada seja de grande porte e significância, ela por si não é capaz de satisfazer 

plenamente o agraciado, a ponto dele não ter mais nada a pedir. É o que constatamos no 

escrito abaixo: 

 

São Paulo, 20/ 10 de 1993. 

Estou te escrevendo mais uma vez, padrinho Cícero. Estou aqui te agradecendo 

muitas graças que recebi neste corrente ano. Muito obrigado. Só tem outra para te 

pedir.  

        No ano passado nesta mesma data te escrevi pedindo uma graça para meu 

filho, Marcelo que estava passando um mal pedaço com ele que sofreu de um 

acidente de moto. Este ano ele está desempregado, precisando casar e não tem 

como. Te peço, meu querido Padre Cícero para meu filho arranjar um imprego. [...]. 

Aquela frigidez que te pedi na carta passada que mi perturba muito, espero ano que 

vem possa te agradecer por tudo [...].(Sic). 

 

(I.R.F. São Paulo, 20/10/1993 – Carta nº 44) 

 

Importa aqui considerar o distanciamento entre pedido e agradecimento, que, 

vindo, necessariamente nessa ordem, há um determinado intervalo, vale dizer, o tempo 

que o “padim” leva para interceder por aquela graça. Muitos escreventes mencionam os 

anos e meses de espera, o que é insignificante diante da consecução do favor recebido. 

Na carta acima analisada, percebamos como a remetente se dirige ao padre Cícero, 

afirmando que “Aquela frigidez que te pedi na carta passada que mi perturba muito, 

espero ano que vem possa te agradecer por tudo...”. Por o verbo perturbar encontrar-se 

no presente, deduzimos que a graça pedida ainda não foi alcançada, há, no entanto, uma 
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certeza dessa concretização, no momento em que o pedido já não é mais reforçado, 

porém já se encontra reservado o agradecimento para o ano que vem. 

Conforme já tínhamos ressalvado quanto à relação intrínseca entre a solicitação 

e a gratidão, também na carta acima esse aspecto é observado, no momento em que a 

mãe escrevente inicia agradecendo o restabelecimento do filho de um acidente, mas, 

diante de novas necessidades do mesmo, não perde a oportunidade de fazer novos 

pedidos para seu referido herdeiro. Não é diferente a atitude dessa outra escrevente: 

 

 

Juazeiro, 05 de setembro de 2010 

Padrinho Pe. Cícero, sua bênção! 

Aproximadamente uns 20 anos atrás eu estive aqui lhe visitando, eu não tinha filhos que 

era meu maior desejo. Então, eu pedi-lhe a graça e vós me deu intercedendo a Jesus, 2 

filhos lindos maravilhosos que louvo a vida deles e trouxe a foto deles  e deixo aos 

vossos cuidados e proteção. 

Peço-vos agora que eles passem num concurso público [...]. 

 

(Juazeiro-CE, 05/09/2010 - Carta nº 23). 

 

A gratidão da mãe por ter concebidos seus filhos agora se reverte em uma nova 

solicitação do futuro profissional dos mesmos. É esse pedir, agradecer, agradecer, pedir 

que tece o ciclo devotivo dos seres “inconclusos” segundo Freire (1993). 

É evidente que na carta acima, os vinte anos mencionados não se tratam do 

tempo de espera, uma vez que a graça foi alcançada nesse ínterim, indícios 

comprovados pelo pedido para a intervenção do padre na aprovação do concurso dos 

filhos, claro, em fase adulta. Mas a gratidão e a atribuição dessa graça à intercessão do 

“padrinho” não foi esquecida, tanto é, que a escrevente volta ao Juazeiro, agora com as 

fotos para presentear o autor da graça.  

Essa “volta ao Juazeiro” é outra consideração de merecida análise. As referidas 

cartas de agradecimento elencadas no nosso corpus apresentam-se, geralmente, 

situadas, em Juazeiro do Norte, o que corresponde a dizer, que, os escreventes vêm à 
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cidade do padre Cícero para agradecer “pessoalmente”, ao padrinho, conforme eles 

mesmos atestam em seus escritos: 

 

 

Meu padrinho, 

Agradeço pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez e agradecer todas as 

graças alcançadas. [...] Por ter voltado a trabalhar no juizado de Alecrim; por estar 

trabalhando em Macaíba; pelas novas amizades; por estar conseguindo quitar todas as 

dívidas, por nossa saúde, alegria, felicidade. 

[...] Obrigado meu padre Cícero por sempre interceder por mim junto ao Pai. Gostaria 

sempre de pedir proteção e se Deus quiser está aqui o próximo ano para agradecer por 

ter sido aprovada no concurso do TJ/RN e por estar grávida ou já ser mãe... Obrigada 

pelo meu casamento.” 

 

(L.C. 12/06/2010 – Natal-RN – Carta nº 22).  

 

Além das considerações anteriormente feitas, dá para se deduzir que a carta 

acima foi escrita no próprio Juazeiro, de acordo com o recurso coesivo “aqui”: 

“agradeço pela oportunidade de estar aqui”. Encantou-nos o final da carta, quando ao 

mesmo tempo em que a devota promete voltar ao Juazeiro no próximo ano, já adianta 

seu agradecimento e mais que isto, expressa seu pedido em forma de agradecimento, ao 

referir-se que voltaria para agradecer a aprovação de um concurso e por uma futura 

gravidez.  

Em carta dirigida aos Hebreus, São Paulo (11,1) afirma que a fé é uma prova do 

que ainda não vemos. E é justamente esse tipo de fé detectado nessas duas últimas 

cartas, quando os escreventes já antecipam o milagre em suas vidas, só pelo fato de já 

deixar seu intercessor a par de suas necessidades. É a fé no futuro, ou como bem retrata 

o Papa Francisco (2013): “A fé é luz que vem do futuro, que descerra diante de nós 

horizontes grandes e nos leva a ultrapassar o nosso “eu” isolado abrindo-o à amplitude 

da comunhão"
12

. 

                                                                 
12

Carta encíclica Lumen Fidei DO Sumo Pontífice Francisco aos Bispos, aos Presbíteros e Diáconos, às 

pessoas consagradas e a todos os fiéis leigos, SOBRE A FÉ. Disponível em 
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É dessa fé no futuro que gera as promessas dos devotos do padre Cícero em 

voltar ao Juazeiro e outros lamentarem por a própria graça alcançada ser o principal 

obstáculo de não ir ao Juazeiro, como a devota Q.C. de Alagoas-MA que ao pedir um 

emprego e consegui-lo, assim lamenta: “Não pude ir aí este ano, pois comecei a 

trabalhar a pouco tempo... graças a Deus tenho emprego”. (16/07/2009 – Carta nº 140). 

Como os pedidos são de diferentes formatos, também os agradecimentos assim 

os configuram. No capítulo das “dores presentes nas cartas” fizemos menção à 

problemática das drogas que já compõe o maior número do clamor romeiro. Claro, que 

em plena situação de vício, não é o próprio viciado que vem até o intercessor, padre 

Cícero, mas os seus familiares. Dessa forma é tecido o agradecimento de uma devota: 

 

Bença, padre Cícero 

 

Eu, R.L. te agradeço do fundo do meu coração, todas as benças que o senhor vem 

fazendo por mim e pelo meu marido R.L.. A graça mais feliz, foi ter tirado o R.L. 

das drogas e também a bença de ter abençoado com o nosso apartamento...” 

(R.L. O s/data, s/localidade – Carta nº 68). 

 

Interessante observar também nos dizeres acima, a hierarquia dos 

agradecimentos que parecem obedecer a uma escala de importância. Primeiro a cura das 

drogas do marido, depois o apartamento. Ou seja, o que mais comprometia a felicidade 

de ambos seria a droga, e não, a questão da moradia.  

Ainda se tratando de dependência química, há uma escrevente de Olinda-PE que 

agradece ao padrinho “por ter conseguido parar de fumar depois demais de 40 anos”, 

fazendo um ano de abstinência, prosseguindo com outra série de clamores. 

Entre essas duas últimas cartas, além de existir um agradecimento em comum, 

acenam para outro aspecto persistido nas missivas investigadas com relação ao tipo de 

                                                                                                                                                                                            

(http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papafrancesco_20

130629_enciclica-lumen-fidei_po.html). Acesso em julho de 2013. 

 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papafrancesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papafrancesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_po.html
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emitente e as petições feitas. Na maior parte das cartas do corpus, os remetentes 

constituem em sua grande maioria de mulheres, há, nesse sentido, a predominância do 

discurso feminino, vozes que clamam e intercedem por seus noivos, filhos, maridos e 

por seu casamento. Nas cartas de agradecimento, ora dissecadas, constatamos que essa 

intercessão ainda persiste, o que poderia ser diferente se os beneficiários da graça 

mostrassem, eles próprios, a sua gratidão, escrevendo para o padrinho intercessor. Ou 

como reza a cultura das promessas aos santos populares que geralmente o intercessor 

faz a promessa, mas o cumprimento da mesma fica a cargo do beneficiário. Nas cartas 

essa lógica é quase que totalmente descartada. 

3.4. A carta como ex-voto 

 

 

 

 

 

 
 
           Foto 13: Local de recebimentos dos ex-votos                              Foto 14: Carta posta no local dos ex-votos  

   

 

Sabemos, entretanto, que a carta não é o único instrumento de atestado e 

reconhecimento de graças alcançadas pelos romeiros do padre Cícero. No museu do 

Horto e no museu do padre Cícero, localizado no centro da cidade, chega-se imensa 

quantidade de objetos, que simbolicamente atestam um milagre. São os denominados 

ex-votos que fazem parte das devoções populares e protagonizam o cenário visual 

desses espaços. 

 Numa conversa informal com uma das funcionárias do museu, a mesma nos 

confessou que a demanda de objetos é tamanha a ponto de comprometer o espaço para 
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acomodá-los. Daí, que muitos objetos são incinerados e substituídos por outros mais 

novos. No entanto, os romeiros reclamam quando não encontram o seus objetos doados 

ao museu, às vezes em datas bem remotas. Afinal, para o devoto, não se trata de uma 

mera peça, mas de um pedaço de sua história de vida ali concretizada para ser vista e 

revista por todos, inclusive para outras pessoas que comumente são trazidas pelos 

mesmos fiéis no ensejo das peregrinações.  

Benjamin (2003), ao considerar que o ex-voto é a publicação da intervenção do 

santo no milagre concedido, lembra-nos que a referida prática é a comunicação mais 

tradicional da fé popular e finda ressaltando a relevância sagrada desse ato, afirmando 

que “quanto mais ex-votos depositados, mais provocados ficam os benefícios 

alcançados pela intercessão do santo, o que faz crescer a fama e despertar o interesse de 

novos devotos”. (BENJAMIN, 2003, pp.43-44).  

Nesse sentido, o ex-voto caracteriza-se por ser a exteriorização da relação até 

então íntima, por vezes resguardada entre o contratante e o contratado no mercado 

religioso. Como a maioria dos pedidos era de natureza da saúde física e mental, por 

muito tempo, os ex-votos passaram a ser definidos e até reduzidos, às pequenas 

esculturas de madeiras indicadoras dos membros do corpo atacado pela moléstia. No 

entanto, as graças alcançadas dos devotos foram se alargando em várias esferas, hoje os 

ex-votos além das mencionadas peças de madeira ou argila, se generalizam e se 

diversificam em diplomas, documentos que confiram algum tipo de sucesso, como 

alvará de solturas de ex-presidiário, cópias de publicação do Diário Oficial de 

aprovação em concursos, exames médicos, fotos, ternos de futebol; monografias 

completas, caixas e mais caixas de remédios, jalecos com estetoscópio, dentre outros. A 

partir dessa minuciosa enumeração, dar para termos noção da complexidade que 

envolve e caracteriza os ex-votos. 
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               Foto 15: Ex-votos deixados no Horto 

  

Nessa perspectiva, quaisquer objetos podem se configurar como ex-voto, desde 

que adquiram, no contexto da relação com o sagrado, toda uma força sígnica. De tal 

forma que: 

Quando vislumbramos uma garrafa de aguardente fora do contexto da sala 

das promessas, entendemos que se trata de um bem de consumo humano: 

trata-se se um recipiente de vidro ou plástico que em seu interior traz uma 

bebida alcoólica. Entretanto, quando essa mesma garrafa tem sua trajetória 

social marcada pelo seu ingresso na sala das promessas, ali esse objeto 

biográfico acrescenta à sua história social como objeto o fato de, agora, ser 

um objeto votivo, isto é, representa uma relação de fé com a santa de 

devoção[...]. (MURGUIA E SOUZA, 2013, p.10). 

 

Também a formulação dos pedidos de forma epistolar, depositados no local do 

culto passam também a compor os ex-votos (OLIVEIRA, 2013). Considerando que o 

ex-voto é uma retribuição, agradecimento do cumprimento do pacto entre devoto e 

santo, podemos assim, conceber a carta, num dado instante, como forma dessa relação, 

ou seja, como ex-voto. Quando os escreventes assumem estar escrevendo pela segunda 

vez, comprova essa nossa afirmação. A primeira carta traça uma série de pedidos, 

enquanto na segunda já, de posse da graça, resta agradecer ao padrinho através das 

cartas. Assim, a constatação feita é que nem toda carta é um ex-voto, na concepção do 

termo, mas somente as cartas que mencionam ou constam os agradecimentos dos 

devotos.   

Tentamos nesta pesquisa, perscrutar os diversos arquivos onde se encontram as 

cartas, no afã de achar cartas escritas pelo mesmo remetente, nas situações de pedido e, 

logo a seguir, de agradecimento. No entanto, por conta de uma série de fatores, como 

queima de muitas cartas, extravios, ou mesmo a não entrega das mesmas, não 
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encontramos nenhuma que pudéssemos fazer esse link.  Ficamos apenas com a 

informação da segunda carta, quando o remetente menciona e por vezes relata, aspectos 

da primeira: 

 

 

Agradecimento ao Pe. Cícero 

 

Padre Cícero, estou lhe escrevendo para agradecer ao meu padrinho Cícero do 

Juazeiro por uma graça alcançada, de uma carta que escrevi pedindo: Meu Padrinho 

Cícero, para trazer uma filha minha que foi para a África do Sul acompanhando o pai 

dos filhos dela e não deu certo o casamento dela... 

     Fiz de tudo, pois fui ao Juazeiro do Norte, chorei lá no horto. Aí fiz o pedido a 

meu padrinho Cícero que ele trouxesse minha filha ao Brasil, que ela morava em 

Moçambique, nas África do Sul. Demorou um pouco, mas recebi um telefonemade 

outra que mora em Brasília dizendo que minha filha já estava no Brasil, morando em 

Salvador...” Obrigado, Padre Cícero, pela graça alcançada! (Grifo nosso). 

 

(M.N. M., Tipi, 16/03/2011 – Carta nº 36). 

 

 

 Achamos em outra carta um dado importante, no que se refere aos ex-votos. 

Trata-se de uma escrevente que na sua cartinha, além de frases de gratidão ao padrinho 

por tantas bênçãos conseguidas, constam diversos objetos, que segundo a escrevente, 

trata-se de presentes para o padrinho como prova de seu reconhecimento, chegando a 

derramar-se em desculpas: 

 

 

[...] Olhe, meu padrinho, me desculpe porque eu não vou levar as fotos do jeito que 

falei [...] Também tou muito feliz por você ter ajudado minha mãe a ficar boa, eu 

vou pagar as promessa quando eu chegar aí, vou levar seu dinheiro, a promessa das 

2 cabeças, rezar 1 terço na estátua, rezar um terço na hora que eu chegar, quando 

esfriar o calor e acender um março de vela [...]. 

(M.A.M. S, 09/11/2009. Carta nº 36).  
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Vejamos que a missivista enumera as diferentes formas de ex-votos, além das 

tradicionais miniaturas de cabeças, a reza do terço e a prática de acender velas, e até o 

dinheiro, fazem parte desse contrato simbólico. A preocupação da devota em não 

entregar o ex-voto, conforme a promessa realizada, revela um dado novo sobre a 

materialização desse sistema de troca. Ou conforme Mauss (2003, p.200): “Aceitar 

alguma coisa de alguém é aceitar algo de sua essência espiritual, de sua alma”. Daí a 

gratidão e o valor atribuído à graça alcançada; não se trata, neste caso, apenas uma 

graça do santo, mas da doação e aquisição da essência deste donatário. 

Como o ex-voto apresenta toda uma carga semiótica e analógica ao pedido feito, 

nessa ótica, não pode haver desvio da parte beneficiada, uma vez que o santo cumprira 

fielmente a dádiva, cabe ao contemplado também fazer o mesmo. Do contrário, pode 

ocorrer de não ser mais atendido em outra ocasião. 

 É importante, entretanto, frisarmos que nem toda carta pode assim ser taxada de 

ex-voto; em muitas há registro de promessas de quando atendido, o devoto levará 

consigo algo para o santo. Geralmente esses objetos apresentam uma determinada 

relação simbólica com o contexto do pedido. Durante as nossas investidas nas romarias, 

deparamos com um casal com um tijolo na mão, dizendo que era para entregar ao padre 

Cícero por conta de sua intervenção na realização de seu maior sonho em construir a 

casa própria.  Assim, a carta assume essa intermediação entre o pedido e a entrega do 

ex-voto.  

 Se bem observarmos há uma profunda relação entre os ex-votos entregues no 

museu e nas igrejas de Juazeiro com a emissão das cartas. Em que os primeiros são 

consequências da última. É assim que expressa uma devota “Peço pelo meu pai, ajude 

que ele possa construir a casinha dele na roça, por favor, deixa ele botar cerâmica lá e 

pintar.” (Anônima, carta nº 71).  

 Não é à toa que as miniaturas de casas compõem o acervo dos ex-votos na terra 

do padre Cícero. Igualmente, podemos inferir a relação intrínseca entre as peças votivas 

com as cartas enviadas e confirmarmos mais uma vez a tese de que nem toda carta se 

caracteriza como ex-voto, somente aquelas com teor de agradecimento é que podem 

assim ser consideradas. As demais se configuram como pedidos, sendo o primeiro passo 
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nesse processo de negociação com o transcendente. Poderiam ainda ser definidas como 

o anúncio do ex-voto, visto que os pedidos feitos, muitas vezes, são acompanhados de 

promessas que já previamente determinam como e o que será dado ao santo nesse 

ínterim. Mas vejamos uma peça que nos chamou profunda atenção: 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          

Foto 16: : Ex-voto deixado no Horto 

  

Em primeiro lugar é preciso que se diga que a foto e  o nome aqui exposto é, 

basicamente, uma concessão do autor, uma vez que nesse contexto, os sujeitos fazem 

questão de expor a autoria como para incentivar a fé dos outros devotos. Vezes há, que 

até reclamam quando não veem suas peças expostas em locais de acesso ao público. 

Sem considerar, também, que é próprio do ex-voto o caráter de visibilidade no atestado 

da graça alcançada. 

Percebamos o detalhe e o cuidado empreendido pelo devoto a fim de manifestar 

a sua gratidão pela graça alcançada através da  apresentação e personalização do 

referido objeto. Reflitamos, então, que esse carinho, essa preocupação de equiparar a 

consecução da graça com a retribuição, leva-nos a entender que, mais que uma 

exigência do intercessor, há uma necessidade do contemplado em homenagear o autor 

da bênção recebida. Por fim, não são os deuses que precisam de nossos louvores e 

agradecimentos, mas somos nós, a partir de nossa finitude, que precisamos reconhecer a 

grandeza do outro em nosso favor. 
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 Muitas vezes a carta é apenas um anexo do objeto, espaço onde se consta o 

testemunho do milagre alcançado.  É o caso de uma carta que encontramos que no seu 

interior constava um brinco com o seguinte relato: 

 

 

  

 

 Conforme percebemos, a carta acima exerce o papel apenas de um suporte 

linguístico na apresentação do ex-voto, todavia, há uma complementariedade entre 

palavras e objeto. O brinco por si só, não faria sentido; por sua vez, o enunciado da carta 

fora enriquecido com a materialidade do relato do testemunho. Como nem toda carta 

que relata graças alcançadas trazem objetos de ex-voto, também, nem todo ex-voto é 

acompanhado de carta. A maior parte do acervo de ex-voto em Juazeiro do Norte é 

trazida pelos devotos sem nenhuma menção escrita; apenas é relatada, oralmente, a 

graça conseguida aos funcionários do museu. Tanto é que Edna, uma das 

administradoras do museu do Horto, dá conta de várias narrativas de muitas peças ali 

expostas. 

Respiremos mais profundamente, meus caros senhores, percebamos que as 

cartas de agradecimento são verdadeiros atestados da resposta dos céus aos clamores 

terrenos, na visão dos devotos. Ainda consideradas a eficácia comunicativa e dialógica 

entre santo e devoto, com o estado pleno de felicidade deste último, uma vez que além 

“Hoje dia 20 de março estou aqui no 

Juazeiro para pagar minha promessa. 

No mês de setembro de dois mil e seis, meu 

filho engoliu um brinco com 2 anos de 

idade...Quando os médicos falaram que 

faria cirurgia, na mesma hora pedi com todo 

coração a meu padrinho Cícero que me 

ajudasse. Antes de vinte quatro horas meu 

filho botou o brinco por fora, não precisou 

de médico, nem cirurgia. [...] Trouxe meu 

filho aqui, vestido de batina estou muito 

feliz com a bênção do meu padrinho [...]. 

(S/nome, João Pessoa-PB - Carta nº 152) 
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de comprovar que o santo o ouviu, mostra o seu estado de dignidade e merecimento da 

consecução da graça, evidenciando o efeito do seu habitus linguístico na interação 

discursiva com o santo. 

 

3.4.1. O reconhecimento de graças imateriais 

 

 “Estou te escrevendo hoje para cumprir uma promessa e agradecer pelo senhor, 

padre Cícero, ter me ajudado na hora que eu mais precisava que foi quando eu perdi 

meu filho.” É assim que a escrevente J.L. de Tauá-CE inicia a sua carta, grata por a 

intervenção do padre na superação da perda de seu filho. Aqui se reporta à questão do 

agradecimento de ordem mais abstrata, pedidos de cunho emocional os quais não 

deixam de fazer parte do repertório de dor e sofrimento na vida do devoto. 

 Claro que há alguns de solicitações desse gênero, que não podem nunca constar 

nos agradecimentos, uma vez que não há como atestar a ação do santo. Em muitas 

cartas, as pessoas pedem para que padre Cícero ponha um ente querido no céu: “Quero 

pedir que o senhor coloque  Deja em um bom lugar lá no céu porque ela merece e eu sei 

o quanto ela era devota do senhor” (A.S.N.S. Belo Jardim-PE. S/data. Carta nº 39). 

Vejamos o recurso argumentativo a que a devota se vale para ser atendida e a certeza de 

que o seu intercessor também já se encontra no céu. 

 Nesse ínterim, podemos ver que o reconhecimento da graça pedida, na carta 

acima, não pode ser manifestado em forma de carta, por não haver a confirmação e 

constatação do mesmo. Essa observação vale também para os pedidos espirituais de 

perdão dos pecados, por exemplo. Sobre esses últimos, temos uma consideração a fazer. 

Das189 cartas analisadas, somente em nove delas, os devotos fazem menção a pedidos 

estritamente espirituais, como perdão, espírito de solidariedade, de santidade ou outros 

desse gênero. Há muitos pedidos de conversão, mas sempre é referida à conversão dos 

outros, de filhos, de maridos, nunca de si próprio. É como se, para o devoto, essas 

graças, se assim eles as denominam, são mais fáceis de conseguir, e, também, por 

enquanto, não incomodam o seu estado de espírito. Seria outra explicação por que os 

devotos escrevem cartas. Comumente usam esse mecanismo comunicativo somente em 
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circunstâncias mais urgentes ou cruciais, em demais situações detém-se aos rogos orais, 

não mais que isto. 

Em se tratando de situações cruciais, encontramos uma carta desesperada, 

poderíamos assim concebê-la, em que o devoto roga a Deus e ao padre Cícero para 

livrar-lhe de toda uma falsa acusação por parte dos cunhados, do assassinato de sua 

própria esposa. A carta vai discorrendo minuciosamente a ocorrência, uma fatalidade, 

de acordo com o escrito. A carta nos induz que o casal após uma relação sexual, acabou 

por a esposa ter uma hemorragia, chegando a falecer logo na chegada ao pronto socorro. 

Em toda a carta há um grito de desespero pela ameaça que vem sofrendo por conta dos 

cunhados, jurando ser inocente nessa história, uma vez que amava a esposa e assim ele 

continua: 

 

 

[...] peço ao senhor papai do céu, meu amigo padre Cícero e também a minha esposa, 

que tire o ódio do coração e da cabeça dos meus cunhados (enumera os nomes). Peço ao 

senhor papai do céu, o padre Cícero e todos os santos da terra e do céu, que olhe para 

mim para poder arrumar um trabalho e seguir com a minha vida e ajudar uma instituição 

de caridade e que o papai do céu tome conta da minha esposa e coloque sempre ao lado 

do senhor. É difícil esquecer um grande amor. 

(C.G. S, s/local, S/d. – Carta nº 77). 

 

 

A inquietação presente nas cartas quase não é de natureza espiritual, ainda que 

se considere o discurso do padre Cícero como um discurso doutrinal e penitencial. As 

cartas de perdão por algum “pecado” cometido são vagas, nunca uma discussão de 

cunho central, às vezes, pedido dessa linha é sempre feito com o objetivo de ser 

merecedor da graça solicitada, nunca como um elemento purificador ou aliviador da 

alma, tampouco como reconciliação conforme os ensinamentos da igreja.  

 No entanto, na prática, ocorre algo diferente. Em tempos de romarias, há uma 

grande fileira de romeiros para a confissão. Nesses eventos, as organizações litúrgicas 

são organizadas, de forma que alguns padres são delegados para as missas, e a maioria 

deles atendem nos confessionários.  
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A prática de se confessar para o romeiro e para a grande maioria de católicos, 

principalmente os mais velhos, adquire um valor singular, de modo que muitos desses 

deixam de participar da comunhão por considerarem indignos de aproximar-se da ceia 

eucarística. É através da comunhão e do cumprimento da penitência dada pelo padre que 

os torna novamente digno da referida participação. A partir desse ato de instituição na 

visão de Bourdieu (2008), o fiel não está apenas autorizado para reinserção dos atos 

como também está liberto de todo mal cometido, de consciência limpa outra vez, com a 

certeza do perdão da igreja que é extenso ao perdão divino. 

 Entremos noutra discussão que é bom aqui referendarmos. Há muitas críticas, 

inclusive até de alguns membros eclesiais, que nas romarias de Juazeiro do Norte 

predomina o teor mercantilista, inclusive estimulada pelos padres mais próximos dos 

romeiros e que ficam à frente desse movimento religioso. Algumas críticas mostram que 

os romeiros são vítimas da exploração eclesiástica, que  o único interesse da igreja  não 

se funde em nenhum momento, sobre a preservação da fé cristã ou algo dessa natureza. 

Um informante dessa pesquisa, afirma, inclusive, ressaltando uma fala de um 

determinado sacerdote, que as romarias nada mais são do que pretexto para trazer e 

deixar dinheiro na Igreja, reduzido a uma espécie de turismo religioso.  

 Acatamos essa versão até certo ponto, uma vez que a nossa pesquisa aponta para 

outra concepção da participação maciça dos romeiros em tempo de romaria. Ao nos 

debruçarmos no discurso escrito dos romeiros e até das entrevistas que a esses fizemos, 

muitos afirmaram que a vinda ao Juazeiro deu-se por conseguir uma primeira graça e 

dessas, surge o ciclo, de pedir, como tal qual um mercado em que se pede a graça, 

consegue-se e daí contrai a dívida com o padre e vem o pagamento da promessa e 

novamente outro pedido e assim sucessivamente.  

Nesse ínterim, as súplicas e os reconhecimentos podem assim serem 

considerados como um grande motivador não só da fé romeira, mas causa do grande 

contingente de devotos que incham as romarias e nelas estabelecem tradições de 

geração a geração. São também as súplicas e graças alcançadas responsáveis pelo alto 

fluxo de cartas que cumulam os arquivos do Horto.  

Os eventos oficiais, as procissões, as bênção promovidas pelos padres servem 

apenas de pano de fundo para o espetáculo maior que são as perguntas e respostas, 
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diálogos efetivados entre devoto e o intercessor padre Cícero. No entanto, paira a nossa 

pergunta: Isso terá fim? Sim, se tiverem fim as inquietações mundanas, as dores e as 

cores de sermos vivos e contarmos com a proteção dos céus.  

Desta feita, não descartamos a possibilidade do interesse econômico da igreja, 

mas colocá-lo como um único motivador para o crescimento das romarias, seria 

desconsiderar todo esse contexto ao qual já fizemos referência. Braga (2007, p.320) 

acredita que a sacralidade com que hoje é revestido o Juazeiro, deu-se muito mais pela 

expressão de fé dos romeiros do que da institucionalização da igreja oficial.  E vai mais 

longe ao lembrar que pouco a pouco o milagre passou a tornar-se secundário e 

substituído pela centralização da figura do padre Cícero, havendo, segundo esse autor 

uma espécie de simbiose entre o padre Cícero, os romeiros e o Juazeiro “sagrado e 

encantado”.      

Ninguém melhor do que o próprio devoto para esclarecer essa pequena 

polêmica. Numa das cartas de agradecimento ao padre Cícero, um devoto deixou o seu 

e-mail. Entramos em contato como mesmo e esse nos respondeu: 

 

 

Caríssima Missionária Maria das Graças; 

  

Antes de tudo, a minha esposa também tem o seu nome e fico ainda mais 

feliz pela atenção dispensada para conosco. 

Realmente eu tenho a certeza do puro e indubitável milagre e que fui 

agraciado pelo meu santo protetor PADRE CÍCERO DO JUAZEIRO, o qual 

me dirijo humildemente todos os dias em minhas orações pela grande graça 

alcançada. A carta ou o descritivo do milagre foi escrita no próprio santuário 

onde visito todos os anos, ou seja, a última visita a menos de um mês atrás. 

Nos meus agradecimentos inclui pelo menos uma visita ao ano ao lindo 

Santuário do Juazeiro, levando sempre a minha esposa e outros familiares. Só 

que desta última vez foi lindo demais a vendo subir as escadas sem sinais 

alguns de sequelas, daquele horrível desastre automobilístico que quase a 

levou para as moradas do Pai. 

Irmã Missionária Graça, o acidente aconteceu na BR 101 pelas 17 horas a 50 

quilômetros do Recife e 70 de João Pessoa, entretanto, só recebi a notícia 

pelas 20 horas e estava em Parauapebas no Pará, foi horrível tem coisas que 

não consigo lembrar. Os colegas de trabalho conseguiram um voo para sair 

de Marabá as 5:00hs do dia seguinte.[...]  

Irmã, eu não lembro bem como foi a viagem de carro até o aeroporto 

de Marabá, o meu estado era de choque profundo não queria pensar em nada. 

De repente como um calor de vida me acordou do transe e tentei ser forte 
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diante do temor da realidade que me esperava. Ao me encontrar de 

consciência restabelecida pensei com toda minha força do coração no meu 

Padrinho Cícero do Juazeiro, e senti toda a força Celestial me garantindo que 

tudo iria voltar a vida e que minha felicidade não acabaria, A MINHA 

ESPOSA ESTAVA VIVA e iria continuar junto a mim, foi tudo tão lindo que 

lembro do céu em plena madrugada se encher de luz (desculpe está difícil pra 

mim continuar é maravilhoso mais...). 

Quando consegui ligar para o hospital já no aeroporto, uma senhora 

amiga me diz: Venha com calma estamos no hospital, estive com ela na UTI 

e está nas mãos de Deus e dos médicos. Perguntei e a perna? e ela me disse 

AS PERNAS estão bem, apenas com as luxações esperadas. "as duas pernas 

você viu?", vi sim porquê?. Foi o silêncio mais estrondoso que ouvi em 

minha vida, as pernas lindas da minha esposa estavam todas lá. Meu PADRE 

CÍCERO eu te amo Santo do meu coração. 

Após 6 dias saiu do coma, foi transferida para o Hospital Português e 

30 dias após já estava em casa. O acidente foi em 21 de fevereiro de 2011, 

em agosto do mesmo ano fui com ela até o santuário, mesmo com extrema 

dificuldade de locomoção. Agora no dia 23 de junho último, fomos 

reverenciar e agradecer de joelhos todas as graças alcançadas e  sentir toda 

alegria de poder caminhar, correr, subir as escadas da escultura do Padre 

Cícero e ter a maravilhosa e  indescritível certeza de que fui merecedor deste 

grandiosíssimo MILAGRE.    

  

Obrigado irmã. 

Severino Marques Machado. 

 (E-mail recebido em 11/08/2013). 

 

 Em nosso arquivo de entrevistas, constam depoimentos diversos sobre essas idas 

e vindas dos romeiros nessa escalada sagrada ao Juazeiro do Norte e que comprovam a 

motivação própria. Um senhor paraibano de 62 anos, confessou-nos que já fez cinco 

viagens ao terreiro da fé, movido pelo seguimento dos avós e bisavós que contavam 

várias histórias do padre Cícero. E nos lembra: 

 

Meu pai contava, meus avós contava, era uma época que vinha de pés, viu? 

Quinze dias pra lá e quinze pra cá, da Paraíba, tudo de pé... E naquele tempo 

tinha muitos bicho, nas estrada, existia onça, né? Inda tinha a fome e a sede. 

Até porque o camarada de pé, num tinha como andar com um balde na 

cabeça, né? Fazia as necessidades no mato, no mato... meu pai contava! 

Naquele tempo era assim! (J.C.S.). 
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 Outra romeira de Pial município de Piranha-Alagoas, de 62 anos, diz que muitas 

vezes o fato de vir já é uma graça do padrinho. “olhe, eu nem podia vir, mas pedi ao 

meu padrinho e ele me deu essa graça de tá aqui...”. Ao ser indagada sobre quantas 

romarias já havia participado, ela despachou “Até as 48 vezes eu contei, depois passei 

um tempo sem vir e aí perdi a conta...” 

Findamos aqui, com esse quadro de cores diversas, de clamores ouvidos, 

quando, entretanto, a graça não vem nunca o santo é responsabilizado, sempre se atribui 

à falta de merecimento ou a incapacidade “desse pobre que nem sabe fazer oração”, ou 

ainda como bem afirma um trecho de uma carta “Não foi dessa vez, faltou fé em minha 

pessoa e espero que isto nunca mais aconteça”. (A.S., 17/10/2002 - Carta nº 110).   

Entendemos que “muito mais que o milagre, os sujeitos subalternos esperam da 

religião a proteção. Mesmo um fiel que nunca tenha sido escolhido por um milagre 

continua devoto, desde que se reconheça ligado ao sagrado” (BRANDÃO, 2007, p.274). 

Fortalecem, nesse jogo, os laços entre as partes contratantes, mas fortalece muito mais, 

a fé na transcendência e na certeza de que não se está sozinho na penosa escalada 

existencial. 

 

3.5. A devoção aos santos e o lugar do padre Cícero do discurso       

dos devotos  
  

 

 Ainda debruçando nas cartas dos devotos, passemos por uma questão que não 

nos deixa quietos nesta investigação: seria qual o papel religioso que exerce o padre 

Cícero? No exame de várias cartas, nos deparamos com as diferentes formas e papéis 

desempenhados pelo padre através do discurso dos devotos missivistas. Paira a 

pergunta: que lugar ocupa mesmo o padre Cícero no sistema hierárquico entre Deus e os 

santos na concepção romeira? 

 Ao tentarmos responder aos nossos questionamentos, façamos um passeio 

teórico sobre os estudos que dizem respeito à questão da devoção aos santos que mesmo 

questionada pelo protestantismo, a Igreja Católica sempre defendeu com fundamentos 

teológicos o culto aos santos, que, segundo o próprio documento da Igreja já era um fato 
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eclesial antiquíssimo. Segundo Fernandes (1988) os romeiros recorrem aos santos em 

busca de proteção, dessa forma, os padres não descarta essa “proteção”, no entanto os 

mesmos padres ainda que incentivando algumas dessas devoções, são críticos em 

relação a essa ideia, resistindo ou mesmo desprezando às suas conotações mágicas 

trazidas por essa prática. O referido autor acentua duas categorias de devoção distintas 

entre a ideia de devoção e a de mediação e ressalta que “qualquer que seja a graça 

obtida pela intervenção do Santo, dizem os padres, deve-se compreendê-la como o fruto 

de um relacionamento especial que os Santos mantêm com Cristo” (FERNANDES, 

1988, p.101). 

 Ao referir-se sobre a veneração aos santos, Peters (2008) mostra que a partir da 

morte e mais especificamente da ressurreição de Jesus, estendeu-se um olhar mais 

apurado para os mártires que morreram em defesa da fé nas perseguições romanas, de 

forma que o “aniversário do martírio deles era celebrado de forma tanto litúrgica como 

literária”, havendo desse modo, edifícios comemorativos sobre os túmulos desses 

mártires e a institucionalização da veneração a seus santos pelo cristianismo.
·.
 

 Nas discussões do Concílio Vaticano II, também foram levantadas essas 

proposições, permitindo o culto aos santos, segundo a tradição da igreja, por estes terem 

proclamado as maravilhas de Deus e como tal, devem ser admirados e imitados, 

ressalvando, entretanto, que tais cultos não prevaleçam sobre o mistérios pascoal de 

Cristo. (VIER, 1980, p.298). 

 O Diretório da Piedade Popular (2003, p.181), enfatiza e concebe os santos 

como “testemunhas históricas da vocação universal à santidade e por isso propõe a 

imitação pelos fiéis, ainda afirma que nesses” já se cumpriu a passagem pascal deste 

mundo ao Pai! E vai mais longe ao afirmar que os santos são “intercessores e amigos 

dos fiéis ainda peregrinos na terra, porque os santos, embora imersos na bem-

aventurança de Deus, conhecem as dificuldades de seus irmãos e irmãs e acompanham a 

caminhada deles com a oração e a proteção”. 

 Assim, a veneração aos santos é algo teologicamente aceito e recomendado pela 

Igreja Romana. Valendo ressaltar a distinção existente entre veneração e adoração, já 

esclarecido pelo Concílio Ecumênico realizado em Niceia em 787, em que se distingue 

a latreia (adoração devida a Deus) da (douleia) veneração referente aos santos. 

(PETERS, 2008, p.236). Nessa lógica, Deus é o único digno de adoração. Adorar, nessa 

acepção, seria reconhecer a supremacia, a excelência, um culto reservado somente a 



154 

 

Deus. Por outro lado, a veneração se estende aos demais colaboradores de Deus, no caso 

em especial, aos santos. O ato de venerar delimita-se a prestar honras a alguém que em 

vida cumpriu, em certo grau, os princípios divinos. Há, todavia, um ponto mediano 

entre a veneração e a adoração, seria o culto de hiperdulia (grego: hyper, acima de; 

douleuo, honra) ou acima do culto de honra, sem atingir o culto de adoração. Assim, o 

culto a Maria pelos católicos, seria o exemplo da hiperdulia.  

 Vale aqui frisar que a maior polêmica entre catolicismo e protestantismo dar-se 

na relação desses termos. Para os evangélicos, tanto o culto de Latria quanto o de dulia, 

devem ser dados somente a Deus e a mais ninguém, pois devemos prostrar-nos e servir 

somente a ele. 

 Todavia, Azevedo (2002, p.36) nos alerta que a veneração aos santos, no 

catolicismo popular, vai além da intermediação e do referencial de vida moral, são 

verdadeiros “amos” dos que lutam pela sobrevivência, denunciando, além disso, que o 

culto católico, na maioria das vezes, reduz aos cultos domésticos que não ultrapassam a 

veneração aos santos, padroeiros, que “não se conformam muito estritamente com o 

calendário oficial da Igreja, nem com as prescrições litúrgicas”. 

 Vejamos, então, qual realmente o lugar de padre Cícero nos escritos dos devotos. 

Abaixo, o devoto inicia a carta, pedindo perdão ao padre Cícero por tudo que fez até 

hoje, solicitando que esse perdão chegue até Jesus e continua: 

 

 

[...] também peço por me, que através do senhor chegue estes pedidos ao meu Senhor 

Jesus que desmanche os nódulos que estiverem me. Amém! [...].  

Meu Padre Cícero, estou passando por momentos difíceis, financeiramente peço 

também que através do senhor chegue até meu bom Deus que interceda por me, que 

meu dinheiro multiplique e eu consiga pagar todas as minhas dívidas [...]. 

De sua devota agraciada.  

(A.M, Pilões, 11/01/09 - Carta nº 41). 

 

 Se bem observarmos, a carta cima, não foge aos ditames teológico no que se 

refere à veneração aos santos, conforme recomenta a doutrina católica. Como para esse 

fiel o padre é santo, dirige-se ao mesmo, mas enfatiza a intermediação quando nos diz 

que “Que através do Senhor chegue ao meu Senhor Jesus...”. Essa ideia é bem 

reforçada, quando ainda se suplica “interceda por mim”.   

 A noção da hierarquia divina também está presente nessa próxima carta: 
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          Eu, A. M. da S. venho te pedir com fé em Deus primeiramente e em Jesus Cristo 

e Maria Santíssima, meu padrinho Cícero, abaixo de Deus te peço que me ajude nos 

meus pedidos de quebrar as forças dos todos os contrários para que tire este espírito 

ruim da minha vida e do meu caminho. (Vire...) 

O que está havendo, meu Padre Cícero, é que aquele homem da minha vida não deseje, 

se não for para felicidade dela, faça ele esquecer ela e os filhos e ela também, da 

mesma forma envie uma criatura no caminho dela que simpatize e ele tome conte dela 

e dos filhos.” 

(A.M.S., s/d, sem local – Carta nº56). 

 

 

 A partir daí, podemos perceber que mesmo textualmente é atribuído um relativo 

poder ao padre Cícero, no discurso geral, há um discurso “velado” no sentido 

bakhtiniano de dar uma delegação divina ao referido e suposto intercessor.  Em muitas 

cartas, faz-se, realmente, a menção ao referido padre como intermediador, no entanto, é 

como se fosse uma mecânica fórmula para se dirigir ao patriarca. Uma vez que 

flagramos, em todo o decorrer da missiva, um diálogo direto ao padre no sentido de 

invocar suas próprias forças. Vejamos como o remetente abaixo conduz a esse respeito:  

 

 

 

 

Padre Cícero 

“Pedimos que Alexandre tenha sabedoria para entender o que é melhor para sua 

vida, dê paz ao coração dele e se for da vontade de Deus que eles permaneçam 

juntos e se não, que o senhor desfaça todos os laços e que cada um possa ser feliz.” 

(M.H., 22/10/2010 – carta nº 113) 

 

 

 Como vemos, há uma breve menção à “vontade de Deus”, mas o jugo maior 

cabe ao padre Cícero, como se Deus manifestasse o desejo e o padre fizesse realizar.  O 

mesmo se pode constatar na carta abaixo, mediada por um tom de revolta ao pedir ao 

padre Cícero e a Deus para tirarem a vida de seu próprio pai: 
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[...] Peço ao Senhor padrinho Cícero que principalmente me ajude no meu futuro. 

Peço ainda para no mês de Janeiro entrar na firma  e lá crescer, se Deus quiser, eu 

vou conseguir. E entrar para a polícia e crescer para mostrar que com a ajuda de Deus 

eu consigo crescer. [...] Que esse homem que diz que é meu pai que eu não sei o que 

é isso, que mude e eu comece a ficar acima dele, que agora chegou a minha vez de 

dar as ordens, que ele resolva essa situação, senão é como diz a minha avó Mariana 

:Ele vai ter o que merece a MORTE. [...]. (sic) 

(M.P. M., São Paulo, 22/10/1995 – Carta nº 25). 

 

 

 O poder quase divino delegado ao padre Cícero, dar-se, a nosso ver, por conta da 

convicção dos devotos, da perfeita certeza da sua proximidade com Deus, de estar ao 

lado dele, tendo todo o acesso à majestade divina. Sem desconsiderar, que o padre 

Cícero, em seus sermões, dizia muito que nos céus iria rogar por todos os romeiros. Por 

isso que a remetente assim clama: 

 

 

Meu padrinho Cícero, se for pelo meu merecimento e da minha filha, vós que estais 

junto ao Pai, ao Filho ao Divino Espírito Santo venho a vós pedir humildemente 

pela saúde e recuperação da minha filhinha querida que está doente dos rins e tem 

crise de asma alérgica.” (Grifo nosso). 

(M.C. R, s/data/ s/local – Carta nº 19). 

 

 

 Assim, para o devoto não há uma diferença entre o poder divino e o poder do 

intercessor. É como um escrevente que clama ao padrinho para livrar-se de uma 

depressão, reafirmando que com ele a doença pode, mas com a força do padrinho, não: 

 

 

“... Eu Cícero Romão Batista, sou seu afilhado e da virgem da Conceição. Pesso e rogo 

pelo amor de Deus e o sangue de Jesus, pra vós mim butar bom de tudo o que eu sinto, 

principalmente de uma depressão. Ela pode comigo, mas com vós não.” (Sic.). 

(C.R.B. Sousa-PB, 09/05/2011 – Carta nº 85). 
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 Entretanto, percebemos a breve e quase insignificante menção a Deus, 

invertendo os papéis, ao deslocar o padre Cícero de intercessor para interventor direto. 

Entretanto, talvez devido à urgência da causa, alguns escreventes deixam de lado o 

como e vão direto ao quê. De forma, que recorrem diretamente ao padre Cícero: 

 

 

“... Eu estou certa de que vós vai me atenderem todos esses pedidos, me atenda como 

se eu tivesse  aí ajoelhada aos vossos péz. Eu amo a vós Padre Cícero, e creio que vou 

amar muito mais, um dia se deus quiser irei aí aos vossos pez agradecê-lo”. (sic), 

Carinhosamente assina essa carta, 

(L.P.R., Caeté-BA, 13/02/84 – Carta nº 32). 

 

 

 Cartas como essa, ilustram bem a confusão feita no catolicismo da idolatria e da 

dulia, conforme já, teoricamente, acenamos. Para os devotos do padre Cícero, a linha 

divisória dessas duas modalidades de se dirigir ao sagrado nem é tão clara, nem muito 

menos distante. Daí que o poder da intercessão corresponde no mesmo nível e grau do 

poder diretamente divino. 

 Assim, o poder de padre Cícero nos enunciados das cartas, reside não em ele ser 

Deus, mas pelo seu poder de intercessão, já que, sem sombra de dúvida, para o romeiro, 

o padrinho se encontra junto de Deus. E não só isso, ele é santo, ainda que o ditame 

oficial não o determine; ainda que impulsionado pela grande decadência do número de 

adeptos à Igreja Católica, que, ao canonizá-lo poderia reerguer esse império até então 

desfalecido. Ele é santo para o povo que cultiva sua fé, e em suas casas, veneram-no 

com imagens que partilham dos santos oficiais nos seus oratórios; Ele é santo, ainda que 

vá à revelia dos discursos que o configuram como um padre supersticioso, 

desobediente, “um mistificador, um aproveitador das crenças do povo mais simples, um 

semeador de fanatismos. Homem de ideias religiosas pouco ortodoxas [...] defensor de 

milagres não endossados pelo Vaticano” (NETO, 2009,13). Ele é santo para uma leva 

de devotos que ver nessa veneração um alívio para sua penosa caminhada no mundo, 
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daí a perpetuação da sua memória, ou conforme o atual bispo do Crato, Dom Fernando 

Panico; “Ele está junto de Deus, e está também no meio de seu povo, intercedendo por 

nós”. (NETO, 2009, p.523). 

Fizemos uma pergunta com a relação ao posto de santo conferido ao padre 

Cícero: por que ele seria o santo? Por conta do “milagre da hóstia”? Se assim foi 

determinado, outro questionamento nos suscita: Se a hóstia foi transformada na boca da 

beata, por que ao padre e não à religiosa, deu-se o mérito da santidade?   

Della Cava (2006) atesta que a partir do “conhecido milagre da hóstia” o povo 

consagrou a Beata Maria de Araújo como santa como o próprio padre que lhe entregou 

a hóstia.  No entanto, a santidade maior recaiu sobre o padre Cícero.  

Não podemos desconsiderar o fato de a beata ser mulher, negra, pobre e 

nordestina, isso afetou o seu poder simbólico a ponto de deixá-la em segundo plano, 

sem, contudo deixar de venerá-la ainda que infimamente.  O padre Cícero, ao contrário, 

já contava com o poder institucional, por ser representante eclesial, o que propicia a 

adesão e aceitação daquele mercado composto na maioria, de uma massa oprimida pelo 

sistema vigente. Nessa lógica, é que se compreende o destaque ao padre, e não à beata. 

Ele é, por assim dizer, o porta voz autorizado, na medida em que  concentra o capital 

simbólico acumulado pelo grupo que lhe conferiu o mandato. (BOURDIEU, 2008, 

p.87). 

 

3.6. Envelopamentos e locais do campo postal 

 

Conforme já vínhamos conduzindo a discussão nesta pesquisa, quanto à 

apresentação das cartas devotivas e sua estrutura que obedecem à forma de qualquer 

outro gênero escrito dessa especificidade comunicativa, ou seja, há uma preocupação da 

maioria dos devotos em citar datas, saudações e despedidas. Mas, além desse aspecto, 

há outro merecedor de uma especial análise que é a forma do envelopamento.  

Embora as cartas, em sua maioria, não são postadas pelos serviços dos Correios, 

ainda assim, os escreventes, na maioria das vezes, não deixam de mencionar 

corretamente o endereço do remetente e o destinatário. Havendo, entretanto uma 

particularidade quanto à menção deste último nos referidos envelopes.    
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Por questões éticas já antecipadas na nossa metodologia quanto à autoria das 

cartas e os nomes que ali se apresentam; não exporemos, aqui, o envelope contendo a 

identificação do remetente. Mas já asseguramos que esse dado é constante nas cartas 

que são enviadas por “mão própria”, segundo alguns escritos no envelope. Por essa 

circunstância, muitas cartas vêm altamente lacradas, ficando, por vezes, quase 

impossível o acesso ao seu conteúdo, o que já foi mencionado em outro momento, o 

caráter do teor íntimo dessas correspondências, que devem ser “lidas” somente para o 

destinatário, o “padim Cícero”. 

 O que aqui nos interessa é exatamente refletirmos sobre a função desse 

preenchimento. Segundo os manuais de escrita de carta e envelope, o remetente deve ser 

constado com muito cuidado, uma vez que é por esse mecanismo que será respondida a 

carta. Assim, os devotos cumprem essa regra ainda que conscientes do rompimento do 

fluxo comunicativo pelo destinatário em foco. 

 Outro ponto a ser considerado, seria o verso do envelope designado para o nome 

e endereço do destinatário. Já que nesse caso há um descumprimento da estrutura 

estabelecida no preenchimento. Claro está que o destinatário é o padre Cícero, mas há 

de atestarmos como esse fenômeno linguístico ocorre nos envelopes:  

 

 

Foto 17: "É para ser entregue ao meu padrinho Cícero de Juazeiro" 

 

 

Observemos que nessa carta, há um desafio para o condutor dessa missiva, tem 

que ser entregue ao padrinho. Fica em aberto como será feita a vontade desse 

escrevente, que a seu ver, essa informação já é suficientemente necessária para a carta 
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chegar ao seu destino. Envelopes outros há que o nome do padre Cícero sempre é 

enriquecido com alguns adjetivos, como “Ao meu santo padrinho do céu”, “Ao bondoso 

Pe. Cícero” e uma outra carta veio assim descrita no envelope: “Ao meu queridíssimo 

reverendo padre Cícero, o santo de Juazeiro”.  

 Alguns motoristas dos caminhões que conduzem os romeiros de seus locais até 

ao Juazeiro, muitos deles disseram já receber esse tipo de incumbência e confirmaram 

que além de trazer as referidas correspondências, as mesmas devem ser depositadas em 

lugares determinados por esses remetentes.  E ao chegar ao local de origem, sempre são 

cobrados se realmente depositaram as cartas no local recomendado. 

Prossigamos com nossas investidas, já nos deparando com outro intrigante fator 

que seria os locais para e das referidas missivas. Claro que os organizadores do Horto e 

da Casa Museu Pe. Cícero, já designaram os locais para o depósito de tais escritos, no 

entanto os devotos reverteram essas determinações, destinando outros espaços para o 

mesmo fim. Desta feita, encontramos cartas no túmulo do padre Cícero na Igreja do 

Socorro no centro de Juazeiro; numa cama exposta que pertencera ao padre Cícero no 

interior do Museu da Casa Padre Cícero. Por fim, as missivas são postas no espaço de 

entrega de ex-votos, localizado no Horto. 

 É válido aqui ressaltar, que esses locais sagrados nem sempre são assim 

considerados e determinados pela Igreja Oficial, uma vez que além dos templos, os 

romeiros estabelecem códigos próprios nessa relação. Assim, quem visita o Juazeiro em 

época de romaria, não deixa de ver, em plena madrugada, grupos e mais grupos de 

romeiros, transitando nas principais catedrais, distantes umas das outras.  

Observando esse pormenor, fomos à Igreja de São Francisco, também muito 

visitada por romeiros por termos uma hipótese de também ali serem depositadas as 

cartas. No entanto, a resposta negativa da funcionária, assegurando-nos que os romeiros 

nunca deixam cartas naquele local, fez-nos refletir que, como a referida igreja não diz 

respeito aos “santos” consagrados pelos romeiros: padre Cícero e Nossa Senhora das 

Dores, esses fiéis não julgam interessante confiar suas cartas naquele espaço.  

Outro espaço que também percorremos à cata desse material escrito, foi o 

Memorial Padre Cícero, inaugurado em 22 de julho de 1988. O espaço se configura 

como um dos mais suntuosos, em relação ao padrão de museus da cidade, contando com 
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um auditório para 375 pessoas. O espaço de exposição contém boa parte de material 

doado, além de objetos que pertenceram ao padre Cícero, a exemplo das vestimentas 

sacerdotais e até louças do aparelho de jantar e talheres de prata. No entanto, a 

magnificência do lugar, faz com que o romeiro, na maioria constituída de pessoas 

simples, sinta-se deslocado no mencionado espaço, ainda que diga respeito aos 

pertences de seu padrinho. É bem diferente a demora desses agentes no horto e na Casa- 

Museu, enquanto que no memorial eles fazem uma visita e de lá saem rapidamente. Até 

o acervo, fica exposto em estantes de vidros, impedindo um contato mais direto com os 

objetos, uma vez que “para os fiéis do padre, a devoção não se contenta em ser mediada 

apenas pelo olhar. Também necessita do apelo físico do toque.” (NETO, 2009, p.519).  

Reflexões à parte, vejamos, através dos envelopes, os espaços legitimados pelos 

romeiros senão sagrados, sacralizados pelos devotos a partir de então: 

 

 
                  Foto 18: "Essa carta é para ser colocada                   Foto 19: Cama pertencente ao padre Cícero. 

                               na cama do Pe.Cícero. 

 

A cama referida no envelope fica na Casa Museu do Pe. Cícero, sediada à Rua 

São José.  Sua importância reside no fato de ter sido morada do padre Cícero e um dos 

principais pontos de referência dos romeiros que buscavam ouvir os conselhos e, 

também, as orações do "Padim". Nesse espaço, também ainda são expostos objetos 

pertencentes ao padre Cícero e onde se pode conhecer o lado ecológico do sacerdote, 

por exemplo, algumas aves estão empalhadas e existem vários exemplares de animais. 

A casa está sob a administração dos salesianos, na pessoa do Padre José Venturelli. 

 Há pouco tempo, por decisão dos administradores, foi aberta a biblioteca do 

Padre Cícero, com vários livros que pertenceram ao sacerdote. Boa parte do material 

passa por digitalização por uma equipe de técnicos e profissionais. Por volta do ano de 
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2009, foi descoberta no quintal da velha casa uma espécie de passagem secreta. Não se 

sabe com que objetivo foi construída. A simplicidade do lugar faz com que os romeiros 

visitantes se sintam à vontade. Há também algumas salas que reúnem os ex-votos e 

outros objetos trazidos pelos visitantes. 

Em tempo de romaria, essa casa fica totalmente lotada, e muitos dos romeiros 

arranjando sempre um espaço, apossam-se de caneta e papel e redigem, ali mesmo, sua 

carta para o patriarca, depositando-a na cama que foi do padrinho. 

Depois do Horto, é esse o espaço mais preferido pelos romeiros para deixarem 

suas cartas. A funcionária Dona Lourdes, de 84 anos, nos mostrou as diversas cartas, as 

quais ela arquiva com muito zelo; todas essas cartas são recolhidas da referida cama. 

Tal cama pertenceu ao padre Cícero, inclusive foi seu último leito de morte, por tal 

razão, segundo Dona Lourdes, os romeiros fazem todo um ritual, sentando-se na cama, 

chegando a quebrá-la várias vezes, de forma que os organizadores cercaram-na de 

arames para impedir tal ação. No entanto, os romeiros acharam outro modo de se 

aproximar e tocar o sagrado, é o de passar por baixo da cama. Essa prática é tão comum, 

por vezes engraçada, como relata a nossa informante, quando muitas vezes, pessoas 

gordas se comprimirem sob a cama, com toda dificuldade para atingir esse objetivo.  

Tal aspecto reflete a sede e o anseio do corpo profano em unir-se com o sagrado, 

o contato e para sermos mais específicos, o tato faz com que o transcendente se 

materialize de alguma forma.  Não se trata apenas de adquirir um efeito sagrado, mas de 

possui-lo, de retê-lo para si, a fim de extrair a essência do primeiro. Nesse caso, a 

emoção predomina,  livre das imposições institucionalizantes.  

O simbólico toma conta, a cama não é mais um mero instrumento pra se dormir, 

é um objeto sagrado, é a “outra coisa” ainda que continue sendo ela mesma, conforme 

Eliade, (1992). O referido autor nos lembra que para aqueles que têm uma experiência 

religiosa toda natureza é suscetível de revelar-se como sacralidade cósmica. Nesse 

sentido, o cosmo passa a tornar-se uma hierofonia, que nada mais é do que a 

manifestação do sagrado. Daí que quando falamos que as cartas são deixadas em vários 

locais, é preciso que se diga que esses locais não são assim, aleatórios, mas os possíveis 

espaços que tracem uma representação e relação do imaginário coletivo com o padre 

Cícero. 
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Outro espaço sagrado para os romeiros é o tão conhecido Horto, antes um lugar 

escolhido pelo reverendo para retiro espiritual. Situada na serra do Catolé, um lugar 

realmente alto com vista para o Juazeiro, a colina do Horto, atualmente, é o espaço 

maior de fé romeira, principalmente por lá encontrar-se o Museu Vivo do Padre Cícero, 

com réplicas em tamanho natural do patriarca dos nordestinos e pessoas que eram da 

sua convivência. Em salas e quartos, encontra-se a presença das imagens, em momentos 

de descanso, oração e conversas com Floro Bartolomeu e as beatas. Há também todo um 

acervo de ex-votos e uma pequena capela para as celebrações litúrgicas. É lá que 

também se encontra a grande estátua do padre Cícero. O monumento em homenagem ao 

Padre Cícero Romão  foi inaugurado no dia 1º de novembro de 1969, no alto da Serra 

do Catolé ou, como é mais conhecida, Colina do Horto, pelo então prefeito Mauro 

Sampaio. A estátua conta com 27 metros de altura, e se constitui na terceira maior do 

mundo em concreto. Para Braga (2007, p.330) “o horto tornou-se, por excelência o 

lugar do sagrado do Juazeiro onde verdades e crenças romeiras puderam se 

„materializar‟ em uma localidade”.  

 A alusão ao Horto como análogo ao Horto das Oliveiras nas narrativas bíblicas 

tem todo um sentido. A travessia da ladeira que lembra exatamente o percurso da via-

sacra até finalmente a chegada ao alto.  Era lá, também, que ainda em vida o padre 

Cícero recebia os fiéis e os abençoava pela janela. Daí, que “aquele ritual da janela se 

converteu no ponto demiúrgico, a partir do qual a construção do Juazeiro sagrado foi 

sendo operada pelos romeiros” (BRAGA, 2007, p.331). 

 É esse espaço, que os romeiros o definem como “o paraíso”, por manifestar a 

sua fé onde a devoção individual se coletiviza, se agrega a todos que comungam do 

mesmo vigor e da mesma experiência, emanando outra instância: a universalização 

sacramental de tudo ali presente. Tudo que é visto, dito, e até comprado passa a também 

a ganhar essa dimensão sagrada, uma vez que os símbolos e seus sentidos são 

ampliados, inventados e reinventados, sem um interdito oficial. É dali que emana a 

pluralidade das coisas sagradas, uma vez que “não há religião, por mais unitária que 

seja, que não reconheça uma pluralidade de coisas sagradas” (DURKHEIM, 200, p.25). 

Podemos dizer mais, não há uma religião que não crie e recrie uma pluralidade de 

coisas sagradas.  
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 Como prova do que estamos afirmando, é só visitar o Juazeiro, e mais 

precisamente a colina de Horto em tempo de romaria. Mal entramos e já nos deparamos 

com um local com vários potes de barro para servir água pros romeiros. Foi essa a 

primeira intenção, o qual nos surpreendeu quando os romeiros além de beber água, 

banham-se literalmente, levando consigo uma porção do líquido em garrafas plásticas 

para os seus locais de origem. Se, para o devoto, o Horto é sagrado tudo que ali se 

constituem pertence a essa mesma dimensão. A água, então, é purificadora e abençoada 

pelo padrinho e sua serventia vai muito além do que saciar a sede. Agora, instrumento 

de cura de doenças de todas as diversidades. 

 Ainda nessa lógica, presenciamos um fato digno de nota no que se refere à 

sacralização do até, então, profano. Na romaria da “Mãe das Dores” em setembro de 

2011, encontramos e encantamo-nos com uma cena que vale apena aqui ser lembrada. É 

costume dos romeiros comprarem objetos pessoais, não essencialmente religiosos para 

levarem para seus parentes. Objetos como panelas, redes, bolsas até porque Juazeiro é 

conhecido como um grande comércio de bolsas e calçados e outros desse gênero.  Ao 

entrarem no Museu, é costume esses devotos-consumidores, abrirem as sacolas de suas 

compras e apresentarem um por um esses objetos à imagem grande de padre Cícero, 

feita de gesso. Também é notável, que quando um romeiro cria uma forma nova para 

essa sacralização, outros repetem os mesmos gestos. 

 Inquieta com isso, indaguei a uma das devotas qual a importância, a seu ver, em 

apresentar aquele objeto à imagem. Ela logo retorquiu: “Minha fia, é para o padim 

abençoar e quando eu chego lá na minha terra digo que essa bolsa foi abençoada”. 

Precisamos acrescentar algo sobre isso? Claro que não! Basta apenas destacarmos a 

ressignificação dada aos referidos objetos nesse festival de fé e criatividade romeira.  

Continuemos nossa travessia, ainda debruçados nessa montanha de envelopes, 

vejamos este, precisamente: 
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                               Foto 20"Vai para a matriz de Juazeiro. Alguém que trabalhe na igreja leia  

                                              essa carta diante de nossa senhora. Que ela ouça minhas preces. 

 

 

 Conforme já afirmamos, o espaço reservado no envelope para o nome e 

endereço do destinatário é sempre modificado de acordo com as necessidades dos 

escreventes. No envelope acima, observamos que o local está delimitado pelo emitente, 

no caso, para a Matriz de Juazeiro. Atualmente, o Santuário de Nossa Senhora das 

Dores, a padroeira de Juazeiro do Norte, construído em 1875 pelo Padre Cícero Romão 

Batista e fica situada à Rua Padre Cícero, 147. Trata-se de um dos pontos de grande 

visitação no município em cujo altar-mor está uma imagem da Mãe de Deus esculpida 

em Paris e trazida por Padre Cícero na sua viagem à Europa. 

 Apresso-lhe em socorrer a curiosidade que já apossa dos senhores, meu caro 

senhor e minha senhora, sobre o que consta nessa carta tão bem recomendada. O teor da 

mesma, não ultrapassa – pelo menos para quem a aprecia – os pedidos triviais de 

bênçãos e soluções para alguns queixumes de filhos e vícios na família. Melhor assim, 

voltarmos para o envelope e tentarmos compreender primeiro por que a carta não foi 

direcionada ao padre Cícero como é ocorrência de praxe. Na verdade, dentro da carta, 

faz-se uma referência ao padre, claro que toda súplica é mais voltada para “a mãe das 

Dores”, até porque fazer menção simultânea ao padre Cícero e à Mãe das Dores é quase 

um chavão, um vocativo em dobradinha nas preces orais e escritas dos romeiros. Para a 

ótica romeira, esses dois figuram no mesmo espaço celeste, como igual poder de 

intervirem em suas causas terrenas.  

Mas o escrito não para por aí... O devoto além de determinar o destino da carta, 

incumbe um funcionário para lê-la “diante de Nossa Senhora”. Como se não contentasse 

com o fato da missiva ser arquivada, mas que a súplica feita só será atendida, se lida 

para a referida santa. Nesse caso, há dois consideráveis fatores. O primeiro seria a 
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autorização dada para entrar no íntimo dos segredos ali revelados, reservado somente ao 

funcionário, que nessa instância, é um representante do sagrado, que naquele momento, 

fará essa encomendada intermediação, por isso que a referida missão não é dada a toda e 

qualquer pessoa. Já retratamos em outro capítulo, essa relação existente entre os 

romeiros e os funcionários dos museus e das igrejas em Juazeiro, em que muitos dos 

devotos adquirem tamanha confiança e até uma determinada idealização, a ponto de 

contar-lhe toda sua vida e revelar-lhes detalhes que não revelariam a outros.  

 Nesse sentido, para o devoto, além do seu próprio ato de pedir ele recorre a 

outros para garantir a consecução da graça. Prática bem comum nas religiões em geral, 

em que se fazem correntes de orações em função de um irmão necessitado de uma 

especial bênção; é a fraternidade também assim praticada. 

 Em segundo lugar, além da prece ser lida e intercedida por alguém, deve assim 

feita, segundo o devoto, diante de Nossa Senhora para que ela ouça a prece. É evidente 

que ao referir-se a Nossa Senhora, o escrevente tem em mente a imagem da santa posta 

naquela igreja. No entanto, através do escrito, vemos uma indistinção entre o ícone e o 

representável. A imagem, não seria apenas uma representação, mas seria a própria 

personificação da santa, que só atenderá a prece se a mesma for lida aos seus pés. 

Percebamos o ritual entre o pedido e o atendimento da solicitação.  

Aproximemo-nos agora da Igreja do Socorro, também considerada um forte 

espaço sagrado, por ali estar sepultado o grande patriarca, o padre Cícero Romão, e após 

um mês de sua morte em 1934, a cada dia 20 é ali celebrada uma missa em sufrágio de 

sua alma com a presença maciça de fiéis.  O túmulo fica no altar-mor da igreja e é 

sempre reverenciado e contemplado por todos os romeiros.  É ainda nesse espaço, que 

também são depositadas muitas das cartas. É o que denuncia esse envelope: 
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Foto 21: "Pedidos para ser colocados no sepulcro do meu padrinho..." 

 

  Em outro envelope, o túmulo também é eleito como depositário da carta: 

 

 

Foto 22: "Essa vai para a cova do padrinho...” 

 

 A carta acima aponta para outro dado. Em muitos envelopes, encontramos fotos 

anexas à carta, algumas, inclusive coladas na parte externa do envelope. Ficamos assim 

a pensar sobre a força simbólica desse jogo iconográfico. De imediato veio-nos à 

lembrança, do hábito de trocas de fotos nas cartas familiares e até as cartas de amor. 

Como se o remetente tentasse assegurar a sua presença por meio da foto. Até porque o 

caráter iconográfico da fotografia é o signo mais representativo de uma pessoa em 

termos de semelhança entre o real e o representável. 

 É comum em Juazeiro a prática de se retirar fotos e, a seguir, oferecer ao padre 

Cícero. Na colina do Horto, por exemplo, já há profissionais para esse fim. O problema 

é que tais fotos superlotam o acervo do museu de modo que não se sabe que destino será 

dado.  Em entrevista realizada com o padre José Ventureli, ele nos falou dessa 
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preocupação, lembrando que, por exemplo, os pedidos de graças e missas constituídos 

de pequenos recortes de papéis são queimados ritualmente a cada ano, no Sábado de 

Aleluia. O ato da queima é bastante estratégico, primeiro por ser dentro de um contexto 

litúrgico, levando o devoto perceber o cuidado e o rigor de suas orações escritas por 

parte da igreja; segundo, pela eficácia simbólica do ato de queimar os pedidos, agora 

transformados em cinzas em que a fumaça sobe aos céus e consequentemente o pedido 

igualmente atinge esse fim. Nesse raciocínio, o fim das fotos poderiam ser os mesmos, 

evidente que sempre ressaltando a importância não do extravio da imagem de uma 

pessoa querida, mas do fim celeste que essa se destinará. 

Mas voltemos às formas de envelopamento como dados preciosos para 

entendermos as regras estabelecidas pelos devotos na sacralização dos espaços. O 

Juazeiro inquestionavelmente já é um lugar santo nessa ótica. Por isso que nas 

negociações das promessas, sempre se leva em conta o espaço do seu cumprimento. No 

caso dos romeiros do padre Cícero, é o Juazeiro, e não mais outro lugar, que se deve 

figurar o ritual do pagamento. Vejamos um diálogo, a que assistimos e acabamos 

gravando, e que agora, reforça essa nossa prorrogativa: 

 

“_ Mar muié, como vocês custaram! E agora??? Num vai mais dar pra     

     acender as vela.  

_ Tem nada, não, muié, acende lá na tua casa, onde acender serve,  

    num precisa ser só aqui, não! Vamos simbora que o motorista tá         

    chamando nóis! 

_ Ele que espere, vou acender é aqui e pronto!!! 

 (Breve diálogo entre duas devotas). 

 

 Não serve, repito não serve! A vela tem de ser acesa no Juazeiro, assim foi a 

promessa, assim o seu pagamento. E por que no Juazeiro? Por que o Juazeiro é santo, é 

sagrado, é o paraíso dos pobres e do padrinho. É lá que o padrinho tá enterrado.  

Diante do que até aqui foi exposto, podemos questionar e dizer a esses devotos 

que essa não é uma adequada forma de enviar cartas? Podemos repreendê-los pela 

desobediência à forma de preenchimento de um envelope postal? Podemos ainda, taxá-

los de ingênuos por escrever sobre suas vidas aos mortos? 
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Não posso deixar de compartilhar com os senhores, quão foi a minha 

inquietação, enquanto pesquisadora desse fenômeno religioso. Ao deparar-me com o 

volume de cartas, veio-me o questionamento sobre que ideia espacial e/ou física têm os 

devotos-escreventes no que se refere ao destino de suas missivas, ou para ser mais clara: 

na visão do escrevente, a carta é endereçada para os céus, onde eles mesmos dizem que 

o “padrinho está bem juntinho de Deus” ou para o Juazeiro onde jaz o corpo do 

patriarca? Caso a carta seja endereçada para os céus, por que eles precisam estar 

pessoalmente em Juazeiro, e quando não estão, precisam enviar por outrem? Por que 

não escrevem do próprio lugar onde se encontram?   

 Observando que a carta dos devotos obedece ao mesmo processo comunicativo e 

estrutural de qualquer outro tipo de carta, diferenciando apenas no percurso; uma vez 

que, enquanto a carta comum vai do emitente aos serviços postais e logo a seguir, chega 

ao destinatário; a carta dos romeiros obedece a um peculiar percurso, que vai do 

emitente para o Juazeiro do Norte, ou seja, o museu, o túmulo, ou qualquer outro espaço 

sagrado assume o papel dos “correios”, por intermediar a interação entre o emitente e o 

destinatário. Assim, para o devoto, a sua carta não para em Juazeiro, de lá, logo, logo é 

encaminhada para a eternidade, o reino celeste onde acreditam encontrar-se o 

“padrinho”. É o que relata uma devota ao assegurar que: 

 

 

Padre Cícero, 

Sabendo que sua alma se encontra em perfeita iluminação e que através dela pode 

realizar grandes feitos, venho por meio desta pedir-lhe uma graça. [...] Desde já, 

crendo na sua iluminação, agradeço do fundo de minha alma, com o coração aberto 

para receber as suas santas bênçãos. Obrigado! 

 

(M.A.L.R. Em 13/02/84. Carta nº15). 

 

 

Fiquemos, então, com a lógica dos romeiros: para chegar aos céus, a carta tem 

de passar por Juazeiro, não há outro caminho, não há outro percurso. Afinal, Juazeiro 

foi palco de intermediação entre céu e terra, mais que isto, o corpo do padrinho lá se 
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encontra, uma vez que lá ele viveu; lá ele morreu e lá se petrificou toda uma história 

lavada com sangue, redentor ou não, mas atado ao suor da labuta romeira. 

 

3.7. As longas cartas 

 

 

Foto 23: Carta com 5 laudas 

 

 

Quando pensamos em cartas de devotos, nunca imaginamos que esses escritos 

ultrapassam uma ou duas laudas, uma vez que, normalmente são constituídas e 

sintetizadas em pedidos. Não foi o que apontou a nossa pesquisa, ao nos depararmos 

com longas cartas, nas quais o remetente detalha minuciosamente a sua vida, a sua 

história, como se estivesse diante de um divã de um analista. De cartas, esses escritos 

passam a ritos memorialísticos, menções à infância, geralmente constituída de perdas e 

traumas até a presente fase. Os rosários de sofrimentos escapam nessas escritas, eles, os 

escreventes se despem como o faz Drummond na poesia “por isso me dispo, por isso 

gosto tanto de me contar”. A ladainha vai se compondo com versos amargos e 

conquistas, rimados com fé, muita fé na intervenção do destinatário. Em meios ao 

drama narrado, as súplicas são feitas e refeitas, repetidas, às vezes com outras roupagens 

como quem pretende fazer ciente o santo intercessor da premência da dor, ou como se 

essa dor é tão doída, de forma que aparece a reaparece nos escritos e em todos os 

instantes do fiel devoto.  

A carta de uma senhora de Caeté-Ba ilustra bem o que afirmamos. Em primeiro 

lugar ela pede a bênção do seu padrinho, inclusive cita o endereço completo no interior 

da missiva. No segundo parágrafo, pede que padre Cícero retire todas as brigas de sua 
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casa e daí, delonga-se em contá-las e mencionar os provocadores da falta de paz no lar. 

Prossegue, agora pedindo, “Alma querida de Padre Cícero, peço e imploro que minhas 

doenças sejam curadas”. Novamente a descrição pormenorizada de cada sintoma e de 

cada problema de saúde de outros da família. Nas demais laudas, o assunto se distribui 

em vícios e consequências desses dentro do lar; em problemas econômicos que ora 

afligem toda família, amor, paixão não correspondida. Essa carta parece sumarizar todas 

as cartas que são dirigidas ao padre Cícero desde sua morte até nos dias atuais, por 

condensar as mais reincidentes dores já mencionadas nas demais. As cinco laudas, agora 

se findam, mas com um espaço para as despedidas e pedidos de desculpa por ter 

“pedido demais”.  

Não podemos aqui, também incorrer na mesma travessia desses devotos 

escreventes e alongarmos nesta análise. No entanto, há outra carta que não pode ser 

deixada de lado do nosso corpus. Trata-se de uma jovem de 18 anos, natural de Juazeiro 

do Norte que também escreve uma longa carta, datada em 13/03/2002. Abrindo suas 

linhas já advertindo o leitor: “A partir desse instante, você que teve a curiosidade 

despertada pela vontade de saber no que se tratará estas linhas, ficará também, com a 

certeza de que com a fé e esperança no coração, poderia conseguir aquilo que mais 

desejas”.  (M.S. Juazeiro do Norte, 2002- carta nº 111). Pois não é que o prenúncio da 

carta é cumprido ao longo de sua produção? Isso mesmo! A carta faz um verdadeiro 

testemunho de uma jovem e de uma família vítima do alcoolismo do pai, narrando 

muitos momentos tristes de brigas, prisões e ameaça de morte os quais foram 

submetidos esse lar.  Composta de sete laudas, a história de lutas e conquistas vai se 

delineando até chegar ao final, culminando com a recuperação do pai e 

reestabelecimento da paz familiar. Termina fazendo a seguinte recomendação: 

 

[...] lamente, você também se viveu ou passa por situações difíceis em sua família, mas 

por favor, nunca desista, nem deixe o dependente de um vício sentir o seu desprezo, o 

seu ódio. [...] Reze como eu rezei, faça promessas com fé a Pe. Cícero e com certeza 

conseguirás superar. Ainda rezo e peço graças ao Pe. Cícero[...]. 

Agradecimentos eternos ao PE. Cícero! 

(M. Juazeiro do Norte, 16/03/2002 – Carta nº 111). 
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 Veio em mim uma persistente dúvida quanto a esse último assunto: encaixaria 

no capítulo das dores ou no das cores? Após refletir, decidi incorporá-lo nas “cores”, 

ainda que as dores persistam, mas foram reelaboradas pela escritura do romeiro. Aqui 

não me interessou o teor da missiva, mas de como a vida, foi recontada e a função 

religiosa e existencial que esses escritos passam a exercer daqui pra frente, tanto nos 

seus redatores quanto nos seus leitores. Se não chegou às mãos de padre Cícero, chegou 

a mim, que, enquanto pesquisadora, tentei equilibrar olhos e coração, sem furtar-me o 

direito de deliciar-me com a garra dessa gente, que como dizia o velho poeta Vinícius 

“essa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar”.  

 Termino esse capítulo no qual foram expostas as cores desses devotos, a delícia 

de ser devoto e acreditar em algo supremo, mesmo contra a maré dos discursos 

racionais que ironizam atitudes como essa de escrever para o além e de acreditar que, de 

alguma forma, as portas se abrirão. Saber que padre Cícero está vivinho nos céus e, 

como tal ouve as súplicas de seus afilhados, é um grande patrimônio de esperança para 

essa gente de fé. Foi assim que flagramos uma romeira no pátio da Igreja do Socorro, 

diante do túmulo do padre Cícero, no dia do aniversário natalício desse patriarca, com a 

referida devota oferecendo-lhe um ramalhete de flores e exclamando em alta voz: “Estas 

flores é para o senhor, meu padim, parabéns pelo seu dia!”. Essa atitude poderia ser 

despercebida se desconsiderássemos a forte relação estabelecida entre devoto e o 

intercessor padre Cícero, relação esta que desmistifica o território entre vida e morte, 

céu e terra.  
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Quarto Capítulo 

 

Do púlpito para a bancada: a voz da ortodoxia dirigida 

aos romeiros no mercado religioso de Juazeiro do Norte. 

“Ai, palavras, ai palavras,  

que estranha potência, a vossa! 

Ai, palavras, ai palavras, 

sois o vento, ides ao vento, 

e, em tão rápida existência, 

tudo se forma e transforma!” 

(Cecília Meireles in Romanceiro da Inconfidência). 

 

 

4. O efeito interativo da voz na celebração eucarística 

 

   

 Os sinos badalam na Capela do Socorro e na Basílica de Nossa Senhora das 

Dores em Juazeiro do Norte. É tempo de romaria. Missa de duas em duas horas tanto 

nessas igrejas como na Colina do Horto. Os fiéis se dividem, espalham-se; muitas vezes 

assistem a duas missas seguidas. O importante é participar daquele espaço sagrado; 

viver cada segundo, sugando bênçãos pra si e para os seus. 

Ao acomodarem-se nos bancos, os chapéus são retirados e os corpos começam a 

verter-se para outra forma de oração, guiados pelo ritual oficial. A partir desse instante, 

o espontaneísmo dar lugar a sistemáticas nuances com hora determinada para o canto, a 

oração e para o silêncio. É o mundo da linguagem, da ressonância da voz. Voz que, 

segundo Zumthor, é o lugar simbólico por excelência que estabelecendo uma relação de 

alteridade, “funda a palavra do sujeito” (ZUMTHOR, 2010 p. 97). Considerando que a 

“linguagem é impensável sem a voz”, o autor vai mais além quando nos lembra de que: 

“A voz interpela o sujeito, o constitui nele e imprime a cifra de uma alteridade. Para 

aquele que produz o som, ela rompe uma clausura” (ZUMTHOR, 2010, p.15). É essa 

interpelação da qual fala o autor, que o emissor da voz assume a categoria de sujeito e 
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mais ainda, estabelece uma determinada alteridade, ocorrendo assim, um ato que 

transpõe a barreira do mero teor comunicativo, ultrapassado para o interativo em sua 

dinâmica.  Nesse raciocínio, voz e ouvido se encontram, entrelaçam-se, ao mesmo 

tempo em que perdem a dimensão extensiva do efeito social daí produzido. Claro que, a 

intenção de Zumthor (2010) é mais restrita à questão da poesia oral, da literatura. No 

entanto, podemos tirar proveito de seus estudos para aplicarmos as demais situações em 

que a linguagem assume seu posto maior, sem pretendermos simplificar uma discussão 

epistemológica certamente complexa. 

Mas essa voz, essa palavra e essa linguagem não podem ser concebidas 

desencarnadas da sua gênese social. Daí que o discurso aqui está inserido numa 

conjuntura, conforme Bourdieu (2008) assim o atesta. Por isso que tanto recorreremos a 

esse autor na busca de traçar diálogos entre o discurso religioso em Juazeiro do Norte-

CE e as implicações do mercado linguístico que ora o constitui. Admitindo não existir 

palavra neutra, esse autor assegura que toda fala é produzida para e pelo mercado ao 

qual ela deve sua existência e suas propriedades mais específicas. Não há como 

dissociar o discurso da relação com o mercado no qual está inserido, é aí que reside o 

valor desse discurso, por estabelecer nova relação na formação de preços, assim 

Bourdieu reforça que “o valor do discurso implica na relação com o mercado por 

depender da relação de forças”. (BOURDIEU, 2008, p.64). É no mercado que evidencia 

o valor da competência linguística dos interlocutores, capacidade de impor os critérios 

de apreciação mais favoráveis a seus produtos.  
 Bourdieu afirma que a palavra só existe “imersa em situações” num contexto de 

mercado linguístico. Nesse mercado, não existe a palavra pura ou invariável, mas a 

mercê dos sentidos dados pelos produtos e seus respectivos receptores, ou como bem 

esclarece: 

 “os diversos sentidos de uma palavra se definem na relação entre o núcleo 

invariável e a lógica específica dos diferentes mercados [...]. Toda fala é 

produzida para e pelo mercado ao qual ela deve sua existência e suas 

propriedades mais específicas”. (BOURDIEU, 2008, p.26 e 53). 

 

 

 Nessa perspectiva, as nossas observações serão, de algum modo, referendadas 

nesse contexto de mercado, observando o campo de força que dele e nele se constitui.  
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 Sentemo-nos, também, meu prezado senhor e prezada senhora, nesse pouco 

espaço da bancada, juntemo-nos a esses atores que se individualizam ainda que na 

celebração coletiva. Entremos no território do discurso religioso para ouvir os 

narradores do divino nesse mercado linguístico.  

A missa começou! Fiquemos silenciosos, nunca silenciados como bem nos alerta 

Freire (1999). Vamos percebendo que para a religião católica a culminância da oração 

dar-se no momento da missa, espaço do denominado “mercado unificado” no sentido 

que lhe confere Bourdieu, (2008), ou seja, integração de uma mesma comunidade 

linguística, em que se constitui a dominação do discurso por meio da língua oficial e 

mais precisamente, na singularidade da missa católica, a imposição dos dogmas e 

doutrinas que legitimam a instituição religiosa. 

Nesse sentido, o ponto de encontro dos romeiros e o ápice da religião católica é 

exatamente a celebração eucarística, comumente chamada de missa. “Uma celebração 

eucarística extremamente elaborada do ponto de vista litúrgico. Sua estrutura é a 

seguinte: antemissa, oblação, consagração, comunhão e pós-missa” (JUNG, 2011, p.12-

13). 

 Fundamentada em várias passagens bíblicas, mais precisamente em 1 Cor 11,23-

26, em que São Paulo traz à memória a passagem da última ceia de Jesus com seus 

apóstolos, a Celebração Eucarística, segundo o catolicismo, foi  instituída nas palavras 

de Jesus “fazei isto em minha memória”. Assim, a comunidade católica acredita que 

Cristo está realmente presente tanto na assembleia reunida em seu nome como na 

pessoa do ministro, na sua palavra, e também, de modo substancial e permanente, sob as 

espécies eucarísticas. 

 Basicamente a missa consta de duas partes, a saber: a liturgia da palavra e a 

liturgia eucarística, respectivamente a mesa da Palavra e a mesa do Pão. Ambas com 

um grande e igual valor litúrgico o que requer respeito e veneração por parte da 

assembleia. O Missal Romano, aprovado em 3 de abril de 1969 e elaborado segundo os 

decretos do Concílio Vaticano II,  é o livro chave para orientação e seguimento de toda 

Igreja no que diz respeito ao ritual celebrativo da missa, devendo assim, todos os bispos 

e presbíteros seguir rigorosamente as orientações, fazendo algumas modificações que 

não afetem a composição. Com isto, a Igreja consegue padronizar os rituais litúrgicos, 
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de forma que em qualquer igreja católica, em qualquer lugar do mundo, comunga da 

mesma celebração. É ainda, nesse Missal que estão divididas e explicadas as diversas 

partes da Missa, ou seja, o detalhamento das duas citadas partes. 

 Dessa forma, têm-se os Ritos Iniciais, constituídos pela Liturgia da Palavra 

composta da entrada, saudação, ato penitencial, Kyrie, Glória e coleta. Seria a 

“antemissa” afirmada por Yung (2011). A entrada é como uma acolhida aos presentes e 

apresentação dos celebrantes e ministros. Geralmente, alternado com cânticos 

apropriados para esse fim. 

Como a nossa finalidade será a de averiguar o discurso clerical aos romeiros do 

padre Cícero, associando-o ao discurso das cartas por esses mesmos devotos, não 

poderíamos desvincular a análise das pregações da análise dessas partes que compõem a 

missa, por conta da natural imbricação desses constituintes na celebração. E ainda, 

considerando que o discurso ali proferido não pode ser dissociado de todos os outros 

elementos externos que os compõem, optamos para melhor organizar a nossa exposição, 

em analisar os dados, seguindo a mesma divisão da missa, ou seja, a cada parte, 

acrescentaremos a análise dos dados referentes até a questão da homilia propriamente 

dita. Comecemos assim, pela primeira parte que é a “entrada”, vendo como se dá esse 

ritual no contexto das romarias em Juazeiro do Norte-CE. 

 A missa começa sempre com um leitor leigo, mas devidamente paramentado, 

conforme as cores dos tempos litúrgicos e faz-se um comentário inicial. A seguir, vem-

se o canto de entrada em que simultânea e ritualmente entram os ministros que 

comporão a celebração: leitores, diáconos, padres e por fim o celebrante. Bom ressaltar 

que o celebrante se posiciona por último, numa analogia do pastor que vem sempre atrás 

do rebanho por ele guiado.  

Nesse momento, o altar já está devidamente preparado para a oficialidade do 

rito. São esses componentes não linguísticos, como vestimentas oficiais, os atributos 

institucionais, que segundo Bourdieu (2008) também legitimam o discurso e o seu 

locutor. Daí a nossa insistência em frisar tais aspectos.  

 Nas missas de romaria em Juazeiro de Norte, a acolhida tem um tom especial, 

pois é nessa hora que os romeiros são citados, uma vez que nas pregações analisadas é 

de praxe esse tipo de acolhida. Como, nesta pesquisa, priorizamos a observação nas 
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missas específicas de romarias e de padre Cícero é muito interessante observarmos a 

diferença entre as duas celebrações. O cenário da primeira é sempre tomado por chapéu 

de palhas, símbolo romeiro; na segunda celebração, porém, os chapéus ficam mais 

raros, nunca inexistentes, assim há um maior ecletismo nesse sentido. É essa a nossa 

primeira impressão quando vamos à missa. Outra é a condição da bancada. Nas missas 

do dia 20, geralmente celebrada na Igreja do Socorro, lugar onde padre Cícero foi 

sepultado, as referidas celebrações são campais, durante as quais os fiéis ficam todo 

tempo em pé, às vezes em pleno sol, embora, seja por volta das 6 horas da manhã. As 

demais missas em tempo de romaria, por exemplo, são realizadas em várias igrejas e em 

vários horários, conforme já dissemos, mas contando com os fiéis sentados.      

 Enfocaremos, em primeiro lugar, a parte da missa, denominada “entrada” ou 

“acolhida” e, a partir das homilias proferidas, já tecermos as nossas observações nesse 

sentido.  

 

4.1. Ritos iniciais da Missa  

 

 Das pregações ouvidas e transcritas nesta pesquisa, observamos que há um dado 

comum na maioria que é a abertura constar sempre de uma acolhida, saudando os 

presentes. Como a celebração litúrgica é uma cerimônia da Igreja oficial, seguem-se, 

dessa forma, alguns ritos protocolares, próprios desse gênero, de modo que, conforme 

os ditames de qualquer cerimonial, religioso ou não, a saudação das autoridades 

obedece à ordem decrescente, ou seja, menciona-se a maior autoridade e prossegue-se 

até a menor.  Nas missas presenciadas por nós, durante a pesquisa, observamos que 

muitos celebrantes não seguem esse ritual à risca. Durante as celebrações do dia 20, por 

exemplo, foi verificável, em quase todas as missas, a presença do prefeito da cidade, de 

forma que um determinado celebrante assim se pronunciou: 

 

“Amados romeiros e romeiras, vindo de diversos estados e cidades do 

Nordeste brasileiro, querido povo do Juazeiro, autoridades dessa cidade em 

festa pelo seu primeiro centenário de emancipação política; prezados 

sacerdotes, diáconos, amigos telespectadores e radiouvintes”. 
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(Pregação nº 10. Proferida em 20/07/2011). 

  

Conforme vamos observando no discurso acima, há uma inversão proposital na 

ordem das autoridades, como se o locutor supervalorizasse a presença do romeiro, ainda 

que numa missa onde Estado e Igreja se coadunem no ensejo do centenário da cidade, 

dessa feita, a saudação nesse contexto, passa a adquirir um teor de acolhida, própria das 

celebrações religiosas.  O romeiro é assim, afinal, o protagonizador da razão de ser do 

Juazeiro. 

 Em outra pregação, porém, o sacerdote já saúda os presentes de outra forma: 

“Queridos sacerdotes aqui presentes, irmãos e irmãs, queridos romeiros do padre Cícero 

e da Mãe das Dores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!” (Pregação nº 05. 

Proferida em 20/09/2011). Nessa acolhida, nota-se que os romeiros já se posicionam em 

outro grau hierárquico em relação às autoridades eclesiais presentes. No entanto, só o 

fato de serem citados sinaliza a inserção desses sujeitos no referido evento religioso. 

 Ainda insistindo nessa primeira parte da missa, há outra saudação a ser 

considerada. Vejamos: 

 

Querido povo de Deus de Juazeiro do Norte, queridos paroquianos de Nossa 

Senhora das Dores, queridos irmãos no sacerdócio, padre João Claudio, 

demais sacerdotes e telespectadores. Povo de Deus, romeiro, romeiras, 

devotos do padre Cícero e da Mãe das Dores. [...]. 

 (Pregação nº 04. Proferida em 20/10/2012). 

 

 

 Nessa pregação, a despeito da acolhida e da hierarquia já citada, tem-se um dado 

novo de relevante observação. Seria a distinção clara entre romeiros e devotos do padre 

Cícero. Esse aspecto já foi mencionado no capítulo anterior, mas vale aqui retomar um 

dado que em Juazeiro, devotos são, por assim dizer, todos que acreditam e seguem os 

ensinamentos do padre Cícero, enquanto que o termo romeiros já se refere aos devotos 

que vêm em peregrinação para Juazeiro. Daí a distinção feita pelo sacerdote. Outro 

ponto destacável é o termo: “queridos” que de adjetivo se constitui um usual pronome 
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de tratamento referente ao romeiro, ou seja, na maioria dos discursos, os celebrantes 

presentes fazem uso desse recurso. O que também pode ser considerado como uma 

forma de acolhida ou até mesmo um mero termo com simples função fática. 

 É ainda nessa entrada que o celebrante saúda os padres presentes, no caso, o 

padre João Claudio, representando os padres denominados padres romeiros; são os que 

vêm ao Juazeiro à frente das caravanas. Muitas vezes, em tempo de romaria, são esses 

padres que ajudam nas celebrações das missas, desafogando os demais, por conta da 

demanda existente nesse tempo.  

Segundo o padre Joaquim, atual pároco da Igreja do Socorro, durante as 

romarias tem-se um calendário das missas com os respectivos padres diocesanos, no 

entanto, sempre é deixado um espaço para os padres que vêm nas caravanas celebrarem. 

Esses fazem questão de participarem das celebrações. Também nas cartas analisadas, os 

romeiros fazem menção a esses padres que instigam as romarias e solicitam que quem 

não pode ir, escreva cartas para o padre Cícero. Essas caravanas, na maioria das vezes, 

trazem faixas que ficam expostas pelos mesmos durante toda a celebração. Num desses 

momentos, o celebrante chega até ler os dizeres das referidas faixas como forma de 

acolher tais visitantes. 

 Essas são as primeiras brechas concedidas pelo rito oficial litúrgico para 

estabelecer e manter elos com a bancada dos fiéis. No decorrer da celebração, surgirão 

outros ínfimos espaços laicais, mas de grande relevância na análise dos dados desta 

pesquisa ao se propor investigar a relação entre altar e povo mediados pelo culto 

religioso católico. 

 Ainda nessa parte introdutória, vem-se o denominado “Ato Penitencial”, instante 

de confissão coletiva mediada por pedido de perdão e concluída com a absolvição dada 

pelo sacerdote. É um momento de interiorização pessoal, ainda que muito breve, 

chegando ao ponto de mecanizar-se, uma vez, que o espaço de tempo é bastante ínfimo 

para se pensar nos pecados, sentir-se arrependido, bem como firmar propostas de 

mudanças.  

Também, logo a seguir, introduz-se outra etapa que é “o Glória” em que se 

glorifica a Deus por ter atendido na anterior súplica de ser perdoado. Conclamada com a 

voz do sacerdote que diz: “na certeza de sermos perdoados... entoemos o cântico de 
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Glória”, toda a assembleia entoa o referido canto com palmas e alegria. Segundo o 

Missal Romano, o Glória é um hino bastante antigo pelo qual a Igreja glorifica e  faz 

súplicas a Deus Pai. Quando não é cantado, é recitado por todos, juntos ou 

alternadamente. É nesse momento, também, que os romeiros levantam os chapéus e 

passam a seguir o canto, repetindo os refrãos. 

 Desconfiamos de que esse momento do Glória pode atenuar ou até relativizar o 

anterior, de modo que aquele pecado já não mais incomoda em favor da confiança da 

misericórdia divina. Talvez isso se justifique também, porque nas cartas analisadas 

quase não detectamos esse discurso penitencial, conforme já afirmamos no capítulo 

anterior. Não é verificável uma inquietação na infração dos preceitos católicos, por isso 

esse tipo de rogo ao padre Cícero, quase não foi identificado. 

 Outro momento do exórdio é a coleta, a verdadeira súplica a Deus em que o 

sacerdote convoca toda a assembleia a expor interiormente os seus pedidos, citando 

somente os nomes das missas encomendadas em ação de graças ou para os fiéis 

defuntos. É um breve momento de silêncio, muitas vezes interrompido por alguns 

pedidos feitos em voz alta que geralmente discorre sobre alguma intenção de interesse 

da própria Igreja. Os pedidos da bancada propriamente dita não são assim enfatizados, 

Esses últimos são previamente depositados em um cesto pelos próprios devotos e 

romeiros. Observamos, entretanto, que em nenhum momento da missa esses pedidos do 

cesto são retomados. Geralmente ficam à parte como se nada os vinculassem à 

celebração comunitária. 

 

4.2.   Liturgia da Palavra 

 

 Prossegue-se agora para a denominada liturgia da palavra, constituída pelas 

leituras da Sagrada Escritura, cânticos, homilias, a profissão de fé e a oração universal 

dos fiéis. A missão de proferir as leituras não é considerada, segundo o Missal Romano, 

como função presidencial, mas ministerial, por isso, que os leigos assim pode fazer as 

primeiras leituras - passagens retiradas do Antigo e Novo Testamento -, ressalve-se a 
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leitura do Evangelho que deve ser proclamado por um diácono. Por via de regra, o 

sacerdote ou diácono que ler o Evangelho não é o mesmo que faz a homilia. 

 Falando em diácono, é importante aqui ressaltar a função deste no contexto 

clerical. No capítulo III da Lumen Gentium da Constituição Dogmática do Concílio 

Ecumênico Vaticano II, no qual se encontra as diretrizes da formação e atribuição da 

hierarquia  da Igreja, dentre dessas funções destaca-se a do diácono, considerado pelo 

referido documento como “hierarquia inferior” ordenados não para o sacerdócio, mas 

para o ministério. Dessas atribuições o documento assim se pronuncia: 

 

“Pertence ao diácono, conforme as determinações da autoridade competente, 

administrar o batismo solene, conservar e distribuir a eucaristia, assistir em 

nome da igreja aos matrimônios e abençoá-los, levar o viático aos 

moribundos, ler a Sagrada Escritura aos fiéis, instruir e exortar o povo, 

presidir ao culto e à oração dos fiéis, instruir e exortar o povo, administrar os 

sacramentais e presidir os ritos dos funerais e da sepultura.” (Conc.Vat.II. 

Const.sobre a Igreja nº 31). 

  

 

 Nas missas do padre Cícero em Juazeiro do Norte, é bastante frequente a 

participação do diácono permanente na proclamação do Evangelho. O que denota uma 

abertura, ainda que restrita, para a inserção dos leigos nos rituais oficiais. No entanto, 

não cabe a ele o direito da voz, o ato de ler é apenas o de reproduzir o discurso pronto 

de outros narradores de Deus em situações oficiais. No entanto, a função destinada a 

esse ministro, já o diferencia dos demais da assembleia. Por outro lado, essa função é 

quase nada se comparada com a força interativa da voz, se levarmos em conta que o ato 

de ler apenas o de emitir um palavra oral, palavra essa que perde um pouco de sua força 

antropológica quando emitida, mas não produzida pelo mesmo que a ler, ainda que esse 

concorde com o lido. Mesmo que a passividade daí não transcorra tão plenamente, fica a 

desejar, uma vez que a autoridade que no momento compete ao leitor, não provém dele, 

mas do texto como tal, uma vez que “a presença do livro, elemento fixo, freia o 

movimento dramático, introduzindo nele as conotações originais.” (ZUMTHOR, 2001, 

p.19). Assim, esse porta-voz tem sua “procuração” restringida, limitada, é desprovido da 

ordem e do direito do poder pleno da palavra, diferente do sacerdote que “recebe o 

direito de falar e de agir em nome do grupo, de se „tomar pelo grupo‟ que ele encarna, 
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de se identificar com a função à qual ele „se entrega de corpo e alma‟, dando assim um 

corpo biológico...” (BOURDIEU, 2008, p.83). 

 

4.3. Homilia: A autoridade teofânica no discurso religioso 

 

 Seguidas as leituras, passa-se para o momento da homilia, ponto de nossa maior 

investigação. Mas antes que adentremos nesse campo vasto, vejamos os aproximativos 

conceitos e características do discurso religioso. 

 O discurso religioso foi sempre uma forma de se ter e manter contato com Deus, 

garantindo a sua existência desde os tempos primitivos até os dias atuais, ainda que com 

suas reformulações. Das teofanias de um Deus que fala ao seu povo desde Abraão até a 

materialização do discurso, do Deus feito carne, concretizado na pessoa de Jesus Cristo, 

dando prosseguimento aos seus seguidores de ontem e de hoje, o discurso foi a mola 

mestra, tanto da continuidade das doutrinas como também da rebeldia dos que ouviram 

e o interpretaram transgressivamente. Assim, podemos assegurar que os agregados, 

envolvidos nas Igrejas e os que se rebelaram com as mesmas agem assim, por 

consequência da recepção e daí da adesão ou não do discurso religioso difundido. 

 Nos dias de hoje, as Ciências Sociais bem como a Análise do Discurso vem 

dando importância e primazia a esse tipo de discurso que, no seu conjunto, representa 

uma esfera social por assim dizer.  

 Alves (1992, p.12) atenta que o discurso religioso paira no mundo ainda que de 

forma sutil e até invisível e muitas vezes metamorfoseado nas “promessas terapêuticas 

de paz, harmonia” e se ampliam no discurso político, psicanalítico, econômicos, ou seja, 

as mesmas perguntas religiosas do passado são travestidas hoje nos símbolos 

secularizados. E apresenta o discurso religioso como o papel de dar um novo sentido à 

existência, de tal forma que a religião passa a ser uma extensão do próprio ser humano. 

Assim, segundo o autor, não se pode admitir o postulado dos empiristas / positivistas 

que apresentavam esse tipo de discurso como destituído de sentido por seu caráter 

imaginário e por estar desprovido de toda lógica racional e afirma com veemência que a 
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religião não pode ser exorcizada pela crítica epistemológica, uma vez que o discurso 

religioso contém “algo mais que a ausência de sentido” (ALVES,1992, p.86). 

 Desta feita, o discurso religioso não se limita apenas no ato da emissão da fala 

do orador num contexto religioso. Nas romarias em Juazeiro do Norte, esse discurso é 

apresentado sob diferentes perspectivas, nas diversas formas como os fiéis manifestam a 

sua religiosidade, nas representações do mito do padre Cícero, no vestir-se, no cantar; 

no portar-se diante dos ritos religiosos, bem como nos relatos dos milagres. Enfim, em 

todas as idiossincrasias que corroboram para esse evento, por assim dizer, muitas vezes, 

reproduzindo atos e falas do discurso oficial. Deter-nos-emos, no entanto, no discurso 

propriamente dito, quando em plena ação através da pregação religiosa voltada para os 

romeiros do padre Cícero. 

 Poderíamos nos perguntar o que basicamente pode caracterizar o discurso 

religioso e reportarmos a Orlandi (2011, p.240) ao afirmar que se trata de um discurso 

no qual quem fala é próprio Deus. O padre, o pastor, nesse caso, é um mero 

representante dessa voz suprema. Dentro dessa perspectiva, o discurso religioso situa-se 

na tipologia do discurso autoritário, tendo como parâmetro a “não-reversibilidade” , 

uma vez que, na situação interativa, os papéis do locutor e dos ouvintes estão pré-

estabelecidos e rigidamente situados no lugar de quem fala e no lugar de quem ouve. Na 

relação comunicativa de âmbito religiosa, o representante que se apropria da voz de 

Deus, acaba exercendo um papel secundário; sua voz se apaga para dar lugar à voz do 

representado. É o que Orlandi (2011, p.244) denomina de “mistificação”, ou seja, a 

subjunção de uma voz pela outra. Ou “como se” Deus falasse, havendo dessa forma, 

uma “relação simbólica”. 

 Em nosso corpus, deparamos com várias pregações que reafirmam o postulado 

acima, uma verdadeira relação simbólica no discurso do sacerdote em que se mostra, 

mostrando o outro. Como nas missas, a liturgia é composta tanto de outros textos 

bíblicos como do próprio evangelho, há uma jogo polifônico nesse sentido, em que não 

só explicitamente Deus fala, mas os seus narradores também assim o fazem. É na 

narração que “Deus aparece ao mesmo tempo como fonte de toda a inspiração e como 

ponto de vista individual, como objeto e como sujeito” (STERNBERG, 2001, p.185). Se 

para o narrador bíblico já é um desafio de falar desse Deus quão é mais complicado para 

o sacerdote que tem de narrar a voz de Deus e a voz de outros que falaram desse mesmo 
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Deus, daí o desafio que segundo Sternberg (2001) aponta nesse locutor para ser senhor, 

sendo ao mesmo tempo súdito, ou ainda falar do outro sem deixar de tornar-se uma voz 

desencarnada. Vejamos como se dá essa trama interlocutiva, através de um trecho de 

uma pregação proferida em dezembro, época em que a Igreja celebra o advento, o 

prenúncio das festas natalinas: 

 

[...] As leituras que nós escutamos hoje na liturgia da palavra, ela nos fala, 

justamente sobre isso: sobre a presença de Deus na presença de seu povo; a 

manifestação dos sinais da bondade desse Deus. Na generosidade dessa 

presença viva em nossa história. A palavra define Deus como sendo fiel. 

Deus é verdadeiramente fiel ao revelar-se ao povo. Deus comunica um tempo 

novo: prometeu e cumpriu que mandaria um salvador para nos libertar, para 

nos trazer esperança; para estabelecer um projeto de vida marcado pela 

justiça e pela fraternidade [...]. 

(Pregação nº 3. Proferida m 20/12/2012). 

 

 Conforme vamos percebendo, o discurso do padre está respaldado nas leituras 

bíblicas, como só coubesse ao locutor progredir com a discussão detendo-se a ratificar 

as escrituras na asserção que Deus é fiel. O seu discurso não é uma afirmação, mas uma 

confirmação de outro discurso pronto. A tarefa do locutor, nesse caso, reside apenas em 

legitimar o dito e convencer a bancada da mesma ideia.  

Como, enquanto pesquisadores, não estávamos apenas ouvindo a referida 

pregação, mas estávamos presente no momento de sua enunciação é que constatamos 

um precário  habitus linguístico por parte desse orador. A impressão que se tinha é que 

nem o próprio acreditava nas palavras evocadas.  A falta de ânimo e de outros recursos 

argumentativos acabava gerando cansaço e desinteresse em ouvir o referido pastor.   

 São discursos que, a nosso ver, quase não ultrapassam a imanência bíblica e 

quando assim o fazem, é muito insignificante, com breves menções às vivências 

cotidianas dos fiéis. Como no trecho abaixo: 

[...] Neste tempo de preparação para o Natal, peçamos ao Senhor que nos 

faça mais atenciosos a fim de percebermos a sua vontade em nossa vida. 

Quanto bem Deus fez à humanidade por meio de Maria? Mas, quanto bem 

Deus quer fazer ainda por meio de vocês e eu? Deixemos o Senhor curar os 

nossos corações tão egoístas, tão apegáveis às coisas perecíveis [...]. 

(Pregação nº12. Proferida em 20/12/2012). 
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 Vejamos que nesse instante de sua fala, o orador tentou ultrapassar o discurso 

bíblico para a aplicação diária. Tentou, porque apesar de sua pretensão, ainda ficou 

preso a uma determinada subjetividade, ao solicitar que devemos deixar o “Senhor nos 

curar das coisas perecíveis”. É como se essa ação fosse assim tão fácil que num toque 

rápido esse desapego acontecesse. Daí que exigiria do orador, mais elementos 

argumentativos, inclusive dizendo “como” isso poderia ocorrer. 

 Assim é que para Orlandi (2011, p.245) no discurso religioso a voz é regulada 

pelo texto sagrado, daí a autora ressaltar a ausência da autonomia, uma vez que o 

“representante da voz de Deus não pode modificá-la de forma alguma” (grifo nosso). 

Por isso o caráter assimétrico desse tipo de discurso. 

  A autora progride em seus postulados ao apresentar a assimetria como outra 

característica do discurso religioso, um desnivelamento na relação locutor e ouvinte, por 

o primeiro representar o plano espiritual, enquanto o segundo pertencer ao plano 

temporal, ratificando mais ainda o caráter da não-reversibilidade. Essas duas dimensões 

aplicam-se, também, segundo a autora, na relação com o sagrado através dos agentes 

representantes desses planos. Dessa feita, no plano temporal a relação se dá pela alta 

hierarquia clerical: Papa, bispos e padres; na ordem espiritual, tem-se os mediadores 

como Nossa Senhora e os demais santos. Deus, por sua vez, não sendo representante, 

nem mediador, assume uma especial posição por ser o supremo, o absoluto. 

 Acatamos, com restrição, essa posição da autora, ao mesmo tempo em que 

propomos uma relativização dessa falta de autonomia do locutor, considerando que a 

construção do dizer do locutor não se reduz apenas à matéria ou ao conteúdo desse 

dizer, mais nas diferentes abordagens de como esse dizer é direcionado à plateia. 

Entendemos que se está em jogo, na prática discursiva, não é apenas “o que se fala”, 

mas o “como se fala”, daí não aderirmos à ideia proposta pela autora em anular 

totalmente a ação subjetiva do locutor, restando a este apenas o papel de mero canal 

discursivo, incapaz de mudar o estatuto jurídico do seu dizer. 

  Nessa linha de raciocínio, igualmente é contestável a questão da assimetria na 

relação locutor e ouvinte no discurso religioso. Defendemos que o ouvinte não é tão 

passivo como atesta Orlandi (2011). Claro que a contestação desse ouvinte não reside 

em questionar o teor do discurso, afinal quem ousaria de rebelar-se contra a voz da 
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supremacia celeste? No entanto, esse ouvinte pode questionar a forma desta mensagem, 

atentar, por exemplo, para os recursos argumentativos utilizados pelos representantes da 

voz divina e desse modo, aderir ou não àquele discurso. Já é fato a constatação dos fiéis 

avaliarem as homilias de seus padres e pastores a ponto de trocarem de religião ou no 

mínimo de cultos ou paróquias, e ainda, evidenciarem a sua preferência por um ou outro 

representante divino. 

 Nas romarias de Juazeiro do Norte, por exemplo, é bastante comum 

presenciarmos grupo de romeiros esperarem que uma missa termine e só depois assistir 

a próxima por conta do sacerdote que irá presidir a mesma. Esse fato é também 

constatado na escolha dos confessores. Já tivemos a oportunidade de ver romeiros mais 

veteranos indicarem qual o melhor confessor para os recentemente chegados. 

Vale ressaltar que essa observação não invalida a defesa da assimetria defendida 

pela autora, inclusive no que diz respeito aos distintos e demarcados papéis do 

representante e do representado, apenas fica a sugestão para um novo olhar para o 

redimensionamento da referida concepção. 

 Outra pregação ilustra e confirma à referencialidade bíblica que estamos 

defendendo quando o celebrante assim se expressa: 

 

[...] A primeira leitura, tirada do livro de Apocalipse de São João Apóstolo. O 

livro cheio de símbolos que muitas vezes não tem uma explicação, mas são 

símbolos que falam da realidade de Deus que age na vida de seu povo. E esse 

Deus é fiel, é fiel no seu amor. A palavra de Deus é eterna, é para sempre e 

aqueles e aquelas que dão testemunho dessa fidelidade de Deus e da sua 

palavra são também chamados a serem vitoriosos com Deus por causa de seu 

testemunho à verdade [...]. 

(Pregação nº 09. Proferida em 20/11/2010). 

 

 

Novamente podemos ver a imanência bíblica desse discurso e uma leve tentativa 

de transcendência, mas como a outra pregação, também não há clareza de como essa 

realidade, ou para sermos mais precisos, esse testemunho para a consequente vitória 

pode ser alcançada. 
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Observando as pregações que temos em mãos, há uns que dão um passo a mais 

do umbigo teológico, entretanto, é válido considerar que esse “avanço” é dado para o 

próprio interesse eclesial. Ou para sermos mais claros, em se tratando de considerar o 

contexto atual pelo qual os fiéis estão vivenciando, esse contexto é sempre referendado 

e associado ao momento litúrgico. O discurso, assim, sai da esfera bíblica, mas não tão 

ousadamente, porque volta ao ciclo eminentemente religioso, onde se menciona as 

datas, mas só a do calendário litúrgico como Natal, Semana Santa; mês missionário ou 

Bíblico ou festa do padroeiro, os chamados tempos fortes. Vejamos o trecho dessa 

homilia que ilustra essa posição: 

 

[...] Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo forte da Igreja 

Católica, Apostólica Romana que é a celebração da Páscoa do Senhor. Claro, 

que, não somente os católicos romanos, mas todos os cristãos celebram com 

alegria a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, este filho de Deus que 

nós agradecemos muito pela sua vitória sobre a morte. É tempo de dar-vos 

graças a Deus, mas do que pedir, mas dar graças por Deus ter nos enviado o 

seu filho para nos salvar [...]. 

(Pregação nº 02. Proferida em 2011). 

 

Notemos que o pregador conclama a assembleia a voltar-se para a comemoração 

da própria Igreja. Em todo o discurso, há uma priorização em ressaltar o contexto 

religioso, com isso, não estamos atestando que em nenhum momento o locutor não faz 

menção às realidades que o circunda, mas o faz a timidamente, senão, vejamos a 

continuidade do mesmo discurso anterior: 

 

[...] Meus irmãos, a ressurreição de Jesus, que estamos celebrando, nos 

ensina a entender os planos de Deus. Quando algo na vida nos parecer 

contrário, não voltemos contra Deus. É nele que nós habitamos e com Ele 

queremos sempre caminhar; é para Ele que haveremos de ir. Precisamos crer 

fazer para vermos acontecer em nosso meio o projeto de amor que Deus tem 

para nós.  Digo isto, meus irmãos, em comunhão com o Evangelho, este nos 

ensina, a partir da atitude de Jesus para com o povo sedento, faminto. 

Faminto da palavra de Deus e do pão material [...]. 

(Pregação nº 02. Proferida em 2011). 
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 A partir desse trecho, vamos observando que há uma vaga intenção de se 

associar a leitura bíblica com os reveses existenciais e a superação desses na figuração 

da ressureição de Cristo, exemplo de passagem da dor para a vitória. No entanto, essa 

associação dar-se tão brevemente que acaba despercebido pelos ouvintes; o que obteria 

outro efeito, caso o celebrante detalhasse mais essa situação citada por ele, das 

adversidades humanas. Uma vez que todos ali passam ou passaram por uma experiência 

desse gênero e muitas vezes estão ali, à procura de uma resposta às suas provações 

diárias. Infelizmente, o celebrante muda de tópico, desconsiderando a necessidade de 

seus ouvintes.   

A seguir, o celebrante prossegue, ressaltando a preocupação de Cristo para com 

os famintos, mas restringido a simples ilustração. Outra oportunidade, não aproveitada 

pelo locutor, quando daí poderia emergir toda uma discussão em torno da solidariedade, 

do fim do egoísmo e individualismo, marca tão definida na pós-modernidade. Assim, 

perdeu-se a chance de formar esses fiéis emocional e socialmente.  

A referida homilia ultrapassa a imanência bíblica, no entanto, restringe-se aos 

interesses próprios da igreja e não ao interesse da bancada. Mais um motivo para que 

esses fiéis acabem encontrando outra saída, que neste caso, seria o recurso de escrever 

cartas, porque por este intermédio tem-se a oportunidade de se falar o que deve e precisa 

ser falado, o que no momento da missa não se tem esse espaço. 

 Prossigamos, então, ainda com esses discursos que são mais de interesse próprio 

da Igreja em si do que do povo que fiel e ordeiramente a ouve. É aí que encontramos 

outra pregação que ressalta mais o momento da própria Igreja do que das instâncias que 

demandam as necessidades da bancada: 

 

[...] Hoje, 20 de outubro, celebramos os 97 anos desta Diocese. A diocese do 

padre Cícero e amada por ele, com amor LEAL! SINCERO E 

DESINTERESSADO! (Voz alta). (palmas). Deve assim ser amada, a 

Diocese, por todos nós que dela fazemos parte. Nas 49 paróquias que a 

compõem; nos seus 32 municípios que a integram, inclusive Juazeiro do 

Norte, Diocese de Crato [...]. 

(Pregação nº 01. Proferida em 20/10/2011). 
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Ainda nesse recorte, há uma referência válida no que concerne ao discurso 

dirigido aos romeiros e demais devotos. Justamente quando o pregador aproveita o 

ensejo do aniversário da diocese para solicitar a todos o amor à referida instituição. Esse 

apelo pode passar despercebido pelos que desconhecem o contexto vivenciado nesses 

últimos meses da série de denúncias contra a diocese de Crato e mais diretamente 

envolvendo o nome do bispo diocesano, devido a uma polêmica em torno da venda de 

casas da diocese e até por acusações de estelionato. As investigações foram abertas 

depois que o bispo foi acusado de ter continuado a cobrar aluguéis das casas de 

prioridade da diocese, mesmo depois de elas terem sido vendidas. Outra acusação era de 

que a venda dos imóveis ocorreu sem que os moradores tivessem a opção de compra. 

Por sua vez, o bispo se defende das denúncias que têm sido feitas ao seu respeito, ao 

ressaltar que existe uma campanha midiática e com acusações repetitivas, mas que o 

caso já está superado. 

Entretanto, depois de seis meses de investigações, a Polícia Civil concluiu que o 

Bispo de Crato é inocente das acusações de estelionato que lhe foram feitas.  

É ainda nesse contexto em que encontramos outro discurso em que se faz 

referência a essa questão, ainda que de forma velada: 

 

[...] A primeira leitura fala de que somos todos chamados a dar testemunho 

de Jesus Cristo. As testemunhas vocês sabem muito bem quem são. São 

pessoas que dizem o que viram, o que ouviram, provam a verdade dos fatos 

que presenciaram. Garantem a verdade dos fatos que testemunham a justiça. 

Mas, muitas vezes encontram as testemunhas, a dificuldade de serem 

acolhidas, aceitas porque as testemunhas que falam daquilo que vivem, 

daquilo que experimentam. Falam de uma relação pessoal com Jesus. Não 

apenas uma religião simplória, superficial, mas uma religião feita de 

provações da fé e nas provações permanecemos firmes. Pois bem, o mundo 

não aceita esse testemunho da fidelidade à palavra que tem vida eterna e 

perseguem as testemunhas de Cristo. Ouvimos como essas testemunhas 

foram vitimadas pela maldade. Uma besta, como fala o livro de Apocalipse. 

Outras vezes sempre o livro do Apocalipse fala do dragão, ou de uma 

serpente, de uma cobra que devasta o mundo; destrói a vida dos filhos de 

Deus. A maldade, o pecado do mundo quer vencer, mas... Depois de três dias 

e meio que o dragão destruiu a vida das testemunhas fiéis. Essas testemunhas 

retornaram com mais força ainda, a dar o seu testemunho. O testemunho que 

nunca mais poderá ser encobertado pela maldade, pela conivência, pela 

injustiça, pelo pecado do mundo. Depois de três dias e meio, fala o livro de 

apocalipse, estas testemunhas fiéis voltam da grande perseguição. A 

perseguição contra o nome de Cristo, a perseguição contra a igreja de Jesus 

Cristo. A perseguição dos homens e das mulheres que vivem, conforme os 

ditames de uma consciência reta, alicerçada sobre os verdadeiros valores que 
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promovem a dignidade da pessoa humana. Após três dias e meio, a vitória de 

Deus será definitiva, pois a última palavra é de Deus. [...]. 

(Pregação nº 09. Proferida em 20/11/2010). 

 

 

 Se bem atentarmos nessa pregação, podemos também entender essas palavras 

como um recado ao que perseguem a Diocese. É evidente que não podemos atestar isso 

com convicção, mas que o discurso deixa margem para essa outra leitura, não há 

dúvidas.  

Para o romeiro, no entanto, essa perseguição vai adquirindo outra roupagem no 

seu contexto. Assim tanto o pregador como a plateia vão dando significados e mais 

significados a mensagem dos céus. É a pluralidade de leitura, própria do texto bíblico, 

considerando que “toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato 

de que procede de alguém como pelo fato de que se dirige para alguém” 

(VOLOCHÍNOV, 2006, p.117). Daí que a palavra não é propriedade única do locutor 

do ponto de vista sígnico por ser determinada pelas relações sociais. Assim, o termo 

perseguição, no caso da pregação acima, tem suas implicações sígnicas diferentes ao 

diferenciar também os seus interlocutores. Assim, cada um se apropria desses sentidos a 

seu favor, adaptando-os a sua realidade, tanto o locutor quanto o auditório.  

Bourdieu, ao defender a parcialidade ou o efeito ideológico das palavras, admite 

que  não existe uma linguagem neutra, “cada palavra, cada locução ameaça assumir dois 

sentidos antagônicos conforme a maneira que o emissor e o receptor tiveram de 

interpretá-la.”(2008, p.27). Assim, os diversos sentidos não devem entendidos como 

uma mera polissemia fechada em si mesma. 

 Ainda se tratando dessa abordagem, observamos que, ao enfatizar a perseguição, 

o celebrante sempre se coloca como perseguido, como vítima, nunca sendo o 

perseguidor. Como se todos que estivessem ali, inclusive o próprio, não fossem capazes 

de tal artimanha. Se consultarmos os discursos bíblicos, os salmos de Davi, por 

exemplo, também vamos encontrar essa mesma postura. A voz do perseguido é a que 

clama para a misericórdia divina, entretanto, esse é sempre vítima.   

Como estamos fazendo uma correlação entre o conteúdo das cartas dos romeiros 

e as pregações religiosas a eles dirigidas, já foi dito no capítulo anterior, que essa forma 
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de abordagem também é verificada nas cartas, quando os devotos pedem a proteção do 

padre Cícero para livrarem-se dos inimigos: 

 

 

Padrinho padre Cícero, 

 

 Nossos nomes são A.B. O. e J. M. L. Somos advogados na cidade de (menciona a 

cidade). Estamos aproveitando a ida de um prestigioso amigo até a cidade de 

Juazeiro do Norte a fim de conduzir até o seu altar essas nossas manifestações [...]. 

 Pedimos-lhe que nos proteja contra todos os males que existem neste planeta. 

Pedimos-lhe, principalmente, saúde e paz. Rogamos para que o Senhor, junto ao 

Senhor Jesus Cristo, nos mostre sempre o caminho da verdade, nos dando tirocínio 

para a nossa conduta dia-a-dia. Proteja-nos, querido padre Cícero. Rogamos por isso! 

(A.B. e J.M.L. João Pessoa-PB, 1986. Carta nº 183). 

 

 

 A reincidência no pedido de proteção na carta acima é uma amostra desse tipo 

de súplica quase sempre presente nas missivas dos devotos para o padre Cícero. Só que 

esses devotos, na sua maioria, apresentam pouco grau de instrução educacional, o que 

não ocorre na mencionada carta quando os emissores são advogados, inclusive na 

mesma vem anexado o cartão de visita desses profissionais. Mesmo assim, a devoção 

popular ainda lhes é latente a ponto de escrever para o padrinho padre Cícero, com fins 

de que o mesmo os livre dos inimigos. Porém, em nenhum momento, esses escreventes 

pedem as virtudes necessárias para igualmente não serem opressores do seu próximo. 

Nas cartas também eles são vítimas, nunca os atrozes das ações. Por isso constatarmos, 

que o discurso epistolar dos romeiros, por vezes, nada mais é, do que ecos e 

reproduções dos que esses absorvem quando em escuta nas celebrações. 

Como daqui em diante, vamos nos firmar no que diz respeito à pregação, que 

segundo os tratados católicos, seria a parte integrante da ação litúrgica, é necessário que 

se estabeleça, desde já, o que caracteriza esse rito e suas implicações teóricas e práticas 

no contexto religioso. 
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Costa (s/d, p.5-8) em seu trabalho “Curso Introdutório de Homilética” traça uma 

distinção entre homilia e sermão. Segundo o autor, a homilia diz respeito a um método 

de análise na explicação de trechos da escritura, lido durante os cultos; o sermão 

designava “um discurso desenvolvido sobre um tema”. Destaca também que os 

primeiros pregadores cristãos não se utilizavam da retórica clássica, primeiro por essa 

retórica ser usada por falsos mestres para ensinar sofismas, segundo, por seu caráter de 

helenização que poderiam afastar os judeus, alvo de seus ensinamentos, na conversão 

destes ao cristianismo, portanto “qualquer tentativa de discurso que refletisse uma 

retórica grega, poderia proporcionar argumentos para os rabinos, de que o cristianismo 

era um fenômeno desagregador da cultura judaica.”. 

 Contudo, foi em Agostinho na sua obra “De DoctrinaChistiana ” (397-427), que 

se apropriando do modelo da eloquência de Paulo, possibilitou a união entre retórica e 

pregação, insistindo que a pregação tem três propósitos: instruir (docere); Agradar 

(delectare) e Persuadir (flectere). 

 Vale ressaltar a contribuição da Reforma Protestante no Século XVI, a partir de 

Calvino, ao reivindicar a primazia da pregação da Palavra de Deus como marca da 

Igreja, enfatizando o estudo da Palavra, não mais com a simples preocupação filosófica, 

mas priorizando o reavivamento da mensagem de Jesus Cristo, infiltrada no coração e 

nas atitudes humanas. 

 Partindo do princípio teológico de que a pregação religiosa é produto do Espírito 

Santo e como tal deve causar efeitos espirituais nos fiéis, há uma grande discussão em 

torno da qualidade dessas pregações, a ponto de La Bruyére (s/ano p.268), século XVII, 

afirmar que a eloquência profana foi transportada da banca dos advogados para o 

púlpito; e desabafa: ”hoje é preciso saber muito pouco para pregar bem”. Por fim, 

entende que um pregador deveria valer-se de uma verdade única e aprofundá-la ao invés 

de perder-se nas divisões tão rebuscadas.  

 Al Martin (s/ano, p.14) atribui o declínio da pregação nos cultos atuais ao 

próprios pregadores, indicando que “se a palavra que ele prega a outras pessoas, antes 

de tudo não serviu para seu próprio doutrinamento e para sua própria santificação, ele 

não estará capacitado a anunciá-la a outras pessoas”. 
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 Padre Antônio Vieira (1972) no “Sermão da Sexagésima”, ao traçar um 

metasermão, quando se utiliza do sermão para falar do mesmo, encerra uma teoria da 

arte de pregar, ao discorrer criticamente sobre o estilo dos maus pregadores que não 

produzem frutos com os seus sermões. Assim, atenta-nos que: “para uma alma se 

converter por meio de um sermão, há de haver três concursos: há de concorrer o 

pregador com a doutrina, persuadindo, há de concorrer o ouvinte com o entendimento, 

percebendo, há de concorrer Deus com a graça, alumiando.” E enfatiza: “O sermão há 

de ter um só assunto e uma só matéria”. 

 Para efeito de nosso estudo, trataremos os termos homilia, discurso e pregação 

no mesmo campo semântico de forma que tais termos constituirão sinônimos quando 

nos referirmos ao discurso proferido nas celebrações litúrgicas católicas. 

Falemos, então, do que diz a retórica sobre a constituição de um discurso, para 

depois traçarmos alguns diálogos dessa retórica com o discurso religioso e deste com o 

mercado linguístico que ora atua no campo religioso de Juazeiro do Norte. 

Considerada como a arte de bem argumentar, a retórica é aplicável aos discursos 

que requerem a persuasão na sua essência. Persuasão essa, que, segundo Reboul (2004) 

reduz apenas a convencer, e não, necessariamente, levar a fazer. Para se conseguir tal 

intento, a retórica se constitui em basicamente três elementos, o auditório, a tese e o 

orador. 

 Perelman (1997) frisa que o fim retórico consiste em produzir e ampliar a adesão 

do auditório. Quando esse objetivo é atingido, tem-se uma comunidade, ou seja, um 

grupo que comunga das mesmas ideias a partir do jogo argumentativo empregado pelo 

retor. Reboul (2004, p.38) cita Aristóteles lembrado que a “retórica é uma técnica útil, 

frequentemente indispensável. Se seu uso às vezes é desonesto, não cabe censurar a 

técnica, mas o técnico”.  

 A retórica surge em Atenas, Grécia antiga, em 427 a.C. Reboul (2004, p.02) por 

sua vez, contesta a mencionada  origem, ao admitir que a retórica é anterior a sua 

história e retorquindo o surgimento da retórica na Sicília grega por volta de 465, após a 

expulsão dos tiranos. E vai mais longe ao afirmar que a origem não é literária, mas 

judiciária, a partir da criação da “arte oratória”, publicado por Córax e seu discípulo 



194 

 

Tísias com fins de orientar os litigantes gregos na defesa de suas causas contra os 

tiranos numa época que não existiam advogados. 

 A origem literária da retórica deu-se através de Górgias, na época, o mais 

célebre e hábil na arte argumentativa, seguindo fielmente a vertente retórica, chegando, 

inclusive, a ser professor de oratória e retórica em Atenas. Foi Górgias que estendeu a 

retórica para a prosa e consequentemente para a estilística, pondo a retórica a serviço do 

belo. 

 Os estudiosos dividem a retórica em dois significativos momentos; a retórica 

clássica e a nova retórica. A retórica clássica é consolidada pelos estudos de Aristóteles 

através de sua célebre obra “A arte Retórica”, dividida em vários livros abordando 

vários temas referentes ao discurso, como: gramática, lógica, estilísticas dentre outros. 

A retórica “tem, para Aristóteles, algo de ciência, ou seja, é um corpus com determinado 

objeto e um método verificativo dos passos seguidos para se produzir a persuasão” 

(CITELLI, 2001, p.10).  

Para Aristóteles, a retórica não é uma persuasão, mas uma técnica que mostra 

meios para se persuadir. Perelman (1997, p.66) ressalta que “a retórica não tem, pois, 

como objeto o verdadeiro, mas o opinável, que Aristóteles confunde, aliás, com o 

verossímil” E ainda acrescenta que o ponto característico da retórica clássica é seu 

caráter oral somado ao poder de persuasão, trata-se da linguagem falada dirigida a um 

grande público reunido em praça pública, tendo em vista sempre a adesão desse público.  

 Ressaltemos também, a associação da retórica aos sofistas, os quais se utilizaram 

desses recursos persuasivos para convencer multidões sem, necessariamente, preocupar-

se com o verdadeiro, convencendo a ponto de deixar o interlocutor sem réplica, uma vez 

que “A finalidade dessa retórica não é encontrar o verdadeiro, mas dominar através da 

palavra; ela já não está devotada ao saber, mas sim ao poder” (REBOUL, 2004, p.10). 

 Na época imperial, surgem, então, indícios sobre a decadência da retórica. O 

texto célebre de Tácito, Diálogo dos Oradores, atribui esse declínio ao fato de que a 

arte oratória era indispensável para a democracia, quando todas as decisões eram 

debatidas em público. Como esses debates já não ocorriam mais, a aprendizagem da 

oratória reduziu à escola de forma artificial, dentro de um contexto irreal, superficial.  
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Reboul (2004, p.77) admite que a retórica teve seu período crítico, todavia, nas 

democracias modernas foi recuperada em outras modalidades como as epístolas, a 

descrição, o testamento e outros. 

 Abreu (2007) ressalta que a partir dos estudos de Liége na Bélgica, século XX, a 

retórica foi reabilitada, contribuindo para o estudo de outras ciências atuais da 

linguagem. Perelman & Oubrechts-Tyteca (1996) propõem um estudo da retórica, não 

mais a reduzindo ao seu aspecto oral, utilizada num espaço público; esses autores 

ampliam a visão do estudo detendo-se nos mecanismo da persuasão e não nas tentativas 

de convencer ou buscar adesão, nem muito menos abordar técnica para formar 

praticantes da eloquência. O objetivo desses estudiosos pauta-se em entender e 

aprofundar a estrutura da argumentação, deixando um pouco de lado a comunicação 

com o auditório, sem, contudo, desconsiderar a importância desse auditório na relação 

discursiva, uma vez que todo discurso subtende-se um auditório e na escrita acontece o 

mesmo. Nesses termos, a nova retórica consiste na análise de textos escritos e orais 

onde se prefigura a argumentação. 

 De acordo com Aristóteles, a persuasão é constituída por três elementos: o 

“caráter do orador que é o ethos; dos sentimentos despertados no auditório que é o 

pathos; e pelo discurso quando fundamentado na verdade que é o logos” (REBOUL, 

2008). Vejamos como se constitui cada um desses elementos, e em cada parte analisada, 

vamos enxertando-a com os dados pesquisados. 

 

 

4.3.1. O logos na tessitura da argumentação 

 

 Sabendo-se que o logos diz respeito ao racional, fazendo parte da estrutura do 

discurso, o discurso retórico é dividido em quatros fases: a invenção, a disposição, a 

elocução e a ação. A invenção refere-se ao levantamento dos argumentos que serão 

utilizados no discurso; a disposição seria exatamente a seleção e ordenação dos 

argumentos levantados; a elocução seria a parte escrita do discurso. Tem-se, por fim, a 

ação configurada a expressão física do discurso que pode ser resumido na impostação 
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da voz, no domínio da respiração e na variedade do tom e da elocução. (REBOUL, 

2008, p.69). 

 Um elemento que devemos a nossa atenção seria a subdivisão da “disposição” 

que fragmenta o processo da construção dos argumentos, apresentando assim a seguinte 

composição em que Reboul (2008) sintetiza em quatro partes, ficando assim composta 

pelo exórdio, narração, prova e peroração. 

 Na primeira parte, o exórdio, consiste na exposição do orador em expor sua tese 

para inteirar o auditório do assunto tratado, conforme a pregação do corpus desta 

pesquisa: 

Queridos irmãos e minhas irmãs, romeiros. Hoje eu gostaria de refletir sobre 

a primeira leitura que ouvimos. A carta de Paulo apóstolos aos cristãos de 

Roma. São Paulo nos recorda que somos libertados por Jesus Cristo da 

escravidão do pecado e, participamos da vida nova oferecida por Jesus, tendo 

sido santificados pela graça de sua morte e ressurreição [...]. 

(Pregação nº1. Proferida em 20/11/2011). 

 

 

 O discurso prossegue com a narração, uma exposição ordenada dos fatos, ou 

segundo Reboul (2008, p.56) “é na narração que o logos supera o etos e o patos. Para 

ser eficaz deve ter  três qualidades: clareza, brevidade e credibilidade”. 

 Na pregação, ora em análise, no que cabe à narração, o orador começa a 

desenvolver o seu discurso em torno do que seja “liberdade e escravidão” a partir dos 

postulados da carta de Paulo, lida e prenunciada no referido discurso. E assim discorre: 

 

[...] São Paulo usa esse raciocínio para nos fazer entender que quem vive 

dominado pelas suas paixões humanas, vícios, pela sua ganância, pelo seu 

egoísmo é um escravo. E essa escravidão, infelizmente, gera uma série de 

situações que envolvem outras pessoas com as quais quem é escravo do 

pecado convive. E assim, gera um mundo dominado pela injustiça, pela 

infelicidade, pela depressão, pela morte. A morte espiritual, é claro! A morte 

da vida de Deus no coração de cada um de nós. Nós, ao contrário, nos lembra 

São Paulo, fomos libertados da escravidão. Jesus, por nós, morreu e 

ressuscitou e nos mistério da sua cruz redentora, o pecado foi vencido [...]. 

 (Pregação nº1. Proferida em 20/11/2011). 
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 Em torno desse momento da pregação, há um dado que constitui em quase o 

escopo das homilias analisadas. Na maioria das vezes, o discurso é organizado de forma 

dicotômica e até maniqueísta, sempre discorrendo entre bem e mal, pecado e salvação,           

           Como vimos, no trecho acima, o celebrante enfatiza a liberdade e escravidão em 

que o cristão tem de optar entre o pecado ou aderir ao ministério da cruz redentora de 

Cristo. Esse caráter dualista do discurso religioso decorre exatamente da assimetria 

entre os planos espiritual e temporal, levando em conta, sobretudo, que nesse jogo 

antitético, consta ainda a retórica da denegação que, segundo Orlandi (2011) consiste 

na negação da negação. Assim, “como os mundos – temporal e espiritual – são opostos 

e afetados de um valor hierárquico, a negação tem um efeito invertido, quando referida 

às diferentes ordens do mundo” (ORLANDI, 2011, p.257). Nesse sentido, morre-se para 

viver, perde-se para ganhar. 

Bastante evidente, ainda, nessa concepção, a influência do dualismo platônico 

que nega o corpo para priorizar a alma humana, ao mesmo tempo em que se opõem 

essas duas esferas; doutrina que muito tempo foi considerada como a doutrina cristã. 

Assim, “Platão divide o ser humano. Para ele, o corpo é escravo e deve ser tratado como 

escravo. O corpo são as paixões que precisam ser dominadas pela razão”. Por essa ótica, 

Platão reduziu a busca da liberdade à vida interior, “o que era totalmente contrário à 

tradição bíblica”. (COMBLIN, 1998, p.30). 

 Esse conflito entre o terreno e o celeste, ou entre condenação e salvação está 

bem presente nas cartas dos devotos ao padre Cícero. Há sempre pedidos de mães que 

rogam pelos seus filhos saírem “do mundo errado” ou esta que mostra a preocupação do 

filho ainda não estar batizado e isso passa a ser tão angustiante que a devota recorre aos 

poderes do padrinho: 

Querido Padre Cícero 

... Peço que meu esposo se conscientize que nosso filho precisa ser batizado e 

que seja em março deste ano, na festa de São José, não por causa da festa, mas 

porque é o padroeiro da nossa cidade, o mês que ele nasceu e porque o nome do 

nosso filho é José. [...] Peço perdão pelos meus pecados, que são muitos, mas 

tenho fé que serei perdoada.  

(Carta nº 178, A.L.L. B, Gado Bravo, 2008) 
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Ainda segundo os manuais de retórica, na terceira parte do discurso, tem-se a 

confirmação, consistindo na disposição dos argumentos e contra-argumentos, utilizando 

a técnica de começar pelos mais fortes, continuando com uns mais fracos e concluindo 

com outros argumentos mais fortes. Perelman &Oubrechts-Tyteca (1996), acentua que: 

 

“Se a argumentação é, essencialmente, adaptação ao auditório, a ordem dos 

argumentos de um discurso persuasivo deveria levar em conta todos os 

fatores suscetíveis de favorecer-lhe a acolhida pelos ouvintes. Três pontos de 

vista, pelo menos, podem ser adotados na escolha da ordem persuasiva: o da 

situação argumentativa, ou seja, da influência que terão sobre as 

possibilidades argumentativas de um orador, ou seja, das modificações de 

atitudes geradas pelo discurso; enfim, o das reações suscitadas no auditório, 

pela apreensão de uma ordem no discurso. (Idem, 1996, p.556). 

 

 

 No decorrer da homilia ora analisada, o celebrante utiliza-se de vários 

argumentos para defender a tese de que devemos optar pela libertação; e não, pela 

escravidão. Com o intuito de provocar este efeito, destaca as virtudes do padre Cícero e 

vai enumerando as vantagens de seguirmos a Cristo como cristãos batizados, uma vez 

que “quem é cristão de verdade, vive o seu batismo; é libertado da escravidão do pecado 

e participa da felicidade dos filhos de Deus para a vida eterna.” (Pregação nº1. Em 

20/11/2011). 

Retomemos, por fim, ao final do discurso, a denominada peroração seria a 

última parte, a conclusão e consolidação do dito, “é o momento por excelência em que a 

afetividade se une à argumentação, o que constitui a alma da retórica” (REBOUL, 2008, 

p.60). 

Nesse momento de elucidação da homilia, o celebrante, assim, encerra: 

 

[...] Portanto, renovemos o compromisso missionário de permanecermos em 

Cristo e anunciar a todos os povos e a todas as criaturas que Cristo é O 

CAMINHO, A VERDADE E A VIDA! E que Nele e por Ele estamos sempre 

a favor da vida; e não, da morte, em todos os sentidos, defendendo a vida e 

promovendo-a nos seres humanos e, na própria natureza que Deus criou para 

ser reflexo da sua glória e da beleza de seu amor por todos nós. 

(Pregação nº1. Proferida em 20/11/2011). 
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 O pregador sintetiza o seu discurso, reafirmando a tese por ele defendida, 

quando salienta que devemos estar a favor da vida; e não, da morte. Trata-se de uma 

pregação das muitas analisadas no corpus desta pesquisa, construída a partir de um só 

eixo, de modo que a progressão é garantida com os diversos recursos argumentativos, 

porém, em nenhum momento se constatam fugas temáticas ou enxertos de outros 

discursos. Chamamos atenção para esse fato, por também termos flagrados algumas 

homilias em que o pregador recheia-as de diferentes teses, contando várias histórias 

sem, contudo, articulá-las entre si, de modo que no final, a falta da síntese provoca a não 

absorção, tampouco a adesão por parte dos ouvintes. 

 

 

4.3.2. A pregação pronta 

 

Ao transcrevermos as homilias, qual não foi nossa surpresa ao depararmos com 

um fato interessante. Como o nosso estudo se foca na análise dos discursos litúrgicos 

para os devotos e romeiros do padre Cícero, há duas situações nesse sentido: a missa 

que todo dia 20 é celebrada em sufrágio do padre Cícero, e  as demais celebrações que 

são realizadas no âmbito festivo das romarias. Detectarmos, entretanto, que as homilias 

do dia 20 são bem mais elaboradas, com pouca ou quase nenhuma marca de oralidade; 

fortemente mais racional, obedecendo, inclusive, aos ditames da retórica conforme 

foram acima acentuados.  

Como sempre estávamos presentes em quase todas essas celebrações, não foi 

difícil perceber que em Juazeiro do Norte, a cada dia 20 do mês, há um missa campal 

em sufrágio da alma do padre Cícero, denominada pelos romeiros como “missa do 

padre Cícero”. Como a referida missa é transmitida pelas mídias de rádio e TV, a 

duração não pode ultrapassar de uma hora. Tal fato leva o padre celebrante já trazer o 

seu discurso pronto, preparado, redigido e digitalizado, de modo que no momento da 

homilia é praticamente uma leitura deste. Sem contar com o grau de formalidade que o 

próprio mercado religioso demanda. No percurso de nossas observações, fomos 

verificando que esse procedimento, embora prático, compromete, de certa forma, a 

interatividade entre padre e fiéis via discurso. E mais, o discurso pronto, desconsidera o 
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contexto da interlocução, os eventuais fatores, que surgidos, poderiam ser utilizados 

como recurso argumentativo do locutor, ao falar a partir da situação flagrada no exato 

momento, o que suscitaria mais reações no auditório. Ilustremos com um fato que 

presenciamos durante esta pesquisa, quando em uma dessas missas estava presente um 

determinado número de professores municipais, conduzindo faixas que reivindicavam 

melhorias salariais, levando em conta que o prefeito sempre se faz presente nessa 

celebração mensal.  

Embora, tais educadores encontravam-se destacados dos demais, o celebrante, 

por sua vez, apenas mencionou a presença dos professores no momento da acolhida. No 

entanto, no percurso de sua fala, não fez nenhuma referência ao clamor premente da 

plateia reivindicante como se houvesse uma cisão entre religião e sociedade ou algo 

polarizado desse gênero. E mais ainda, desobedecesse às determinações do Missal 

Romano, que ao tratar da homilia, lembra que esta deve contemplar o mistério 

celebrado com as necessidades particulares dos ouvintes. O que verificamos a partir daí, 

foram jogos de palavras, de doutrinas de muita exaltação e pouca argumentação, mas 

um discurso, que quando por nós, analisado, obedece às técnicas retóricas, embora 

resultem em sérias consequências quando se deseja atingir um melhor propósito 

comunicativo.  

De um modo geral, percebíamos uma relativa dispersão dos ouvintes, desvio de 

atenção, enquanto outros refugiavam na reza do terço como forma de escape para que o 

estivesse sendo ouvido, mas não compreendido. Ficava evidente, ali, a ausência de uma 

relação dialógica. Questionemos com Freire (1987): “Como posso dialogar, se me sinto 

participante de um gueto de homens puros, donos da verdade e do saber, para quem 

todos os que estão fora são „essa gente‟, ou são „nativos inferiores?” (FREIRE, 1987, 

p.46). Desse modo, esses discursos subjetivos, abstratos só servem para perpetuação de 

uma relação dóxica em que demitindo os ouvintes do direito à voz no púlpito, também 

os demite do direito à escuta compreensiva. 

Quando falamos em tom de crítica da questão da pregação escrita e lida , não 

estamos afirmando, que  esse gênero discursivo possa ser improvisado, levado pelo 

impulso das emoções do momento, mas que ultrapasse a frieza do papel e se volte para 

a interatividade que lhe é própria. Seja um momento de diálogo entre Deus e os homens, 
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sacerdote e povo e não apenas um enumerar de prescrições e coerções, o que também 

pode ocorrer até numa pregação não escrita. 

 O próprio Papa Francisco, em sua exortação apostólica a qual dedica nada mais 

que 18 páginas para falar da homilia, destaca a importância da preparação para que gere 

“um tempo longo de estudo, oração, reflexão e criatividade pastoral, tendo como 

primeiro passo a invocação do Espírito Santo para, logo depois da compreensão da 

Palavra, passe para a personalização dessa de modo que “não basta conhecer o aspecto 

linguístico ou exegético, sem dúvida necessário; precisa de se abeirar da Palavra com o 

coração dócil e orante...”.
13

 É dessa criatividade pastoral e desse entusiasmo que vem de 

dentro do orador,  contaminando-o a priori;  para logo em seguida, incensar a 

assembleia, que também estamos aqui defendendo para encontrar solo fértil  nos 

encontros com o povo de Deus. 

Mas o que realmente nos chamou atenção nesses discursos prontos foi a carga de 

racionalidade que eles abrigam, chegando, alguns, a constituírem verdadeiros 

compêndios exegéticos e filosóficos e, apesar de bem concatenados, tornam-se quase 

incompreensíveis para um leigo comum, principalmente quando se trata dos fiéis 

romeiros e devotos. É como se não estabelecesse fronteiras distintivas entre o discurso 

teológico e o discurso religioso. Segundo Orlandi (2011), no discurso teológico há uma 

maior sistematização dogmática das verdades religiosas; enquanto que no discurso 

religioso há mais informalidade e uma relação espontânea com o sagrado. Seria a 

transmissão de um saber privilegiado, do qual fala Zumthor (2001), indispensável à 

conservação e atitude de pertença do capital simbólico dos dirigentes eclesiais. 

Ao fazer um estudo antropológico sobre o Santuário de Bom Jesus da Lapa, Steil 

(1996, p.84) observa essa racionalidade com uma aguda crítica, refletindo que é a partir 

dessa racionalidade oficial que os dirigentes dos santuários definem o que é religioso, 

demarcando as áreas sagradas a fim de protegê-las da contaminação que vem do 

profano. No entanto, esse autor admite que há um grande empenho dos dirigentes para 

conciliar  os encontros  entre a religiosidade das minorias esclarecidas e a da massa de 

romeiros, de forma que  “Os dirigentes do santuário manifestam frequentemente nas 

                                                                 

13
 Cf. Francisco, Exort.ap.Evangelii Gaudium,(24 de novembro de 2013),149. 
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entrevistas e conversações a sua preocupação em valorizar as práticas e rituais  e de 

incorporá-las no culto do oficial” (STEIL, 1996, p.85).  

Essa incorporação das crenças romeiras com a religião oficial também é 

verificável nas presentes pregações analisadas. Ainda que muitos padres teçam sua fala 

em torno de um discurso doutrinário e distante do contexto dos devotos; grande parte do 

clero sabe, muito bem, entrelaçar as diversas modalidades comunicativas, utilizando-se 

de um linguajar mais próximos dos seus devotos-ouvintes: 

 

[...] Então, Pedro, anunciando a palavra de Deus, o pão da vida, Pedro 

caminhando (...) eis que agora levam até Pedro, o homem Enéas, muito 

doente, acamado. Aí, Pedro, então, fala: “Em nome de Jesus, Pedro, então 

diz: Enéas, levanta da cama, home! Olha para a vida!  Deus é vida... Deus é 

vida, home! E nós estamos aqui também, com essa certeza de que devemos 

arrumar a nossa cama, com Jesus e com aqueles que ele coloca em nossa 

vida, o padre Cícero [...]. 

 (Pregação nº 8. Proferida em 20/11/2010). 

 

 Ao estarmos presente durante essa homilia, percebemos que mesmo o discurso 

tenha sido pronto, em algum momento da mesma, o padre se distanciou do papel, 

voltando-se para o público a fim de tornar mais vivo o seu dizer e convencer os 

ouvintes. O que explica as marcas da oralidade no trecho acima e a conciliação do 

discurso teológico com o repertório dos fiéis.  

Como, nesse estudo, propomo-nos a comparar as homilias com o discurso dos 

devotos através das cartas escritas para o padre Cícero, julgamos válido demonstrar 

como essa intersecção entre o discurso oficial e popular é apresentada nas cartas, de 

modo que uma escrevente assim interpela o padim: “Padre Cícero, confio no teu 

milagre, na tua misericórdia, nas coisas boas que tu faz e teu jeito. Eu peço para que a 

vossa alma tenha compaixão de minha mãe que é muito doente”. (E.I. F, Caeté-MG, 

1984, Carta nº 182). Vejamos que o ato de misericórdia é estrita atribuição de Jesus, o 

salvador, na concepção teológica cristã; os santos apenas intermedeiam essa salvação.  

No entanto, a devota apropria-se desse discurso e reinventa um outro para atender os 

seus interesses pessoais. Para isso, vale tudo, até confundir o papel divino com o do 

santo.  
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Assim também o faz uma devota de São José da Laje - AL: “Já faz 3 anos que 

não viajo para o Juazeiro, mais é com muita saudade que mando esta carta, e que se 

Deus quiser e vós permitir, o próximo ano eu irei” (E.S.,1996, Carta nº 190). 

Verificamos que, segundo a carta, o poder divino fica a depender da permissão do padre 

Cícero. Vale aqui observar essa misteriosa cisão feita pelos devotos, ressignificando o 

que ouvem da doutrina oficial com as suas experiências e crenças religiosas. Assim, “o 

agente popular é, quando pode, um assistente submisso e um aprendiz humilde dos atos 

dos padres diante destes; mas é um reinventor ativo e um praticante autônomo quando 

longe deles” (BRANDÃO, 2007, p. 366). 

Entretanto, nem sempre o efeito das pregações nos fiéis ocorre dessa forma, 

principalmente quando se trata de uma fala desvinculada do seu contexto, do seu 

repertório linguístico produzindo pouca assimilação nos ouvintes. O que para Bourdieu 

(2008) corresponderia em não alcançar a máxima intensidade, quando o produtor do 

discurso remete sua fala através de um estilo, e o receptor, por sua vez, apreende essa 

forma de dizer e realiza suas apropriações simbólicas numa relação socialmente 

determinada. Daí, ocorre o paradoxo da comunicação, que, segundo Bourdieu, embora 

a mensagem transmitida seja comum a todos, produz efeitos singulares. No contexto 

litúrgico, seria a adaptação do discurso por parte de cada fiel, que ressignifica e se 

apropria das palavras ouvidas para suas demandas existenciais e particulares. 

 Para melhor ilustrar a nossa declaração, sobre a racionalidade das pregações, 

destacamos um trecho de uma pregação em que o padre faz um comentário do 

Evangelho de Lucas - no qual Jesus é interpelado por alguns, ao avisar-lhe que sua mãe 

e seus irmãos estão a sua procura, ao que Jesus pergunta: “Quem é minha mãe e quem 

são meus irmãos?” – para esclarecer esse fato o padre assim se expressa:  

“A resposta de Jesus, não é uma resposta mal educada, assim, às vezes 

podemos compreender. Ah como ele foi, então, é...tratou sua mãe sem afeto. 

Não! Jesus não desvaloriza a pertença do ser humano, da família enquanto 

sanguinidade daqueles que são curados como uma concepção humana carnal, 

sanguínea. Mas ele quer que o povo entenda que assim como nós nos 

pertencemos como filhos, dentro de um contexto de corpo, também, podemos 

assim pertencer a uma comunidade que revela no próprio ato de existência a 

filiação que provém do próprio Deus.” (Pregação nº 5, 20/09/11). 
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 Dali da bancada, juntos com os romeiros, eu ficava a pensar, se aqueles ouvidos 

atentos sabiam lá o que seja “concepção humana carnal, sanguínea” ou a “pertença do 

ser humano” e que eles são filhos de Deus “dentro de um contexto de corpo”. Após essa 

celebração, fiquei a perguntar aos fiéis o que acharam daquela pregação. Além de 

genérica, a resposta da maioria, foi sempre positiva, unânime em afirmar que foi muito 

boa. No entanto, quando interrogados sobre que mensagem levariam para a vida deles, 

as respostas foram ainda mais genéricas para o que pretendíamos ouvir: “mensagem de 

amor a Deus, de paz”.  Ora, qualquer pregação, e não somente esta, versa sobre o amor 

a Deus, sobre paz. Certificamos, desse modo, que a assimilação e a tão pretendida 

adesão da bancada ficou a dever na referida pregação, ainda que contando com a escuta 

atenta e a relativa passividade, por considerar que só o fato dali estar o representante de 

Deus, já é suficiente para considerar a eficácia daquelas palavras. 

 Esse episódio nos fez lembrar de um outro momento, numa celebração dessas, 

em que o celebrante fez uma interessante declaração, ao ver o povo aplaudindo uma 

leitura retirada do livro do Apocalipse, que, segundo o próprio pregador, tratava-se de 

um livro cheio de símbolos que muitas vezes não tem uma explicação  e assim  

prosseguia: 

 

“Queridos irmãos, minhas irmãs, como sempre eu fico surpreendido e até 

encorajado quando vocês, terminada a leitura de uma página que a liturgia 

propõe para nossa reflexão, vocês respondem “graças a Deus” e como se não 

bastasse... batem palmas. E eu me perguntava: depois de uma leitura tão 

complicada, e o povo bate palmas, embora não tenha compreendido 

todos os mistérios (rindo). É o sinal de fé, é o sinal de amor!!!! (exaltando) 

confio em tua palavra, Senhor!!!  

(Pregação nº 9. Proferida em 20/11/2010) 

  

É essa atitude que igualmente têm os fiéis diante da racionalidade dos discursos 

de seus pregadores, há mais espaço para aceitação que rebeldia, afinal, é o próprio Deus 

quem fala através daquele representante; seria a eficácia do discurso autorizado, daí que 

Bourdieu chega a afirmar que:  
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a especificidade do discurso de autoridade (curso, sermão, etc) reside no fato 

de que não basta que ele seja compreendido (em alguns casos, ele pode 

inclusive não ser compreendido  sem perder seu poder), é preciso  que 

seja reconhecido enquanto tal para que possa exercer seu efeito próprio” 

(BOURDIEU, 2008, p.91). (GRIFO NOSSO). 

 

 Fato que também foi verificado nos estudos de Brandão (2007), ao tratar das 

crenças dos considerados subalternos, constata que há repertórios consensuais de 

crenças que quanto mais parecem sagradas, mais são acreditadas, a ponto que os 

clientes pouco entendem o que o curandeiro diz, mas acreditam no poder e na eficácia 

de suas palavras.  É desse discurso autorizado que traçaremos agora alguns comentários.  

 

 

4.4 Palavras têm poder? O ethos e a competência estatutária do 

pregador 

 

 

No que diz respeito ao discurso retórico, fomos verificando nesse garimpo 

teórico, que a maioria dos estudiosos, em regra, associa a eficácia do discurso ao caráter 

moral do orador, ou seja, ao ethos, termo aristotélico denominando o “caráter que o 

orador deve assumir para inspirar confiança no auditório” (REBOUL, 2004, p. 48). 

 Britar (2003, p.1326) revela que o “bom sucesso oratório está na dependência 

direta também da figura do próprio orador, por sua sabedoria prática (phónesis), por sua 

virtude (Areté), por sua benevolência (Eúnoia)”.  

 Temos, ainda, em Amossy (2011) uma importante contribuição para a relação 

estabelecida entre locutor e auditório, recaindo a primazia para a imagem deste locutor 

no discurso, ressaltando que o enunciador, ao legitimar o seu dizer deve “se conferir e 

conferir a seu destinatário, certo status”. Nessa esteira de raciocínio, o ethos acaba 

ocupando destaque na prática discursiva, não importando apenas o quê e como se fala, 

mas quem fala. Trata-se, então, de considerar o exemplo, a pessoa do locutor como 

fundamental para adesão de seus argumentos por parte do auditório. Assim “se um 

locutor é percebido como alguém que prega certa doutrina, mas que não aplica seus 
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princípios, a plausibilidade de seus argumentos diminui de forma geral...” (DASCAL in 

AMOSSY, 2011, p.61).  

Em Juazeiro, como a figura do padre Cícero já é previamente divinizada pelos 

devotos, os padres que falam nas missas são assim, por extensão, a representação desse 

ideal religioso. Daí que a honestidade dos padres não é tão posta em jogo, muito menos 

em dúvida por já preexistir uma imagem idealizada. Desta feita, os devotos, em sua 

maioria, transferem o amor ao padre Cícero para os dirigentes que estão à frente das 

romarias. Tão grande é esse vínculo, que independente da qualidade da pregação, após a 

mesma, muitos dos devotos cercam o padre celebrante, pedindo bênçãos, abraçando-o 

fortemente e até mesmo tiram foto. Alguns chegam até pedir orientação espiritual em 

meio a todo tumulto. Nesta pesquisa, flagramos casos em que alguns sacerdotes 

procuram formas de escapar do assédio dos romeiros, chegando, inclusive, a ficarem 

estáticos e não corresponderem ao caloroso abraço dos mesmos; outros, entretanto, 

ouvem-nos, abraçam-nos numa completa interação. 

 Esse carinho pelos representantes de Deus e consequentemente por padre Cícero 

também é verificado nas cartas dos devotos. Alguns desses escritos são dirigidos 

especialmente para os padres da Igreja do Socorro, do Santuário e da colina do Horto. 

Encontramos uma carta de três laudas de um jovem dirigida ao Padre José Venturelli, o 

atual presidente da Colina do Horto, padre Salesiano natural da cidade de Sona – Itália.  

Ao falar de sua devoção ao padre Cícero e de seu desejo de ser padre da ordem dos 

Franciscanos, além de fazer várias perguntas sobre a história do padre Cícero, o jovem 

assim se expressa: “Pe. Venturelli, eu vou ficar esperando a sua carta-resposta. Ficarei 

muito feliz em receber e em saber que fui correspondido. Repito: vou ficar esperando. 

Estou enviando anexo a esta carta 2 pequenas lembranças. Não é muito, mas espero que 

o senhor goste.” (L.M.A.A. Capitão de Campos – PI, 17/03/2007. Carta nº 190). 

 Percebamos o quanto o devoto desconsidera ou ignora o campo de força 

existente entre a hierarquia clerical e os leigos no mercado religioso-católico, 

esperando, inclusive, a resposta do referido sacerdote de sua enviada missiva. Essa 

postura além de ser admissível é bastante comum em se tratando de romeiros e 

romarias, por conta da existente política de acolhimento que se tem em Juazeiro do 

Norte com relação ao apoio ao romeiro, que de certa forma, oculta a hierarquia existente 

entre clero e fiéis. 
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 Retomando dessa forma, a discussão que vínhamos conduzindo, podemos 

assegurar que a imagem pré-existente e existente do locutor pelo auditório garante a 

eficácia do dizer, convencendo e persuadindo os ouvintes nessa perspectiva. Com isso, 

não pretendemos inferir, nem reduzir o êxito retórico apenas à ética do orador, mas, 

sobretudo, evidenciar a importância da construção da imagem do locutor como um dos 

fortes traços persuasivos, dentre os demais recursos discursivos. 

 Entretanto essa imagem de si com relação ao orador foi provada de outra forma 

nesta pesquisa, principalmente quando acompanhamos um interessante fato. Conforme 

anteriormente já inteiramos dos conflitos atuais da diocese na pessoa do bispo 

diocesano com o povo tanto de Crato, por conta das casas vendidas sem prévia consulta 

dos inquilinos e em Juazeiro, outro conflito ainda maior que além de existir essa questão 

de venda inapropriada do imóvel, envolvia o nome do Monsenhor Murilo, que, segundo 

a imprensa, foi o que autorizou a referida negociação. Assim, houve uma indignação e 

protesto geral dos cidadãos em Juazeiro por, segundo a população, o bispo ficar contra 

monsenhor Murilo, vigário pelo qual todos possuem uma profunda admiração e até uma 

determinada veneração no sentido desse sacerdote levar a frente a devoção do padre 

Cícero através de implantação de vários projetos de acolhimento ao romeiro. Os 

referidos protestos além de ocupar vários espaços na imprensa também levaram muitas 

pessoas às ruas de Juazeiro, reivindicando a urgente saída do atual bispo diocesano. Mas 

o que nos interessa ao relatar esses fatos é mostrar que essa insatisfação em quase nada 

afetou a imagem do bispo quando em plena participação nas celebrações litúrgicas. 

Frequentemente nas missas do dia 20 e nas de encerramento das romarias, o bispo era 

fortemente aplaudido e assediado pela maioria dos presentes. É como se a sua força 

institucional fosse mais forte do que a falácia dos perseguidores, expressão usada por 

esse próprio pastor. 

 Ao tratar da imagem de si no discurso, Amossy (2011) ressalta que na 

perspectiva aristotélica, essa imagem é construída durante o discurso, e não pelo 

auditório por si mesmo, enquanto que os romanos postulavam que era um dado 

preexistente que se apoiava na autoridade individual e institucional. O que se deduz daí, 

é que, seja institucional ou discursivo, a honestidade do orador pesa muito na 

consecução da credibilidade de seu auditório. 
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 No entanto, é em Bourdieu que a conotação do poder das palavras é posta em 

dúvida, quando esse autor atesta que o poder das palavras não reside nelas serem 

meramente pronunciadas por qualquer portador. Desta feita, o poder não está nas 

palavras, mas no portador que concentra “o capital simbólico acumulado pelo grupo que 

lhe conferiu o mandato e do qual ele é, por assim dizer, o procurador”. Nesse sentido, a 

fala autorizada do locutor, institucionalmente falando, corresponde à autoridade da 

instituição representada “O porta-voz autorizado consegue agir com palavras em relação 

a outros agentes [...] na medida em que sua fala concentra o capital simbólico 

acumulado pelo grupo que lhe conferiu o mandato e do qual, ele é, por assim dizer, o 

procurador”. (BOURDIEU, 2008, p.87).  Vejamos o efeito simbólico do discurso 

autorizado através do trecho dessa pregação: 

[...] Eu gostaria de terminar essas palavras, convidando todos os romeiros, os 

romeiros de todo o Nordeste. Esse Nordeste sofrido para dizer que hoje pela 

manhã eu recordava que assim como Roma é o centro para os que têm 

dinheiro e podem ir até lá; Juazeiro do Padre Cícero, comprometido com a 

memória do sacerdote passa a ser para o Nordeste a Roma dos pobres, o 

lugar para onde peregrina o romeiro da mãe de Deus. 

(Pregação nº 22. Proferida em02/11/1996)(Grifo nosso). 

 

 Como, segundo Bourdieu (2008) as palavras só têm poder, se proferidas por um 

locutor legítimo ou por um representante institucionalizado para assim enunciá-las, 

desta feita, se qualquer outro cidadão comum instituísse a cidade de Juazeiro como a 

Roma dos Pobres, o seu dizer teria pouco efeito se comparado ao decreto verbal de um 

sacerdote que além de representar a cúpula eclesial, representa a extensão mística na 

crença em padre Cícero. 

 No caso particular desta pesquisa, o que se leva em conta, na perspectiva 

romeira, não é propriamente ou somente a pregação dos padres, mas desse locutor 

representar, simultaneamente, Deus, a Igreja Católica enquanto instituição e o padre 

Cícero. Somado a isso, deve-se considerar que o discurso seja pronunciado numa 

situação legítima, ou seja, perante receptores legítimos. As chamadas condições 

litúrgicas, o “conjunto de prescrições que regem a forma da manifestação pública da 

autoridade, a etiqueta das cerimônias, o código dos gestos” (BOURDIEU, 2008, p.89-

91). Nessa lógica, as tradições, rituais e dogmas do catolicismo fazem-se impor a 
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autoridade clerical, em que o bispo tem o monopólio da palavra verídica (ZUMTHOR, 

2001, p.76). 

 Zumthor admite que todo discurso é ação e que há um poder real na palavra, 

adverte, entretanto,  que não é qualquer palavra que possui esse caráter de legitimação, 

daí que esse autor apresenta dois tipos de palavras: a palavra ordinária e a palavra 

força. A primeira seria mais banalizada e superficialmente demonstradora, enquanto que 

a segunda, a palavra-força, é mais fixada e "tem seus portadores privilegiados: velhos 

pregadores, chefes, santos e, de maneira pouco diferente, os poetas; ela tem seus lugares 

privilegiados...” (ZUMTHOR, 2001, p.75). 

 Amossy (2011) por sua vez, apesar de tomar de empréstimo alguns postulados 

de Bourdieu, parece não aderir totalmente à visão no que se refere ao discurso 

autorizado do locutor, ao retorquir que “a autoridade do locutor não provém somente de 

seu estatuto exterior e das modalidades de trocas simbólicas da qual ele participa. Ele é 

também produzido pelo discurso em uma troca verbal que visa a produzir e a fazer 

reconhecer sua legitimidade”. (2011, p.138). 

 Como bem podemos observar a partir daí, é que a autora simplesmente faz uma 

fusão das teorias aristotélicas com a bourdieusiana, ao admitir que a credibilidade de um 

discurso dar-se tanto pela legitimidade institucional do locutor, como também pelo 

efeito da produção de seu discurso. 

 A atribuir a eficácia do discurso tanto na construção do mesmo como na posição 

institucional outorgada ao locutor, Amossy (2011) acaba por delegar a esse enunciador 

uma postura ativa no momento que o eleva à posição de produtor do discurso e não 

apenas um mero representante, institucionalmente falando. O que vai ao encontro da 

visão de Perelman (1997, p.371) ao asseverar que “a ação do orador é uma agressão, 

pois sempre tende a mudar algo, a transformar o ouvinte. Mesmo quando visa a 

fortalecer a ordem social estabelecida, ela abala a quietude daquele a quem se dirige e 

de quem quer sustentar as crenças ameaçadas”. 

 Essa também é a nossa posição, confirmada pelos dados desta pesquisa, quando 

observamos que além do locutor ser uma voz institucionalmente delegada pela estrutura 

eclesial, em muitos casos, já é suficiente para garantir a eficácia interlocutiva. Em outras 

situações, porém, além desse aspecto, é exigido o ethos desse locutor. Em outros 
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termos, uma missa é considerada boa para os romeiros, segundo seus próprios 

depoimentos, quando o padre sabe falar bem, inteirado e empenhado com as realidades 

daqueles devotos e principalmente quando a pregação vem de um padre acolhedor que 

sabe ouvir e entender os seus fiéis. Dessa forma, não basta apenas que o sacerdote 

represente a cúpula católica, além disso, repitamos, além disso, ele deve possuir um 

determinado habitus linguístico suficiente para inteirar-se com a bancada religiosa. O 

lucro simbólico é assim garantido a partir da junção desses dois elementos. 

 

 

4.4.1. O discurso arrevesado 

 

 Outra questão em relação ao discurso autorizado é com referência às posições 

pré-estabelecidas do locutor e do ouvinte. No ritual da Igreja católica esses papéis são 

claramente definidos. O celebrante é o principal dono da voz por adquirir um 

determinado capital simbólico acumulado pela instituição eclesial que lhe conferiu o 

mandato, delegando essa autoridade com relação à plateia ouvinte. Surge a questão: 

qual seria efetivamente o papel do leigo no ritual litúrgico? 

Na constituição dogmática Lumen Gentium do Concílio Ecumênico do Vaticano 

II, bastante reincidentes são os termos referentes aos leigos como: apostolado dos 

leigos, os arautos da fé; testemunhas da ressurreição, ungidos pelo Espírito Santo e 

outros, elevando os sempre os leigos à categoria de consagrados. Por outro lado, ao 

tratar da relação dos leigos com a hierarquia, há uma outra figuração. Além de apelar 

pela unidade entre leigos e corpo clerical, o documento não deixa de ressaltar a 

obediência dos primeiros com relação ao segundo, apelando para que os referidos leigos 

“procurem aceitar com prontidão e obediência cristã tudo o que os sagrados pastores, 

como representantes de Cristo no exercício de sua função de mestre e governantes, 

estabelecerem na Igreja.” 
14

 Ao mesmo tempo, que solicita aos pastores tornarem 

efetivas a dignidade e a responsabilidade do leigo, deixando-lhes liberdade e campo de 

                                                                 

14
 Cf. Conc.Ecum.Vat.II, Const.dogm.sobre a Igreja Lumen gentium,p.82. 37a 
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ação.
15

 . Conforme podemos deduzir é que a liberdade do leigo quase não pode ser uma 

conquista dos mesmos, ela sempre será concedida de cima para baixo e como a 

obediência é a peça chave dessa relação, caso a decisão clerical chegue ao ponto de 

fechar as portas para o protagonismo dos leigos, resta a esses últimos apenas o dever de 

aceitar passivamente as ordens impostas.  

Dessa forma, não há substanciais mudanças no que se refere à inserção laical na 

Igreja. Fato constatado também nas celebrações nas quais os leigos têm uma irrisória 

participação nos rituais litúrgicos em comparação com a dos agentes oficiais. Cabe aos 

primeiros, apenas a leitura das cartas que precedem a leitura do Evangelho e outras 

leituras de textos prontos previamente elaborados pelas estruturas eclesiais. Nesse 

sentido, não lhes é permitido proferirem uma homilia, desde que autorizados pelo 

ministrante em situação extraordinária.  

Nessa discussão, vale ressaltar a inércia e a verticalidade da Igreja denunciada 

pelo teólogo belga José Comblin quando mostra que toda programação pastoral da 

Igreja Católica vem de cima para baixo; o povo leigo é passivo tanto na fé como no agir. 

Recebe tudo já feito, restando-lhe apenas a obediência como consequência dessa 

postura, daí a inércia tão latente. O que leva o referido o autor denunciar que: 

 

 Os evangélicos são 10% da população do Brasil, mais são 10% ativos. Os 

católicos são 80%, mas ativos, missionários ativos não superam os 3 ou 4%. 

Donde vem a inércia? Por que alguém que foi um católico passivo durante 20 

ou 40 anos, de repente se torna um crente ativo? [...] No entanto, há muitos 

católicos que estariam dispostos a assumirem papel ativo. Cada vez que se 

faz um apelo para missionários ou evangelizadores, milhares de pessoas 

apresentam-se. Infelizmente, depois de pouco tempo, desanimam: a estrutura 

não foi feita para acolher, animar, estimular as iniciativas dos leigos. 

(COMBLIN et al, 2008 p. 154/155) 

 

 

 No entanto, assistimos a uma celebração na qual no ápice da homilia, o 

celebrante, surpreendentemente convoca um romeiro para o mesmo apresentar um 

depoimento: Vejamos: 

                                                                 

15
 Ibid,p.82.37b. 
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[...] Ah! Convido para vir até aqui ao altar o senhor Manoel...para dar seu 

testemunho...de como o Senhor ouve as nossas orações. Mas... Num vai ser 

sempre assim... Não... Viu? (volta-se para seu Manoel): seja bem curto e 

Rápido... Pois esta missa está sendo transmitida pela rádio e dispomos apenas 

de UMA hora para toda celebração [...]. 

(Pregação nº 14. Proferida em 20/07/2012). 

  

 

 Conforme já vínhamos apontando a raridade da participação do leigo nos 

eventos oficiais católicos, tal aspecto se confirma na medida da advertência do 

celebrante, por além de delimitar o tempo justificando a questão da transmissão 

midiática, adverte: "Mas, num vai ser sempre assim, não, viu?". É o recado da 

oficialidade, para todos perceberem e se conscientizarem dos delimitados territórios 

desse mercado linguístico e como essas trocas se dão ao longo do discurso religioso. 

 Essa breve ocorrência num contexto litúrgico vai conferir ao que Bourdieu 

(2008) denomina do "discurso arrevesado", que é, senão, a situação em que os 

dominados, quando não estão fadados ao silêncio, acabam tendo um espaço para um 

discurso arrevesado. Melhor dizendo, apesar de se dar voz ao dominado, evidencia a 

sua posição de dominação, nunca de autorização. Ainda que se destaque das demais 

massas dos fiéis, sua atual posição não foi suficiente para conquistar o patamar da 

legitimação do seu discurso. Desse modo, tem-se a censura quando se estabelecem as 

normas do decoro oficial ao porta-voz autorizado, ao mesmo tempo em que condena os 

ocupantes das posições dominadas às alternativas do silêncio ou do palavreado 

escandaloso. 

 Poderíamos ainda considerar essa situação como uma “ilusão de reversibilidade” 

que segundo Orlandi (2011) trata-se de uma superficial interação dialógica entre os 

envolvidos na relação comunicativa. Claro que a autora trata desse fenômeno ao 

considerar a específica interação existente entre Deus e os homens, em que, por vezes 

Deus fala com os homens e outras vezes, os homens falam com Deus. Para Orlandi 

(2011, p.247), esse fato não atesta nada mais do que a ilusão de reversibilidade, ou seja, 

“uma superficial interação dialógica entre os interlocutores envolvidos, por conseguinte, 

“o eu – cristão” pode falar diretamente com Deus, mas isto não modifica o seu poder de 

dizer, o lugar de onde fala”. Sem contar que mesmo havendo a inversão de papéis entre 
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os agentes do dizer, ou mais especificamente, quando a criatura dirige-se em preces para 

o seu criador, ainda não podemos falar em reversibilidade em vista de haver “fórmulas 

para se falar com Deus”. Prova disso, são as formas cristalizadas de pedidos e orações, 

ratificando mais ainda a denominada ilusão de reversibilidade. Constata-se assim, o 

inalterável poder de pertença do dominador sobre o dominado, nesse caso, a hierarquia 

não se dissolve tampouco se dissimula. Segundo a autora, até a fé, que, a princípio 

parece ser de domínio humano, não anula a noção da ilusão da reversibilidade por não 

ser algo próprio do indivíduo, mas provinda de Deus. Desse modo, a relação entre o 

poder divino e a submissão humana ainda persiste. 

 Mas, voltemos para análise da pregação em pauta, quando a celebração tem 

continuidade com a fala do romeiro Seu Manoel que discorre sobre a conversão de uma 

de suas filhas que havia passado para outra religião. O pai, por sua vez, muito 

desgostoso com a opção da filha, de ter ido para a “lei dos crentes”, passa a rezar 

incessantemente a fim de que a mesma volte para o catolicismo. E seu Manoel conclui 

afirmando: 

 

[...] fiquei feliz ver a minha filha de volta para a religião que eu ensinei a ela 

desde pequena. As outras religião são falsas... Verdadeira é a nossa que vei 

primeiro...a única que Deus deixou é a nossa! ((palmas)... [...] (Celebrante: 

viva a igreja católica)... (palmas)). [...] (Sic.). 

(Pregação nº 14. Proferida em 20/07/2012). 

  

 Com esse pequeno trecho do discurso do romeiro que por certo, já havia sido 

previamente combinado com o celebrante, tem-se uma resposta a uma pergunta: 

Considerando a sistemática do ritual litúrgico, por que e para que o devoto-romeiro foi 

assim convocado para falar no espaço de alto privilégio que é o da homilia? A resposta 

é simples: Porque o teor de seu discurso legitima e ratifica o discurso do catolicismo 

oficial, no momento em que relata um fato de sua filha voltar para a religião e ainda se 

apropria do discurso oficial “As outras verdadeiras são falsas, verdadeira é a que veio 

primeiro”. Ou seja, a religião católica. Percebamos então, que é lhe dada a vez da voz, 

mas o que é dito  não é de sua autoria, é aquela já discutida aqui, nesta pesquisa, do 

sujeito assujeitado, que pensa que o discurso é seu, mas apenas reproduz a ideia 
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dominante. Mais ainda, o lugar de voz foi lhe dado, não para falar, reivindicar algo de 

seu particular interesse, mas para respaldar o interesse da ortodoxia católica.  

 Por isso não ser surpreendente ou considerada como uma ação de inclusão a 

atitude do pastor católico neste contexto, uma vez que foi dado direito de voz, mas não 

o direito do discurso. O devoto foi usado apenas para ser um mero canal de transmissão 

dos interesses da doutrina católica. Por este ângulo, o jogo de força entre púlpito e fiel 

não é ameaçado, nem atenuado, pelo contrário, a voz da ortodoxia adquiriu mais 

expressividade, dita, ainda que por um instrumento do dominado, mas que, naquele 

momento, recebeu a outorga do dizer e daí consequentemente, possibilitou a recepção e 

a circulação do presente discurso. O púlpito, nesse caso, seria o lugar do discurso para 

os leigos e não o lugar do discurso dos leigos. Paráfrase que fazemos ao nos basearmos 

na postura de Comblin quando ressalta que a Igreja é para os pobres, mas não é a Igreja 

dos pobres (COMBLIN, 2002, p.246). 

 Se considerarmos ainda essa homilia e o propósito comunicativo principal da 

mesma, deduzimos a intenção da igreja em legitimar a sua doutrina e desconsiderar as 

doutrinas de outras denominações religiosas. Esse fato é justificado quando adentramos 

no contexto das romarias em Juazeiro do Norte-CE e constatamos a sutil inserção dos 

evangélicos nesse território sagrado. Considerada sutil até um dia quando, ao sairmos de 

uma missa, fomos surpreendentemente abordados por um pequeno grupo de evangélicos 

postos na porta da igreja, distribuindo folhetos que denunciavam, com fundamentos 

bíblicos, a adoração de imagens e o culto aos santos. 

 Nas noites de romarias, onde geralmente se cessam as missas, os romeiros se 

concentram na Praça Padre Cícero, localizada no centro da cidade. Lá se reúnem 

também, artistas, vendedores com fins de entreterem o romeiro e obterem lucro dessa 

artimanha. É também nessa praça, que os evangélicos montam pequenas estruturas de 

caixa de som e até utilizando-se da linguagem teatral, fazem suas apresentações de 

modo que atraem a atenção de muitos romeiros presentes. Quando esses romeiros já 

estão acomodados em círculos vendo a apresentação artística dos atores evangélicos, 

entra um pastor de bíblia na mão e começa a pregar para os presentes. Essas pregações 

normalmente discorrem sobre o poder de Jesus como “único intermediador entre Deus e 

os homens”, conduzindo a inferência de que a crença na intercessão do padre Cícero 

fere frontalmente os ensinamentos bíblicos. 
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 Foi bastante interessante, numa dessas noites que estivemos presentes, vermos 

em lugares estratégicos da praça, a presença também de vários grupos católicos, com 

diferentes atrativos como músicas, coreografias e pregações, concorrendo com os 

mencionados evangélicos. É uma nova cruzada com os evangélicos admitida e 

autorizada pelo atual bispo diocesano Dom Fernando Panico. 

 Ao sentirem-se prestigiados e acolhidos, os romeiros, por sua vez, nem chegam 

a desconfiar do que está por trás de todo esse variado cardápio religioso. Por não 

perceberem as reais intenções implícitas, igualmente não são levados ou convencidos a 

“aceitar Jesus” e abandonar a sua tradicional devoção, afinal se esses devotos vão 

adquirindo a crença de herança familiar; não é tão repentinamente, que desconstruam 

essa devoção e partam para outra vertente religiosa. Claro que não estamos negando a 

transição e conversão de muitos católicos-romeiros para as outras denominações 

religiosas, - não podemos desconsiderar que cerca de 10% da população de Juazeiro já é 

composta de evangélicos (NETO, 2009) -, mas sabemos, entretanto, que se trata de um 

processo lento que requer tempo e bastante argumentação dos pastores que os 

conduzem, afinal não se trata apenas de um aspecto religioso, mas de um fenômeno 

cultural e por que não dizer, mítico. E derrubar um mito não é tarefa tão fácil.  

 Ainda se tratando dessa “invasão” dos protestantes, Dumoulin & Guimarães 

assim ressaltam: 

 

“Hoje, algumas Igrejas evangélicas nascem nos bairros da periferia de 

Juazeiro. Outras chegam na época das romarias para transformar, com muita 

coragem e determinação, o que eles chamam de “o Caldeirão da idolatria” em 

uma cidade de crentes. A organização do “impacto evangelístico” é muito 

bem pensada, e as diversas denominações evangélicas, vindas de todo o 

Brasil, se unem numa só voz para anunciar aos romeiros que “só Jesus 

salva”! É uma verdadeira “invasão” dos espaços sagrados e nem sempre os 

romeiros conseguem identificar a que Igreja pertencem esses pastores e 

missionários. Será que é um novo tipo de perseguição ao romeiro do Padre 

Cícero?  (DUMOULIN & GUIMARÃES, 2009, p.26). 

    

 

 

A prova desse impacto evangelístico, conforme apontam as autoras, não se 

encontra somente na indignação nem na constatação dos pesquisadores. Basta andar 
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pelas principais ruas de Juazeiro e ver os propositais outdoors e muros com letreiros 

frisando esse aspecto. Na entrada do Juazeiro, os visitantes são recebidos com 

mensagens em muros com a seguinte designação: “Jesus é o único intermediador entre 

Deus e os homens”. 

 Com relação a essa “guerra Santa”, Neto (2009) narra que durante as romarias, 

Juazeiro é tomado por uma grande quantidade de pastores, vindo em ônibus fretados, 

valendo-se até do discurso dos conflitos religiosos entre a Igreja e padre Cícero, esses 

pastores pregam uma igreja má que não acreditou no referido reverendo e aí tentam 

quebrar a resistência dos devotos do padre, ainda que considerem o culto ao padre 

Cícero uma abominável idolatria. 

 Mas, voltemos ao primeiro fato que suscitou toda essa discussão em torno da 

guerra santa entre católicos e evangélicos nas romarias e retomemos a questão da 

posição do leigo nas celebrações litúrgicas. Conforme apontávamos, é bastante raro e 

incomum um leigo ter o espaço exatamente no cume do ritual litúrgico que é a homilia. 

Por determinação romana, as comunidades e seus representantes podem usar desse 

espaço, mas nos ritos finais que ficam entre o final da comunhão e a bênção final do 

celebrante. É nesse espaço que se dá os avisos e qualquer um pode usá-lo, claro com um 

tempo exíguo. É uma liberdade censurada se assim podemos designar. Bourdieu tece 

uma relação dessa censura com a estrutura do campo quando assim se refere: “Entre as 

censuras mais eficazes e mais bem-dissimuladas situam-se aquelas que consistem em 

excluir certos agentes da comunicação, excluindo-os dos grupos que falam ou das 

posições de onde se fala com autoridade.” (BOURDIEU, 2008, p.133). (Grifo Nosso). 

Nesse sentido, o leigo não é totalmente privado do seu discurso, mas disposto fora da 

posição de quem fala com autoridade no mercado oficial da liturgia católica.  

 Embora, com esse direito restrito, percebemos nas romarias que o devoto-

romeiro usa muita bem do espaço que lhe é reservado. É constante, após as celebrações, 

depois que a procissão dos padres deixa o altar, muitos romeiros, geralmente, mulheres, 

apropriarem-se do microfone e passarem a cantar benditos do padre Cícero recebendo 

aplausos da plateia. Ainda que seja uma iniciativa desinteressada, não deixa de ser 

interpretada pelos olhos mais analíticos como uma relativa transgressão daqueles que 

passivamente ouviram e de repente, invertem os papéis ao protagonizarem e disputarem 

aquele espaço sagrado.  
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 Mas, há um evento que flagramos no decorrer dessas observações de campo, 

que não podemos deixar de mencioná-lo. Foi numa missa do aniversário do padre 

Cícero, quando uma romeira, após a celebração, tomou do microfone e começou a 

entoar seus benditos. Essa cena seria trivial, se não presenciarmos o que presenciamos. 

Como a missa tinha acabado de acontecer, o bispo diocesano que, conforme o ritual, é o 

último a sair da fila, ao tentar descer  as escadas, a romeira tomou-o pelo  braço e fê-lo 

sentar,  dizendo-lhe: “Agora, é o senhor que vai me ouvir. Vou cantar essa música para 

o senhor. Sente aqui e ouça!”  

 

.  

Foto 24: Romeira cantando para o bispo diocesano 

 

 Vocês não podem imaginar, caros senhores, o rico dado para esta pesquisa 

fornecido por essa cena, quando estávamos exatamente à cata de como se  dá a relação 

púlpito e bancada. Foi realmente algo inusitado no contexto religioso, em que a voz 

oficial deu lugar, ainda que forçosamente, para o agente popular. Se a romeira saiu 

satisfeita, nem nos pergunte. Além de receber elogios, fora assediada com fotos, além 

de receber abraços do pastor diocesano. A foto acima ilustra muito bem a situação 

estabelecida pela devota e seu breve instante de destaque no âmbito de um mercado 

hierarcológico. Mas por que essa infiltração romeira acontece em Juazeiro do Norte? 

Quem incentiva esses romeiros a ponto de encorajar tal audácia? Só teremos essas 

respostas se vocês, meu prezado senhor e prezada senhora, acompanharem-me a aonde 

vou conduzi-los. 

  Saiamos um pouco dessa missa, dessa igreja e enveredemos para o salão ao 

lado ao depararmos com uma multidão de romeiros entrando numa sala em plena tarde. 
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É a tradicional reunião das três, idealizada pelas irmãs Ana Teresa e Annette Dumoulin 

junto com a equipe de pastoral da romaria na sala do Círculo Operário São José. Não 

sabemos, ao certo, o que toma todos os espaços se os benditos ou os diversos romeiros 

que se atropelam, até, finalmente acomodarem-se nas cadeiras. Entra, por fim, a irmã 

Annette acolhendo os presentes através de cantos e logo passa a contar-lhes histórias 

para aqueles ouvidos atentos.  

 Abre-se finalmente o ápice do evento. É a apresentação cultural e religiosa dos 

romeiros, que previamente inscritos passam a cantar, a recitar, a relatar testemunhos e 

milagres envolvidos pela atenção e aplausos dos presentes:  

 

 

 

                           Foto 25: Participação romeira na reunião                   Foto 26: Romeiros na Reunião das Três 

 

 

 E assim, seu Francisco, Dona Etelvina da Barra da Serra, seu Antônio de 

Alagoas vão desfrutando daquele espaço sagrado, desvinculado da oficialidade litúrgica. 

É o protagonismo do leigo em sua mais plena extensão, são “atores sociais que, em 

grupo, na vivência de sua romeiridade, valorizam seu ethos e sua visão de mundo, 

independentemente dos ditames de uma elite civil e eclesiástica que por décadas taxou-

os de ignorantes e atrasados.” (PAZ, 2011, p.251). 

 Em entrevista numa rádio local, ao ser interrogada pela reunião das três, Irmã 

Annette revelou que: 

O romeiro é protagonista da sua romaria, ele é o sujeito. É ele que organiza. 

Então, nós pensamos que essa reunião era muito importante que seja uma 

reunião onde o microfone  que é um instrumento muito poderoso que pode 
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ser utilizado muito bem ou até muito mal, porque às vezes ele retira do povo 

o direito de falar. Quando estamos de microfone na mão temos uma voz mais 

forte e mais alto do que qualquer pessoa. Então, achamos que o microfone 

devia chegar à mão do romeiro, tinha que ir na mão do evangelizador romeiro 

para os outros romeiros. E, por isso que digo que são quase 35 anos que tem 

essa reunião dos irmãos romeiros.
16

 

 

E continua falando da estrutura da reunião: 

Começa sempre com nossa senhora me chama, porque a gente procura 

lembrar que se a gente tá aqui em Juazeiro não é por turismo, mas por 

vocação. Muitos romeiros naquela hora, dizem: “eu não pensava vir no 

Juazeiro, não tinha condições. Mas, três dias antes da romaria, minha “mãe” 

me chamou. Mãe das Dores me chamou. Deu tudo certo”. Romaria é 

chamado. A gente não vem só por vontade própria, mas porque tem a Mãe 

das Dores que está chamando. Então sempre começamos essa reunião com o 

cântico “Nossa Senhora me Chama”.
17

 

 

 O resultado disso tudo se espelha na alegria daqueles rostos marcados pela dor 

e pelo sofrimento. Para eles é um momento ímpar de tão grande importância que 

chegam a contar e recontar em seus locais de origem tudo o que viveu na encantadora 

Reunião das três. Desse modo, uma devota registra em carta dirigida a irmã Annette: 

 

Prezada Annette, 

 

Apesar de não lhe conhecer estou lhe escrevendo, fiquei com muita vontade de lhe 

conhecer quando a minha amiga Fafá chegou e falou sobre a senhora e da reunião. 

Fiquei muito emocionada com o que ela falou, gostaria de participar junto com vocês 

dessa reunião, falando coisas do grupo de jovens que também faço parte. 

Irmã Annette, já estamos planejando para juntos fazer uma visita a vocês no próximo 

ano se Deus quiser. Para juntas debatermos coisas importantes. [...]. 

 

Da sua amiga desconhecida (A.M.P. Santa Cruz. Em 05/12/83. Carta nº 184). 

 

 

                                                                 

16
 Entrevista concedida para a Rádio Padre Cícero no ensejo da Romaria de Nossa Senhora das Candeias, 

no dia 04/02/2014. 

17
 Idem. 
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 Em vista disso, julgamos não ser necessário falarmos da relevância que é 

quando colocamos os leigos em seu devido posto; quando lhe asseguramos o direito de 

partilhar as suas histórias, no ultrapassar de seu papel de mero expectador. Agora sim, 

podemos falar desse povo como seres históricos, no momento em que dispõe de 

condições para realizarem sua práxis libertadora, exercitados e incentivados por práticas 

como essa da Reunião das Três, realizada em tempo de romaria em Juazeiro do Norte.  

 Acho que você, meu caro senhor, ficou com a mesma sensação da devota-

escrevente, com um efervescente desejo de também conferir esse show de protagonismo 

romeiro. 

 

  

4.4.2.  O canto enquanto discurso religioso 

 

“Vamos começar a refletir a Palavra de Deus, cantando aquele bendito que todos 

vocês sabem: „Vou procurando Jesus, meu Salvador, que por amor se fez nossa 

comida’...”. (Pregação nº 8. Proferida em 20/11/2010). É assim que, numa das missas 

dirigida aos devotos do padre Cícero, o celebrante abre a sua pregação. E é dessa 

sintonia entre o canto litúrgico e a celebração eucarística que ora trataremos.  

O Missal Romano recomenda que se deva dar valor ao uso do canto nas 

celebrações de acordo com as possibilidades de cada assembleia, uma vez que o canto 

também é símbolo de fé que une os cristãos em uma só voz. 

No entanto, não é todo e qualquer gênero musical que pode ser intercalado nas 

celebrações litúrgicas; a recomendação determina e restringe que somente os cantos 

litúrgicos, ou seja, os aprovados pela hierarquia eclesial pelos padres sinodais. Por esses 

cantos estarem em consonância com a liturgia, colaborando eficazmente para o seu fim 

e para o enlevo do Jesus na Eucaristia. Nesse sentido, na sua história bimilenária, a 

Igreja criou, e continua a criar, música e cânticos que constituem um patrimônio de fé e 

de amor que não se deve perder. 
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Em Juazeiro do Norte, não há como pensar em romeiros, romarias e celebrações 

dissociadas dos cantos ou dos denominados “benditos” que acompanham toda a 

travessia romeira, traduzindo e realimentando a fé no padre Cícero. Há benditos para 

todos os momentos de sua liturgia: “bendito de saída de casa, bendito em favor do 

motorista, do organizador da romaria, benditos da viagem, da chegada a Juazeiro, da 

subida ao Horto, da visita do túmulo do padre Cícero, bendito da despedida e volta para 

a casa etc.” (GUIMARÃES & DUMOULIN, 2009, p.26).  

Desta feita, romaria e benditos são indissociáveis. Geralmente são melodias com 

versos repetitivos, tornando fácil a memorização dos mesmos e a participação de todos 

no entoar das músicas que reverenciam Maria, Jesus e o próprio padre Cícero, muitos 

deles contextualizados com a realidade das romarias e do ser romeiro.  

É importante frisarmos o trabalho e o empenho da equipe de pastoral da romaria 

que desde 1976, tendo à frente as irmãs Teresa Guimarães (falecida em 2013) e Anette 

Dumoulin, que deram um grande impulso ao trabalho de assistência ao romeiro junto 

com o padre Murilo, na época, vigário da paróquia de Nossa Senhora das Dores. Até 

então, esses devotos eram ignorados e consequentemente mal acolhidos quando 

chegavam, em peregrinação, à terra do padre Cícero. Embora inexistindo um 

impedimento explícito, não havia uma política de acolhida, nem de um novo olhar para 

os romeiros; tudo se inclinava para acabar naturalmente com o fenômeno das romarias, 

ocorrendo, no entanto, um efeito contrário, quando o fluxo só aumentou por conta dos 

próprios testemunhos de milagres divulgados pelos sujeitos caminhantes. O próprio 

Monsenhor Murilo, falecido em 2005, quando em vida assim ressaltou: 

“Faz trinta e seis anos que exerço o ministério em Juazeiro do Norte, 

especialmente na Paróquia de Nossa Senhora das Dores. Em momento 

algum, neguei a atenção pastoral que os romeiros pedem. Enquanto, aqui 

demoram, buscam o que todo romeiro quer de um Santuário: a Palavra de 

Deus, os Sacramentos, a oportunidade para a oração e a atenção do padre. 

Cada vez, as romarias aumentam. Não são mais somente para a festa da 

Padroeira, Nossa Senhora das Dores e Finados. Elas vão de setembro a 

março; de maio a julho e cada ano, renovando as disposições de escutar a 

Palavra de Deus.” 
18

 

                                                                 

18
Artigo publicado na revista Memorial em comemoração ao Sesquicentenário de Nascimento do Padre                 

   Cícero Romão Batista em1994. (http://monsenhormurilo.blogspot.com.br/p/textos.html) 

 

http://monsenhormurilo.blogspot.com.br/p/textos.html
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Foi também a equipe de pastoral que sistematizou todo um trabalho de escuta e 

apoio para com o romeiro, de modo que no período da romaria de Nossa Senhora das 

Dores, desde 1979, a equipe começou a lançar livretos com o tema da festa e o tema das 

romarias e a cada ano, inserindo um bendito novo, lançado durante as novenas. Vejamos 

o que nos conta a Irmã Teresa: 

 

[...] a gente contava primeiro uma história, e depois a gente começou a pegar 

músicas, melodias deles, então nós pegamos essas melodias e começamos a 

colocar letras diferentes nas melodias [...] a colocar letra de catequese. Então, 

a cada ano a gente faz o bendito do ano da romaria, e isso é um instrumento 

pastoral porque eles pegam esses livrinhos, eles aprendem e depois levam 

para os lugares de onde eles vêm. 

 (Entrevista concedida em 28.01.2002 apud Paz, 2011). 

 

 

 O que há de novo na metodologia das irmãs é exatamente a estratégia de se 

partir da realidade cultural do romeiro, quando a partir da melodia trazida por eles, essas 

religiosas acrescentam-lhe as letras. Não se trata de lançar verticalmente cânticos com 

fins doutrinários, mas antes de tudo, de conciliar a religiosidade provinda dessa camada 

com os ensinamentos mais atualizados, levando sempre em conta o romeiro como 

coautor. É daí que entendemos a fervorosa participação desses devotos no ensejo das 

missas romeiras. Afinal, é com o canto que as vozes, antes silenciadas pelo discurso 

ortodoxo, conquistam o lugar que lhes é próprio e reacende a alegria na celebração. 

Ainda que se conte com um grupo de cântico autorizado pela Igreja, inclusive situado 

em posição de destaque com relação aos demais, as vozes entoam e desentoam, em 

único louvor, acompanhadas com palmas e gestos de exaltação. 

Podemos assegurar, que os cânticos constituem outra versão do discurso 

religioso, este, por sua vez, se dilui ou se populariza quando ressignificado em gênero 

musical. Nas missas que acompanhamos, constatamos a diferença de um estado de 

silêncio para o do cântico. Instigados por o grupo de cantores, os fiéis romeiros e toda 

igreja ecoam os hinos ali iniciados. Muitas vezes, se desconhece a letra na sua íntegra, 
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mas não deixam de decorar o refrão que logo as vozes comungam numa só entonação. 

Breve instante em que já não se distingue o campo de força entre púlpito e fiéis.  

É costume, logo se ver, ao término da missa, filas e mais filas em torno das 

barracas que comercializam artigos religiosos e até cantores religiosos, padres e leigos 

que lançam seu CD em plena romaria por conta da demanda e receptividade desse 

produto nesses específicos eventos. Certo da eficácia comunicativa provindo do canto 

religioso, os padres usam-no para enriquecer e até favorecer um intercâmbio entre ele, 

enquanto orador e a plateia que o ouve, mas sempre levando em conta o referencial de 

fé e legitimação da doutrina cristão-católica. Dessa forma, um dos celebrantes conclama 

os presentes: 

 

[...] queridos romeiros e romeiras, ao celebrarmos, hoje, este dia, da 

passagem do padre Cícero, lembramos o que ele mesmo tantas vezes nos 

ensinou: “A vida é um dom de Deus. Este canto dos romeiros que sempre nós 

repetimos, cantamos nas romarias e agora vamos cantar: A VIDA É UM 

DOM DE DEUS, A MINHA, A SUA VIDA É UM DOM DE DEUS!”.  

(Pregação nº 11. Proferida em 20/07/2013). 

  

Neste momento, levados pelo grupo de cantores toda a igreja canta:  

“A vida é um dom de Deus 

(todos) Jesus, queremos viver 

E juntos passamos fome 

Senhor, dai-nos de comer!” 

 

 

 E assim, o celebrante discorre o seu discurso pautado na tese anunciada no 

cântico de que a vida é um dom divino. Essa estratégia obteve um grande lucro no 

sentido de interação entre os interlocutores. Mais que despertar os presentes, o sacerdote 

conseguiu a atenção e a compreensão de seu auditório na mensagem transmitida e 

relacionada com a do cântico comum aos romeiros.  É interessante observar que se trata 

de um cântico usado não em situações litúrgicas, mas na rotina dos romeiros, fazendo 

memória às palavras do padre Cícero. Dessa forma, não há uma forte ligação com os 
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momentos propriamente litúrgicos como comunhão, louvor ou algo do gênero. No 

entanto, utilizado por um portador oficial da Igreja e mais que isto, em uma situação 

extremamente formal que é a missa, o canto passa a adquirir um status oficial uma vez 

que também o cântico traduz discursos da esfera religiosa; é outra modalidade de 

pregação, de transmissão dos princípios divinos aos fiéis, talvez até mais bem aceita 

pelo caráter lúdico que lhe é próprio. Por essa razão, que não é à toa que nas celebrações 

litúrgicas em tempos de romarias, há cânticos apropriados para esta celebração que 

sempre contemplam o contexto romeiro.  

Presenciamos um momento em que o representante do grupo de cântico 

conclamava esses devotos para acenarem com os chapéus e louvarem o Senhor na santa 

Eucaristia. Daí se dá a espetacularização da fé em que vozes se confundem e um 

cenário de alegria e preces se tece. 

Várias vezes presenciamos cenas de chegada dos romeiros e todos cantando os 

seus “benditos”, unificando não só vozes, mas diferentes formas de manifestação com o 

sagrado. É o canto que também chama o corpo, os gestos para a louvação ao divino. 

Assim, cantar e elevar o chapéu é a dobradinha da coreografia romeira. 

Mas, que relação há entre – poderiam questionar-me os senhores – os benditos 

cantados e decorados pelos romeiros com a questão das cartas, já que nas pregações já 

foi demonstrada a sua eficácia argumentativa?  

Se foi evidente esse questionamento, não é tão explícita a resposta. Acontece 

que os benditos na sua diversidade temática, versam sobre a força da romaria, o bom de 

se estar em Juazeiro, as súplicas à Mãe das Dores; a importância de ser romeiro, devoto 

do padre Cícero e mais que tudo, pertencer à Igreja Católica. Nessa ótica, os cânticos 

não só elevam os santos contemplados, mas inserem os sujeitos cantores nessa travessia, 

muitas vezes, falam o que eles falariam, coadunem com o seu clamor e suas dores, 

cabem dentro de suas histórias e acabam exercendo um papel de ratificação do discurso 

oficial, agora, de maneira mais acessível e popularizada. Tamanha é a importância 

desses cânticos que um devoto escreve: 
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“Gostaria de perguntar se o Santuário de Nossa Senhora ainda dispõe do CD que 

foi feito em homenagem ao Padre Murilo. Se ele ainda puder ser encontrado à 

venda, gostaria de pedir que o enviassem para mim juntamente com o boleto 

bancário para que eu possa efetuar o pagamento do mesmo, ok!”  

(L.M.A.A., Capitão de Campos-PI,17/03/2007- Carta nº 190). 

 

 

Por isso que os romeiros não se desligam tão facilmente das doutrinas, 

impregnadas pelos benditos e voltam sempre a Juazeiro do Norte. Mais que isto: os 

benditos acabam produzindo um grande efeito performativo de forma que muitos 

tentam praticar os ensinamentos cantados. Fato que se constata no relato da Irmã 

Teresa, uma das incentivadoras da reunião das três: 

 

[...] Pense naquele romeiro que quando a gente cantou “Quem matou não 

mate mais” pediu a palavra, se levantou e disse: “esse bendito me salvou a 

vida. Ele explicou que tinham matado o irmão dele; ele sabia quem era o 

criminoso, encontrou o criminoso num lugar totalmente isolado, podia matar, 

e ele preparou para atacar e ouviu o bendito: Quem matou não mate mais, 

Quem roubou não roube mais... Então ele ficou assim e fugiu. Ele veio dizer, 

testemunhar dizendo “Esse bendito me salvou porque eu não matei aquele 

homem que matou o meu irmão [...]. 

(Entrevista concedida em 25.03.2004 apud Paz 2011). 

 

 

Por esses benditos atualizarem a imagem do padre Cícero; acabam, 

indiretamente, provocando a necessidade de se escrever cartas, que na nossa perspectiva 

é apenas um processo de emissão, porém, para o romeiro, é um processo de emissão e 

recepção, uma vez que o padim está vivo e ouve o que escrevem, respondendo-as 

através das graças alcançadas.  
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4.5 O pathos e o processo catártico do auditório 

 

 É lugar comum afirmarmos que não há discurso sem subentender uma 

interlocução entre a fala e a escuta, entre orador e auditório. Deteremos, agora, no 

depositário do discurso, ou seja, o auditório que realiza, ou não, o processo catártico 

através do pathos, que, segundo Aristóteles, é o conjunto de emoções, paixões e 

sentimentos suscitado pelo orador. A concepção de auditório aqui é a mesma referida 

por Aristóteles, tomando-o como indivíduo, grupo ou multidão que também passam por 

essa mesma designação os leitores na linguagem escrita. É evidente que, ao longo desse 

percurso teórico, não deixaremos de associá-lo com o nosso objeto de pesquisa. Por esse 

ângulo, ao tratarmos de auditório vamos levando em conta o discurso religioso e mais 

especificamente, o auditório constituído de devotos e romeiros do padre Cícero quando, 

em disposição litúrgica, conectam-se com os representantes eclesiais em tempos de 

romarias e missas celebrativas em memória do padre Cícero. 

 Reboul (2004) lembra que sempre a retórica levou em conta o auditório como “a 

regra de ouro do discurso”, chegando a influenciar a natureza da mensagem e até 

determinar as estratégias argumentativas do orador. 

 Perelman (1997, p.71) chega a afirmar que por ter em mente a adesão, a 

argumentação retórica “depende essencialmente do auditório”, delineando as premissas 

do raciocínio e ao juízo provocado pelo todo da argumentação. De acordo com 

Perelman & Oubrechts-Tyteca (1996) o auditório se divide basicamente em dois: o 

universal e o particular. No auditório particular constitui-se de um público unido pelos 

mesmos objetivos, nesse caso, o discurso, passa a ser um diálogo, havendo um 

determinado controle das variáveis. O auditório universal é constituído por um público 

heterogêneo, requer mais competência do locutor, ao pretender atingir todos e ao 

mesmo tempo, cada um. 

 É válido aqui acrescentar que no discurso religioso, com bem aposta Abreu 

(2007) há simultaneamente os dois auditórios, ainda que se priorize o auditório 

particular. Essa divisão dos auditórios é questionada por alguns autores, inclusive por 

Reboul (2004, p.94) afirmando ser o auditório universal apenas uma pretensão ou um 
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truque retórico, no qual o orador “sabe bem que está tratando com um auditório 

particular, mas faz um discurso que tenta superá-lo, dirigido a outros auditórios 

possíveis que estão além dele, considerando implicitamente todas as suas expectativas e 

todas as suas objeções”. 

 No contexto das romarias e missas romeiras, o auditório tende a ser mais 

específico, devido à mesma motivação dos fiéis se voltarem para a figura do padre 

Cícero, de forma que as pregações, nessas circunstâncias, reincidem nas referências a 

esse patriarca religioso e ao indivíduo romeiro. 

 Estabelecendo ou não a tipologia dos auditórios, é válido sempre levar em conta 

o efeito do discurso no outro pelo caráter de alteridade inerente à interação 

comunicativa. 

 Abordando a questão do efeito interativo da voz, Zumthor (2010, p.30) 

assegura que “falar implica numa audição (mesmo se alguma circunstância a impede), 

atuação dupla em que interlocutores ratificam, em comum, pressupostos fundamentados 

em um entendimento...”. A partir da interação de voz e audição, analisaremos uma 

pregação proferida no ensejo do aniversário de morte do padre Cícero Romão Batista. 

 Ao referir-se à leitura do livro do profeta Isaías (Is. 38,1-6,21-22.7-8), no qual 

retrata a história de Ezequias – afetado por uma doença mortal, mas, logo que recorre a 

Deus em profunda oração, este lhe acrescenta mais 15 anos de vida - o pregador refaz a 

leitura, agora de maneira parafraseada, de modo que fica mais compreensiva para sua 

audiência, enfatizando a questão da eficácia da oração: 

 

[...] A primeira leitura nos faz acreditar na força da oração... e Deus não fica 

surdo aos nossos apelos... foi assim com o nosso padre Cícero, este grande 

homem teve como pilar – fundamentou nos pilares... Oração e trabalho. Ele 

também acreditou na eficácia da oração [...]. 

(Pregação nº 14. Proferia em 20/04/2013). 

 

 O referido trecho demonstra a relação do locutor com sua audiência e a 

preocupação do primeiro não só de ser ouvido, mas de ser entendido e 

consequentemente aceito com fins de interferir nas atitudes daquela plateia, esperando 



228 

 

que a partir daquele momento, todos fiquem cientes da importância da oração e daí, 

possam adquirir esse hábito no seu dia-a-dia. É interessante observar, que o locutor 

tenta estabelecer uma grande afinidade com seus ouvintes, ao saber, previamente, que a 

motivação dos que vieram de tão longe é nada mais do que a devoção ao padre Cícero, o 

que faz com que o locutor, de imediato, relacione o discurso bíblico com o exemplo de 

vida desse patriarca. Dessa forma, não só estabelece uma afinidade com seus ouvintes, 

como ratifica a fé e a devoção daqueles romeiros. É essa “força ilocutória” que está 

subjacente ao discurso, ou como mesmo afirma Zumthor (2010, p.30): “A intenção do 

locutor que se dirige a mim, não é apenas a de me comunicar uma informação, mas de 

consegui-la, ao provocar em mim o reconhecimento dessa intenção ao submeter-me à 

força ilocutória”. 

  Nesse ínterim, reside o denominado “efeito moral da voz”, postulado por 

Zumthor (2010, p.30), ou seja, a “impressão no ouvinte” a qual é muito mais 

amplamente atingida e persuasiva, segundo o autor, do que na linguagem escrita, “mais 

do que qualquer outra forma de contato, a palavra torna clara, nos indivíduos que ela 

confronta a sua condição de sujeitos”. 

 É essa constante preocupação com o ouvinte que nada mais constitui do que o 

mercado linguístico à espera de pôr um preço no produto a ele exposto. Daí que o papel 

do ouvinte se torna primordial nessa troca comunicativa, uma vez que “O ouvinte faz 

parte da performance. O papel que ele ocupa na sua constituição, é tão importante 

quanto o do intérprete” (Idem, p.257).  

 No decorrer da pregação acima, pudemos comprovar essa instância teórica de 

Zumthor, ao verificarmos que a cada fala do orador a plateia além de estar atenta à 

palavra do seu pastor, intercala o discurso com intensos aplausos, o que confirma a 

aceitabilidade do dito, além de consolidar o efeito interativo da voz no qual “intérprete e 

ouvinte se confundem” (ZUMTHOR, 2010, p.259).  

 Ressaltamos, desse modo, que esse ato receptivo do ouvinte, não pode 

necessariamente ser considerado como uma atitude passiva, por vezes acrítica e 

alienante. Compreendemos que a assembleia também usa seus critérios de absorção e 

contestação da mensagem ora transmitida. Seria a re-criação defendida por Zumthor 

(p.258) ao afirmar que  
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O ouvinte recria, “de acordo com o seu próprio uso e suas próprias 

configurações interiores, o universo significante que lhe é transmitido. As 

marcas que esta re-criação imprime nele pertencem  a sua vida íntima e não 

se exteriorizam  necessária e imediatamente.[...] o ouvinte torna-se por seu 

turno intérprete. 

 

 

 Ainda nesse raciocínio, Zumthor (2010, p.258) admite um duplo papel do 

ouvinte: “o do receptor e o de coautor”. A postura do ouvinte, nesse caso, garante tanto 

a adesão do discurso e consequentemente do orador, como também exige deste último 

um maior cuidado e maior preocupação na transmissão, por certificar-se estar diante de 

um público não disposto apenas a ouvi-lo, mas, sobretudo, a avaliar o quê se fala e 

como se fala. Claro, que em se tratando do discurso religioso, o conteúdo, ou seja, o quê 

se fala, não passa por rigorosos critérios, uma vez que ninguém ousa contrariar a voz de 

Deus, detém-se assim, a censurar, em alguns casos, a forma do dizer, ou mais 

precisamente, as estratégias argumentativas usadas pelo locutor na transmissão da 

mensagem religiosa. 

Para sermos entendidos nessa posição, vejamos uma pregação proferida por um 

padre romeiro – que não é da diocese local – e atentemos para a forma de interatividade 

entre esse sacerdote e seu auditório quando inicia a sua conversa já falando do cansaço 

dos que vêm pra a romaria, associando a realidade romeira com a palavra proclamada: 

“Amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo”:  

 

[...] Minha gente de ônibus já cansa tanto, de carro você dirigindo sozinho 

cansa também, que dirá a pé. E vem! Em nome de quê? Em nome da fé, em 

nome do amor que tem a Deus. É aquela história: “amar a Deus com todo o 

seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua inteligência”. Que beleza, e 

estamos aqui. Agora quando chega aqui não vai rezar por si só vai rezar por 

todo mundo. Assim antes da missa ficam murmurando: pelo meu irmão, pelo 

meu filho, pelos doentes... É ou não é, minha gente? (Todos: é!...) 

Agora eu quero saber, quem aqui, nesses dias todos, já rezou por uma pessoa. 

Vou dizer que pessoa é: pelo seu inimigo. (poucos levantam a mão). 

(Dirigindo-se a uma jovem que levantou a mão): – Muito bem, minha filha! 

(pede que todos a aplaudam) Muito beeem!!! Entendeu minha gente, o 

recado? É o que tá escrito aqui no evangelho: rezar pelo seu inimigo, rezar 

por aqueles que querem o mal a você; rezar por aquele que quer lhe destruir. 
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Às vezes a gente reza pedindo misericórdia por nossa família, mas nunca 

pede pelos nossos inimigos [...].   

 

(Pregação nº 12. Proferida em 12/09/2013). 

 

 

 Se expuséssemos na íntegra a referida pregação, verificaríamos a coerência e a 

unidade que esse ministro de Deus cumpre em todo o seu discurso. O entusiasmo com 

que pregava e o que e como ia falando dos ensinamentos bíblicos contaminava todos os 

presentes com o fervor dali emanado. Sempre interpelando a bancada com perguntas 

que, o que estava em jogo não era as respostas em si, mas a dialogicidade por elas 

provocadas. Bastante nítida a afinidade do pregador com o seu público como a 

familiaridade desse mesmo pregador com a Palavra proclamada e partilhada para os 

devotos presentes. Numa linguagem precisa e acessível, sem, necessariamente ser 

piegas nem tampouco subestimando os ouvintes. 

 Ao ouvir esse sacerdote, não tinha como, deixar de lembrar os conceitos de 

diálogo em Freire: “Nosso papel não é falar ao povo sobre nossa visão de mundo, ou 

tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa.” (FREIRE, 1987, p.49). 

Ao término dessa celebração furamos a fila dos romeiros que já cercavam a sacristia 

para falar com o referido padre e perguntei o que, para ele, deverá consistir uma boa 

pregação. Sua resposta foi simples e direta: 

 

“Em primeiro lugar, a humildade. É basicamente isso: é a pessoa ser humilde 

e saber que sem Deus a pessoa não é absolutamente nada. Não adianta você 

aprofundar em tantas teologias e mais teologias se você não deixa Deus falar 

ao seu coração”.  

(Trecho de entrevista concedida em setembro de 2013). 

  

O breve comentário desse sacerdote, citado acima, ao eleger a humildade como 

ponto básico de uma homilia, no sentido de deixar de Deus agir no orador, faz-nos 

retomar as reflexões de Orlandi (2011) no que se refere à definição de sujeito no 

discurso religioso, que, ao mesmo tempo se apresenta, com uma subjetividade livre, 

dono de si e da palavra, por outro lado, é assujeitado e submetido ao Sujeito superior. 
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Atenta, desse modo, para a relação estabelecida entre discurso e ideologia. Pautando nos 

estudos de ideologia de Althusser (1970) em que este defende que a ideologia só existe 

no sujeito e para os sujeitos, a autora faz uma breve recapitulação desses pressupostos, 

enfatizando a estrutura bidimensional do sujeito em que de um lado, há uma garantia de 

sua liberdade; e de outro, o sujeito admite a sua submissão diante de uma autoridade 

suprema. Daí a autora considerar que o “conteúdo da ideologia religiosa se constitui de 

uma contradição, uma vez que a noção de livre arbítrio traz em si, a de coerção”. Vale 

dizer, que no discurso religioso essa coerção é dissimulada ideologicamente pela 

linguagem, ou para sermos mais precisos, pelo “lugar atribuído à palavra”. (ORLANDI, 

2011, p.242). 

 Nesse raciocínio, admitindo ser um porta-voz do discurso divino, o pregador 

religioso se submete a esse jogo de se submeter ao Sujeito divino sem necessariamente 

deixar de ser sujeito do seu dizer. A esse respeito o papa Francisco recomenda que “... é 

Deus que deseja alcançar os outros através do pregador e de que Ele mostra o seu poder, 

através da palavra humana” 
19

, mas ao prosseguir, adverte que “a palavra do pregador 

não ocupe um lugar excessivo, para que o Senhor brilhe mais que o ministro” 
20

. No 

entanto, no desenvolver das suas proposições o Papa destaca uma atitude ativa do 

ministro de Deus, para esse não ser mero instrumento a mercê do Espírito Santo, mas 

que este Espírito aja em consonância com “todas as próprias capacidades para que 

possam ser utilizadas por Deus. Em outros termos, o assujeitamento althusseriano 

ganha outra roupagem no discurso religioso, uma vez que há um Sujeito que fala, no 

entanto, cabe ao sujeito representante dessa enunciação divina uma atitude técnica, ou 

com já vínhamos prenunciando, um habitus linguístico que exige preparação e 

competência nessa reprodução da mensagem celeste. 

 

 

 

 

                                                                 

19
 Cf.Francisco, Exort.ap.Evangelii Gaudium,(24 de novembro de 2013),136 

20
Idem,138. 



232 

 

 

4.6. As dores romeiras contempladas nas homilias 

 

 Ainda pautados na pregação do sacerdote citado acima, prossigamos com outro 

viés da abordagem tão presente nas cartas dos devotos, mas tão ausente nos discursos 

religiosos dos padres que lidam com esses mesmos devotos; seria a questão da menção 

das dores e dos problemas existenciais que afligem a alma romeira: 

 

“Como Nossa Senhora das Dores você também tem as suas dores, tem os 

seus sacrifícios, tem sua amargura e N. Sra. Entende perfeitamente porque ela 

também já passou por isso; e passou da pior maneira possível. Então, quando 

você chega com todos os seus pedidos e entrega a ela. Ela vai atender, ela vai 

entregar ao seu filho Jesus, porque ela o carregou no seu ventre. Com certeza 

ela vai levar as suas dores. Como está escrito aqui: tudo isso vai se converter 

numa bênção tão grande que você num imagina. O problema, minha gente, é 

que queremos alcançar uma graça. Muito bem... para alcançar uma graça 

somos capaz de tudo, vamos para peregrinação, romaria, corta o cabelo, tudo, 

tudo... e talvez exista uma barreira que esteja atrapalhando de você alcançar 

essa graça. Que barreira é essa? A falta de perdão!!!Muitas vezes a falta de 

perdão àquela pessoa que nos fez mal e a gente nem consegue de abrir a boca 

pra rezar um Pai-Nosso para essa pessoa. Às vezes um gesto tão pequeno. Pra 

outras coisas eu sou capaz de ir até a Juazeiro a pé, mas perdoar é a coisa 

mais difícil pra mim. Como é difícil!!!  

(Pregação nº 12. Proferida em 12/09/2013). 

 

 O que é mais observável no trecho da pregação acima, é que, além de 

contemplar empaticamente as adversidades humanas, o padre o faz com uma grande 

competência, ao aliar essas contradições da vida com o aspecto religioso, ou seja, une as 

dores romeiras com as de Nossa Senhora das Dores, endossando com uma grande dose 

de ânimo à plateia, no momento em que profetiza: “Como está escrito aqui: tudo isso 

vai se converter numa bênção tão grande que você num imagina”.  

Lendo as cartas como, nesta pesquisa, nós lemos; conhecendo as dores romeiras 

como nós conhecemos, podemos assegurar o quanto essas palavras ditas por um 

representante eclesiástico são válidas no reacender da esperança daqueles que choram, 

oram e escrevem o seu padecer. No entanto, o padre prossegue colocando a falta de 

perdão como uma barreira que impede da graça acontecer. Assim, responsabiliza o fiel 
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no destino de sua sorte, na tentativa de justificar a raiz do mal no pecado, nos desvios 

dos preceitos divinos. Esse discurso é refletido em algumas cartas, quando os devotos, 

antes de fazerem o pedido ao padre Cícero, se mostram não merecedores do benefício, 

usando uma estratégia para ludibriar o autor da graça, ao demonstrarem 

arrependimentos, quando de fato, querem apenas a consecução do milagre. Essas 

circunstâncias justificam, de certa forma, as penitências das promessas, como se 

castigando o corpo para torná-lo digno de receber as benevolências celestes.  

 Ao aproximar-se das dores de sua bancada, o padre o faz, não de forma 

paternalista, ou passiva, mas deixa claro, que o devoto tem de fazer a sua parte, que é, 

senão, aplicar uma ética maior na  convivência com o outro, via perdão. 

 Em outra pregação, também foi verificada a preocupação do orador para com a 

demanda da bancada só que de uma forma indireta, por vezes subjetiva demais para que 

o devoto possa dali tirar algum ensinamento ou encaminhamento na resolução de seus 

conflitos pessoais: “Não esqueçamos disso, meus irmãos e minhas irmãs: se a vida está 

realmente difícil, se os problemas estão grande demais, se falta entusiasmo , felicidade... 

busquemos em Jesus a solução para nossas dificuldades.” (Pregação nº8, 20/11/2010).  

Outro pregador assim se expressa: “Não podemos ceder ao desalento, ao contrário, 

temos que continuar semeando, na esperança de que haverá uma colheita abundante.” 

(Pregação nº10, 20/07/2011).  Ao mesmo tempo em que se vê uma preocupação com as 

dores humanas, esse pregador tenta reanimar o seu público romeiro; contudo, falha 

quando se vale de ensinamentos abstratos que pouco convencem ou ajudam a quem 

precisa de força na labuta da vida, de forma que o devoto não se acha dentro daquelas 

palavras, elas nãos os contemplam, não lhe dizem respeito. Talvez seja por essa razão 

que esses mesmos devotos procuram outras estratégias para falar de seus desencantos 

com a vida, partindo para uma religiosidade mais intimista e particularizada. 

Ouvindo esses tipos de homilias, é como se céus e terra estivessem totalmente 

desvinculados e nos dirigíssemos somente para seres extraterrenos, em que os seus 

contextos, suas preocupações diárias em nada pesassem quando se vai ao encontro das 

religiões. Ou se desconhecesse o fato de que “os seres humanos necessitam das religiões 

para sua segurança pessoal, para seu equilíbrio mental e emocional em meio a um 

mundo absurdo [...] sem religião cada qual está só no mundo, só diante do seu destino e 

não pode contar com a ajuda de ninguém” (COMBLIN, 2005, p.66).  
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Enquanto no púlpito se discorre um discurso teológico vago, abstrato, as cartas 

dos devotos revelam as suas prementes necessidades. O grito de dor é rasgado no papel 

que assim se dirige para o padrinho: “Meu padre Cícero, meu filho está morrendo. Peça 

a Jesus Cristo pelo meu filho que ele está morrendo, assim como ele levantou a filha de 

Jairo, assim também ele pode curar o meu filho” (União dos Palmares-AL, 11/09/2008. 

Carta nº 185). 

Outra devota se diz carregar “uma dor chagada” no seu coração e daí desabafa: 

 

 

Meu Padrinho Cícero, 

Meu nome é S.S., sou uma jovem que hoje completei 20 anos e há seis meses 

fiquei viúva. Felizmente ainda tenho meus pais, mas não sou mais a mesma 

pessoa; carrego uma dor chagada em meu coração. 

Venho aqui te pedir uma graça que só Jesus e o Senhor pode realizar, pois sou 

sua devota: quero poder ver e conversar com meu marido João M.B. para 

assim aliviar  um pouco as saudades. Espero alcançar a graça pedida, pois não 

tenho mais a quem recorrer. 

(S.S.B. Em 18/07/08. S/localidade. Carta nº 168). 

 

Perguntemos então, para onde vão e se devem descarregar essas dores? Guardá-

las no mais íntimo do ser e sentar-se num banco da missa para ouvir outras necessidades 

que não condizem com o clamor da alma? Deixá-las sobressair em problemas físicos 

para dopados de remédios terem o alívio necessário? São perguntas que reclamam 

respostas sem, ao certo, sabermos de onde podem surgir. 

 Na tentativa de garimpar algumas palavras que unam substancialmente orador e 

plateia no sentido do primeiro amenizar o sofrimento do segundo, deparamo-nos com 

uma pregação, com base numa leitura dos Atos dos Apóstolos em que Paulo recomenda 

a que se deve fazer tudo para não se opor aos planos de Deus; o celebrante faz desse 

ensinamento a tese principal do seu discurso: 

 

“Isto para nós é um exemplo daquele que não se opôs aos planos de Deus em 

sua vida, apesar dos sofrimentos. Padre Cícero também sofreu pelo fato de 
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um filho de Deus ter recebido o sacramento da ordem, conselheiro, apóstolo 

do Nordeste... isso não impediu de sofrer alguns momentos angustiantes, mas 

superou tudo isso com a alegria da ressurreição. Ele também nunca parou de 

anunciar Jesus Cristo, testemunhando até os últimos instantes de sua morte e 

partida para a eternidade. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus que estamos 

celebrando nos ensina a entender os planos de Deus. Quando algo na vida nos 

parecer contrário, não nos voltemos contra Deus”. 

 (Pregação nº02, Proferida em 20/04/2011). 

 

 

 Percebamos, a partir desse trecho, que o celebrante toca as dores humanas, não 

no sentido de elencá-las, mas de indicar meios para lidar com essas provações que seria 

a de aceitar passivamente os decretos divinos. Dentro dessa orientação, não deixa de 

estar implícito um breve interesse para os fiéis manterem sua fé confessional na Igreja 

Católica, uma vez que, diante do sofrimento, muitos tendem a rebelar-se contra Deus e 

contra a religião, outro risco é do fiel acabar generalizando essa realidade para todas as 

suas dificuldades sociais, incorporando um discurso fatalista, assumindo uma percepção 

estática da realidade (FREIRE, 1987). Para sustentar essa premissa, o celebrante 

sustenta sua tese ao exaltar a atitude do padre Cícero diante do sofrimento, quando esse 

sacerdote sofreu muitas perseguições, mas confiou na ressurreição. Esse recurso retórico 

propulsiona uma grande força discursiva, uma vez estruturada com uma forte ilustração 

de grande valor para o mercado ali presente. Mostra, sobretudo, que o orador não dispõe 

apenas de um capital simbólico para defender seu ponto de vista, mas uma grande 

competência linguística ou habitus linguístico no afã de conseguir a adesão dos seus 

ouvintes na medida em que se conecta com teses admitidas por seu auditório. 

(PERELMAN, 1997).  

 Nesse sentido, podemos ressaltar, que, embora o discurso religioso trate de uma 

verdade quase inquestionável, principalmente quando dirigido a um auditório 

relativamente particularizado, não se dispensa o recurso da argumentação, afinal se tem 

em meta a transformação das almas, a mudança de atitude dos fiéis, o que não se 

consegue apenas com exposições vagas, com enunciados constatativos, mas com os 

enunciados performativos, (BOURDIEU 2008), tendo em vista o convencimento e 

persuasão do ouvinte. 
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 Nessa ótica, muitos fazem uma distinção entre convencer e persuadir. Convencer 

estaria mais no plano do racional, enquanto o persuadir ficaria no plano irracional. 

Perelman (1997, p.60) lembra que o “essencial é persuadir, ou seja, abalar a alma para 

que o ouvinte aja em conformidade com a convicção que lhe foi comunicada.”. 

Perelman-Tyteca (1996) nos lembra de que persuadir é mais que convencer, pois a 

convicção não passa da primeira fase que leva à ação.  Em contrapartida, para quem está 

preocupado com o caráter racional da adesão, convencer é mais que persuadir. 

 No entanto, em se falando de retórica, ambos os recursos são fundamentalmente 

importantes, uma vez que argumentar é igualmente convencer e persuadir. Por 

conseguinte, concordamos com Britar (1974) ao ressaltar que o orador deve valer-se das 

ferramentas argumentativas para atingir seus objetivos com relação ao seu auditório.   

            Mas, o que significa mesmo argumentar? Abreu (2007, p.10) afirma que 

“argumentar, é, pois, em última análise, a arte de, gerenciando informação, convencer o 

outro de alguma coisa no plano das ideias e de gerenciando relação; persuadi-lo, no 

plano das emoções, a fazer alguma coisa que nós desejamos que ele faça”.  

 Para Perelman & Oubrechts-Tyteca (1996, p.50), “o objetivo de toda 

argumentação é provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam 

ao seu assentimento”. Uma argumentação eficaz é a que consegue aumentar essa 

intensidade de adesão, de forma que se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida (a 

ação positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie neles uma disposição para a ação. 

 Em Juazeiro do Norte, nas missas dirigidas aos devotos e romeiros do padre 

Cícero, a adesão dos ouvintes é materializada também no constante contingente de 

devotos participantes das diversas romarias realizadas durante o ano. O que queremos 

dizer é que as diversas pregações proferidas nas missas resultam, além da confirmação 

da fé católica, na devoção ao padre Cícero e consequentemente alimentam as tracionais 

romarias.  

 Claro que também foram verificadas nesta pesquisa, em muitas homilias, 

pregações sem o mínimo propósito argumentativo. Algumas que apenas se detêm em 

longas exposições que deslocam o romeiro daquela interlocução. Nas pregações do 

nosso corpus, frequentes são os discursos que ressaltam os prodígios divinos, sempre 

ressaltando que é um Deus que nos ouve, que está sempre conosco. No entanto, o 



237 

 

mesmo pregador, não deixa claro para os que ali estão à procura de consolo para seus 

problemas, por que esse Deus não interfere nas suas reais dores? Ou, que tipo ou como 

acontece a intervenção desse Deus nos momentos difíceis da vida? Exemplifiquemos 

com um trecho de uma dessas várias pregações:  

 

“Aquele que espera no Senhor não fica desapontado, não fica sem resposta, 

não fica desassistido e é por isso que nós devemos sempre esperar no Senhor, 

pois a promessa de Deus, ela não falha. Deus promete e cumpre aquilo que 

ele diz. Deus não é, muitas vezes, como os homens que prometem e às vezes 

não povo”.  

(Pregação nº 03. Proferida em 16/09/12). 

 

 Não é nossa pretensão de invalidar o discurso da providência divina sobre os 

seres humanos, mas a de insistirmos que essa reflexão deve ser sempre problematizada, 

dialeticamente falando. Em outros termos, esse discurso deve sempre ser acompanhado 

do outro que se tente explicar aquela hora em que não sentimos a presença desse Deus, 

a hora do desamparo, a hora que chegamos a proclamar a “falha de Deus”. Do contrário, 

fica em aberto e até generalizado o discurso de que quem está em consonância com 

Deus está livre de toda e qualquer adversidade. Acepções como essa que vimos acima, 

além de eliminar as contradições corre um sério risco, que é o de não preparar os que 

creem para superarem suas lutas existenciais.  

 Estamos nos alongando nessas questões, por já termos detectados nas várias 

cartas dos devotos para o padre Cícero, o despreparo emocional dos escreventes em 

superar suas dificuldades. Quando, na verdade, esse quadro poderia ser revertido se as 

pregações contemplassem direcionamentos mais objetivos neste sentido. Não se trata do 

pregador dar soluções para os problemas, mas apontar alternativas no campo religioso, 

psicológico ou em qualquer extensão, para o fiel adquirir uma determinada competência 

emocional e social no administrar de seus dramas cotidianos. 

 Há outro elemento, que segundo as nossas constatações separam auditório do 

discurso e consequentemente de quem o proclama. Seria exatamente a reincidência de 

homilias que mais dissertam sobre um determinado conteúdo e quase nunca narram. 

Sabemos que somos um povo que mais fixamos as histórias contadas. Essas 

permanecem conosco a ponto de passarmos para outras gerações. É assim que uma 
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romeira de Caruaru com 64 anos se expressou “Gosto desse padre que ele conta 

histórias e aí eu não mais esqueço do que ele conta. Tem um outro que ele é muito bom, 

mas eu não entendo bem o que ele diz.” (trecho de uma entrevista durante a  romaria de 

finados). O padre o qual é citado pela romeira é exatamente o que prioriza mais a 

dissertação, ou seja, mais a opinião referendada nos preceitos bíblicos em detrimento de 

menção a fatos, analogias ou narrativas que ilustrem o seu propósito comunicativo. 

Trata-se de homilias mais doutrinárias, mais normativas; mesmo ciente de que “toda 

prescrição é a imposição da opção de uma consciência a outra. Daí, o sentido alienador 

das prescrições”. (FREIRE, 1987, p.18). São homilias que sempre dizem o que a 

bancada deve fazer, nas quais sempre o errado é o que escuta; nunca o que fala: 

 

[...] a fé deve ser vivida e testemunhada na comunidade. Nós escutamos do 

livro do êxodo, que Deus salva comunitariamente. Temos que ter cuidado 

para que nossa fé não seja individualista, preocupada somente com os nossos 

interesses, mas comprometidos com o bem de todos [...]. 

 (Pregação nº 4. Proferida em 20/10/2012). 

 

 

 

Nesse trecho, embora o pregador se inclua no seu dizer ao se utilizar dos verbos 

em primeira pessoa, não há verdadeiramente evidência desse eu que fala, por inexistir 

partilha de suas experiências, de suas dificuldades, enquanto ser humano. Isso é 

observável na maioria das pregações constituídas do corpus desta pesquisa. Embora se 

use frequentemente o pronome “nós”, o enunciador em nenhum momento se inclui 

dentro do discurso. Dessa forma, o uso do pronome é usado somente como recurso 

retórico, nunca para anunciar uma particularidade, uma experiência do orador. A 

impressão que se tem é que o padre-pregador não tem pecado, nunca passou por 

situações difíceis, nem mesmo é um cidadão comum que reivindica por melhorias 

sociais, não fala de suas experiências, ignora o fato de que “O narrador retira da 

experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E 

incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIN, 1994, p. 

202). 
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Claro que não podemos deixar de ressaltar o conteúdo desse trecho lido acima, 

quando o pregador enfatiza o caráter comunitário da fé, solicitando que todos saiam de 

uma religião intimista. Para os que lidam com o conteúdo teológico, entende muito bem 

o que seja fé individualista, aquela que busca prioritariamente a salvação individual. 

Para outros, porém, fica mais inacessível compreender e aderir ao clamor do pregador, 

que apenas expôs suas ideias, sem a devida preocupação de deixá-la mais clara para os 

devotos presentes. 

Por outro lado, as pregações enriquecidas com narrativas, trazem em seu bojo 

um real sentido do que se está transmitindo, atraindo a atenção de qualquer nível de 

auditório. Lamentável, porém que “a arte de narrar está em vias de extinção. São cada 

vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. (...) É como se estivéssemos 

privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de 

intercambiar experiências”. (BENJAMIN, 1994, p. 197).
21

  

 

 Assistimos a uma missa na colina do Horto em que essa arte de narrar foi 

utilizada numa pregação quando o padre pretendia mostrar a importância do perdão. No 

desenrolar de sua tese enfatizou: 

“Gente, perdoar não é fácil, é até impossível. Impossível perdoar senão com a 

ajuda de Deus. Em uma cidadezinha próxima daqui, outro dia, fui chamado 

para celebrar uma missa de corpo presente na casa de uma família que havia 

perdido seu filho por um amigo, inclusive da mesma rua, que o matou. A 

missa era quase campal, por conta da casa que não suportava tanta gente.  No 

final da celebração, a mãe do menino morto, pediu-me um momento para 

falar. Fiquei tenso, pois a casa do que matou era quase vizinha e eu sabia que 

esta mulher ia usar daquele microfone para desforrar todo ódio, todo desejo 

de vingança sobre quem matou seu filho. Acabei deixando-a que falasse. 

Qual não foi a minha surpresa quando a mulher em poucas palavras, ainda 

soluçando disse: „pessoal, sei que meu filho não volta mais, mas sei que ele 

está com Deus. Tenho pena de quem o matou, pois não tem Deus no coração. 

Por isso que quero dizer aqui, diante do corpo do meu filho, que eu perdoo o 

assassino!‟. Vejam quanta fé essa mulher demonstrou naquele momento. E é 

assim que devemos fazer, perdoar os nossos inimigos....” (Pregação nº 

16,s/data).  

                                                                 

21
 No percurso desta pesquisa, tivemos a oportunidade de assistirmos a algumas aulas do Curso de 

Teologia, em que seu maior público é os postulantes ao sacerdócio, os seminaristas. As aulas eram 

especificamente de Homilética. Dentre muitas orientações dadas pelo professor que também é um 

sacerdote, o padre alertava: “Toda homilia é um diálogo. A homilia deve ser mais narrativa do que 

dissertativa para melhor ser apreendida pelos ouvintes”. 
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 Quando Benjamin (1994) apresenta a narrativa como uma possibilidade de 

intercambiar experiências; no contexto do discurso religioso no qual estamos inseridos 

e mais precisamente, na pregação acima citada, podemos constar esse intercâmbio no 

momento em que o pregador vale-se de uma situação vivida por ele para ilustrar e 

consequentemente persuadir a bancada da força do perdão.  

Vocês nem imaginam, meus caros senhores, o olhar dos devotos e romeiros com 

seus ouvidos atentos a cada elemento da história narrada naquela homilia. Um profundo 

silêncio dali emanou e irradiou, ainda que rapidamente, aquele espaço celebrativo. Em 

instantes, foram desarmados os argumentos que apregoavam o limite do perdão dentro 

de um contexto de assassinato de um ente querido. A narrativa inspirada, não só exaltou 

o valor do perdão, também, mostrou COMO se pode atingir essa ética humana. Vale 

ressaltar que essa contação percorrerá fronteiras, romeiros contando a romeiros, pais 

para filhos e netos, solidificando memórias de forma que a autoria do narrador pode até 

perder-se nesse percurso, mas ficará o cerne do fato contado, ainda que adornado por 

outros narradores para melhor contar e encantar seus ouvintes. 

 Nesse sentido, as narrativas passam a adquirir um determinado preço que o 

mercado impõe, no intuito de estabelecer as condições sociais de aceitabilidade na 

produção e recepção de um discurso (BOURDIEU, 2008), ainda que seja na esfera 

religiosa e, mais particularmente, no campo religioso entre as forças dos pregadores 

católicos e devotos do padre Cícero. 

 À cata de antecipação dos lucros em seus discursos, para a aceitabilidade do 

mercado, o pregador religioso vale-se de outro recurso além dos já citados até aqui. 

Num exame minucioso das pregações transcritas para esta pesquisa é notável a 

reincidências de algumas marcas as quais não podem passar despercebidas de nossa 

averiguação que são os traços próprios do discurso religioso. A esse respeito, Orlandi 

(2011, p.259) enumera: “o uso do imperativo e do vocativo, enquanto formas próprias 

de discursos, em que exista doutrinação; o uso de metáforas que são, depois, 

explicitadas por paráfrases (...), o uso de performativos; o uso de sintagmas 

cristalizados”, considerações detalhadas a respeito destas marcas formais. Elencaremos 

as mais reincidentes e de forte impacto persuasivo para a bancada ouvinte.  
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 Um das marcas reincidentes em qualquer discurso, mas intensificada no discurso 

religioso, é o constante uso dos vocativos, que tanto abrem o discurso, como os 

intermeiam e finalizam-nos. Dessa forma, termos como “meus caros romeiros”, “minha 

gente”, “meus irmão” são constantemente invocados no início, no meio e no fim das 

homilias como recurso para atrair a atenção da bancada numa tentativa para garantir a 

interação de locutor e auditório. Tentativa, por simplesmente esses elementos não 

exercerem, de fato, a função comunicativa de envolver os ouvintes do que ora está 

sendo pregado. Os vocativos são insistentemente utilizados, porém, na continuidade da 

pregação, no que e como está sendo dito, devido a tanta abstração retórica, os ouvintes 

acabam se demitindo daquele pretenso jogo interlocutivo: 

 

“Ao ouvirmos o Evangelho deste dia, nós queremos, queridos irmãos e irmãs, 

pedir ao Senhor que nos dê a graça de sermos testemunhas fiéis da 

ressurreição e que, a exemplo do padre Cícero, saibamos, cada vez mais, 

partilhar em nossa vida, a Palavra de Deus e nosso ensinamentos cristãos que 

aprendemos.”  

(Pregação nº2. Proferida em 20/04/2011) 

 

 Quando o pregador conclama os irmãos e irmãs para suplicarem a Deus a graça 

de testemunhar a ressurreição cristã, esse convite não ultrapassa o nível do dizer, uma 

vez que fica muito distante dos devotos ali presentes como essa recomendação pode ser 

efetivamente praticada pelos mesmos. Ou seja, as palavras do sacerdote, no trecho que 

citamos, não são suficientes performativas a ponto de provocarem uma substancial ação 

religiosamente falando. Somada a essa abstração discursiva, é ainda acrescentada a 

ausência de recursos argumentativos, na referida pregação, de forma a incitar a plateia 

de fiéis a necessidade de agir, conforme as recomendações pastorais ora lhes dirigidas. 

É a partir de constatações como essas que afirmamos que os vocativos, no caso das 

presentes pregações, muitas vezes, não passam de meras formalidades verbais e, pouco 

ou em nada contribuem para a efetuação mútua das trocas entre púlpito e bancada. 

 Se as menções a plateia por meio de vocativos são fracassadas, são igualmente 

fracassadas as interrogações feitas ao longo da pregação com fins de interpelar os 

ouvintes e assim adentrá-los nessa troca discursiva. A interpelação por meio de 

perguntas ao auditório é de grande relevância quando se pretende obter lucros 
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linguísticos e simbólicos deste mesmo auditório. No entanto, nas pregações analisadas, 

constamos que as perguntas elaboradas no decorrer da homilia, quando não são de 

respostas óbvias; são imediatamente respondidas pelo próprio inquisidor enquanto 

outras, realmente, são difíceis de decifrá-las: 

 

[...] Para que possamos fazer uma revisão da nossa existência cristã à luz do 

Concílio Vaticano II, que foi um grande encontro de bispos com o nosso 

Papa, teólogos, catequistas, pessoas de Deus que refletiam, naquela ocasião, 

na década de 60 sobre a Evangelização nos tempos de hoje. E como andam 

essas reflexões? Como a nossa fé tem sido vivida no seio de nossas 

comunidades, de nossas famílias? [...]. 

(Pregação nº 04. Proferida em 20/11/2012). 

 

 Fica à deriva se o que o pregador pretendia que a assembleia respondesse era 

como seria a sua fé no dia-a-dia ou como  deve ser a fé ,conforme a prescrição do 

Vaticano II. Se a segunda opção foi a intenção do pregador, os ouvintes, em sua grande 

maioria, ficaram a entender e consequentemente a recepção desse dizer foi igualmente 

posto em dúvida. 

 Em outra pregação, o auditório também é interrogado, mas com outra estratégia 

discursiva: 

 

[...] aquilo que nós queremos ser; nós queremos ser ROMEIRO!!! Romeiros 

verdadeiros, romeiros que, como os pastores, vão ao encontro de Jesus no 

presépio, neste natal. E aí encontramos o quê? Encontramos o menino que 

nos acolhe com os seus braços abertos, que nos abençoa e encontramos a mãe 

dele e a ela dizemos: “muito obrigado, mãezinha, pois o seu sim nos valeu a 

salvação” [...].  

 

(Pregação nº 7. Proferida em 20/12/2010). 

 

 Observamos que além da pergunta dirigida à bancada ser respondida pelo 

próprio locutor, o mesmo ainda se apropria da voz da plateia para dirigir um 

agradecimento a Maria, por ela ter dado o sim a Deus. É como se a representatividade 

do pregador não se detivesse apenas na emissão de palavras ouvidas, mas apropriar-se 
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de palavras que deveriam ser ditas, no evidente propósito não de falar para o outro, mas 

de falar pelo outro. No entanto, o propósito de atrair a adesão da plateia no discurso é 

retomado no momento em que o pregador, além da valer-se da variação de entonação de 

voz, não a faz em qualquer palavra, mas no vocábulo “romeiro”, atraindo intensa e 

fortemente a atenção do público presente, constituído, em sua maioria, de romeiros. 

Essa tática de diminuir ou acentuar a voz em determinada instância da pregação, recobra 

os ouvidos desatentos, ao serem surpreendidos com a diferenciação da frequência 

sonora, garantindo uma determinada sintonia enunciativa. Não deixa de ter uma marca 

linguística bastante determinante para envolver os ouvidos desatentos. 

 

 4.7. A fé confessional nas pregações e nas cartas  

 

Nos discursos analisados, também foi verificada a preocupação dos celebrantes 

em ratificar os princípios e dogmas católicos principalmente com relação à Eucaristia, à 

devoção aos santos com mais destaque ao culto a Maria e, por fim, à reafirmação da fé e 

da devoção ao padre Cícero.  

 Em uma das cartas apostólicas, o papa João Paulo II (2004) reacende a fé na 

Eucaristia conclamando o ano de 2004 como o ano da Eucaristia, para, segundo os 

prenúncios da encíclica, reafirmar a fé católica, concebendo a Eucaristia como a “viva 

Consciência da presença real de Cristo, tendo o cuidado de testemunhá-la com o tom da 

voz, com os gestos, com os movimentos, com todo o conjunto o comportamento”.
22

 

Assim é verificado que os padres ressaltam sempre o valor eucarístico, próprio 

da tradição de fé católica. Daí, a formalidade e a ritualidade com que é tratada toda 

celebração. Como bem é enfatizado por um dos celebrantes em missa para os romeiros 

ressaltando que “em todos os momentos, Jesus fala que ele é o pão descido dos céus, o 

pão da vida. E nós, não temos dúvida disso, nós temos a feliz certeza, que Jesus é, de 

fato, o pão descido dos céus”. (Pregação nº 08. Proferida em 20/11/2010).  

                                                                 

22
 Cf. João Paulo II, Carta ap. Mane Nobiscum Domine (7 de outubro de 2004) 18 a. 
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Dessa forma, o sacerdote vai tecendo as suas considerações sobre a relação pão 

da vida e a celebração Eucarística, ao enfatizar que é privilégio do católico consumir, 

verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo através da comunhão.  

No entanto, a intenção de reafirmar o catolicismo vai mais além dos discursos 

clericais quando apresentam Maria como instrumento de intermediação entre Cristo e os 

homens. Fortalecendo a cada discurso, o culto à Maria, uma vez que, “a função maternal 

de Maria para com os homens, de nenhum modo obscurece ou diminui esta mediação 

única de Cristo, antes mostra a sua eficácia”.  Nesse sentido, não são raras as menções 

sobre as qualidades espirituais de doação e renúncia de Maria ao atender ao projeto 

divino nas pregações dos padres de Juazeiro do Norte. Principalmente em épocas como 

o Natal, mês de maio e nas celebrações de setembro da padroeira, Nossa Senhora das 

Dores, nas quais se aproveita o ensejo litúrgico e o tempo forte do calendário 

celebrativo. 

 A Igreja admite na sua constituição dogmática, que assim como os santos, além 

do modelo de fé, Maria por ser mãe de Jesus já é glorificada no céu em corpo e alma, 

brilhando “como sinal de esperança segura e de consolação segura aos olhos do povo de 

Deus peregrino”.
23

 No entanto, em nosso corpus, deparamos com um trecho de uma 

homilia na qual o sacerdote assim concebe o culto a Maria: 

 

[...] Queridos irmãos, o sim de Maria poderia ser para nós uma oportunidade 

também de nos colocar a serviço desse reino [...] Como Maria foi atenciosa a 

perceber a vontade de Deus, nós, também, irmãos, devemos estar atentos para 

captar o que Deus quer de nós. Você já perguntou a Deus o que Ele quer de 

você? Já perguntou a Deus o que Ele poderia fazer por meio de você? Para 

mudar algumas realidades em nossa volta? Assim como Maria foi capaz de 

fazer algo para tornar a vida do homem melhor, nós também podemos fazer 

alguma coisa para agradar a nossa vida mais agradável. 

(Pregação nº 3. Proferida em 20/12/2012). 

 

Como se vê, a função de Maria, segundo as colocações acima, não ultrapassa a 

caráter de referencialidade para viver a fé. Claro que há uma exaltação e priorização do 

                                                                 

23
 Cf. Conc.Ecum.Vat.II, Const.dogm.sobre a Igreja Lumen gentium,135. 
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seu nome, no entanto, não se ressaltou o poder de intercessão ou incentivou a 

assembleia para dirigir seus pedidos a Maria.  

Essa referência à Maria da forma como foi abordada é também acatada até pelos 

evangélicos, quando estes admitem a atuação de Maria no plano salvífico da 

humanidade. O ponto de discordância, entretanto, recai quando se coloca Maria, como 

mediadora, depois de, como qualquer um mortal, chega a falecer; o que a torna incapaz 

de ainda intervir na terra. Foi esse esclarecimento que um pastor evangélico nos 

apresentou ao interrogarmos ao mesmo, como o protestantismo concebe o culto 

mariano.  

Prossigamos falando dessa devoção, citando outro trecho de outra pregação que 

não difere tanto do anterior em conceber o culto mariano. Nesse discurso, também 

proferido em véspera de Natal, há uma total priorização ao culto mariano na fala do 

pregador, exaltando o sim daria ao anjo Gabriel, retomando sempre o modelo de mulher 

e religiosa fiel, mas deixa escapar a crença católica declarando que 

[...] mais uma vez, como devotos de nossa senhora, preparando-nos para o 

natal, temos mais motivos para fortalecer nossa devoção filial à aquela que é 

a mãe da palavra de Deus que se fez carne; a mãe da nossa alegria, como o 

Papa Bento XVI a saúda na sua exortação apostólica. [...]. 

(Pregação nº7. Proferida em 20/12/2010). 

 

 

E finda a pregação acrescentando que “o romeiro que não segue Maria, discípula 

da Palavra de Deus, não é romeiro.” Percebamos que além de reforçar os dogmas 

católicos, o pregador o faz, usando o recurso argumentativo de uma voz mais autorizada 

que ele naquele momento, que é a voz do Papa Bento XVI, nesse caso, a polifonia dar-

se para enriquecer e aprofundar o seu dizer. 

Outro aspecto bastante interessante ainda no que se refere à devoção mariana, é 

a apropriação dessa crença à devoção a Nossa Senhora das Dores, padroeira do 

Município de Juazeiro do Norte, devoção já incentivada pelo padre Cícero quando em 

vida. Em um dado momento, o sacerdote assim exalta: 

[...] Como Nossa Senhora das Dores você também tem as suas dores, tem os 

seus sacrifícios, tem sua amargura e Nossa Senhora entende perfeitamente 

porque ela também já passou por isso; e passou da pior maneira possível. 



246 

 
Então, quando você chega com todos os seus pedidos e entrega a ela. Ela vai 

atender, ela vai entregar ao seu filho Jesus, porque ela o carregou no seu 

ventre. Com certeza ela vai levar. Como está escrito aqui: tudo isso vai se 

converter numa bênção tão grande que você num imagina [...].  

(Pregação nº 12. Proferida em 12/09/2013). 

 

 

 Além de evidenciar o papel interventivo de Maria nos problemas existenciais 

dos devotos, esse discurso apresenta outra particularidade de bastante relevância nesta 

pesquisa. É o fato da atribuição ao título de “Mãe das Dores”. Essa apropriação implica 

em algo bem mais atraente para o devoto, que seria a forma mais popularizada, mais 

palpável, por assim dizer, de aproximação do sagrado. Seria a mesma lógica, quando na 

concepção popular em que o Deus, que seria uma concepção erudita, é feito santo na 

ótica popular ao se revestir-se em “menino Deus, ou o Sagrado Coração de Jesus. Tal 

fenômeno já identificado nos estudos de Maués (1995), também faz-se presente ao 

acompanharmos e ouvirmos os romeiros quanto  a sua crença  em N. Sra. Das Dores, 

como se também fizesse parte dos santos populares. É como se o título  Maria de 

Nazaré  não traduzisse efetivamente a relação devotiva. A denominação “das Dores” 

reflete mais fortemente a associação do sagrado  com os problemas e à subjetividade de 

cada devoto. É o que o locutor do discurso acima faz a todo momento ao afirmar que: 

como Nossa Senhora também você tem as suas dores. A devoção, nesse caso, adquire 

um outro sentido por mostrar que há um interesse celeste  em atender os apelos terrenos. 

 Desta feita, em cada clamor do romeiro, em cada oração, há uma perfeita 

vinculação entre padre Cícero e Nossa Senhora das Dores, ou como os devotos assim se 

referem: Padim Ciço e Mãe das Dores. Claro que a devoção a Nossa Senhora das Dores 

vem de longínquas datas quando se registra a própria devoção do padre Cícero por essa 

santa, no período em que este foi vigário da referida capela em 1872 até 1892, quando já 

havia feitas várias mudanças na referida Igreja, inclusive construindo outra em novo 

local mais visível da Vila.  

Casimiro (2008) conta que o primeiro templo católico da vila do Joaseiro foi a 

Capela de Nossa Senhora das Dores, cuja pedra fundamental foi assentada em 15 de 

setembro de 1827.  
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Essa dupla dimensão da crença em Mãe das Dores e padre Cícero é refletida 

intensamente nas cartas dos devotos. São várias as que são destinadas exclusivamente à 

referida santa, claro que a maioria sempre se faz menção aos dois. Vejamos: 

 

 

Juripiranga, 12 – 09 – 1984 

Querida Mãe das Dores, 

 

Já que eu não posso vim neste lugar bendito do padre Cícero, quero por meio 

deste simples pedaço de papel agradecer-te tudo que tens me dado e pedir-te 

mais algumas coisas (...). Ajuda-me a ficar no meu trabalho na função que eu 

desejo. Cura a minha irmã que ela fique boa sem necessidade de operar [...]. 

Ass. Tua serva e filha. 

(M.P.L.Juripiranga, 1984. Carta nº 186). 

 

 

 

 Essa devoção simultânea em Nossa Senhora das Dores e padre Cícero é bem 

particular e diferente em outros santuários em que se cultua apenas um santo como a 

Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o Santuário de São Francisco em Canindé e 

outros. Mais que isso é observar como os devotos harmonizam esses diferentes cultos, 

principalmente sem hierarquizá-los um em detrimento de outro. Esse repertório de 

crenças na ótica romeira é muito natural, sem complicação alguma. Tanto é que quando 

nesta pesquisa, ouvimos alguns testemunhos de graças alcançadas, os devotos sempre 

concluem seus relatos dizendo: “Graças ao meu Padim Ciço e a minha Mãe das Dores”.  

Por outro lado, ao longo de nossas observações, percebemos uma leve diferença 

na frequência das romarias, em que a Romaria de Nossa Senhora das Dores é sempre 

maior que as romarias que dizem respeito especificamente ao padre Cícero, como a 

romaria do seu aniversário natalício, em Março, e o aniversário de Morte em Julho.  

Mas isso não nos leva a crer que os devotos-romeiros que se avolumam nas romarias da 

Mãe das Dores, trazem consigo essa específica e tão somente devoção. Na verdade, em 

todas as romarias, são preenchidos todos os espaços sagrados de Juazeiro do Norte, 
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tanto na Colina do Horto como nas Igrejas locais. Só que a Basílica de Nossa Senhora 

das Dores é um dos primeiros espaços visitados. Inclusive faz parte de um tradicional 

ritual de entrada nos espaços sagrados, ainda hoje flagrado em Juazeiro do Norte. É o 

que confirma um relato de um romeiro: "A primeira visita é pra Matriz de Juazeiro. A 

gente faz três voltas de caminhão, depois, a gente entra na Igreja pela porta principal, 

reza os benditos e, depois, cada um reza como quer”. (Apud DUMOULIN & 

GUIMARÃES, 2009, p. 37).  

 Dando continuidade à questão da ratificação dos princípios católicos no discurso 

clerical dirigido aos romeiros e devotos do padre Cícero, percebemos um valioso dado 

nesse sentido, que é a persistente intenção de se reafirmar também, a devoção ao padre 

Cícero tanto por parte dos padres salesianos como os diocesanos que estão à frente das 

romarias em Juazeiro. Em quase todas as homilias ouvidas e transcritas nesta pesquisa, 

há menções ao padre sempre numa perspectiva de exaltação de suas virtudes. O que não 

significa dizer que em todas as missas celebradas em Juazeiro o nome do padre Cícero é 

exaltado, mas, como o nosso corpus é constituído de pregações proferidas em épocas de 

romarias e nas missas do dia 20 de cada mês em que se celebra a morte do padre Cícero, 

é óbvio a constatação frequente dessa referência. Até porque se deve atender à demanda 

da plateia que ali se encontra motivada por suas crenças e devoções ao referido 

sacerdote.  

Numa das primeiras impressões, o padre Cícero é apresentado nos diversos 

discursos litúrgicos como fiel cumpridor dos ensinamentos evangélicos, seu exemplo 

sempre é mencionado quando o locutor quer ilustrar as práticas das lições mencionadas 

nas leituras daquele momento litúrgico: 

 

[...] A mensagem da Palavra de Deus nesse mês missionário, neste mês em 

que mais uma vez nos reunimos para celebrar a memória da páscoa do padre 

Cícero Romão Batista. (palmas). E, de fato estamos celebrando esta santa 

missa em sufrágio dele. Ele que foi um grande apóstolo, missionário e 

catequista dos romeiros do Juazeiro, da Mãe das Dores, do Nordeste. 

Podemos pensar quantas vezes e em diversas situações para pessoas 

diferentes os romeirinhos, os coronéis, correligionários, políticos, religiosos e 

fiéis em geral. Quantas vezes o padre Cícero aplicou a si mesmo e recordou 

aos que o procuravam este ensinamento de São Paulo aos romanos que nós, 

antes, lembramos: Quem vive o seu batismo é uma nova criatura, pois nasceu 

da graça e da santidade de Deus que dá alegria e vida eterna [...]. 

(Pregação nº01. Proferida em 20/10/2011). 
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 Vejamos que, ao enfocar os ensinamentos bíblicos, o interlocutor o faz com base 

na vida do padre Cícero, contudo, ao ressaltar a atitude do sacerdote em questão, vale-se 

da expressão: “podemos pensar”, (linha 6 do trecho acima), como se fosse uma hipótese 

ou uma dedução da prática virtuosa do padre Cícero, levando em conta a sua 

idoneidade. Assim, não se vale de um dado comprovado, mas por uma dedução; 

dedução esta que, dita tão firmemente no ensejo da homilia, produz um grande efeito de 

sentido tanto no propósito de reafirmar a fé católica, quanto na reafirmação da devoção 

ao patriarca.  Essa é uma tática corrente nos dados discursivos do nosso corpus. 

 Também foi verificado, que quando se trata de elevar a imagem do padre Cícero, 

há uma tentativa, ainda que implícita, em sugerir um caráter de mártir, considerando 

que, “nas representações populares, é o sofrimento que santifica ou mesmo, que confere 

um poder especial àquele santo que sofreu” (MAUÉS, 1995, p.183): 

[...] Na leitura dos Atos, o autor nos lembra de uma das perseguições sofridas 

pelos apóstolos por causa do nome de Jesus. Hoje, fazendo memória do 

testemunho do Padre Cícero, apóstolo do Nordeste, lembremos também que 

na história passada este homem não foi compreendido, mas nunca deixou de 

dar o seu exemplo de seguidor e defensor da fé que recebera no batismo. E na 

Igreja Católica, da fé que na Igreja além de pedir a força do Espírito Santo, 

pediu ele também a intercessão de Nossa Senhora que nos socorre e socorreu 

a ele também nos momentos das dores da vida [...]. 

 (Pregação nº02. Proferida em 2012). 

 

 

 A partir desse citado trecho, há considerações a fazer. A primeira seria do que já 

relatamos anteriormente, sobre a relação intrínseca entre o discurso bíblico com o 

testemunho de fé do padre Cícero; a segunda, bem notável por sinal, é a intenção de 

validar o catolicismo no que diz respeitos aos seus dogmas, mais particularmente à 

“intercessão de Nossa Senhora”, usando a própria fala do orador acima, mas sempre 

referendados pelo padre Cícero. O que demonstra um grande habitus da parte do 

enunciador, ao problematizar quando o mesmo fica atento à demanda do mercado, 

oferecendo-lhe um produto que vai ao encontro da clientela do campo religioso em 

questão. Sabendo-se que a motivação da bancada ali presente é a fé no padre Cícero, o 

padre direciona o seu dizer, em que, a partir dessa devoção, vai incutindo os valores 
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cristão-católicos. Em terceiro lugar, vê-se a ênfase dada ao sofrimento do padre Cícero 

quando o mesmo não foi compreendido em sua época. Entretanto, não há um 

esclarecimento para a plateia ali presente, sobre como e porque se gerou esse quadro de 

conflito. Esse não dito, também é intencional, uma vez que, se expostos os reais 

motivos dessas “incompreensões”, acabaria comprometendo a própria Igreja Católica e 

por parte do enunciador, consequentemente, gerando uma desconfiança dos que ali 

ouvem as boas referências dessa religião.  

 Todavia, é importante retomarmos essas discussões já amplamente referidas no 

primeiro capítulo ao tratarmos da “questão religiosa de Juazeiro” quando o padre 

Cícero, após o milagre da hóstia, fora ameaçado de excomunhão. Ou como relata 

Comblin, (2011): 

[...] Dom Quintino, primeiro bispo de Crato, submeteu o padre Cícero a uma 

série de restrições e humilhações: proibição de receber romeiros em sua casa, 

proibição de dar a bênção, proibição de benzer artigos religiosos, proibição 

de batizar crianças mesmo em perigo de morte. Aconteceu que várias vezes, 

nesses anos, a excomunhão do padre Cícero saiu de Roma, mas o bispo 

sempre segurou essa excomunhão e deixou de publicar a bula romana, pois 

temia o furor popular [...]. (COMBLIN, 2011, p.6). 

  

 Em outra pregação, o padre menciona esse sofrimento do padre Cícero, mas 

evitando expor a autoria dos responsáveis: 

 

[...] Vejam como o padre Cícero buscava a sabedoria de Deus em sua vida e 

transmitia aos romeiros a sua palavra e seus conselhos. E desses conselhos 

apraz-nos recordar os seguintes: Preparemo-nos, diz o padre Cícero, para o 

céu que lá seremos felizes. Eu não tenho o que fazer – é sempre o padre 

Cícero que fala- senão sofrer s suportar um mar de mentiras, injúrias e 

calúnias. E dizia também, perdoo a todos que talvez façam essas coisas, 

entendendo que estão fazendo o bem. Nosso Senhor os salve junte comigo no 

céu: as obras de Deus são sempre assinadas com a caneta da adversidade. E 

por fim, lembremos esse conselho do padre Cícero: “Ânimo, coragem, deixe 

tudo o que Deus não quer, isso nos dará força para viver santamente, nos 

preparar para uma passagem para a glória eterna no céu [...]. 

(Pregação nº 11. Proferida em 2013). 
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 Mais um recurso retórico que mostra o habitus linguístico desse narrador, 

quando ao pretender convencer o público das virtudes do padre ainda não canonizado 

pelas rédeas oficiais, mas amado por seus romeiros. Há um apagamento do orador, para 

dar voz ao próprio padre Cícero, no momento que reproduz fielmente suas palavras 

através do discurso direto. Tal artimanha comunicativa produz um grande efeito de 

persuasão nos que o ouvem, que agora, não só prestam atenção, mas são persuadidos a 

praticar as palavras e os ensinamentos do “padrinho”. Mesma estratégia usada por outro 

pregador, quando assim se expressa: “filhinhos, meus romeirinhos, nos diz hoje o padre 

Cícero: esforçai-vos para pertencer a Cristo e a sua Igreja Católica, Apostólica Romana 

que vos gerou para a vida de filhos e filhas de Deus..”. Vejamos que além do recurso do 

uso do discurso direto que torna mais viva e presente a mensagem transmitida, o 

pregador vale-se do uso do diminutivo: ”romeirinhos, filhinhos”, aproximando mais 

íntima e intensamente a figura do padre Cícero ao seu dizer. Desta feita, se pretende 

conseguir o que Austin ao tratar da força ilocucionária do discurso, denominando-a de 

as condições de felicidade, ou seja, quando o dizer e o fazer se equivalem; ou ainda, 

quando os elementos linguísticos e extralinguísticos se fundem, para se tornarem 

enunciados performativos. (BOURDIEU, 2008, p.61). 

 Essa insistente referência ao padre Cícero implica a intenção de se unificar o 

mercado com base em pressupor que todos ali comungam da mesma fé e crença com 

fins de homogeneizar o auditório mais facilmente. Se estamos aqui insistindo nesse jogo 

simbólico do clero, nas missas romeiras, em sempre enfatizar a fé católica e a crença no 

padre Cícero, é justamente para comprovar e até justificar o efeito desses discursos 

materializados nas escritas e envios de cartas ao padre Cícero, e mais, das cartas 

analisadas, há um profundo respeito pelos dogmas católicos, uma perfeita obediência a 

esse dizer do discurso clerical. Inclusive há cartas reverenciando os padres que estão à 

frente das romarias. Vezes há que os escreventes dirigem-se diretamente a esses 

reverendos, muitos contando em detalhes ocorrências de milagres com a interseção do 

padre Cícero; outros se estendem em grandes relatos de sofrimentos que findam falando 

do envio de uma determinada quantia, encomendando uma missa, com os nomes ali 

expostos, ao referido sacerdote.  

 A insistência das homilias em ratificar as virtudes do padre Cícero, sobressai 

nas cartas dos devotos quando os mesmos confundem a posição de Deus e do referido 
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padre. Conforme já declaramos no capítulo anterior, no momento em que 

questionávamos qual realmente a posição de Deus e padre Cícero nas preces dos 

romeiros, constatávamos que a maioria dos escritos romeiros dar primazia a Deus, no 

entanto, no decorrer da carta, vamos constatando que todos os rogos se voltam para o 

padre Cícero. 

 

 

Padre Cisero 

 

 E a primeira vez que faço uma visita ao senhô primeiro pela condição financeira, 

segundo porque eu tinha medo da viagem mais agora por sua intersessão a de São 

Francisco e nossa Senhora ao Divino Espírito Santo, em de Jesus dou graça de 

alcança essa felicidade me sinto privilegiada em chega até aqui te pesso e emploro 

o seu perdão e a sua enterseção por mim, por minha família e pelas provação que 

passamos. Obrigado, meu padre Císero pela força que nos destes, pelo parto de 

Samara que você proteja toda nossa família com a ajuda de nosso Pai. [...] (Sic.). 

(Carta nº 182, s/n e s/d). 

 

 

 Essa carta nos leva a profundas inferências da supervalorização do padre 

Cícero até com relação a Jesus e ao Espírito Santo. Os dois últimos estão, segundo a 

missiva, na condição de intercessores, ou que interferiram para que a devota chegue ao 

Juazeiro do Norte. Esta primazia do santo ainda é reforçada quando no final, o 

agradecimento é dirigido mais ao padre Cícero; ao “Pai” cabe somente a função de 

“ajudar” ao santo sacerdote.  

 Como estamos aqui defendendo que o discurso epistolar dos romeiros não é um 

discurso puro, livre de interferências do ponto de vista oficial, a carta acima nos leva a 

confirmar essa hipótese. Uma vez que, esses devotos são insistentemente catequizados e 

conduzidos - através das pregações - a conservarem a sua devoção e veneração ao padre 

Cícero.  

 Daí podermos estabelecer uma intrínseca relação entre o que dizem as cartas e o 

que discorrem as pregações dirigidas aos romeiros. A intenção de se legitimar a fé 

católica, legitimando a fé e devoção no padre Cícero materializa-se no discurso epistolar 
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dos devotos tão fortemente que até justifica a enxurrada desses escritos que abarrotam 

os armários do museu do Horto e do museu do padre Cícero, no centro de Juazeiro do 

Norte. 

 Ainda tratando da fé confessional nas pregações, vimos  em capítulos anteriores 

o discurso transgressivo dos devotos em várias  das cartas analisadas, quando esses 

escreventes são indiferentes às prescrições doutrinárias da Igreja Católica, chegando a 

recriar outros códigos de condutas e clamando a legitimação do padre Cícero para suas 

“subversões”. É o caso, por exemplo, dos devotos que rogam a bênção do padrinho para 

a sua segunda união matrimonial ou de outras circunstâncias que não correspondem aos 

ditames da fé católica. Para melhor constatarmos essa descontinuidade entre o teor das 

cartas e o que a Igreja defende, vejamos uma amostra dessa pregação: 

A primeira parte do texto que nós acabamos de ouvir é clara em si mesma: 

Jesus contesta a sociedade permissiva de seu tempo e chama os discípulos 

aos desígnios do criador: Deus criou o homem e a mulher para um 

matrimônio indissolúvel. Essa é a doutrina que deve prevalecer. A Igreja na 

sua missão faz chegar a seus filhos o ensinamento de Jesus, a prática pastoral 

de Jesus. O ensinamento do Divino Mestre chamado a um confronto, perante 

Moisés é muito claro: “Não separe o homem, o que Deus uniu”. 

(Pregação nº 16. Proferida em agosto/1995) 

 

  Nesse primeiro momento da pregação, notemos um caráter conservador do 

celebrante no tocante à indissolubilidade do casamento cristão-católico. Bem taxativo 

ao afirmar que “essa é a doutrina que deve prevalecer”. Por outro lado, na continuidade 

de seu discurso, ainda que fundamentado nas próprias escrituras, esse pastor muda a 

perspectiva da tese anteriormente posta ao mencionar a possibilidade de se anular um 

casamento, conforme ainda, à doutrina eclesial, formulando que: 

 

Recordamos de passagem, nos dias de hoje, que só há casamento entre um 

homem e uma mulher para a vida eterna, quando há amor interpessoal, aquele 

que passa na medida em que vão se doando, que não passa por cima, não se 

torna infiel... Não há união entre um homem e uma mulher se não houver 

respeito mútuo. Há duas características essenciais do matrimônio cristão: a 

unidade e a indissolubilidade. Um jovem que vem para a igreja se casar e não 

trazem em seu coração as verdades da Igreja tem seu casamento viciado, não 

vai se sustentar ao longo da vida. Por isso no segundo momento do Evangelho 

de hoje, os discípulos estranham fortemente que Moisés houvesse permitido 

conceder a carta do divórcio. Geralmente as pessoas não entendem a atitude do 

velho testamento, Jesus veio esclarecer que era permitida a carta de nulidade 



254 

 
quando o casamento foi feito com vícios, com impedimento; quando a união 

foi celebrada se ocultando, seja por parte da inteligência, seja por parte da 

vontade, defeitos que tornam o casamento essencialmente declarado nulo. A 

Igreja ensina que o que Deus uniu o homem não separe. O divórcio é a 

separação feita pelo homem do que Deus uniu. Agora, é permitido à autoridade 

eclesiástica, à autoridade civil é declarar que aquela união foi viciada, 

celebrada com todas as formalidades externas, mas havia um impedimento que 

tornava o casamento nulo.  

(Pregação nº 16. Proferida em agosto/1995). 

 

  

 Há um cuidado desse ministrante da palavra em não relativizar a anulação do 

casamento religioso. Tamanha é essa preocupação que, aportando-se nas justificativas 

bíblicas, e no comportamento de muitos cristãos, o pregador, finalmente fala da 

nulidade matrimonial concedida pela Igreja Católica. Deixando claro que não é uma 

atitude própria da Igreja, mas respaldada nos ensinamentos cristãos, que, segundo o 

pregador, quando declarada a união viciada. A homilia ainda prossegue quando o 

pregador além de esclarecer minuciosamente a decisão eclesiástica na anulação 

matrimonial, orienta como os devotos devem proceder diante da situação apontada: 

 

É preciso que tantos os noivos e a família dos mesmos procurarem se 

informar na Pastoral da família ou no Catecismo da Igreja como mãe e 

mestre que assumiu o compromisso de distribuir os sacramentos. Isso é que o 

precisa levar para os noivos, geralmente há muita preparação externa, muita 

fantasia besta, novelesca, falta a preparação do coração para a vida a dois e 

falta a vocação para o sacrifício . Casamento não é somente esse sorriso 

contagiante de música passageira, não. É vida a dois com altos e baixos e 

quem não tem coragem de carregar a sua cruz, também não carregue o 

companheiro para o pé do altar. 

(Pregação nº 16. Proferida em agosto/1995). 

 

 Se assim traçarmos um paralelo entre o discurso epistolar dos devotos no que se 

refere à fidelidade matrimonial com a pregação acima analisada, percebemos traços de 

discordância ou como já se referia Comblin(2008) ao criticar sobre os inúmeros 

documentos produzidos pela Igreja Católica em que se repetem discursos e se firma na 

convicção de que aquelas prescrições serão obedecidas por todos. Nesse sentido a Igreja 

leva a crer que as palavras são ações e transformam as realidades. “O que acontece  com 

essa inflação de papel impresso é que cada um age por conta própria como se esses 

documentos não existissem” (COMBLIN 2008, p. 258). 
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 Por essa via de raciocínio, compreendemos que há um forte propósito, ainda que 

implícito, de manipulação do mercado no discurso do clero para a bancada de devotos e 

romeiros do padre Cícero, as pregações ali proferidas não são ingênuas palavras soltas 

no ar, ou uma simples troca reduzida num ciframento e deciframento de um código, ao 

contrário, tais palavras estão inseridas numa conjuntura e o seu emissor tem pretensões 

de conseguir uma eficácia simbólica com valor social, não se tratando apenas de forças 

em confronto, conforme assegura Bourdieu (2008). Em outros termos, quando as 

homilias intensificam e exaltam os grandes feitos do padre Cícero, são, proposital e 

simultaneamente, reafirmadas a fé católica e a prática das romarias. As romarias 

persistem porque igualmente persistem os discursos nessa perspectiva. Se essa intenção 

traz em seu bojo uma finalidade mística e/ou financeira para diocese é outra questão que 

já cabe em outra pesquisa. 

 

 

4.8. A estratégia de condescendência no mercado litúrgico 

 

Em anteriores abordagens já discorríamos sobre algumas denominações que os 

romeiros escreventes se referem ao padre Cícero, títulos como “padrinho”, meu santo de 

Juazeiro. No entanto, o título de “alma bendita” é um dos segundos mais correntes nas 

cartas analisadas, depois do “meu padim”. Qual não foi nossa surpresa, a retomada 

desse termo em algumas falas dos sacerdotes no decorrer das pregações: “... queremos 

juntos elevar nossas preces em sufrágio da alma santa e bendita do nosso padim...” 

(Grifo nosso). (Pregação nº10. Proferida em 20/07/2011).  Desse modo, fica difícil 

atestarmos se o padre-orador lança mão do discurso do romeiro ou se é esse que se 

apropria da enunciação oficial. Esses embricamentos do erudito e popular sempre se 

evidenciam nas práticas de um e de outro, sem se considerar o pertencimento desse 

dizer. Contudo, há outra forma de apropriação discursiva que não pode escapar das 

nossas observações, que seria o discurso dos romeiros utilizados pelo clero. Em outra 

pregação, o orador assim se expressa: “... E por isso nós estamos aqui satisfeitos, 

celebrando a memória do Padre Cícero, tendo a feliz certeza, também à luz de nossa fé, 
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de que ele está lá, pertinho de Deus no céu”. (GRIFO NOSSO). (Pregação nº 08. 

Proferida em 20/11/2010). Novamente podemos observar a interseção dos que fazem a 

religião e dos que a recebem. Somos categóricos em assim afirmar, por ter várias vezes, 

nas cartas dos devotos ao padre Cícero, flagrarmos esse mesmo discurso de que o padim 

se encontra no céu, pertinho de Deus. E é justamente essa convicção uma das 

motivadoras de se escrever e enviar cartas para o patriarca religioso. 

 A questão é: os romeiros, devotos-escreventes aprenderam desses padres essa 

concepção ou, ao contrário, foram os padres que aprenderam dos romeiros e dessa 

realidade se apropriaram? É fato que a religião dos subalternos - usando um termo de 

Brandão (2007) – viveu sob os resíduos de uma docência erudita, em que os agentes 

populares “recriam modelos de crenças e práticas aprendidas com „eles‟, mas que 

reconstroem espaços simbólicos de uma religião para „nós‟.” (BRANDÃO, 2007, 

p.362). E ainda, é difícil, embora não impossível, de se delimitar e distinguir a pertença 

de ritos, crenças e de linguagens sagradas do catolicismo oficial dos da piedade popular. 

Por isso que polarizar esses campos seria um risco para qualquer percurso 

epistemológico desses contextos religiosos.  

Mas, ainda insistindo com o que observamos nas cartas e nos discursos eclesiais: 

Se foram realmente os padres que se apropriaram de um linguajar e concepção romeira, 

surge-nos outro questionamento: por que  e com que  propósito assim o fazem?. Uma 

vez que é óbvio que o agente popular se apropria dos mecanismos eruditos para fazer 

valer e ser autorizado o seu discurso. A reinvenção e a reconstrução desses espaços 

simbólicos os quais menciona Brandão (2007), a nosso ver, seria um recurso estratégico 

em que, ancorados no conhecido, se apropriam do desconhecido para assim, dar sentido 

a suas práticas de lidar com o transcendente.  

Entretanto, essa justificativa já não poderia ser estendida para o inverso da 

situação, quando o oficial se apropria do discurso dos subalternos. Nessa situação, 

poderíamos novamente recorrer a Bourdieu (2008) quando esse autor, ao tratar da 

relação de força entre as línguas oficiais e os dialetos populares, destaca o que ele 

denomina de estratégia de condescendência, instância na qual o falante da língua oficial 

renuncia essa mesma língua, optando pelo linguajar popular com vistas a produzir mais 

efeito no seu público, no sentido de aproximar-se mais dos interlocutores na exposição 
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de seu produto. Daí que, Bourdieu (2008) estende essa estratégia para toda e qualquer 

situação em que se deseje algum lucro na interação, ou que: 

 

em todos os casos em que o desvio  objetivo entre as pessoas presentes (ou 

seja, entre suas propriedades sociais) é suficientemente conhecido e 

reconhecido por todos(e, em particular, por aqueles que estão envolvidos na 

interação, quer como agentes, quer como espectadores)para que a negação 

simbólica da hierarquia(aquela que consiste em se mostrar “simples”, pro 

exemplo) permita acumular os lucros ligados à hierarquia imaculável aos 

propiciados pela negação inteiramente simbólica dessa hierarquia[...]. 

(BOURDIEU, 2008, p.55). 

 

 

 Na esteira dessas discussões, podemos ver que os ministros da palavra, ao se 

dirigirem aos romeiros, valendo-se de seus repertórios linguísticos e de crenças, 

utilizam-se, senão, dessa estratégia para ocultar o jogo de força e as distinções 

hierárquicas entre bancada e altar. Vale dizer que esse fenômeno não ocorre apenas do 

ponto de vista linguístico; verificamos outras formas que os padres se apresentam na 

relação com os romeiros do padre Cícero. 

 Em Juazeiro do Norte, o final da romaria é tradicionalmente marcado pela 

“missa do chapéu”, que na verdade, não se trata de uma missa, mas de uma celebração 

constando de adoração ao Santíssimo Sacramento, seguido com a reflexão da Palavra. 

Nesse evento, é bem forte o que aqui discutimos. O celebrante, que normalmente, é o 

próprio bispo diocesano, renuncia o solidéu, um item tradicional do vestuário clerical, 

para apresentar-se de chapéu de palha. O efeito desse recurso é facilmente visto no olhar 

do romeiro ao sentir-se mais ainda inserido naquele universo em que todos, sem 

distinção, são diluídos numa mesma massa romeira. No entanto, nas nossas visitas ao 

Juazeiro , também flagramos o bispo com essa indumentária romeira até em situações 

litúrgicas mais solenes. É o que ilustra a foto abaixo: 
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Foto 27: Missa solene: aniversário do Pe. Cícero 

 

 

No que se refere à questão da estratégia de condescendência é ainda válido 

ressaltar que o efeito produzido desse recurso depende do ouvinte ou espectador 

reconhecer esse mecanismo. Desse modo, quando o bispo aparece de chapéu de palha 

em plena celebração litúrgica, subvertendo a oficialidade do momento, para se obter o 

retorno desejado, é preciso o romeiro compreender que, nessa circunstância, está 

havendo uma quebra de protocolo, ou seja, que naquele ritual dantes era exigido uma 

outra postura. A eficácia disso tudo, é comprovada, quando, no fim das celebrações, 

uma grande quantidade de romeiros, driblam a segurança do Santuário e invadem a 

sacristia para pedir bênçãos ou simplesmente conversar com os padres. A ótica romeira 

é simples: se o bispo é romeiro, inclusive, usa chapéu, por que não aproximar-se dele e 

falar-lhe dos queixumes íntimos? Elimina-se ou se atenua o campo de força e, 

consequentemente, as contradições entre púlpito e devotos. Afinal, são agentes que 

falam a mesma linguagem.  

Há outra estratégia de condescendência que é mais sutil, no entanto, bastante 

eficaz para uma interação dialógica. É quando, no caso da nossa pesquisa, o pregador 

abdica de um discurso de grande proporção teológica, racionalmente falando, para 

fazer-se compreendido diante de uma mista plateia no qual se concentra uma 

determinada massa de fiéis leigos, sem necessariamente, subestimar a capacidade dos 

que ali escutam, nem tampouco torná-los passivos nessa relação. Foi o que observamos, 

ao ouvirmos uma pregação de um padre durante a abertura da Romaria de Nossa 

Senhora das Candeias em Juazeiro do Norte, numa missa campal à noite, contando com 

uma vasta participação dos romeiros.  
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Embora, de imediato, constatarmos um distanciamento entre o púlpito e a 

bancada, em que o primeiro ficava a largas distâncias da plateia e ainda separado por 

inúmeros degraus e grades; a pregação do referido sacerdote quebrou esses empecilhos 

materiais e com certeza, chegou à mente e ao coração dos romeiros ali presentes. 

Simplesmente por valer-se de uma metodologia em que se priorizava a problematização 

dos princípios bíblicos que os mediatizavam.  

Ao pregar sobre a parábola da semente, o padre em questão, começou a construir 

junto com os fiéis todo o sentido desse texto. Percebamos a sua estratégia discursiva 

para conduzir a compreensão da plateia, do sentido geral da parábola a partir da 

etimologia do vocábulo “humano”: 

 

[...] Veja que interessante: Nós somos humanos, não somos? (Todos): 

“Somos!”. Vocês sabem o que quer dizer a palavra humano? A palavra vem 

do latim que quer dizer nessa língua: húmus. Essa palavra vem a palavra 

humanos, humanidade, humanizar e de lá vai... Essa palavrinha sabe o que 

ela quer dizer? Quer dizer terra. Olha só, ou seja, nós somos? Terra! E se a 

gente se lembrar de lá do comecinho da Bíblia, no livro dos Gêneses, o autor 

sagrado disse a nós que Deus quando foi criar o ser humano, o Adão. Adão 

veio de onde? Veio da terra, veio do barro, né? Mais uma vez pra gente 

perceber que viemos da terra. E a palavra de Deus diz que viemos da terra e 

um dia vamos voltar pra ela. É ou não é? Então, meu fio, num temos 

escapatória não, nós somos é terra! Agora, gente, tem um detalhe. A gente 

tem de procurar ser terra boa! [...]. 

(Pregação nº 16. Proferida em 29/01/2014). 

 

 

A pregação prossegue quando o locutor vai aproximando a exegese bíblica com 

a realidade da maioria dos que ali estavam ao levantarem positivamente as mãos quando 

perguntados quem já havia plantando um roçado alguma vez. A partir de então, o 

pregador vai problematizando o seu dizer: 

 

[...] Eu sei que vocês, a grande maioria trabalha com a terra, vem da roça. 

Quem é agricultor aqui, levante a mão! Olha aí, quanta gente!!! Vocês sabem 

mais que o padre, vocês são muito mais experientes a esse respeito. Terra tem 

de ser boa! Pode ser a melhor semente, mas se a terra não for bem preparada, 

vai adiantar plantar assim? Num vai, você vai botar a perder a sua plantação. 

Mas aí tem uma lição pra nós: Já dissemos que Jesus é esse semeador [...] 
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Nós desejamos ser esta terra boa. Mas você pode perguntar: Mas, padre, e 

como a gente faz pra ser terra boa? E eu lhe digo: Só o fato de você vir a 

Juazeiro para mais uma romaria já demonstra que você sabe o que fazer pra 

ser essa terra boa. (palmas). [...]. 

(Pregação nº 16. Proferida em 29/01/2014). 

 

 

 A estratégia de condescendência é explicitada quando o pregador investe numa 

linguagem mais espontânea, por vezes, coloquial. Vai mais longe, ao associar os 

ensinamentos bíblicos com o universo social dos devotos, culminando, por fim, no 

traçar da relação de atender a exigência divina em ser terra boa com a prática das 

romarias. Nessa hora, inclusive, o locutor é fortemente aplaudido, confirmando a 

interatividade entre altar e bancada. Ao perceber o lucro simbólico do seu dizer, o 

pregador reafirma mais ainda o mesmo posicionamento e conclui: “O romeiro vem pro 

Juazeiro pra se renovar, não é verdade? O romeiro quando vem pra Juazeiro, vem pra 

rezar, pra participar da missa, serem pessoas melhores, honestas, verdadeiros filhos de 

Deus. E isso é que é ser terra boa”. 

 A travessia feita por esse pregador do discurso teológico para o discurso 

religioso proporcionou maior compreensão nos ouvintes, por partir do universo dos 

mesmos para, por fim, conduzi-los a um propósito maior no referente aos ensinamentos 

de nível teológico mais elevado. Traçou-se assim uma verdadeira relação dialógica, ao 

considerar os saberes dos fiéis, na mesma proporção em que se inseriam informações 

novas a mesma assembleia.  

.  

 

4.9. O discurso social nas homilias 

 

 À proporção que analisamos as homilias vamos percebendo que duas categorias 

de discursos sobressaem equivalentes a duas principais linhas norteadores da teologia 

católica: a linha da “salvação individual” e a “linha da Teologia da libertação”. No 

entanto, há uma outra possibilidade que não implica necessariamente numa linha, mas 

numa postura convencional e conciliadora que fica entre o discurso progressista e o 
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discurso conservador. Este último, alheio às causas sociais como também à 

transformação individual e espiritual, ficando mais restrito à doutrina. É também esse 

tipo de discurso mais corrente nas homilias examinadas nesta pesquisa. O que se 

constata é uma diversificada relação entre "grupos católicos e o arcabouço institucional 

de sua Igreja", através de conflitos internos no âmbito da própria hegemonia católica. 

(SANCHIS, 2001, p.12).   

 Antes de apresentarmos alguns dados nesse sentido, é importante recorrermos 

ao processo de construção da doutrina social da igreja católica que teve seu passo 

decisivo na realização do Concílio Vaticano II, um concílio ecumênico, pensado em 

1959, convocado pelo então Papa João XXIII com fins de se fazer uma renovação 

interna na Igreja, mas acontecido em 1962, reunindo cerca de 2.500 padres de todos os 

continentes, produzindo numerosos documentos sobre a renovação pastoral: a entrada 

da Igreja Católica na via do ecumenismo; o exercício do magistério e da colegialidade 

na Igreja; a adoção do princípio de liberdade religiosa. Daí, emergiram discussões sobre 

o protagonismo dos leigos, algumas reformas pastorais e litúrgicas através da saída do 

latim para as línguas vernáculas dos fiéis e outras inovações pastorais. (BRULEY, 

2005).  

Em 1973 tem-se a conferência do Episcopado Latino Americano em Medellín 

em que a Igreja assume a função profética de defesa dos direitos dos pobres. Daí vão se 

organizando as Comunidades Eclesiais de Bases CEBs, verdadeiros núcleos sociais nos 

meios populares, principalmente nas comunidades rurais, Nesse sentido, interpretam-se 

as escrituras através do sofrimento dos pobres e marginalizados, valendo-se de alguns 

pressupostos do marxismo.  

Assim a Teologia da Libertação inquietou todos os segmentos da igreja católica 

e até a protestante, quando rediscute o caráter político da fé propondo uma nova 

hermenêutica bíblica com bases materiais em que as escrituras são referendadas como 

expoentes da libertação social dos oprimidos.  

Outra questão sobressai que é a dicotomia e até a cisão entre a Igreja do povo 

versus a Igreja hierárquica, de modo que se prega o protagonismo laico, a participação 

dos leigos nas decisões da Igreja e a “ampliação do espaço religioso no qual eles 

assumem funções ativas” (OLIVEIRA, 1992, p.59) e rediscute o seu papel frente às 

hierarquias eclesiais. Desse modo, a Teologia da Libertação configura-se como a 

“libertação dos povos oprimidos pelo imperialismo e setores sociais oprimidos por 
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outros setores sociais que trabalham como gerentes daquele” no contexto de 

“transformação urgente e global” do mundo latino-americano “ao acesso a um homem, 

uma cultura e uma sociedade qualitativamente nova” e aquela da libertação integral 

“que não se esgota pela libertação histórica, mas a inclui” (SCANNONE, 1976, p.19-

23). 

 Claro que há severas críticas a esse modo de ser igreja; muitos condenam a 

Teologia da Libertação por partir das realidades materiais e priorizá-las a ponto de 

desconsiderar a transcendente supremacia divina. Outra crítica seria a do discurso 

relativista que paira nessa teologia, quando se propaga o ecumenismo em que se 

pluralizam as várias denominações religiosas e várias tendências dos movimentos 

sociais contrárias às verdades católicas, recaindo no que o Papa Francisco denominou 

de um “reducionismo socializante”.  

Por outro lado, surge outro modelo eclesial a “Igreja da Salvação individual” 

(OLIVEIRA, 1992), representada pelos movimentos carismáticos e outros movimentos 

que apregoam uma religião mais intimista com resquícios neopentecostais, destacando a 

diversidade dos carismas, pregando sessões de milagres nos seus cultos litúrgicos. São 

católicos que obedecem às diretrizes de Roma e vivem piedosamente os dogmas da 

referida Igreja.  

O movimento nasceu em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 1967 e foi 

introduzido no Brasil um ano mais tarde. A inserção desse movimento gera um quadro 

de tensão no âmbito da própria Igreja Católica devido a divergências teológicas e 

pastorais, mas, sobretudo por causa do entusiasmo com que os carismáticos se lançam a 

defender e propagar seus princípios e propostas. Embora se pareça uma igreja 

alienadora, conforme as permanentes críticas, também nesses fieis se constatam grandes 

obras sociais. Muitas das entidades sociais principalmente com ajuda aos dependentes 

químicos, menores abandonados e outros são provindos desse movimento. 

Não há dúvida que se trata de um movimento renovador, tendo em vista a grande 

valorização da participação dos leigos e da experiência religiosa pessoal, em oposição 

ao clericalismo institucional, porém com acentuado caráter emocional e ênfase à 

doutrina do Espírito Santo. Daí serem confundidos com a doutrina neopentecostal 

evangélica. Claro que o pentecostalismo adentrou também nos ritos católicos e "foi seu 
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caráter de ruptura com as tradições religiosas brasileiras que marcou sua visibilidade". 

(SANCHIS, 2001, p. 14). 

Nas homilias, ora revistas nesta pesquisa, não se constatam elementos com 

características carismáticas que definam a adesão do celebrante a esse movimento.  O 

que não corresponde a declararmos que inexiste essa adesão ou simpatizantes no 

contexto do clero da Diocese. O fato é que fica muito difícil esse discernimento, dentro 

de um mercado oficial- litúrgico, dada a oficialidade das missas nas romarias, ou seja, 

não é uma missa própria do Movimento Carismático que por sinal, são celebrações bem 

atípicas, com mais fervor, mais coreográfica e orações espontâneas. 

 Também, seria imprudência de nossa parte, se, nesta pesquisa, valêssemos de 

precipitadas deduções com vista a encaixar as homilias analisadas dentro de uma ou 

outra linha, uma vez que essas instâncias discursivas não são suficientes para taxarmos 

homilias e sacerdotes como representantes de uma linha teológica específica. O que nos 

cabe é somente destacar alguns resquícios que remontam a determinadas vertentes. 

Assim, é que, durante uma missa em memória do padre Cícero, o celebrante abre sua 

pregação falando do Concílio Vaticano II afirmando que “foi um grande encontro de 

bispos com o nosso Papa, teólogos, pessoas que refletiam, naquela ocasião, na década 

de 60 sobre a evangelização nos tempos de hoje”. E aí questiona a plateia de como a fé 

tem sido vivida no seio da família e da comunidade, enfatizando que: 

 

Uma igreja que confessa Jesus Cristo é sinal de salvação. Uma igreja que tem 

medo de dizer a verdade, que não faz a opção pelos pobres, que não cuida 

dos direitos humanos; uma igreja omissa não é uma igreja sinal de salvação. 

A igreja para ser sinal de salvação, tem de se declarar por inteiro. É o que o 

Evangelho propõe para todos nós. 

(Pregação nº 4. Proferida em 20/10/2012) 

 

 O trecho da referida pregação enfatiza a denúncia social do sacerdote a respeito 

da omissão da igreja no tratamento com os pobres. Ao verificarmos em todo o texto 

desta pregação, constatamos que o discurso social não é a força mestra, nem meta 

principal da fala do orador. Outros elementos são enxertados, ao falar dos eventos da 

diocese e esse clamor feito antes perde sua intensidade e até seu propósito. O referido 

discurso não vai mais que o lançar de ideias, evitando avançar e conclamar os ouvintes 

para práticas efetivas que mudem o quadro social denunciado.  

A postura desse sacerdote nos faz retomar Comblin ao criticar a não 

operacionalidade da Doutrina Social da Igreja Católica, principalmente a tentativa de 
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uniformizar o agir social dos católicos no mundo inteiro de modo que “houve uma 

defasagem muito grande entre os problemas concretos e uma doutrina abstrata da qual 

nunca se sabia onde e como se aplicaria”. Em que o mais importante dessa doutrina 

seria “defender ideias e não agir concretamente na sociedade”. Esperava-se dos 

católicos era que “aceitassem as ideias – não que agissem” (COMBLIN, 2002, p.84).  

Outra pregação do corpus dessa pesquisa faz referência ao clamor social quando 

o pregador enfatiza: 

[...] “Se alguém quiser salvar, siga-me!” É um convite oficial para uma 

retomada de posição de nossa vida, em nossa consciência, de nossa religião, 

para que ela seja uma religião mais existencial; uma religião mais 

testemunho. A gente às vezes fica contente em ver essa multidão nas 

missas, mas não devemos ficar com esse contentamento, devemos ir mais 

longe e conclamar todos meus irmãos que aqui estão a sem mais delonga, 

nos darmos as mãos na construção de uma sociedade mais justa [...]. 

(Pregação nº 20. Proferida em Maio /2000). (Grifo nosso). 

 

 

O que interessa, para esse pastor, segundo o seu próprio pronunciamento, não é 

igreja cheia, nem muito menos um aglomerado de massas que só se volta para o próprio 

umbigo. O que realmente deve pesar é quando essa mesma multidão se une na defesa 

dos mais necessitados. Daí não admitir as falsas representações de uma igreja contrita e 

descomprometida com os pobres. 

 Em outra pregação, o sacerdote revela a sua repugnância aos falsos moralismos 

para pregar a misericórdia aos que não acolhem o anúncio do Reino.  Dessa forma se 

expressa: 

Meus irmãos, só entenderemos essa história, a partir do final do Evangelho 

de hoje: “Em verdade” disse Nosso Senhor, “Em verdade eu vos digo: os 

cobradores de impostos e as prostitutas vos estão precedendo no Reino de 

Deus. Porque o Reino de Deus veio a vocês, doutores, reclamando justiça, e 

vocês não acreditaram nele. Os impostores, as prostituas, ainda que, por 

caminho diferentes, aceitaram a conversão.[...] Essas palavras de Nosso 

Senhor escandalizam a sociedade. O conceito que se tem de uma prostituta, 

ainda é um conceito de uma sociedade eminentemente consumista.. É preciso 

olhar no fundo a alma de cada cristão, a conversão de cada homem, o gesto 

de arrependimento de cada coração para dizer que eles estão  no Reino de 

Deus. Os pobres, os oprimidos, os marginalizados...aqueles que a sociedade 

empobreceu tem um grande convite, se abraçarem a conversão, deles é o 

Reino do céu.   

 

(Pregação nº 17. Proferida em setembro 2002). 
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 Além de condenar os falsos moralismos, surge à tona o discurso social em que se 

vincula a experiência individual com campo social, não permitindo que a fé se reduza às 

grades da subjetividade, mas transborde-a à medida que conclama todos os ouvintes 

para um avançar nas formas de ser e de se fazer igreja. Nesse ínterim, a experiência 

pessoal com Jesus parte dos ensinamentos bíblicos, perpassa o interior de cada 

indivíduo e desencadeia em atitudes promotoras da libertação dos excluídos. 

 

 Ainda nessa perspectiva, deparamos com outra homilia que provoca válida 

questão no que aqui estamos discutindo. O pregador está com todos os recursos 

necessários para tecer um discurso social de grande proporção por conta do Evangelho 

de João sobre o milagre e a partilha dos pães e peixes feito por Jesus para a multidão de 

famintos. O que seria uma matéria inspiradora na conscientização da bancada para a 

opção pelos pobres, passou a reduzir-se a uma mera hermenêutica da imanência bíblica 

em que a prática da partilha, da solidariedade não foi mais além do que “partilhar os 

ensinamentos bíblicos”. Não houve, sequer, uma problematização da falta de 

solidariedade, dos causadores da injustiça social ou algo nessa vertente. Vejamos: 

 

[...] Digo isto, meus irmãos, em comunhão com o Evangelho nos ensina, a 

partir da atitude de Jesus para com o povo sedento, faminto. Faminto da 

palavra de Deus e do pão material. Jesus vê, julga com misericórdia e age. 

Olha a situação do povo, julga com retidão que eles estão famintos e dá o 

alimento necessário e indispensável. Primeiro o alimento da sua palavra. Ele 

não se proclama rei, ao fazer milagres. Ao ouvirmos o Evangelho deste dia, 

nós queremos, queridos irmãos e irmãs, pedir ao Senhor que nos dê a graça 

de sermos testemunhas fiéis da ressurreição e que, a exemplo do padre 

Cícero, saibamos cada vez mais partilhar em nossa vida, a palavra de Deus e 

nosso ensinamentos cristãos que aprendemos. 

(Pregação nº 02. Proferida em20/04/2011). 

 

O que podemos perceber nesse trecho, é que não há propriamente um equívoco 

interpretativo, mas uma redução e indiferença à pluralidade de compreensão textual, ao 

destituir o caráter político e social do discurso bíblico em questão. 

Nessa ótica, nas homilias dirigidas ao público de romeiros e devotos do padre 

Cícero, raros são os discursos problematizadores e conscientizadores socialmente 

falando. Essa prática produz um sistema de inércia originada no seio da igreja e 
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disseminada na massa dos leigos, não os preparando para a verdadeira evangelização 

que seria assumir a pastorialidade e não uma teologia abstrata que gira só, somente só 

em torno dos sacramentos e não assume a causa dos menos favorecidos socialmente, 

como se não houvesse necessidade de questionar o poder que emana da própria 

estrutura eclesial e se expande para a sociedade como um todo. A consequência desses 

discursos vazios, desprovidos de metas transformadoras resulta em leigos 

doutrinariamente obedientes, mas socialmente infantilizados, presas fáceis do sistema; 

não reivindicam e aceitam fatalisticamente a sua cruz social, retroalimentando, a cada 

dia, a estrutura dominante e a permanência das injustiças.  

Não estamos aqui requisitando discursos panfletários em pleno evento litúrgico, 

mas que nesses espaços discursivo se incentivem lutas de libertação de consciências nos 

leigos-ouvintes de forma que esses mesmos ouvintes se descubram “hospedeiros do 

opressor” contribuindo, desse modo, para o “partejamento de sua pedagogia libertadora” 

a fim de comprometerem-se na práxis com a sua transformação. (FREIRE, 1987, p. 17-

23). Seria uma relativa conciliação entre o social  e transcendente da qual fala o Papa 

Francisco: 

 

Evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que rezam e 

trabalham. Do ponto de vista da evangelização, não servem as propostas 

místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário, nem 

os discursos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que 

transforme o coração. Essas propostas parciais e desagregadoras alcançam só 

pequenos grupos e não têm força para uma ampla penetração, porque 

mutilam o Evangelho [...]. 

(FRANCISCO, Exort. Ap.Evangelii Gaudium, 2013,262). 

 

 

Prosseguindo com a nossa análise, constatamos que as homilias destinadas ao 

público romeiro em Juazeiro do Norte-CE, apresentam em seu bojo um determinado 

equilíbrio de forma que torna difícil um enquadramento de uma pregação ou de um 

padre dentro de uma ou outra linha de pensamento. O que podemos afirmar, é que há 

uma maior tendência para um discurso imanentemente bíblico, destinando pouco espaço 

para referências de ordem ou apelos sociais e opção pelos pobres. Esse “cuidado” em 

não evidenciar tendências teológicas, além de ser proposital, torna-se uma atitude 
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cômoda para o enunciador de forma que não inquieta as partes, optando por uma 

teologia da permanência; mantendo as coisas como estão, com pouca ou nenhuma 

preocupação de intervir decisivamente nos problemas humanos. Assim, a opção é partir 

da bíblia para a bíblia, enfatizar aqui e ali alguns pontos externos sem, contudo, 

problematizá-los.  

Essa forma de agir e falar pode, parcialmente, explicar também a manutenção do 

fenômeno religioso que há em Juazeiro em torno da devoção ao padre Cícero, 

principalmente no que diz respeito à emissão de cartas por parte dos devotos para o 

“padrinho”. Nas cartas, nota-se uma tendência ao discurso fatalista, nos quais muitos 

problemas ali considerados pelos devotos, não são essencialmente “problemas” se 

contássemos com políticas públicas de inserção social como é o caso do desemprego e 

das questões de saúde, pedidos constantes na maioria dessas missivas. O devoto, 

segundo o próprio discurso escrito das cartas, por vezes, mostra-se inapto a reivindicar 

seus direitos, valendo-se assim, da ajuda celestial do padre Cícero e da Mãe das Dores. 

Pedidos como a saída da aposentadoria, o pagamento de dívidas contraídas por 

terceiros, a saída de um vizinho que perturba com som alto são reivindicações que não 

necessitariam do apoio de forças espirituais, se esses mesmos devotos valessem de 

mecanismos políticos em que se lute por seus direitos nos devidos órgãos públicos e 

instâncias sociais que defendam os direitos dos cidadãos. Vejamos o clamor dessa 

devota: 

 

 

Padre Cícero, 

[...] O meu filho não tem amor de pai, e peço a todos que são devotos de São Cícero 

como eu, que peça e ele em nome de nossa mãe das dores que mim ajude a encontrar 

uma pessoa sincera que cuide de mim e do meu filho que foi desprezado pelo pai antes 

de nascer... e peço que meu marido, que sou separada, mim dê uma ajuda o nome dele é 

(menciona o nome completo), que ele me ajude com algum dinheiro, que ajude com o 

aluguel. [...] Quero que ponha o meu retrato e do pai de meu filho aí na Igreja de São 

Cícero [...]. 

(E.V., sem local e s/d. Carta nº 182). 

 

Fiquemos atentos para o teor dessa carta, quando a escrevente pede a 

intervenção de padre Cícero no afã de receber uma ajuda financeira do pai de seu filho. 
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Como se a solução para o referido problema, viesse somente pela via celeste e se 

desconhecesse os direitos civis, que no caso, seria o direito da pensão alimentícia, 

garantido pela Constituição Federal e o Código Civil.  

Desta feita, o desenfreado enviar de cartas para o padre Cícero, não pode ser 

visto apenas como um espetáculo de fé, de manifestação e interação com o sagrado, 

como também, um termômetro da inércia social do poder público, mas em atender a 

demanda dos cidadãos e estes por não reivindicarem os seus direitos. Evidente que o 

segundo ponto não compromete a maravilha do primeiro, uma vez que haverá sempre 

demandas de ordem emocional e espiritual que sempre justificarão esse fenômeno das 

cartas. As mesmas não são escritas apenas com apelos sociais, muitas delas, conforme já 

afirmamos, são verdadeiros compêndios de desabafos que acabam exercendo uma 

determinada função terapêutica e outras funções que não competem a nós julgá-las com 

critérios eminentemente materialistas. 

 

 

 

4.10. Adeus, Adeus, Adeus, Maria... 

 

 E assim, meu caro senhor e minha cara senhora, partamos para os ritos finais da 

missa. Mas, paremos um pouco e escutemos as preces. Elas são sempre lidas por um 

leigo paramentado conforme a cor litúrgica do momento. Tais preces seguem um rito 

quase sistemático, sempre se inicia com as preces da Igreja, pelos governantes e por 

todos os que sofrem até a universalização dos pedidos mundiais e pela comunidade 

local. No entanto, ao referir-se à comunidade local, sempre se dirige a um determinado 

público, por pessoas representantes de pastorais, pela saúde de algum sacerdote e pouco 

se menciona a necessidade de algum romeiro ali presente. Estes fazem suas preces em 

silêncio, às vezes denunciado através do balbuciar dos lábios, chapéus estendidos em 

forma de concha para receber os pedidos dos céus; retratos expostos, roupas de algum 

ente pelo qual se reza. Enfim, há todo mecanismo que os fieis encontram para serem de 

alguma forma contemplados naquele momento de graças divinas. 
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 Ainda nesses ritos finais, tem-se o momento dos avisos da comunidade.  É a 

hora em que os próprios representantes de pastorais, agente pastoral do dízimo, em 

nome da Igreja, solicitam a adesão para a campanha dos romeiros da Mãe das Dores 

para fazerem sua oferta mensal. Caso a missa seja na Colina do Horto, a campanha já 

tem outra denominação: Afilhados do padre Cícero. Também presenciamos em algumas 

missas, que nesse momento as autoridades como prefeitos, vereadores, usam do 

microfone para se dirigirem aos seus concidadãos. Claro que não deixa de ser uma 

campanha politica implícita. Perguntem-me os senhores: E a hora do romeiro? A hora 

do romeiro é quando a findada a missa, como num ato de subversão toma conta do 

microfone para cantar ou contar os milagres conseguidos, conforme já relatamos 

anteriormente.  

 Vem, por fim, a bênção final. Sobre esta é preciso que se diga que nenhum fiel 

arreda o pé sem a mesma. Sair sem a bênção, seria, para os devotos, o mesmo de não 

valer nada do que ele viu e ouviu. É nesse momento, que todos estendem seus chapéus, 

objetos, águas para tudo ser “bento” numa mesmo ato sagrado. 

Todavia, o final da missa só se consolida com os tradicionais “vivas”. Momento 

em que o celebrante vai exaltando hierarquicamente os santos e os presentes com 

solenes palavras: Viva os romeiros! Viva o padre Cícero!  Por fim: Viva Jesus Cristo! A 

cada viva, é uma resposta de todos, entremeados de palmas, gritos e cânticos de 

despedidas: O “Adeus, adeus, adeus, Maria! Adeus, adeus, adeus, Maria!” Assim como 

para nós é impossível controlarmos o encanto daquele espetáculo de fé popular, também 

para o romeiro, é impossível controlar a choro e o sentimento de saudade despertado por 

esse momento. Os caminhões saem lentamente, em fortes buzinadas e acenos dos que 

ali se vão com promessa de voltar o menos tardar possível. A partir dali, não dá mais 

para o Juazeiro se refazer, voltar à normalidade. A marca da religiosidade insiste em 

cada pedra das ruas, em cada olhar dos narradores do padre Cícero. O jeito é aguardar a 

próxima romaria e dar conta do ciclo místico da essência da fé romeira. 
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Saudações finais  

 

Meus caros senhores e senhora, finalmente chegamos ao último ponto dessa tão 

longa carta. Como convém a um bom romeiro, promessa feita é promessa cumprida. 

Assim, ao término desta pesquisa, estou cumprindo a minha promessa feita na 

introdução de apresentar as dores e cores romeiras e suas implicações nas pregações 

clericais.  

Nesta pesquisa fizemos um percurso inverso ao partir dos sujeitos ao sujeito 

maior que seria o padre Cícero; da imanência à transcendência, mostrando como os 

devotos inventam e reinventam seus códigos de contato com o sagrado no momento em 

que decodificam sua própria vida através do envio de cartas. Como vimos, os temas 

dessas missivas são plurais como são diversificadas as suas histórias de vida. Ao redigir 

seus escritos, as comportas do ego se abrem e descarregam, no papel, sentimentos 

divergentes em que cores e dores vão se revezando nessa travessia terrena.  

As dores tomam mais espaço no papel, conforme percebemos. São elas as que 

movem e regem a orquestra dos dias com tamanho poder para enfraquecer a romaria da 

vida. Todavia, é também esse córrego de dor que conduz para outros horizontes na 

conquista das cores do viver, do enfrentamento até a fé, que se não move montanhas, 

pelo menos traça elos entre o crente e a divindade. Assim, não é somente o sol, causador 

do desgaste no rosto romeiro, é a severa luta diária e dialética entre vida e morte; entre 

decepções e vitórias. Esses contraditórios sentimentos são vividos na Colina do Horto: 

Uns vêm livrar-se da dolorosa cruz, outros, porém, vêm comemorar os êxitos. Desta 

feita, as cartas servem a esses préstimos, acolhem as duas versões de um só sentimento 

humano, deixam-se ser usadas, riscadas, conduzidas por diferentes mãos e pouco 

entendem por que não chegam nunca às mãos físicas do destinatário. Não se sentem 

lidas por este último. Quem entenderá? Eu? Você? Quem entenderá esse código de 

crença romeira? A incompreensão desse ato também nos tira o direito de censurá-lo. Foi 

esta a nossa constante postura no trilhar desta pesquisa. 

Rogos pela saúde são os maiores justificadores dessa relação devotiva. O limite 

da medicina é ultrapassado quando os céus apontam a cura ou pelo menos a paciência 
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para se aceitar tamanha cruz. Mas os pedidos não param por aí, ousam ir mais além, 

recorrendo ao problema do amor, de casamentos para serem reatados, namoros que 

precisam transformar-se em casamento. Assim, por trás daqueles vestidos, fotos que 

fazem parte do acervo dos museus em Juazeiro são, em certa medida, produtos dos ecos 

das cartas. 

Das solicitações mais socialmente prementes, sobressai a necessidade da 

moradia, a procura de emprego como também a manutenção do mesmo. Bem diferentes 

dos rogos antigos, quando os devotos escreviam para o padre Cícero ainda em vida, 

clamavam, sobretudo por chuva, por um bom inverno. Na atualidade, como se conta 

com as políticas assistencialistas do governo, quase não se verifica esse tipo de pedido. 

Outros tempos, outras demandas! 

Mas, quando a graça é de suma importância, uma simples oração não é 

suficiente, estabelece-se um contrato através da promessa. É essa negociação que move 

romeiros e romarias. De maneira que, alguns atos triviais como de um rapaz em cima de 

um pau-de-arara ajudando na entrega das bagagens, superficialmente quando checamos 

de perto é o cumprimento de uma promessa.   Os pedidos são silenciosos, murmurantes, 

mas o pagamento destes sempre adquire mais visibilidade, quer seja através dos ex-

votos ou através de testemunhos. No entanto, quando perguntamos sobre quem seria o 

autor da graça alcançada, a resposta vem de imediato: é o padre Cícero! Claro que 

alguns ainda arriscam mencionar o nome de Deus, por isso que tanto interrogamos nesta 

pesquisa: Qual o lugar de Deus nesse confuso campo devocional?  Na maioria das 

missivas o que vimos foi que o papel do padre Cícero não é o de um simples 

intercessor. A intercessão vai mais além do que reza os limites do Catecismo Católico e 

assume, na maioria dos casos, a função divina de intervir diretamente na resolução dos 

casos solicitados.  

As cartas traduzem a forma de coexistência construída pelos romeiros em que as 

distâncias entre céu e terra se dissipam quando a carta é escrita e chegada ao seu destino 

segundo a crença de quem as envia. Dilui-se, igualmente, a dialética entre simbólico e 

real; entre dor e alegria, oralidade e escrita; por fim, púlpito e bancada. Por isso que o 

envio de cartas não pode ser um processo assimétrico ou monológico na perspectiva dos 

escreventes, conforme já apregoamos. O diálogo se instaura na ocasião em que o 
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escrevente envia suas dores e a resposta vem em forma de milagres e prodígios que logo 

atribuem ao atendimento de sua súplica.  

As cartas de agradecimento exploradas também nesta pesquisa traduzem o 

sentimento de gratidão romeira por medo dos castigos dos céus ou não, o certo é que 

após a graça concedida, o volume de cartas quase se duplica. Daí considerarmos esse 

tipo de cartas como ex-voto. No entanto, não param no agradecimento, contraem-se 

novas dívidas com o santo para os indivíduos que sempre precisam de mais, por isso o 

contínuo ciclo se instalar. 

Desta feita, as cartas mostram o que as romarias não mostram, daí que esses 

registros pessoais dos romeiros não podem mais compor o grau de indiferenças de uma 

diocese que se afirma romeira; nem tampouco reduzir a sua importância apenas a um 

dado científico como fonte de inspiração de pesquisadores. Elas devem sair dos baús e 

serem entronizadas e nortearem os discursos e ações pastorais. Não se tratam de um 

número indiscriminado de cartas, mas um de um número infinito de vozes que ousam 

falar de outra forma, já que foram silenciados também de outra forma. Não escrevem 

para serem lidos, mas para serem ouvidos, na tentativa de externar o que se tornou 

insuportável para a alma. Escrevem, logo existem! 

 Que dizer, então, das cores brotadas nas cartas? Os desabafos dos jovens que 

em meio a tanta parafernália eletrônica de retorno mais imediato com as redes sociais e 

os e-mails, não dispensam o recurso da carta na comunicação com o transcendente? 

Daquela mãe agradecida que não se contenta em apenas expressar em palavras o que o 

padrinho fez em seu filho, ao expelir um brinco engolido pela criança e daí ela manda a 

carta e o referido objeto? Que dizer daqueles cabelos depositados nos envelopes como 

prova física da ação do intercessor com o agradecimento do devoto. Diremos tudo ou 

diremos nada... só não podemos admitir que ali seja um caldeirão da idolatria, se na 

verdade o que fervilha é um povo sedento de escuta, de políticas públicas, de desabafar 

o que já não se pode mais conter. 

De certa forma, as cartas denunciam o descaso público somado com a 

indiferença da igreja para com o clamor dos oprimidos que se fazem presentes na 

Constituição brasileira, bem como nos documentos eclesiais oficiais, porém práticas e 

atitudes ainda estão longe de serem satisfatoriamente efetivadas. 
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Também é revelada nas cartas, a falta de solidariedade entre a comunidade 

religiosa. Os próprios escreventes acabam mostrando o seu egoísmo, quando os 

pedidos, na maioria, são de ordem pessoal; o máximo que se estende é para os 

familiares. Os problemas de outra ordem, como para amigos, para o bem estar de sua 

cidade ou país ainda não são suficientes preocupantes no mover iniciativas de pedir ao 

padrinho. Ainda paira a máxima: todos por si e padre Cícero por todos! 

Ao sairmos um pouco das cartas para ouvir as pregações dirigidas aos fiéis 

romeiros, fomos percebendo que a pregação é o diferencial nos repetitivos rituais 

litúrgicos, é ela que atualiza e repagina todo aquele evento religioso. Se a excluísse, 

contávamos apenas com atos previsíveis e mecânicos que talvez não motivassem a 

participação dos envolvidos. Por outro lado, a pregação inova e renova o espírito 

cristão; reintegra toda comunidade na comunidade divina. Na concepção do romeiro, 

então, é momento de ouvir os ensinamentos do padre no intuito de levar para sua vida e 

transmitir aos que não puderam comparecer à romaria.  

Entretanto, neste nosso percurso investigativo, não nos coube definir ou 

apresentar um modelo ideal de pregação; até porque esse ideal precisa ser ancorado em 

algum outro referencial para distinguir uma pregação boa da insatisfatória. Nessa ótica, 

como podemos afirmar categoricamente que uma homilia fugiu totalmente às regras do 

que se formalizou o que seja uma perfeita pregação, se o caráter subjetivo da mesma 

não nos permite tal façanha? Ou seja, uma fala pode não ter sentido plausível para 

alguns e outros conceberem aquelas palavras de grande valia para atender as 

necessidades daquele instante. Diante dessas realidades, é que nos restringimos a 

elencar alguns pontos que distanciam e outros que se aproximam de uma pregação 

eficaz, simbolicamente lucrativa no que se refere à adesão da assembleia. Sem, contudo, 

estabelecermos critérios fechados do que venha a constituir uma eficiente ou má 

pregação.   

Dentre os constituintes elencados para o pregador adquirir lucros significativos 

com a plateia dos devotos do padre Cícero, nesta pesquisa sobressaíram-se: o 

permanente diálogo entre as escrituras e a realidade dos devotos, estabelecendo sempre 

relação entre as mensagens sagradas com a realidade vividas por aqueles espectadores, 

de modo que estes possam tirar proveito daqueles direcionamentos para sua vida tanto 

espiritual como para a sua atuação social, como um povo que, contando com a proteção 
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divina, anuncia o reino através de denúncias das injustiças do poder opressor, 

reivindicando melhorias nas relações materiais de produção. Outro recurso seria o da 

narração como relatos de testemunhos contando com as experiências de outros devotos, 

bem como os do próprio padre-pregador priorizando-a em detrimento da dissertação. 

Nesse caso, a narração seria recurso de alto valia para haver mais assimilação e 

memorização dos ensinamentos e condutas cristãs transmitidas; outra estratégia seria a 

da interação com os ouvintes, através de perguntas e construções coletivas da lógica do 

texto bíblico em questão, simplificando os discursos racionais, sem subestimar a 

capacidade intelectual dos ouvintes. Uma vez que não se pode cair no equívoco de 

considerar um auditório universal demais a ponto de achar que todos que ali estão, são 

analfabetos ou de pouca capacidade de discernimento. É preciso que se considere o 

avanço já dado no país nos índices de formações educacionais, de modo que numa 

plateia como a de uma celebração litúrgica há tantos os de pouco grau instrucional, 

como se conta com um significativo número de fiéis conscientes e de um grau elevado 

de formação. O que queremos dizer com isso, é que os leigos constituem essa 

diversidade, não podem mais ser vistos como massa acrítica ou um povo passivo que 

apenas recebe os ditames sem dar respostas e discernimentos do que pode ou não ser 

absorvidos. Daí que ouvimos e presenciamos um trânsito de romeiros que já decidem 

em participar de uma ou outra missa, com opções bastante criteriosas de um padre ser 

melhor do que o outro. Tal fato prova do que aqui estamos falando, ao defendermos que 

os fiéis a cada dia, até por verem outros modelos midiáticos de padres, passam assim a 

ter melhor discernimento crítico nesse sentido. Se esse fenômeno é constatado nas 

romarias, em que os romeiros trazem o idealismo do seu padrinho padre Cícero e do 

grupo clerical que o representa; que dizer de outras situações do universo religioso em 

que os fiéis experientes em outras versões e denominações religiosas sentam 

criticamente na bancada para aderirem ou se rebelarem contra as prescrições pastorais.  

Esse fator é de extrema importância para o conhecimento do poder eclesial, no 

sentido que este se preocupe mais seriamente com a qualidade de seus discursos, 

utilizando-se de eufemismos que segundo Bourdieu  (2008) incide na preocupação de 

dizer bem; falar direito no intuito de produzir produtos ajustados às exigências de um 

determinado mercado. 
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Todavia, o nosso estudo não objetivou em analisar isoladamente cartas e 

pregações, mas estabelecer um vínculo entre ambos, sem garantir, necessariamente, a 

estreita relação entre escreventes e pregações, ou seja, não podíamos assegurar que os 

mesmos emitentes das cartas ouvissem exatamente as mesmas pregações aqui 

examinadas. No entanto, constatamos um liame temático e doutrinário entre esses dois 

discursos. Nesse sentido, as cartas, muitas vezes, reproduziam o discurso eclesiástico 

das homilias, contando, evidentemente, com os enxertos reinventivos dos devotos, na 

sua peculiar estratégia de dar outros sentidos e novos embricamentos. O oposto foi 

igualmente verificado, ao nos depararmos a apropriação das formas de crenças e 

expressões dos devotos pelos agentes eclesiásticos em pleno discurso litúrgico. Claro 

que tratamos este último como uma estratégia de condescendência na perspectiva 

bourdieusiana ao atestar a negação simbólica da hierarquia por parte dos dominantes 

com fins de obter mais efeito na interação com os dominados. Mas também entendemos 

como um jogo bem intencionado dos celebrantes na tentativa de traçar diálogos mais 

aproximativos com a plateia de devotos. 

Partamos para outro ponto de grande observação no percurso desta pesquisa que 

foi a distinta e imutável posição entre leigos e agentes eclesiásticos. Percebemos que no 

contexto das romarias em Juazeiro, por conta da preocupação da Pastoral das romarias e 

dos padres que estão à frente desse movimento, há toda uma investida para o romeiro 

sentir-se bem acolhido na sua estada na terra santa - usando a própria terminologia dos 

devotos. A nosso ver, essa política de assistência escamoteia, de certa forma, as 

contradições e diferenças relacionais entre hierarquia eclesial e romeiros. Claro que não 

estamos aqui afirmando que esse seja um propósito dos agentes da acolhida; mas é 

como se tal fator provocasse nesses devotos a sensação de que inexiste uma cisão entre 

povo e poder eclesial, o que na verdade, essa hierarcologia - utilizando um termo de 

Comblin (2002) - ainda sim, persiste nessa relação. Por que assim afirmamos? Por 

enquanto vimos os devotos escreverem para o seu padrinho e demais padres que o 

representam, e mais, quando esses mesmos fiéis, após a missa, se aproximam do clero 

para pedir bênçãos e tocá-los; ao mesmo tempo flagramos postura contraditória de 

padres que são próximos nos discursos religiosos voltados para os devotos, no entanto, 

fora da li, não se comprometem com essa causa, deixando explícita a sua atitude, 

quando ficam estáticos diante dos calorosos abraços do que ali se chegam. Vimos 
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padres assim, mas também presenciamos belíssimas cenas de acolhimento, de escuta da 

maioria dos sacerdotes. 

Nas nossas infindas participações nas missas do dia 20 e durante as romarias 

constatamos que as participações dos fiéis ainda são ínfimas, consideradas a 

predominância dos pregadores da igreja oficial. O presbitério ainda é palco da 

oficialidade e divisor dos dois públicos que paradoxalmente buscam o mesmo objetivo. 

Daí tentarmos justificar a necessidade de se escrever cartas para o intercessor; por esses 

devotos não sentirem contemplados nas pregações litúrgicas. Desse modo, a diferença 

entre assistir à missa que na época era em Latim, e participar da missa, assumida pós 

Vaticano II, ainda não está satisfatoriamente assegurada por conta desses fatores acima 

mencionados. As decisões eclesiais são verticais demais para haver uma melhor 

abertura do engajamento do leigo nos rituais litúrgicos. O que ocorre em toda a Igreja, 

não somente no contexto de Juazeiro do Norte.  

Quando reclamamos por uma melhor atuação ativa dos fiéis, não significa 

defendermos um protagonismo a ponto de qualquer leigo subir no presbitério e falar em 

nome de Deus, correndo o risco de falar em seu próprio nome e dos seus próprios 

interesses; porém, reivindicarmos mais abertura no sentido da participação laical tanto 

no decorrer dos rituais, no que se refere à condução destes, desde que devidamente 

autorizado; como no caso das mulheres que constituem a maioria da Igreja; inclusive as 

cartas revelam esse dado, quando a maioria dos escreventes são mulheres; no entanto, 

inexiste a possibilidade de ser diaconisa, por exemplo. Assim seria possível uma 

abertura do espaço na participação dos leigos no presbitério, sendo um espaço para os 

fieis reivindicarem, denunciarem, testemunharem suas experiências cristãs, nem que 

seja fora do momento e da posição de quem fala com autoridade. O importante é que a 

voz desses sujeitos seja ecoada para esses mesmos sujeitos cujo direito de inserção no 

Reino de Deus já lhe foi assegurada; restando agora estender-se para o processo terreno 

da referida inclusão. 

Dentro da política de engajamento ativo da bancada no púlpito, ainda 

somaríamos outra especificidade de inserção que seria a dos fiéis, de alguma forma, 

serem alcançados dentro das homilias a partir de menções às suas problemáticas 

existenciais e sociais, vinculando-as com as escrituras. Dessa forma, temas como tráfico 

humano – que foi a preocupação da Campanha da Fraternidade promovida pela CNBB, 
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mas pouco explorada nas celebrações litúrgicas, senão apenas nos cânticos -, 

conscientização das pessoas no que concerne ao consumismo exacerbado, contraindo 

dívidas através de desnecessários empréstimos, principalmente com os idosos 

aposentados; a pedofilia, conscientizando as vítimas a denunciarem; o discernimento 

político na hora de votar como também na hora de cobrar dos representantes, dentre 

outros.  

Além dessas abordagens, também as saídas para as inquietações existenciais 

devem constar no repertório das homilias. Não que as pregações adquiram um cunho de 

autoajuda, ainda que pareça ser; mas vale a orientação de ordem psicológica. Daí que 

defendemos o não descarte da religião intimista, não a concebendo como um entrave na 

perspectiva missionária no que se refere aos exercícios de alteridade. Até porque 

entendemos que para ajudar o outro é preciso que o ajudante esteja bem consigo 

mesmo; para evangelizar o outro é preciso, a priori, ter-se um determinado 

amadurecimento espiritual, uma vez que segundo os princípios de Cristo, “cego não 

pode guiar outro cego”. Só não admitimos é a territorialidade estanque dessas duas 

instâncias de evangelização; que por um lado se tem a teologia social, por outro a 

teologia da espiritualidade individual. Assim, propomos a conciliação da participação 

nos grupos de oração e na evangelização de massa como as inciativas sócio eclesiais 

desde que se tenha em vista a libertação e o anúncio dos e para os oprimidos. Só que 

essas realidades devem ser aliadas, nunca cindidas, tampouco polarizadas; uma vez que 

defendermos uma religiosidade social sem espiritualidade, seria defendermos uma mera 

militância política, destituída do seu caráter espiritual; da mesma forma que uma 

religião essencialmente espiritual e individual, dissociada das relações materiais; 

corresponderia a um casulo egoísta, espiritualmente falando; totalmente desvinculada e 

incoerente com o propósito salvífico divino. 

Nessa lógica, o ser humano é um ser complexo nas suas necessidades e 

totalidade; não precisa somente de pão, de cesta básica, de moradia, de bons empregos; 

além disso, precisa de respostas, ainda que sejam aproximativas para seus dramas 

interiores; suas emoções, seus traumas e mais ainda a necessidade de lidar com o 

transcendente com o mistério que daí se instala na relação com a divindade, seja a que 

ele elegeu, muitas vezes negando-a, como fazem os ateus, embora esta postura não 

deixe de ocorrer uma relação com o sagrado. 
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Por isso não podemos reduzir as demandas dos oprimidos somente ao ponto de 

vista material. Se assim fosse, os ricos seriam plenamente felizes. Por sua vez, o pobre 

também pode apresentar carências emocionais para lidar com suas lutas internas; pode 

ainda ser pobre de espírito numa perspectiva da sacralidade que lhe garanta relação com 

o transcendente e daí se estabelecer e adquirir uma ética de modo que sobressaiam os 

valores de perdão, de compaixão, de liberdade para o anunciar desse reino que traz em 

seu bojo todo esse complexo. 

Por este ângulo, o que está em jogo não é pertencer à linha conservadora ou 

progressista, mas uni-las num processo antropofágico, a associar essas místicas em 

busca de uma nova missionariedade em que o ser tenha direito a procurar a sua salvação 

individual; mas não parar por aí; salvar o outro na mesma lógica das recomendações das 

máscaras de oxigênio repetidamente avisadas na rotina dos comissários de avião: 

“ponha primeiro a sua máscara para depois pô-la a do outro”. Não sei se proponho 

necessariamente essa ordem, mas defendo que salvar o outro e salvar a si mesmo é um 

pouco do que seja a nossa missão enquanto cidadão partícipe do Reino. 

O que eu tentei em toda essa tese, não foi mostrar e ler cartas; foi mostrar 

histórias e recontá-las a partir de um entendimento do que e como os sujeitos se 

constituem ao longo de sua trajetória existencial, nas suas idiossincráticas  maneiras de 

dialogar com o transcendente, desconsiderando e até mesmo ignorando, qualquer 

contradição entre céu e terra, entre sagrado e profano. O nosso Paulo Freire já bradava 

que “o mundo não é um laboratório de anatomia em que os homens são cadáveres que 

devem ser estudados passivamente” (FREIRE, 1987, p.75) assim, o meu maior cuidado, 

foi de não separar o sujeito de sua própria essência e razão de assim sê-lo. Os devotos, 

em nenhum momento, foram, para mim, objeto de estudo. Às vezes a ética falava tão 

mais alto, que, ao ler uma carta e vendo a intensidade íntima do seu teor, descartava-a 

do meu corpus de análise,  preferindo perder um atraente dado para a pesquisa, a não 

expor a vida daquele informante. 

Termino esses escritos sem pesar; de consciência tranquila - posso assim lhes 

assegurar - por em nenhuma instância desse trabalho, em que a cientificidade me 

reclamava um olhar mais prospecto e até mais objetivo, nem nesse momento, destituí os 

sujeitos estudados de sua história. 
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  Confesso-lhes que a emoção aprontava-me vez em quando, uma vez que 

também eu, enquanto sujeito histórico não podia conceder-me ao luxo de ser um 

cadáver analisando cadáver. Assim, as lágrimas, os risos e o encantamento pousavam e 

descansavam no teclado enquanto compunha esta pesquisa. Incontáveis foram as vezes 

em que numa repentina trégua, parava estaticamente numa carta, lendo-a, relendo-a, não 

para dessecá-la cientificamente falando, mas por ela ter conseguido me enlaçar numa 

mágica relação entre leitor e texto. Daí, emoção e cognição se confundiam até o 

despertar aos postulados acadêmicos. Repreendi-me, muitas vezes, por deixar-me 

conduzir ao sabor da emoção, mas não me arrependi quando a mesma escapou e na sua 

teimosia, resistiu ao meu garimpo epistemológico, e fincou-se entre o ver e o sentir, 

fazendo morada nesse meu registro. 

         Se a referida pesquisa, não apresenta relevância social, porque em nada modificou 

a sociedade, ainda assim, fico realizada, pois ela me fez diferente, me fez ver diferente, 

me fez sentir diferente. Agora, a história dos romeiros do padre Cícero passou também 

ser a minha história , pois de investigadora acabei nos laços da alteridade além de passar 

a ser contadora de histórias, pena que se trata de histórias reais com ou sem final feliz, 

mas todas elas unidas pela esperança. 

   Como os romeiros, continuarei a minha peregrinação à cata de outros eventos, 

de outras travessias em que se contemplem religiosidade e povo que, dialogicamente 

unidos, mas não submetidos aos agentes eclesiais possam edificar a história.  

          Se Juazeiro do Norte nunca mais foi o mesmo depois do fenômeno padre Cícero, 

o mesmo digo eu com relação a esses trabalho de tese. Fui marcada, sacralizada, 

ratificando a minha vocação humana de olhar para o outro, sem perceber a sua diferença 

como uma ameaça, mas como uma complementaridade, conforme Irmã Annette tanto 

apregoa no seu discurso ao tratar dos romeiros de Juazeiro. 

 Faço minhas as palavras de uma devota de Alagoas: Obrigada por ter lido a 

minha carta! Aqui me despeço esperando sua resposta em forma de carta ou não, mas 

de sua apreciação crítica e sensível aos escritos dos devotos do padre Cícero; e ao que 

escrevi sobre esses mesmos devotos. 
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