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RESUMO 

 

O presente texto tem por finalidade analisar as atividades missionárias 
desenvolvidas pelos Jovens Com Uma Missão (JOCUM) na cidade de Juazeiro 
do Norte- CE, no contexto da Romaria de Finados. Partiu-se da hipótese de 
que a JOCUM, representada por uma facção do pentecostalismo e “alheio” às 
tradições locais, surge como alternativa na consecução de um maior espaço no 
mercado de bens e serviços religiosos, no âmbito do processo de conversão 
dos fiéis numa realidade que se apresenta majoritariamente católica. Para esse 
momento, foram utilizados os seguintes procedimentos: pesquisa bibliográfica 
e de campo, observação participante com abordagem etnográfica, entrevistas 
semiestruturadas com os membros do grupo e registros fotográficos. Isto é, um 
arcabouço metodológico importante para a compreensão das nuanças e 
possibilidades das sociedades complexas, em uma postura propositiva e ética 
(Velho, 1994). 
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ABSTRACT 
 
 
This paper aims to analyze the missionary activities carried out by "Youth With 
A Mission" (YWAM) in the city of North- EC of Juazeiro, in the context of the 
Pilgrimage of All Souls. It started from the hypothesis that YWAM, represented 
by a faction of Pentecostalism and "foreign" to local traditions, is an alternative 
in achieving a larger space in the religious goods and services market in the 
conversion of the faithful process a reality that appears largely Catholic. For this 
time, the following procedures were used: literature and field research, 
participant observation with an ethnographic approach, semi-structured 
interviews with the group members and photographic records. This is an 
important methodological framework for understanding the nuances and 
possibilities of complex societies in a propositional attitude and ethics (VELHO, 
1994). 
  
Keywords: YWAM. Pilgrimage. Juazeiro. Father Cicero 
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A flor rubra 

 

Olha para o espelho 

E não chora 

Pinta os lábios de vermelho 

Assim traz a hemorragia da alma 

 

Para fora 

 

Chovia e ela não se importava. Enquanto todos corriam buscando 

abrigo, apertando-se embaixo das marquises, ela continuava sentada no banco 

da praça. Estava coberta das gotas que escorriam por seu corpo, com os olhos 

perdidos no horizonte, a boca semiaberta com seu batom vermelho feito 

sangue, os cabelos despenteados, a camiseta ensopada, a bolsa no colo com 

o maço de cigarros e um pequeno caderno de anotações. Era poetisa e leitora 

de si mesma. 

Sempre sentiu enorme vazio e deslocamento; era a peça perdida de um 

quebra-cabeça chamado existência, uma dizima que a vida preferia 

arredondar. Pensou que os fantasmas era assim e riu; pois as pessoas que a 

aconselharam não acreditar em fantasmas hoje não creria nela. Pensou na sua 

existência, era excêntrica; praticava o exercício esquecido da reflexão, não 

tinha tempo para idiotices, carreiras imbecis, status e pessoas rasas. Desde 

muito cedo sabia que a vida era mais do que rótulos, produtos e transações. 

Desconfiava que a vida sempre escondia algo dela, igual aos mordomos em 

romances policiais clichês, e estava disposta a arrancar as respostas. E a vida 

sabendo disso fugia dela. 

Silenciou a mente dos barulhos interiores e ficou olhando ao seu redor. 

Observou as pessoas abrigadas nas marquises, o velhinho que usava uma 

capa de chuva com expressão de pressa e passos lentos, os cavalheiros 



respeitáveis em seus ternos, eles tinham os olhos mergulhadores que 

exploravam o decote e o colo molhado da moça, que estava mais preocupada 

em proteger os seus cadernos. O menino com ar solitário com uma camiseta 

de uma banda que ela nunca tinha ouvido falar e suas tatuagens borradas. A 

chuva era um lembrete, ela mostrava o abismo que existia entre ela e os 

outros, não tinha o espirito aventureiro e nem vontade de saltar e alcançá-los. 

Levantou-se, caminhava devagar em direção a sua casa, um 

apartamento alugado no centro. Pensava alguma música de Elis, não pela letra 

em si, mas gostava da voz dela, aquela voz forte e cheia de dor, aquela voz 

que era um vazamento da alma. 

 

(Zack Magiezi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

Olha lá 

No alto do Horto 

Ele está vivo 

O padre não tá morto 

Viva meu Padim 

Viva meu Padim 

Cícero Romão 

Viva meu Padim 

Viva também 

Frei Damião 

Eu todos os anos 

Setembro e Novembro 

Vou ao Juazeiro 

Alegre e contente 

Cantando na frente 

Sou mais um romeiro 

Vou ver meu Padim 

De bucho cheio 

Ou barriga vazia 

Ele é o meu pai 

Ele é o meu santo 

É minha alegria 

Olha lá 

No alto do Horto 

Ele tá vivo 

O padre não tá morto 

(Luiz Gonzaga) 



 Sim, o Padre Cícero não está morto! Afirmação que poderia ser 

interpretada como insana, mas que analisada em propostas acadêmicas se 

revela portadora de grande sentido simbólico.  

O que levaria milhares de pessoas todos os anos ao Juazeiro do Norte 

prestar devoção a um homem morto, desprovido de poder? O que pode fazer 

uma pessoa morta? O que esperar dela? Não, o Padre Cícero não está morto! 

Ao contrário disso, é um homem que mais do que bênçãos para os fiéis tem 

levado sentido de vida, modelo de santidade e esperança para aqueles que 

nele enxergam uma saída, um milagre, uma resposta. É nesse sentido que 

temos a construção de Juazeiro do Norte como a capital da fé e a “terra do 

Padre Cícero”.  

 A proposta da presente pesquisa é também pautada nessa perspectiva. 

O trabalho se propõe analisar as atividades missionárias desenvolvidas pelos 

Jovens Com Uma Missão (JOCUM) na cidade de Juazeiro do Norte- CE, no 

contexto da Romaria de Finados. Tomando como singular a intensa 

participação de um grupo que professa uma fé contrária à observada no 

município, mas que se fez presente no evento. Desse modo, o trabalho se 

objetiva numa análise que considera o papel da Jocum na maior romaria da 

cidade. 

É dentro desse cenário que podemos notar um questionamento relativo 

à percepção do município de Juazeiro do Norte como propriedade e terra do 

santo Padre. É uma questão levantada por grupos que não professam a fé 

católica, mais especificamente pelos Jovens Com Uma Missão (JOCUM). No 

decorrer do trabalho me esforçarei no sentido de fazer com que o leitor venha 

compreender o determinado grupo evangélico e as motivações que os levam a 

atuar de maneira missionária na cidade de Juazeiro e num momento tão 

particular, a romaria de Finados. 

No transcorrer das páginas explanarei quão curioso passa a ser a 

problemática que levanto a partir das impressões e interpretações que adquiri 

no andamento da pesquisa. O fato é que Juazeiro é conhecido e reconhecido 

como “terra do Padre Cícero”; no entanto, problematizar esse estigma (ELIAS, 

1994) se torna interessante no sentido de desvelar o caráter religioso da cidade 

e aprofundar os trabalhos acadêmicos sobre religião na localidade. 



Nobert Elias (1994) já colocava em pauta as relações conflituosas que 

podem emergir influenciadas pela criação e legitimação de estigmas advindos 

de grupos que possuem como elemento mais forte a tradição e o 

pertencimento. Vislumbrando o cenário religioso juazeirense por essa lógica 

passamos a compreender melhor a ideia de pertencimento e como passa a ser 

importante no que faz referência à perpetuação de certo grupo religioso em 

detrimento da desvalorização de outros. 

Corroborando o fato que a cidade é um lugar pertencido e legitimado 

pela figura do padre e dos seus seguidores, não se anula a discussão frente a 

essa realidade. Não se pode negar a história de Juazeiro do Norte, como 

também a forte influência do Padre Cícero na sua constituição. Entretanto, o 

que coloco em questão no presente trabalho traz à tona problemáticas que são 

postas frente à ideia de um Juazeiro pertencido ao “Padim Ciço”. Para tanto, 

torna-se importante explanar que no momento em que o município se afirma e 

é percebido dentro desse parâmetro passa a ser um grande desafio identificar 

e compreender a diversidade religiosa do lugar, ao tempo em que essa 

perspectiva limita essa pluralidade em uma única denominação, a saber, 

“catolicismo”. 

Sendo assim, em nenhum momento me proponho negar o que tantos 

estudiosos interessados na religiosidade local se esforçaram em compreender, 

ou seja, a importância do Padre Cícero Romão Batista no lugarejo. Ao mesmo 

tempo em que também não me esquivo de tentar entender outros sentidos e 

segmentos religiosos na cidade. 

É possível dentro da perspectiva weberiana compreender todo esse 

emaranhado de sentidos e ações que tornam plausível o entendimento de uma 

dada realidade. Considere-se por sua vez, que a sociologia dentro desse 

quadro se coloca a partir de uma tentativa de interpretação e compreensão da 

ação social (WEBER, 1992). 

Pensando desse modo, a presente pesquisa se propõe analisar o que 

estaria além do Padre Cícero. A cidade não é apenas um espaço católico: é um 

espaço também católico; e reflexões que levem em consideração esse feito 

passam a ser extremamente relevantes para a compreensão de uma 

diversidade religiosa que tem aflorado cada vez mais. 



Para o entendimento do que foi exposto até aqui trago para o campo um 

time esquecido, ou se não, ofuscado. Na verdade não o trago para o campo, há 

muito tempo ele esteve lá, com jogadas discretas, mas também reveladoras. 

Todavia, pode não ter sido percebido por estar inserido em um jogo cuja 

vertente católica possui maior poder e visibilidade. É dentro dessa conjuntura 

que proponho um estudo em Juazeiro do Norte com uma facção do segmento 

evangélico. 

Campo pensado no sentido proposto por Pierre Bourdieu (2001) estaria 

relacionado a agentes sociais atuando e reproduzindo as características 

específicas propostas pelo determinado campo. Além disso, o mencionado 

conceito, a partir dessa lógica seria um espaço simbólico, composto por uma 

série de disputas e legitimação de capital. “É preciso construir espaço social 

como estrutura de posições diferenciadas, definidas, em cada caso, pelo lugar 

que ocupam na distribuição de um tipo especifico de capital” (BOURDIEU, 

1930, p. 29). 

Na tentativa de analisar, portanto, o campo religioso juazeirense deparei-

me com dois grupos religiosos com motivações diferenciadas, mas com 

finalidades parecidas, evangelizar na romaria de finados. Ambos atuaram na 

cidade, entretanto, com estratégias distintas. Mas deve-se pôr em questão que 

foram chamados pela mesma figura atrativa, o Padre Cícero. O homem que 

passou a ser uma figura central não apenas na cidade de Juazeiro do Norte, 

mas no universo religioso, pensado de um modo mais amplo.  

Os dois grupos que menciono acima estão caracterizados dentro de 

propostas religiosas e evangelizadoras distintas. Essa disparidade se confirma 

quando percebemos que o catolicismo, assinalado aqui como a renovação 

carismática, primordialmente, e os Jovens Com Uma Missão se disponibilizam 

a estar entre romeiros e deixar sua mensagem aos devotos. Mensagem que se 

contrapõe e que passa a ser embasada em constante oposição. 

Todavia, a vertente que embasará todo esse estudo concentra-se 

centrada nas estratégias de atuação de um só grupo, a Jocum. Não se 

desconsideram em nenhum momento as maneiras encontradas pela renovação 

carismática de atuação. No entanto, a especificidade desse trabalho está, 

sobretudo, no tempo em que coloco os holofotes não para os protagonistas do 



espetáculo, romeiros e católicos. Mas para um grupo que pode ser observado 

como coadjuvante do evento, sem, contudo, perder a centralidade dele. 

É uma questão evidente a influência do santo popular. Um padre que 

não apenas atrai devotos e seguidores, mas também aqueles que são 

contrários a sua trajetória, ou melhor, dizendo, aos rumos que tomou sua 

história de vida. Quem seria esse homem com tamanha audácia e poderio? 

São muitas as interpretações, são infinitos os pontos de vista. “Uns e outros, 

partindo de um pressuposto que não podem negar, têm chegado à conclusão 

de que o homem é um santo, ou um demônio; justo e sábio varão, ou 

paranoico; demente comum ou iluminado verdadeiro”. (FILHO, 2002, p.52) 

Como advertido não parece ser possível traçar uma personalidade do 

Padre Cícero, afinal de contas, foi um homem que possuía a dinâmica de agir e 

pensar de inúmeras maneiras. Ao mesmo tempo em que se fazia santo, 

também podia ser visto como político, com arranjos e estratégias muito bem 

definidas. Entretanto, não arruinava o seu lado puro e idealizador, não 

abandonava a característica de um enviado de Deus. Quem foi o Padre 

Cícero? Não me atrevo a responder.  

Como deixei claro acima, o Padre foi e permaneceu um homem cheio de 

incógnitas e mistérios a serem desvelados, uma personalidade nada fácil de 

ser identificada. Diante disso, considero de fundamental importância 

contextualizar mesmo que brevemente, os acontecimentos históricos que 

tenderam a transformar o município situado ao sul do estado do Ceará num 

dos maiores polos de romarias e o Padre Cícero em um santo e protetor de sua 

gente. 

Foram muitos os estudiosos que contribuíram para o conhecimento e a 

propagação da história oficial de Juazeiro do Norte. Autores como: Della Cava, 

1976; PINHEIRO, 1963; FEITOSA, 1983; FILHO, 1926; e PAZ, 2011, foram 

responsáveis por minuciosos trabalhos que deixaram um grande legado no que 

diz respeito aos acontecimentos que sucederam no município e o 

transformaram no que conhecemos hoje. 

É importante evidenciar a relevância das romarias na cidade de Juazeiro 

do Norte, pois são elas que proporcionam certa dinamicidade no município e 

principalmente viabilizam conceber Juazeiro do Norte como terra sagrada. É 



nesse sentido que contextualizarei os elementos que se tornaram responsáveis 

para o surgimento das romarias e o crescimento delas. 

 

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; 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 (RIBEIRO, Maria das Graças, 2014, 
p.64). 

 

O que me parece é que a igreja católica dedicou muito esforço no 

sentido de tirar o foco do Padre Cícero. Todavia, o que também pode ser 

visualizado é que os devotos do “padrinho” optaram por atribuir a ele o sentido 

das romarias e é dentro desse ideal que vivenciam esses momentos. 

 No ano de 1889, na Igreja de Nossa Senhora das Dores, localizada em 

Juazeiro do Norte, ocorreu um fato que colocaria aquele pequeno povoado nos 

livros de História e no interesse não apenas de historiadores, mas de escritores 

de outras áreas, jornalistas e da imprensa de um modo geral. O episódio 

colocaria o simplório lugarejo num patamar nada parecido com a grande cidade 

em que o Juazeiro veio se tornar: um dos maiores polos de romarias do país.  

O evento ocorreu no momento em que o Padre Cícero Romão Batista, 

que ministrava missa na denominada igreja, distribuía a hóstia sagrada. O 

acontecimento chamou a atenção de todos ali presentes e, mais tarde, a partir 

dos boatos da população juazeirense e dos arredores, se tornou o assunto 

mais discutido e questionado. Ao tomar a comunhão, a beata Maria Madalena 

do Espírito Santo Araújo observa que a hóstia se transforma em sangue na sua 

boca. 

Em sua língua, a hóstia recém-consumida transformava-se em 
sangue pela primeira vez e a partir daquele momento ela seria, 



segundo seus próprios depoimentos, a esposa fiel de Cristo com a 
missão de “converter os pecadores, santificar as almas e liberar as 
almas do purgatório”. O sangue precioso que ali se derramara “tanto 
que além do que ela sorveu, parte caiu na toalha e parti caiu mesmo 
no chão” teria como objetivo fazer daquele lugar “uma porta do céu e 
um lugar de salvação para as almas”. (NOBRE, 2010, p. 11). 

 

 A beata Maria de Araújo, como era conhecida popularmente, seria, a 

partir daquele momento, “a esposa fiel de Cristo”.  

Do posto de esposa fiel de Cristo, a beata passou a ter apenas um papel 

de coadjuvante diante de uma ocorrência que, sem maiores problemas, poderia 

torná-la protagonista do fenômeno. Contudo, há um grande empecilho. 

Estamos nos referindo não apenas a uma mulher, fato que já a coloca numa 

posição subalterna. Além disso, a beata Maria de Araújo era uma mulher 

negra. Como bem sabemos, todo acontecimento passa por uma série de 

transformações, modificações que passam pelo quesito modelo Europeu 

Ocidental. Logo, não seria permitido a uma mulher negra um papel de 

destaque no fenômeno que ocorreu na igreja.  

Essa breve elucidação passa a ser suficiente para melhor refletirmos 

sobre a simbologia presente até hoje na cidade de Juazeiro do Norte. Podemos 

analisar que a construção histórica do município optou por não ter como 

protagonista de um suposto milagre uma mulher negra. E assim, a beata Maria 

de Araújo foi pouco a pouco sendo estrategicamente esquecida. Verificamos 

com isso que a realidade é socialmente construída e simbolizada (BERGER, 

2010). Entretanto, nessa construção, alguns critérios são considerados e 

muitos fatores possibilitam a exaltação de elementos em detrimento de outros. 

 É importante salientar que o Padre Cícero Romão por muito tempo 

também sofreu grande rejeição da cúpula católica, sendo acusado de produzir 

nos fiéis uma espécie de fanatismo. 

 

Devido à vinculação entre Canudos e Juazeiro, a Carta ordena que 
padre Cícero deixe o juazeiro num prazo de dez dias, sob pena de 
excomunhão, o que é prontamente obedecido pelo clérigo, que se 
retira para Salgueiro (PE). Acusado pelo presidente da Província de 
Pernambuco e pelo bispo de incitar o povo e procurar Antônio 
Conselheiro, padre Cícero é defendido pelas elites sertanejas, que 
exaltavam seu papel de pacificador e ordenador das massas. (PAZ, 
2011, p. 119) 

 



  Como verificou a autora, o Padre Cícero Romão Batista sofreu forte 

perseguição da Igreja Católica. Todavia, o povo, caracterizado naquele 

momento pela elite sertaneja se colocou em defesa do padre. Na verdade, foi 

justamente esse cenário que se intensificou naquele período. A Igreja contra o 

Padre Cícero e o povo ao seu favor. Um contexto pincelado dessa maneira foi 

muito favorável para o padre, pois não tinha apenas pessoas do seu lado, mas 

servos e devotos e esse fato fortaleceu grandemente o sacerdote. 

Nesse sentido, os desdobramentos que ocorreram a partir do que 

aconteceu no ano de 1889 praticamente extinguiu a beata Maria de Araújo e 

colocou o Padre Cícero numa posição muita privilegiada. Assim, taticamente, 

tal fato, que mais tarde foi muito oportuno para a igreja católica, tornou o Padre 

Cícero um santo popular e fez de Juazeiro do Norte a “Nova Jerusalém”.  

Apesar das críticas e da negação da cúpula da igreja católica frente ao 

suposto milagre, o povo tomou para si o dever e a responsabilidade de tornar o 

Padre Cícero um santo. Para tanto, não foi necessário o consentimento da 

Igreja para que isso sucedesse. O “padrinho” passou a ser santo e protetor 

daquela gente. 

 Posteriormente, o Juazeiro foi reconhecido e experimentado como um 

lugar sagrado e é a esse lugar que todos os anos milhares de pessoas vão 

pedir e agradecer as graças recebidas. Prestam infinitas devoções ao seu 

“padrinho” e vão dando um outro colorido à cidade. É importante mencionar 

que todo o imaginário do município foi construído não apenas pelo Padre 

Cícero; mais do que isso, pelo próprio Cristo que colocou nas mãos, na época 

de um jovem padre, a missão de cuidar do seu rebanho.  

 

Cristo, então, virou-se para eles e falou, lamentando a ruindade do 
mundo e as inumeráveis ofensas da humanidade ao Sacratíssimo 
Coração. Prometeu fazer um último esforço “para salvar o mundo”, 
mas, caso os homens não se arrependessem depressa, poria fim ao 
mundo que Ele mesmo havia criado. Naquele momento, apontou 
para os pobres e, voltando-se de repente para o jovem sacerdote 
estarrecido, ordenou: “E você, padre Cícero, tome conta deles”. 
(DELLA CAVA, 2014, p. 07) 

 

              No imaginário da cidade, Juazeiro do Norte não é apenas um lugar 

majoritariamente católico; para além disso, um espaço sagrado. Um local em 

que o Padre Cícero recebeu ordens do próprio Cristo para que amparasse o 

seu rebanho. Frente a isso, a cidade passou a ser constituída e percebida 



dentro desse parâmetro. O santo popular da cidade foi conquistando 

seguidores e mais tarde devotos fervorosos. Seria ele o encarregado por Cristo 

de cuidar do seu povo. Segundo Della Cava, essa não foi a primeira visão que 

o padre teve e também não foi a última, considerando, por oportuno, que 

durante sua trajetória ele foi direcionado pelas ordens de Deus, muitas delas 

através de sonhos. 

           Dentro de todo esse panorama, um fator deve ser colocado e 

veementemente considerado. A partir de tudo o que foi discutido podemos 

compreender que foram elementos suficientes para verificar a construção e 

legitimação do que Bourdieu (2012) denominou de “dominação simbólica”. 

Dominação simbólica assinalada como um tipo específico que muitas vezes 

pode não ser percebida com muita facilidade, mas exerce um poder muito 

grande. Passa então a ser notório que todo esse emaranhado de 

acontecimentos faria de Juazeiro do Norte não apenas a capital da fé, mas um 

lugar por excelência de devoção ao Padre Cícero. 

           Para tanto, seria também um espaço simbólico que permitiria a 

construção de um imaginário que exaltasse a cultura católica e deteriorasse 

qualquer outra manifestação religiosa. Frente a isso, a dominação simbólica 

pode ser constatada no momento em que outros segmentos religiosos 

presentes na cidade são visivelmente ofuscados e legitimamente inferiorizados.   

Apesar desse feito, é nesse recinto, permeado por tamanha devoção e 

significações que tendem a validar o catolicismo não apenas como religião 

oficial, mas principalmente como sistema simbólico legitimado, que evangélicos 

tendem a se instalar. Não para praticar atos de devoção ao Padre Cícero, mas 

negar tais atos e demonstrar que a cidade de Juazeiro do Norte não é terra do 

santo popular, é terra do Senhor Jesus Cristo.  

As minhas observações e intenso acompanhamento dos Jovens Com 

Uma Missão na romaria de finados de 2014 em Juazeiro do Norte me fizeram 

interpretar a atuação do grupo no sentido da afirmação que elenquei mais 

acima. 

É sabido, contudo, que a maioria das produções acadêmicas em torno 

da religiosidade da cidade se volta para o catolicismo, um catolicismo pautado, 

sobretudo, na figura do Padre Cícero. É extremamente compreensível esse 

fato, afinal de contas, a cidade é reconhecida em virtude de um padre que 



ousou ser do político ao santo. Todavia, acreditar que o município é apenas 

católico passa a ser um grande engano. Estamos sim nos referindo a um lugar 

majoritariamente católico, além de ser um dos maiores centro de romarias. 

Entretanto, existem outras manifestações religiosas para além da católica, e o 

meu olhar vai em direção à atuação da JOCUM no município. 

Juazeiro do Norte nos proporciona uma série de elementos que 

merecem análise. Vale salientar que a pluralidade religiosa, baseada numa 

fragmentação (STEIL, 2007) tem sido um fato observado no fenômeno religioso 

brasileiro de forma geral. Contudo, essa cidade assume uma peculiaridade que 

oferece uma gama de sentidos e significados. O que motiva e atrai as 

mudanças na religiosidade da cidade é justamente o Padre Cícero. O santo 

desfruta de forte presença na construção e desenvolvimento da cidade, o que 

atrai até mesmo sistemas de crenças contrárias ao que ele pregou e à maneira 

como foi apropriado pela Igreja Católica e especialmente pelos seus devotos. 

Refletindo sobre essa questão, saliento que se faz presente em Juazeiro 

do Norte a religiosidade afro-brasileira, ou seja, existe uma quantidade que não 

é insignificante, de terreiros na dita terra do “Padim Ciço”, como também muitos 

centros espíritas. Mais do que isso, a presença evangélica também é notável.       

Nesse sentido, o município vai se configurando a partir de uma pluralidade 

religiosa. É importante ressalvar que o Padre Cícero, como principal símbolo do 

imaginário da cidade, atua de certa forma ofuscando toda essa diversidade. 

 A pluralidade religiosa pode ser interpretada à luz de Carlos Alberto 

Steil (2007) como religiões que disputam, que se configuram a partir de um 

constante conflito. Contudo, também como uma infinidade de crenças através 

das quais as pessoas podem acessar e perceber as diferentes religiões como 

complementares e não propriamente excludentes. 

O que foi notório na romaria de finados que possibilitou a escrita desse 

trabalho foram exatamente os múltiplos sentidos e crenças em um mesmo 

espaço. Sentidos que foram apresentados e experimentados. O conflito estava 

claramente permeando todo aquele cenário, mas não impossibilitava que 

católicos e evangélicos compartilhassem o mesmo espaço e despertassem em 

fiéis e curiosos o desejo de mesclar por aqueles universos. 

Diante dessa realidade que não se mostra uniforme, passa a ser 

indispensável apresentar o que as estatísticas revelam da religiosidade 



juazeirense. O censo de 2000 evidenciou que em Juazeiro, os evangélicos 

somavam 4,48% da população, enquanto os católicos 93,80%. Contudo, em 

dez anos o número de evangélicos dobrou: passando de 4,48% para 8,5%. É 

válido afirmar que o catolicismo ainda predomina na localidade somando 

88,3%. O censo do IBGE referente a 20101 evidencia claramente o crescimento 

da vertente evangélica em Juazeiro do Norte, atentando para o fato de que o 

município continua marcadamente católico. Para além de um crescimento 

evangélico, o que é digno de nota é a visibilidade que essas igrejas estão tendo 

nos últimos anos. 

Diante de tais problemáticas, o meu trabalho está disposto a destacar e 

compreender o que estaria além do Padre Cícero. Poder-se-iam tomar como 

análise os terreiros presentes ou até os centros espíritas. Sem sombra de 

dúvidas iria encontrá-los e com toda certeza me renderiam rica análise 

socioantropológica.  Ao contrário disso, como recorte de pesquisa, tomo como 

foco um grupo também inferiorizado pelo catolicismo: os evangélicos. Pensar a 

partir de evangélicos implica uma amplitude, por ser um segmento 

extremamente fragmentado e diversificado. Por essa razão, ressalto que, como 

recorte de pesquisa, me proponho realizar um trabalho a partir da atuação dos 

Jovens Com Uma Missão (JOCUM) na romaria de finados de 2014.      

 

1.1.   Percursos da pesquisa: a dinâmica do objeto 

 

Como realçado até o presente momento, a proposta da pesquisa, que 

possibilitou a construção do referido trabalho, constituiu uma tentativa de 

compreensão da problemática que enveredou a participação da JOCUM na 

romaria de finados de 2014 em Juazeiro. Antes de me ater às questões que me 

propus analisar, penso ser necessário destacar os elementos que fizeram com 

que esse trabalho obtivesse esse objetivo.  

Devo considerar inicialmente que esse não era o meu foco de análise, 

visto que o projeto passou por algumas alterações. O grande responsável por 

tamanhas modificações tanto em objetivos como em considerações finais foi 

justamente o trabalho de campo. Poderia sem nenhum problema ignorar esses 
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acontecimentos e expor imediatamente aquilo que realizei enquanto 

pesquisadora. Contudo, faço a opção de esclarecer ao leitor os percursos da 

minha pesquisa.  

Como método de estudo, optou-se por realizar uma pesquisa com 

abordagem etnográfica baseada, sobretudo, no trabalho de campo. Quero 

destacar também que considero de grande relevância trazer para o leitor os 

lentos passos que foram dados para a escrita desse estudo, demonstrando que 

um trabalho sociológico não é dado, é moldado vagarosamente, construído a 

partir de incertezas e de grandes desafios. Portanto, não vejo motivos para 

ocultar ou mesmo deixar nos bastidores elementos que foram cruciais para a 

realização e desenvolvimento da pesquisa. 

 

O que espero não é um discurso em forma, quer dizer defensivo e 

fechado em si mesmo, um discurso que procure antes de mais (e é 

compreensível) esconjurar o medo da crítica, mas uma apresentação 

simples e modesta do trabalho realizado, das dificuldades 

encontradas, dos problemas, etc. O homo academicus gosta do 

acabado. Como os pintores acadêmicos, ele faz desaparecer dos 

seus trabalhos os vestígios da pincelada, os toques e os retoques. 

(BOURDIEU, 2002, p. 17) 

Em muitos casos, o campo “desmonta” tudo o que nos propomos fazer. 

Sou amante do trabalho de campo e sei da sua especificidade, mais do que 

isso, sei que a teoria caminha lado a lado com a prática numa infinita relação 

de complementariedade. Levanto, contudo, uma singularidade do trabalho de 

campo, pois passa a ser tão primordial que possui a capacidade de confirmar 

ou não o que observamos a partir de nossos referenciais teóricos e também 

dos nossos anseios. Tem a possibilidade de deixar o estudioso extremamente 

surpreso com o que está vendo e vivenciando, tem o poder de romper de certa 

forma com aquilo que ingenuamente o pesquisador acreditava que encontraria.   

Ponderando a relevância do que está sendo dito, proponho 

primeiramente apresentar mesmo que superficialmente as primeiras 

impressões do objeto de pesquisa. Desse modo, farei menção ao que me 

propus trabalhar e, posteriormente, demonstrarei as transformações que 

ocorreram no que diz respeito ao objetivo do trabalho, evidenciando assim que 

o campo possui tanta autonomia que é capaz de levar o pesquisador para 

rumos não imaginados.  



Acredito também que o exercício de alocar no texto fatores, situações 

que acabaram se tornando cruciais para o desenrolar da pesquisa faz com que 

o trabalho ganhe uma certa maturidade. É sabido que objeto de pesquisa não é 

presenteado, no sentido de não ser algo que nos chega pronto, ao contrário 

disso é uma construção, e sendo construído penso que seja fundamental exibir 

todas as ferramentas que foram imprescindíveis.  

Inicialmente a proposta da pesquisa visava realizar uma análise da 

disputa religiosa que se observava na Praça Padre Cícero, localizada em 

Juazeiro do Norte – CE. A análise se constituiria a partir de um esforço de 

compreensão de como ocorria a disputa religiosa na principal praça da cidade. 

É importante mencionar que a designada praça, apesar de cotidianamente ser 

vista, sobretudo, como um espaço de lazer, em períodos de romarias, 

notadamente a romaria de finados, passa a assumir um palco de disputas entre 

católicos e evangélicos.  

Essa disputa se configurava a partir do momento em que a Jocum que 

faz referência a uma instituição que agrega evangélicos de muitos segmentos e 

que mais na frente será melhor discutida, vai à romaria com a tentativa de 

evangelizar romeiros. Acoplada ao grupo também se faziam presentes os 

católicos, especificamente os ligados à renovação carismática, como por 

exemplo, a Shalom e Sal da Terra. Os dois segmentos religiosos se instalam 

na praça e as práticas e discursos de ambos evidenciam uma pluralidade e 

disputa religiosa. 

A romaria de finados que ocorreu em 2012 em Juazeiro do Norte deixou 

a questão da disputa religiosa bastante visível, fato demonstrado a partir de um 

trabalho de campo. Nesse período achava-me integrada a uma pesquisa de 

iniciação científica2 e foi justamente esse fato que me despertou o interesse de 

realizar um trabalho na referida romaria e considerar um cenário interessante. 

Baseada, sobretudo, em observações ficou patente o fato de a Praça Padre 

Cícero se configurar como um espaço que protagonizava uma disputa religiosa.  

A partir do que elenquei, acredito que o leitor possa melhor compreender 

aquilo que inicialmente me propus desenvolver na pesquisa de mestrado. 
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 Projeto de iniciação científica intitulado “Neopentecostais: uma análise preliminar sobre o trânsito 

religioso em Juazeiro do Norte, sob a orientação da Professora Dr. Renata Marinho Paz. 



Entretanto, durante o trabalho de campo muitos elementos tiveram que ser 

alterados, muito do que pensei em desenvolver necessitou tomar outros rumos 

e isso não me deixou nem um pouco frustrada. Como abordei anteriormente, 

sou uma amante do trabalho de campo e sei que ele possui essa capacidade, 

pode desordenar aquilo que nos parecia bem ordenado. Contudo, não vejo 

esse fato como algo prejudicial para a pesquisa, muito pelo contrário, percebo 

a possibilidade de deixá-la mais rica. Nesse sentido, confesso que os novos 

olhares que o trabalho de campo me possibilitou me deixaram extremamente 

feliz e me permitiram surpresas que aguçaram ainda mais meu olhar 

sociológico.  

Partindo do que foi dito, devo esclarecer que o estudo que inicialmente 

faria uma análise da disputa religiosa que ocorria na Praça Padre Cícero, entre 

a Jocum e grupos da Renovação Carismática, foi modificado. Uma exigência 

por parte da prefeitura da cidade foi o principal artifício responsável pela 

variação dos rumos da pesquisa. A partir desse feito, na Romaria de Finados 

de 2014, o grupo evangélico teve atuação diferenciada no local. Os jovens 

foram proibidos de utilizar som na referida praça e fizeram um trabalho no 

mencionado espaço bem discreto devido à interferência e às ordens da 

prefeitura. 

Frente a isso, como recorte de pesquisa resolvi que seguiria os passos 

do grupo evangélico na romaria e desviaria o foco da disputa religiosa que 

incidia na Praça Padre Cícero. Os jovens tiveram uma atuação mais discreta 

na praça e intensificaram suas atividades nos demais pontos da cidade. A partir 

daquele momento minha análise estaria fundamentada nas estratégias que o 

mencionado grupo utilizou nos quatro cantos da cidade.  

O estudo passaria a basear-se nas maneiras que os jovens encontraram 

de operar no município que naquele momento estava tomado por uma 

quantidade expressiva de romeiros. Os jovens operaram nos principais pontos 

da cidade, como a Praça Padre Cícero, a Praça do Memorial, a Praça dos 

Franciscanos e da Bíblia, o Horto3 e também nos sinais de trânsito. Mais 
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 Horto faz referência a uma colina que é percebida como sagrada pelos romeiros e onde se 

encontra uma grande estátua do Padre Cícero. 

 



adiante desenvolverei de forma minuciosa tudo o que acompanhei durante o 

período da Romaria. 

É digno de nota esclarecer que no momento que me proponho realizar 

um trabalho sobre o que foi efetivado pela Jocum na cidade de Juazeiro do 

Norte, simultaneamente abandono as tensões entre esse grupo e a Renovação 

Carismática. Justificativa: essa disputa tinha como palco a Praça Padre Cícero, 

zona onde os dois grupos concentravam suas atividades.  

Obviamente não estou considerando que a praça seja o único espaço 

que protagoniza uma disputa religiosa. Disputas desse caráter são observadas 

em qualquer lugar e sob inúmeras circunstâncias. Além disso, as religiões, as 

igrejas não disputam apenas em espaços físicos; é exatamente em espaços 

simbólicos que verificamos as maiores tensões. 

Estou apenas evidenciando que a dinâmica constatada na praça faz dela 

um palco rico no que diz respeito à diversidade e conflito dentro da esfera 

religiosa. A verdade é que o conflito se evidencia justamente no momento em 

que a Jocum adentra o Juazeiro com uma finalidade missionária, isso não tem 

como negar. 

Ao tempo em que tomaria como recorte de pesquisa a disputa religiosa 

entre dois grupos, devo sem sombra de dúvidas partir de uma análise e 

interpretação intensa dos dois. Todavia, pude refletir que, para além da 

sabotagem das atividades da Jocum na praça, o presente trabalho é fruto de 

uma pesquisa de mestrado e o tempo que nos é destinado para a 

concretização dela é infinitamente menor do que o necessário para 

desenvolver uma análise que consideraria “os dois lados da moeda”. 

Avaliando esse ponto reitero que esse trabalho está voltado para uma 

compreensão das estratégias utilizadas pela Jocum em sua participação na 

romaria de finados de 2014 na cidade de Juazeiro do Norte. No intuito de 

compreender a dinâmica da religiosidade local, vale destacar que, quando me 

refiro a evangélicos evangelizando num contexto de romaria, o conflito é 

inegável; no entanto não é o ponto central dessa pesquisa. Não creio, por sua 

vez, que esse feito torne sua apreciação limitada; trata-se de parte de um 

recorte, realidade que toda e qualquer pesquisa necessita enfrentar. 

  

1.2.   Breves notas sobre o Pentecostalismo 



 

Uma análise mais atenta frente ao atual cenário religioso brasileiro trará à 

tona um universo que vem tomando novas proporções. Quem poderia 

conjeturar o crescente declínio no número de católicos? Esclareço, por 

oportuno, que utilizando-me da palavra “declínio”, não estou me referindo ao 

fim do catolicismo, ou pior do que isso da sua total influência, pois isso seria 

um pensamento insano da minha parte. O que quero destacar dentro desse 

contexto faz referência ao fato de que a igreja católica dominante no período da 

Idade Média vem perdendo influências significativas e isso é uma realidade no 

mínimo curiosa dentro desse painel. 

 A perda de fiéis e o simultâneo crescimento avassalador de evangélicos 

vêm trazendo a tona um quadro religioso, marcado, especialmente, por uma 

diversidade. Vale salientar que podemos destacar a vertente pentecostal como 

um dos grupos religiosos responsável por esse acréscimo no número de 

evangélicos. 

Uma das características mais notáveis do cenário religioso 
contemporâneo diz respeito ao avanço pentecostal. Presentes no 
país desde a primeira década do século passado, quando, em 1910, 
formou-se no Brasil a Congregação Cristã, em São Paulo, no ano de 
1910, e a Assembléia de Deus, em 1911, em Belém do Pará, os 
pentecostais, até a algumas décadas, constituíam um grupo pouco 
expressivo em termos quantitativos. (PAZ, 2010, p. 2) 

  
 

 Como observa a autora, as transformações em curso no universo 

religioso vêm sendo protagonizadas pela vertente pentecostal. Faz-se presente 

no Brasil desde a primeira década do século passado e a passos lentos e 

posteriormente acelerados vem angariando espaço no cenário religioso 

brasileiro. Ricardo Mariano demonstra “que a expansão pentecostal ocorre 

numa situação religiosa pluralista e de mercado e num contexto 

socioeconômico caracterizado por grande vulnerabilidade social, pobreza, 

desigualdade, violência e criminalidade”. (MARIANO, 2008, p.01) 

 Segundo Mariano um dos elementos que propiciam o sucesso do 

pentecostalismo no Brasil está relacionado aos problemas sociais. As 

demandas e a precariedade na saúde, educação, segurança possibilitaram a 

adesão ao fenômeno conhecido como pentecostalismo, mas não apenas esses 

elementos. 



Dadas as barreiras de classe – só mui parcialmente e a duras penas 
superadas e a relação figadal entre Pentecostalismo e pobreza na 
atualidade, deduz-se que a expansão pentecostal poderá desacelerar 
nas próximas décadas, se ocorrer acentuada melhoria nos 
indicadores sociais, nas taxas de escolarização e nas condições de 
vida da população. No momento, contudo, os altos índices de 
pobreza, desemprego, desigualdade social, criminalidade, violência, 
precariedade e informalidade no mercado de trabalho tornam o Brasil 
terreno extremamente fértil para a prédica pentecostal. Tal contexto 
socioeconômico, porém, não é o responsável por seu sucesso. A 
vulnerabilidade e o desespero de grandes contingentes 
populacionais, em especial das mulheres pobres e mais ainda das 
negras pobres, vítimas de discriminações de gênero e raça, sem 
dúvida facilitam seu trabalho e ampliam sua probabilidade de êxito. 
Mas seu sucesso proselitista não depende da existência de tais 
problemas em si mesmos, e, sim, justamente de sua elevada 
capacidade de explorá-los, oferecendo recursos simbólicos e 
comunitários para seus fiéis e potenciais adeptos lidarem com eles. 
(MARIANO, 2008, p.04) 

 
 

 Dentro dessa discussão, Mariano elabora um raciocínio que põe em 

evidência o fato de o pentecostalismo atuar não apenas a partir de situações 

de desespero dos seus adeptos, muitas vezes tomados por precariedades 

sociais e principalmente por ser em um público em sua maioria privado das 

necessidades acima citadas. Para tanto, o pentecostalismo também trabalha 

por meio de elaborações simbólicas que possam fazer com que o fiel lide da 

melhor maneira com elementos que o afligem. 

 Concordo com o autor no momento em que define o público pentecostal 

e como trabalha dentro das suas características. Contudo, penso ser 

importante ressaltar que a religião de uma maneira geral trabalha com o 

simbólico e com tentativas de fazer com que o fiel se adapte da melhor maneira 

aos dilemas vivenciados. “[...] o problema do sofrimento é, paradoxalmente, 

não como evitar o sofrimento, mas como sofrer, como fazer da dor física, da 

perda pessoal, da derrota frente ao mundo ou da impotente contemplação da 

agoia alheia algo tolerável, suportável, sofrível, se assim podemos dizer” 

(GEERTZ, 1989, p. 119). 

 A religião através dos símbolos e significados proporciona aos fiéis 

elementos que o auxiliarão em momentos de sofrimento. Como seres humanos 

não conseguimos conviver com a falta de respostas, a religião proporciona o 

preenchimento de respostas e a razão científica passa a ser limitada, nesse 

sentido.   



 A religião é, pois, é portadora de um saber, que é culturalmente 

construída e possui uma dinamicidade que a faz inventar e reinventar a partir 

do contexto ao qual está inserida e mais do que isso: é extremamente plural. 

Vê-se que o campo religioso é de grande mistura. 

 Essa mistura composta por uma gama de religiões vem reinventando o 

quadro religioso brasileiro, protagonizado pelo pentecostalismo. 

 

Isso porque o pentecostalismo extravasou as fronteiras religiosas em 
que começou, atingindo inclusive o catolicismo, dando nele origem ao 
Movimento de Renovação Carismática (1967). Porém, durante o seu 
processo de expansão e de institucionalização, esse movimento reli-
gioso se fragmentou em inúmeras seitas, denominações e igrejas em 
todo o mundo, assumindo características e fisionomias locais, que 
hoje dão a ele a complexidade que chega às vezes a confundir 
analistas menos cuidadosos desse fenômeno (CAMPOS, 2005, p. 
14). 

 
 

 As características advindas do pentecostalismo foram apropriadas até 

mesmo pela igreja católica através da Renovação Carismática, conhecida 

também por “pentecostalização do catolicismo”. O pentecostalismo é um grupo 

extremamente plural e fragmentado, traz em seu seio uma capacidade muito 

grande de se reinventar. Não apenas a esse dado, mas também devido a ele o 

crescimento pentecostal tem sido avassalador, atrelado também a outros 

elementos como atesta Ricardo Mariano.  

  

No caso brasileiro, a ampla liberdade religiosa resultante da 
secularização do Estado está na raiz da desmonopolização religiosa, 
da formação e expansão do pluralismo religioso e, por conseqüência, 
do acirramento da concorrência religiosa. Isto é, a concessão de 
liberdade religiosa e a separação Igreja–Estado romperam 
definitivamente o monopólio católico, abrindo caminho para que 
outros grupos religiosos pudessem ingressar e se formar no país, 
disputar e conquistar novos espaços na sociedade, adquirir 
legitimidade social e consolidar sua presença institucional. Fenômeno 
que não ocorreu do dia para a noite, mas paulatinamente e aos 
tropeços. (MARIANO, 1999, p.02) 

 
 

 Como evidencia Mariano, a secularização pode ser interpretada como 

um fator primordial para a ocorrência de motes que vem sofrendo o quadro 

religioso contemporâneo brasileiro, sobretudo, a liberdade religiosa. Uma 

liberdade que deve ser vista e analisada com cautela, pois como o próprio 

autor atenta para que novos grupos ocupassem espaço foram grandes os 



desafios e inúmeros os empecilhos. Nesse sentido, o pentecostalismo é sim 

um grupo que angariou espaço no terreno religioso brasileiro. No que diz 

respeito à liberdade religiosa, obtiveram muitos avanços, mas muita coisa 

ainda precisa se ajustar, notadamente quando se fala em tolerância religiosa. 

 É importante fazer um registro. A Jocum não é uma igreja, não pode ser 

taxada de pentecostal, neo-pentecostal, decorrente do protestantismo histórico. 

Por não ser uma igreja não se enquadra em nenhuma dessas vertentes. 

Contudo, devemos considerar que existe um significativo número de 

pentecostais no grupo. A Jocum é interdenominacional, agrega pessoas de 

muitas crenças, valores, costumes e igrejas diferentes. Pensando assim, o que 

seria exatamente a Jocum?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CAPÍTULO I - CONHECENDO A JOCUM: QUEM É? O QUE QUER? 

COMO ATUA?  

 

Subitamente comecei a enxergar um mapa mundi, Só que o mapa 
estava vivo, mexendo-se. Sentei-me no leito, Abanei a cabeça. 
Esfreguei os olhos. Era como que um filme que se passava em minha 
mente. Via todos os continentes. Ondas se arrebentavam em suas 
praias. Cada uma delas penetrava num continente, depois voltava; 
em seguida vinha de novo e penetrava um pouco mais; e ia assim até 
que cobria todo o continente. Fiquei de fôlego suspenso. Continuei a 
olhar e a cena se modificou. As ondas transformaram-se em jovens, 
rapazes e moças de minha idade e até mais jovens, que ocupavam 
os continentes. E conversavam com pessoas nas ruas e nas calçadas 
perto de bares. Iam de casa em casa. Estavam pregando o 
evangelho. (CUNNINGHAM, 1985, p. 35) 

   

 Essas palavras são do fundador da Youth With a Mission (Jovens Com 

Uma Missão), Loren Cunningham. Cunningham nasceu em Taft, na Califórnia, 

EUA. A Jocum é uma organização dinâmica que mobiliza e envia jovens a 

todos os continentes e nasceu em 1960. A organização religiosa apesar de ser 

interdenominacional foi fundada por um assembleiano que na época era 

apenas um jovem e congregado da Assembléia de Deus juntamente com seus 

pais e irmãos. 

 Contudo, o desejo de Loren Cunningham fundamentava-se no anseio de 

que a organização fosse preenchida por jovens de toda e qualquer 

denominação do universo evangélico, pensamento que incomodava os líderes 

da igreja a que pertencia. Ele, que na época era um pastor da denominada 

igreja, foi pressionado a deixá-la caso não limitasse o projeto missionário 

apenas dentro do viés assembleiano. O jovem missionário direcionado a partir 

de visões preferiu optar por seu projeto e arrebanhar jovens de qualquer 

denominação evangélica. E assim se viu obrigado a abandonar a Igreja 

Assembléia de Deus e seguir com o seu projeto: converter jovens para 

evangelizar o mundo inteiro.  

 A partir desse fato podemos analisar como passa a ser inaceitável para 

as autoridades de uma igreja que seus membros assumam costumes e valores 

que não estão presentes no grupo religioso que congrega. Vê-se aí o grande 

desafio de unir pessoas de uma infinidade de crenças em um mesmo grupo, 

com o mesmo propósito. Reflexões parecidas com essas foram feitas por mim 



no momento em que observava e analisava a atuação da Jocum na Romaria 

de Finados. Ali se faziam presentes missionários não apenas das cidades de 

Crato e de Juazeiro, mas também de outras localidades como Fortaleza, 

Salvador, Feira de Santana e também missionários estrangeiros. Todos a 

ocuparem o mesmo espaço e a partilharem experiências vivenciadas naquela 

romaria, apesar de pertencerem a denominações religiosas diferentes. 

 Antes de me ater a uma análise de como a Jocum atuou no Juazeiro do 

Norte, devo referir-me um pouco a respeito de como ela surgiu no Brasil. O 

trabalho da organização foi lentamente sendo conhecido internacionalmente. 

No Brasil, a instituição foi fundada pelo missionário americano James Robert 

Stier em Minas Gerais no ano de 1975. Stier faz parte da liderança 

internacional da Jocum e é também pioneiro da missão no Brasil. Tem cinco 

filhos e atualmente vive com sua esposa em Curitiba – PR.  

  

Eu lutava sobre como iniciar a JOCUM no Brasil. Adquirira alguma 
experiência em outros lugares, mas me perguntava se as mesmas 
estratégias funcionariam aqui. Suponha que começaríamos com 
algum tipo de treinamento. Mas onde? Quando? Será que os 
brasileiros se juntariam a nós, ou não estariam dispostos a trabalhar 
sem salário como os missionários predisseram? (STIER, 2012, p. 92) 

 

  O fundador da Jocum no Brasil, assim como Loren Cunningham, 

enfrentou grandes desafios. A organização interdenominacional tem por 

objetivo arrebanhar jovens para realizar missões por todo o mundo. Um dos 

grandes obstáculos enfrentados no que diz respeito a conseguir a adesão 

desses jovens faz referência, sobretudo, ao quesito financeiro. Os missionários 

brasileiros, por exemplo, devem atuar em vários eventos espalhados pelo 

Brasil com o objetivo de evangelizar, tais como: a Copa do Mundo, a Parada de 

orgulho homoafetivo, carnavais e também romarias, caso típico da atuação do 

grupo em Juazeiro do Norte. 

 

Jocum Brasil é um dos desdobramentos dessa ONG que hoje conta 
com mais de 13.000 obreiros em mais de 650 centros de atividade 
distribuídos por quase 170 países. Conta ainda com uma conceituada 
Universidade - University of the Nations - voltada á sua área, com 
sede no Havaí e com 185 locais de treinamento nos EUA, Europa, 
América do Sul e Central, Ásia e África, onde se pode cursar um dos 
190 cursos oferecidos por suas Faculdades em todas as áreas de 
conhecimento. São 7 grandes áreas: Faculdade de Ministérios 
Cristãos, Ciências Humanas e Estudos Internacionais, Saúde e 



Aconselhamento, Comunicação, Ciência e Tecnologia, Artes e 
Educação. (GOULART, 2010, p. 47) 
 

 

 Como podemos observar, a Jocum é uma grande organização 

internacional. Tem a finalidade de, por meio da evangelização de jovens 

angariar adeptos para Cristo, nesse caso, especificamente para igrejas 

evangélicas. Embora o grupo seja formado por uma série de jovens de 

diferentes denominações, possui duas coisas em comum. A primeira delas é 

justamente o fato de serem todos evangélicos e a segunda diz respeito ao fato 

de se distanciarem do viés de crença católico. 

 É digno de nota que o grupo tem um forte caráter proselitista. Nesse 

sentido, atuam evangelizando e convertendo pessoas por todo o país. No 

Brasil quem perde com isso? Sem dúvida alguma a igreja católica. Mas não 

apenas ela. Considerando, sobretudo, que as mudanças em curso no cenário 

religioso brasileiro apontam para um avanço pentecostal, uma queda no 

número de católicos, mas um aumento, por exemplo, dos que se denominam 

sem religião.  

Contudo, como o meu estudo analisa o cenário religioso juazeirense 

dentro de uma realidade de católicos e evangélicos meu esforço se constitui na 

compreensão desses dois segmentos. Diante desse dado, não devemos 

desconsiderar que organizações como esta podem estar contribuindo de 

maneira grandiosa para as mudanças em curso no quadro religioso brasileiro. 

 O Brasil continua um país católico. Contudo, vem perdendo sua 

hegemonia e dando espaço a outras formas de crenças. Outras manifestações 

religiosas têm atuado de maneira diferenciada, como é o caso da instituição em 

pauta e isso vem repercutindo negativamente para o monopólio católico. 

 Confesso que, por realizar estudos sobre o fenômeno religioso há um 

tempo significativo, já deparei uma série de estratégias proselitistas por parte 

das igrejas. Tomo como exemplo a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), 

a qual faz uso de um departamento de jovens intitulado “Força Jovem”, que 

realiza uma série de atividades, principalmente com moços de ambos os sexos 

da periferia. O grupo trabalha com teatro, música, brincadeiras nas ruas e 

também dentro da igreja. Ir para os bairros com um grupo de jovens 

convertidos com o intuito de atrair mais jovens com as atividades mencionadas 



é uma grande estratégia de atrair pessoas de uma forma mais descontraída 

para dentro da igreja, onde se trabalha a sua conversão. 

 Citei o caso da Universal para demonstrar que as igrejas trabalham com 

ações proselitistas; contudo, penso que o trabalho da Jocum é bastante 

diferenciado. Não é uma igreja, não são pessoas de uma única denominação 

religiosa. São várias igrejas com pessoas com diferentes visões e perspectivas. 

Sem dúvida alguma, é um projeto ousado e diferente de tudo o que já vi. Na 

contemporaneidade, as igrejas vivem em uma disputa muito visível e acirrada. 

Recordo-me de que na última eleição municipal um pastor da igreja Universal 

se candidatou para vereador da cidade de Juazeiro. 

Lembro-me de que obreiros da IURD foram panfletar na calçada da Igreja 

Mundial do Poder de Deus (IMPD) para solicitar apoio dos fiéis para o pastor 

candidato a vereador. Como resposta, o ministro da IMPD disse no microfone, 

em alto e bom tom, admitir que fiéis votassem em qualquer candidato a 

vereador, exceto no candidato da igreja Universal. A partir desse relato 

apresso-me em ressalvar que, mesmo dentro do universo evangélico que 

possui, digamos um inimigo maior, a igreja católica, a disputa entre elas é bem 

visível. Vê-se assim como é peculiar o trabalho dos Jovens Com Uma Missão. 

 Diante do que estou discutindo, parto da prerrogativa de que a Jocum 

quer apresentar para Juazeiro do Norte, Jesus Cristo, um Cristo que está 

acima do Padre Cícero. O que almeja é extrair os holofotes do Padre Cícero e 

alocá-lo em Jesus Cristo. Contudo, devemos perceber que, no momento em 

que o grupo faz isso, não está apenas combatendo o que denomina de 

idolatria. O importante são as consequências desse combate. O grupo combate 

a idolatria, porque no momento que os romeiros se perceberem como idólatras, 

em tese, deixariam o catolicismo e passariam a vivenciar o universo 

evangélico. 

 Para tanto, a Jocum trabalha com duas perspectivas: ao mesmo tempo 

que promove um discurso sobre Deus como único capaz de agir na vida do fiel, 

também trabalha na perspectiva de promover a legitimidade do universo 

evangélico que prega intensamente esse viés, já que não difunde a ideia de 

que santos podem ser intercessores entre fiéis e Deus.  

 Compartilhando a crença de que Deus é o único que pode transformar 

vidas, ao mesmo tempo menospreza a capacidade que os santos poderiam ter 



de atuar na vida dos fiéis e, assim, deprecia o poder de obrar milagres atribuído 

ao Padre Cícero. Percebe-se então que o viés evangélico não apenas ostenta 

a superioridade do Deus Supremo, mas também não se conforma em tratar 

com os santos. Para o universo evangélico, a hierarquia no céu se dá de forma 

diferenciada, onde os santos não estão numa condição de superioridade, pois 

se assemelham ao homem, tido como pecador e inferiorizado. Parto do 

argumento que essa crença seria um dos maiores responsáveis pelo sucesso 

em termos de adesão e união dos pertencentes à Jocum. É um pensamento 

que os membros têm em comum. 

  Dentro desse contexto, é interessante frisar que a organização 

internacional tem um trabalho comum, uma vez que as sedes estão sempre em 

sintonia. É conveniente declarar que o meu objetivo em tomar a romaria de 

finados como foco de análise se dá também pelo fato de que foi nesse 

momento que ocorreu o encontro de várias sedes, de jocumeiros e voluntários 

de todo o país. 

Refletindo sobre a estrutura da Jocum, devo assinalar a diferença entre 

voluntário e Jocumeiro. O primeiro é um evangélico de determinada igreja que 

conhece e tem simpatia pelo grupo e resolve contribuir com o trabalho. Nesse 

caso não há uma grande responsabilidade, uma vez que não se assumem 

grandes compromissos e se atua praticamente em eventos de grande porte. 

Todavia, para se tornar um jocumeiro de tempo integral, o interessado deve 

participar da ETED (Escola de Treinamento e Discipulado).  

Este curso tem duração de cinco meses. No entanto, não é qualquer 

pessoa que estaria habilitada a ingressar na devida escola. Antes disso deve 

ser feita uma pré-inscrição. Essa inscrição implica uma carta dos pais do 

interessado, do pastor da igreja em que ele congrega e da pessoa que almeja 

ser um missionário. Posteriormente, a inscrição do pretendente a missionário é 

avaliada pelos obreiros da escola da base. 

 Sendo aprovado, isto é, verificando os avaliadores que o candidato a 

missionário possui bons referenciais, além da sua carta, há mais duas que são 

referências importantes - pais e pastor. O interessado pode então iniciar os 

estudos na escola.  

A escola possui em sua maioria ensinamentos bíblicos, teatro, 

intercessão e também estudo sobre ética cristã. Após concluir os estudos, fica 



a critério do estudioso decidir se será um missionário da Jocum ou se 

trabalhará apenas na sua igreja. Caso faça a opção por seguir o grupo, poderá 

optar por ser um missionário integral. Isso implica dizer que deverá morar 

juntamente com outros obreiros em uma base da Jocum, não receberá salário 

e se responsabilizará por seu sustento. Nessa situação, ele poderá ser 

amparado por familiares, amigos ou alguém que se interesse em manter um 

missionário na “obra de Deus”. 

 No que diz respeito ao evangelismo, são várias as formas de atuação. 

Pode ser através de panfletagem, de pregações em praças, abordando 

pessoas nas ruas e também em projetos sociais. A organização não limita suas 

atividades apenas ao recinto das igrejas; ao contrário disso, amplia sua forma 

de atuação. Existem muitas sedes espalhadas pelo Brasil. 

É importante frisar que a atuação da instituição religiosa não se limita 

apenas ao que diz respeito ao trabalho de evangelismo, pautado, sobretudo, na 

solução de demandas espirituais vivenciada pelos sujeitos. O grupo também 

realiza trabalhos voltados para as demandas sociais, como, por exemplo, a 

educação, questões ligadas à saúde, projetos voltados para a prática esportiva.   

É óbvio que são estratégias (CERTEAU,1994) que têm como finalidade 

maior a conversão de pessoas. Mas esse fato não impossibilita observar essas 

táticas como algo interessante. É curioso que setores ligados à religião 

trabalhem dentro dessa perspectiva para atrair fiéis, passando a assumir de 

certa forma uma carência deixada pelos governantes. 

Contudo, é necessário pensar que associada a essa questão de 

contemplar as pessoas por meio de projetos ligados à saúde, à educação, ao 

lazer, como estratégias de atuação, há uma finalidade em si. Observa-se que a 

Jocum é uma instituição interdenominacional e proselitista que pode estar 

contribuindo grandemente para as mudanças que estão em curso no cenário 

religioso contemporâneo. Com uma atuação bem peculiar, vem proporcionando 

uma maior visibilidade à vertente evangélica e vem ganhando espaço e 

visibilidade no fenômeno religioso. Esse trabalho é prova disso. 

 

2.1. Jocum Sertão 

 

 



Este ano ocorreu o 17º Impacto de Juazeiro na romaria de finados, 

como disse Nei Roriz na abertura, nesse caso, é muito bom olhar pra 

trás e ver tudo o que Deus fez até aqui e que continuará fazendo. São 

17 anos de uma busca incessante pela Vontade e os sonhos de Deus 

para Juazeiro, para o Nordeste. Cremos que quando Deus prepara 

um exército, a vitória é certa, então quando os soldados entram na 

batalha, oramos para que o reino de Deus seja o alvo.  Nessa 

perspectiva, acordar às 04hs da manhã para preparar café, pão e 

água para os romeiros, é um renovo, é começar o dia crendo, que é 

melhor dar do que receber, crendo que Jesus se revela nos menores 

atos, nos corações mais dispostos. Sair para as escolas e apresentar 

um olhar de inconformidade, de esperança, de amor e respeito para 

jovens mentes em formação é, de fato, um privilégio, as boas novas 

sempre serão as boas novas. Distribuir água nas praças, nos pontos 

de romaria, levar água aos sedentos literalmente, ouvi-los, abraçá-

los, profetizar uma libertação de entendimento, uma mudança, um 

propósito real e levá-los a fonte da água viva, é um refrigério.Lutar 

contra o abuso, exploração sexual e proteger nossas crianças, 

fazendo campanha nos sinais, incentivando a denúncia, ouvir 

comentários absurdos, emocionar, encorajar e conscientizar um 

grande número de pessoas sobre esse grave problema mundial é a 

certeza de que não há maior liberdade do que em Cristo 

Jesus. Vestir-se com roupas estranhas e coloridas e arrancar sorrisos 

de crianças que estão sendo acostumadas numa tradição, falar de 

Jesus pra elas, entendendo que as crianças são solos férteis, são 

promessas, e quando alcançados os melhores evangelistas. Sair à 

noite para impactar nos focos de romaria, revelando Jesus através de 

uma peça, dança, malabáris, palavra e evangelismo pessoal, muito 

evangelismo pessoal, ouvir pessoas, testemunhar, orar, liberar uma 

Palavra, crer, ver milagres, chorar, sorrir, se posicionar, é  se 

apropriar do mandamento do Senhor que diz: Ide! é escolher as 

armas mais eficazes na batalha, é se alegrar por fazer a vontade de 

Deus. Receber de Deus, interceder, cobrir os soldados 

espiritualmente, ouvir Deus, responder, descansar nEle, é escolher a 

melhor parte, entendendo que o tempo aos seus pés é o mais 

agradável, o mais renovador, o que nos torna mais fortes.Enquanto 

todas essas coisas ocorrer, proclamar a palavra de Deus, 24 horas 

durante os  4 dias do impacto, presenciar pessoas parando, 

sentando, ouvindo e entendendo a voz de Deus é muito mais do que 

gratificante, é restaurador, renovador. Juazeiro recebeu do Pai 

palavras de imensurável valor, poder e acima de tudo, amor, mesmo 

que os olhos não vejam, ouvidos ouviram, corações receberam, vidas 

transformaram-se, cadeias foram quebradas, Jesus sentou à mesa, o 

reino de Deus é chegado. Ano que vem o Impacto de Juazeiro terá 

sua 18ª realização, além disso como base só podemos adiantar que 

Deus continuará indo além de nossa força, capacidade física e 

mental, Ele continuará nos liderando, surpreendendo e nos enchendo 

dEle mesmo, nossa oração é para que o Espírito Santo cuide dos 

novos cristãos, preparando discipuladores e Igrejas para recebê-los, 

quanto a nós, eis-nos aqui Pai. (Relato da Romaria de Finados de 

2014) 

 



No relato da Jocum Sertão muitos elementos me chamaram a atenção, 

sobretudo, nesse momento, “São 17 anos de uma busca incessante pela 

Vontade e os sonhos de Deus para Juazeiro”. A partir disso, fico imaginando 

quais seriam os sonhos de Deus para Juazeiro do Norte e como o grupo tem 

trabalhado na concretização desses sonhos. Como primeira hipótese, acredito 

que esteja fundamentado na perspectiva de levar Jesus Cristo para o Juazeiro. 

O grupo trabalha nesse sentido. Contudo, devemos considerar que quando 

levamos algo para algum lugar fazemos isso na crença de que o que estamos 

levando falta no determinado local. Sendo assim, parto do princípio que os 

sonhos de Deus para Juazeiro do Norte é introduzir Jesus Cristo na crença 

daquele povo. Mais do que isso, seria uma maneira de desapropriar o Padre 

Cícero de uma condição de centralidade. 

A Jocum se caracteriza a partir de várias bases minadas pelo mundo. No 

Brasil a organização internacional e interdenominacional calcula até o momento 

o total de 60 bases. A Jocum Sertão faz alusão a uma destas 60 bases 

alastradas pelo Brasil. Tal base localiza na cidade do Crato-CE, no bairro 

Lameiro. É justamente este segmento da organização que fica responsável por 

articular e planejar as ações que serão desenvolvidas em Juazeiro do Norte, 

em momentos de romaria. O grupo denomina a ação de “Impacto”. 

No dia 15 de novembro de 2015, a Jocum Sertão completou 18 anos. De 

acordo com a ideologia manifestada pelo grupo são anos de missão, de 

evangelização e também de renúncia. Uma missão que se objetiva, sobretudo, 

num esforço contínuo de levar a mensagem de Cristo e especialmente 

propagar a conversão de fiéis por onde passa. Eu diria que o grupo 

internacional possui uma das maiores estratégias missionárias que já pude 

observar. Não destina convertidos a uma igreja específica, mas ao universo 

evangélico. 

É evidente, contudo, que esse processo não ocorre de maneira tão 

aleatória como se possa imaginar já que o grupo se diz interdenominacioal. A 

Jocum, apesar de não professar a fé de uma determinada igreja, possui uma 

parceria com algumas, como foi o caso da igreja Mensagem da Fé, que 

propiciou o espaço para o alojamento do grupo na cidade. Nesse sentido, 

analiso que ao tempo em que os jocumeiros trabalham dentro dessa lógica 



passa a ser óbvio que os convertidos também sejam direcionados para as 

igrejas que entram nesse procedimento. 

Não posso, contudo, negar o que o grupo professa, sua condição de 

interdenominacional, pois isso seria denegar uma das características que o a 

organização tomou para si. No papel de socióloga o que posso e devo fazer é 

problematizar o que a Jocum denominou de “interdenominacional” e tentar 

compreender os limites dessa categoria quando se trata de uma complexidade 

de elementos que tendem a reafirmar um conjunto de fatores que podem ser 

entendidos como estratégias extremamente proselitistas. 

Estratégias proselitistas entendidas aqui como um emaranhado de 

elementos que possui em sua finalidade a meta de converter pessoas. 

Converter pessoas a algo, para alguém e, sobretudo, a um ideal de santidade. 

Pensando estrategicamente, a Jocum Sertão teria em seu seio um objetivo 

muito bem definido: fazer de Juazeiro do Norte uma terra do Senhor Jesus 

Cristo. E como isso poderia ser pensado e concretizado? 

As ações que acompanhei durante a romaria de Finados de 2014 

elucidam bem o que estou pondo em pauta. A sede localizada no interior do 

Ceará tomou para si o dever e a responsabilidade de levar uma mensagem 

para além da proposta pelos demais grupos missionários, Jesus como 

salvador. Além disso, cumpre com a obrigação de fazer com que romeiros e 

cristãos frequentadores da peculiar romaria enxerguem em Cristo o único que 

pode obrar milagres, o que automaticamente desapropriaria o Padre Cícero 

Romão Batista dessa função. 

 Passa a ser uma questão óbvia que aqui temos um grande desafio. 

Padre Cícero está enraizado e interiorizado na memória daquela gente. 

Desconstruir tudo o que foi construído de maneira tão simbólica e eficaz não 

parece uma tarefa muito fácil. Argumento, por sua vez, que o grupo missionário 

também tem essa noção. Devido a isso, a sede da Jocum localizada no Sertão 

do Ceará tem como dever mobilizar obreiros e voluntários para atuarem em 

todas as romarias da cidade, num trabalho intenso de evangelização. 

 Entendendo evangelização por sua vez, como um processo de mudança 

de vida, que implica não apenas o abandono à devoção ao Padre Cícero, mas 

também e não menos importante a mudança de comportamento, gosto, estilo 



de vida. Nesse sentido, o processo de evangelização estaria ligado a uma nova 

ética de vida. 

 Todavia, a minha pesquisa foi realizada considerando, sobretudo, a 

maior romaria do ano, pois é nela que temos representantes de várias sedes 

do Brasil e fora dele reunidos em um único propósito, evangelizar os romeiros 

com o objetivo de convertê-lo ao universo evangélico, envolvendo-se nesse 

sentido, segundo entendo, as igrejas que trabalham em parceria com a Jocum. 

 Advirto, contudo, que no momento em que considero que o grupo 

missionário trabalha dentro de uma lógica de levar convertidos às igrejas que 

possuem alguma afinidade com os ideais da denominação, não se rompe a 

ideia interdenominacional, pois é assim que o grupo se percebe. Corroboro que 

devo com toda a certeza problematizar essa questão e é isso que estou 

fazendo, mas não me vejo no direito de negar aquilo que os próprios nativos 

rotulam.  

 É digno de nota que, diferentemente das demais sedes, a Jocum Sertão 

terá sempre um alvo a ser trabalhado, os romeiros. Obreiros e voluntários 

espalhados pelo mundo trabalham no Brasil e fora dele com a perspectiva do 

proselitismo, em carnavais, copa do mundo: e a sede localizada no Crato-CE 

cumprirá sempre com a obrigação de evangelizar romeiros em todas as 

romarias da cidade. 

 Justificando o meu recorte de pesquisa, esclareço aqui que o momento 

em que me propus analisar a Romaria de Finados se deu em virtude de um 

interesse maior em conhecer o trabalho da Jocum de uma maneira geral, pois 

a minha pesquisa não se direcionou para um estudo apenas da Jocum local. 

Nesse sentido, penso que não haveria momento mais oportuno para tal feito do 

que a Romaria de Finados em que muitas sedes estariam concentradas na 

cidade. Dessa forma, esse tópico pode ser justificado como um momento que 

escolhi para trazer alguns elementos da Jocum Sertão, pois não se pode deixar 

de considerar que é essa denominada sede que mobiliza esse evento de 

obreiros e voluntários de várias localidades espalhados pela cidade de 

Juazeiro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAPÍTULO II - UMA LEITURA ETNOGRÁFICA: COMPREENDENDO AS 

AÇÕES DA JOCUM NA ROMARIA DE FINADOS DE 2014 

 

Um trabalho antropológico e, sobretudo, etnográfico requer antes de 

qualquer outro atributo uma entrega por parte do pesquisador. Sim, um 

trabalho que traz em sua essência a necessidade da paixão e primordialmente 

do doar-se ao que se propõe objetivar. Caso contrário, não passará de um 

simples e enfadonho exercício. Afinal de contas, é dentro de uma conjuntura 

etnográfica que notamos que o fazer etnográfico é se comprometer a adentrar 

uma relação íntima e muito conflituosa com um cenário que pode apresentar 

um panorama extremamente distinto da realidade do pesquisador.  

Mais do que isso, é possível que todo um esquema de códigos e 

significados apurado na realidade do “outro” faça com que o pesquisador passe 

a ter um olhar para dentro de si diferenciado de outrora. É nesse aspecto que 

encontramos a mágica de se fazer etnografia. “o etnógrafo busca uma profunda 

imersão no mundo de outros, de modo a captar o que estes experimentam 

como algo dotado de importância e significado” (EMERSON, 2013 p.356). 

É digno referenciar também que a antropologia, a partir do trabalho de 

campo, possui a brilhante aptidão de nos reconhecer no outro. Uma 

perspectiva que entende que o fazer antropológico possui uma relação 

recíproca de aprendizado. “Nosso estudo e nossa atenção para com as 

sociedades tribais devem estar fundados na troca igualitária de experiências 



humanas. No fato, como já disse, que podemos realmente aprender e nos 

civilizar com elas” (DAMATTA, 1981, p. 03). 

Como o autor adverte, o estudo deve estar fundamentado no acordo de 

que o pesquisador não está analisando uma determinada cultura, um definido 

grupo com a finalidade de levar suas impressões e visões de mundo para a 

realidade analisada com o intuito de julgamento. Devemos considerar, contudo, 

o que Weber (1992) denominou de “neutralidade axiológica”. Uma vez que, 

para o citado autor, não é possível uma total imparcialidade do pesquisador, 

pois estamos nos referindo a um sujeito que tem dentro de si valores e 

princípios que não podem simplesmente ser renegados. 

 Não é possível na interpretação de Max Weber tratar a sociologia como 

uma simples roupa, que, em determinado momento, o pesquisador veste e 

esquiva-se de sua essência e sua personalidade para melhor realizar um 

trabalho socioantropológico. O que é possível dentro dessa linha de raciocínio 

é um esforço por parte do pesquisador no sentido de não permitir que os seus 

valores determinem a sua pesquisa, o que seria a mesma coisa de calar a voz 

do nativo e deixar apenas a voz do pesquisador em cena.   

É dentro dessa relação que tanto Damatta quanto Weber nos são muito 

úteis para melhor compreender essa questão. O trabalho antropológico ou 

mesmo sociológico pode, sim, basear-se numa relação de aprendizado, mas 

esta com toda certeza deve ser recíproca. É possível o nativo aprender em 

alguns momentos com o pesquisador, mas o pesquisador deve ter claro em 

sua mente que também tem muito a aprender com o sistema de códigos e 

sentidos daquilo que se propôs estudar. Isso é legitimado no momento em que 

compreendemos que toda relação pode ser uma relação de aprendizado. Mais 

do que isso, que o estudioso em nenhum momento pode ser um sujeito isento 

de valores, pois ao tempo em que ele afeta o campo é também afetado por ele.  

Simultaneamente a essas teorias o trabalho etnográfico que acabou se 

tornando substancial na presente pesquisa também tem como base a ideia da 

descrição densa (GEERTZ, 1989). Clifford Geertz ajuda a compreender que 

para a concretização de um estudo com caráter etnográfico deve-se ter em 

mente a necessidade da interpretação dos fatos. Para o autor essa 

interpretação estaria muito além de uma simplória descrição de 

acontecimentos, seria a interpretação dos episódios. Dessa forma, ele contribui 



para a discussão no momento que atenta para o fato de que, ao observar um 

determinado fato social, o pesquisador deve estar atento para compreender a 

interpretação que os nativos dão para o que vivenciam.  

Nesse sentido, a descrição densa se remete a uma formidável 

metodologia onde se considera a importância da observância dos significados 

em uma dada cultura. Esses significados por sua vez, são interpretados pelos 

sujeitos. Assim, um trabalho etnográfico se constitui no momento em que o 

antropólogo leva em estima a interpretação dos sujeitos a partir de significados 

atribuídos. Geertz me auxilia na compreensão de buscar entender as 

motivações que fazem com que um grupo composto por evangélicos penetre 

no sistema de crenças contrário às suas. 

No instante em que o pesquisador se deixa submergir no universo do 

grupo estudado conseguirá subsídios necessários para uma análise e 

interpretação de fatos. A etnografia diante desse viés não tem muita relação 

com uma profunda e instigante análise teórica. A teoria é, sem dúvida alguma, 

uma relevante ferramenta, mas dentro desse cenário não é apenas esse 

instrumento que faz uma boa etnografia. Necessita-se muito mais de que um 

arcabouço teórico para convencer ao leitor que suas interpretações estão 

embasadas no “estive lá”.  

 

A capacidade dos antropólogos de nos fazer levar a sério o que 
dizem tem menos a ver com uma aparência factual, ou com um ar de 
elegância conceitual, do que com sua capacidade de nos convencer 
de que o que eles dizem resulta de haverem realmente penetrado 
numa outra forma de vida (ou se você preferir, de terem sido 
penetrados por ela) – de realmente haverem, de um modo ou de 
outro, “estado lá”. E é aí, ao nos convencer de que esse milagre dos 
bastidores ocorreu, que entra a escrita (GEERTZ, 2009 p.15). 

 

 Partiu exatamente desse raciocínio a construção da minha etnografia, 

que tem como elemento fundante a necessidade de demonstrar que as minhas 

análises se deram, sobretudo, do meu “estar lá”. É dentro desses parâmetros 

que construí a etnografia que embasa todo esse trabalho. Como o próprio 

Geertz argumenta, não é possível pensar, sentir como um nativo, 

simplesmente por não existir a possibilidade de se tornar um. Todavia, o 

esforço do pesquisador deve estar voltado para tentar ao máximo compreender 

as relações por meio da interpretação que os nativos atribuem para o que 



vivenciam. Adentrando essa lógica, pude com mais eficiência buscar entender 

o sentido e os significados que os jocumeiros atribuíam a tudo o que estavam 

vivendo naquela romaria. 

 Para tanto, uma boa etnografia também estaria centrada na necessidade 

de um diálogo teórico. A teoria não necessariamente precisa sobressair no 

trabalho, muito menos num trabalho que tem como base a linha de Geertz. 

Entretanto, faz-se necessário um respeito aos teóricos que nos fizeram 

entender como se configura uma etnografia. “Mas todo bom antropólogo 

aprende e reconhece que é na sensibilidade para o confronto ou o diálogo 

entre teorias acadêmicas e nativas que está o potencial de riqueza da 

antropologia”. (PEIRANO, 1991, pág. 45) 

 O que devo tomar como destaque diz respeito ao fato de que etnografia 

pode ser interpretada como a compreensão da ação dos nativos, o 

entendimento de que são eles que encaminham e potencializam a escrita. Essa 

perspectiva também é colocada pela autora. “É preciso colocar no texto – em 

palavras sequenciais, em frases que se seguem umas às outras, em 

parágrafos e capítulos – o que foi ação vivida. Este talvez seja um dos maiores 

desafios da etnografia – e não há receitas preestabelecidas de como fazê-lo” 

(PEIRANO, 2014, pág. 11). 

 Dessa forma, o que almejo, após a leitura da designada etnografia, é 

convencer o leitor da minha real presença entre jocumeiros e voluntários. É 

passar a sensação de que as minhas descrições e principalmente 

interpretações estão embasadas na minha participação ativa, é provar aos que 

possam possuir algum interesse em ler esse trabalho que quem vos fala não foi 

alguém que ouviu falar algo, mas alguém que estava lá vendo, ouvindo e 

especialmente vivenciando. Estou ciente do grande desafio. Iniciá-lo-ei, 

portanto. 

 

3.1.  Adentrando o campo 

 

No dia 29 de novembro de 2014, uma quarta-feira, por volta das 17h, 

desloco-me de Crato a Juazeiro, fazendo uso de um transporte público. Ao 

chegar à principal rua de Juazeiro, São Pedro, percebo sinais de que o 

município está vivendo a Romaria de Finados, a maior da cidade.  A 



vagarosidade no trânsito e a quantidade expressiva de romeiros sugerem esse 

fato. Em tempos de romaria, a cidade ganha outro tom. As principais ruas, 

especialmente onde ficam localizados os comércios, estão sempre muito 

cheias. Os romeiros passam a diferenciar-se dos moradores da cidade em 

virtude de muitos ainda optarem pelo tão tradicional chapéu de palha, apesar 

de muitos outros não fazerem mais uso do clássico acessório. 

O trânsito muito brando me possibilita apreciar, através da janela do 

ônibus o movimento na cidade. Romeiros sobem e descem as ruas, entram e 

saem de lojas e vão dando outra cor à cidade vista como “terra do Padre 

Cícero”. Contemplando atentamente, passo a analisar como cada um daqueles 

romeiros é responsável pelo nome que recebeu a cidade. O município é visto a 

partir do Padre Cícero porque há quem lhe seja devoto e os seus religiosos não 

residem apenas em Juazeiro. Muito pelo contrário, uma boa parte encontra-se 

alastrada pelo Brasil e todos os anos visita o lugarejo. Por essa razão, o 

povoado passa a ser conhecido como terra milagrosa, como Capital da Fé. 

Dentro do que estou elencando fica visível como a religião ou mesmo as 

festas religiosas possuem a capacidade de impactar e envolver o social. Nesse 

quadro a religião deixa de ser pensada como uma relação estritamente do fiel 

com a divindade. Muito mais do que isso, a questão religiosa submerge a vida 

real das pessoas, pois a religião é fundante do social (DURKHEIM, 2008). 

Como algo que está impregnado nas relações sociais, pois é da esfera 

religiosa que brotam comportamentos, valores, visão de mundo. 

Em se tratando de uma festa religiosa, designadamente de romaria, 

preciso justificar que não foram os romeiros que me atraíram ao lugar. Tal 

enunciado, a priori, torna-se um pouco contraditório. Uma pesquisadora que se 

propõe realizar o estudo de um fenômeno religioso em uma romaria, e o 

trabalho não se constitui a partir dos romeiros, é no mínimo estranho, 

conflitante, mas notadamente instigante.  

Sim, estou na romaria, mas não interessada em um estudo sobre 

romeiros. Contrariamente a isso, viso ponderar um grupo que aparentemente 

não tem simpatia nenhuma por romarias, por ser um ritual que possui como 

maior atributo a devoção a um específico santo, fato que dentro da perspectiva 

do grupo, é um ato de idolatria. 



Um segmento que não tem simpatia por esse tipo de ritual religioso, mas 

que se fez presente nesse momento. É justamente esse fato que torna o 

presente trabalho relevante e ao mesmo tempo interessante. Participar de uma 

romaria e, ao contrário de acompanhar romeiros ou mesmo grupos católicos, 

seguir os passos de evangélicos, é um fato que passa a ser curioso.  

Ainda dentro do ônibus, vou observando a dinâmica dos romeiros nas 

ruas enquanto me aproximo do terminal que se localiza bem próximo ao meu 

destino: a Praça Padre Cícero. Tal espaço é justamente o local em que 

inicialmente me propus realizar um trabalho de campo e, a partir disso, analisar 

a disputa religiosa entre grupos da Renovação Carismática e os Jovens Com 

Uma Missão.  

Ao sair do transporte já anoitecendo, caminho em direção à Praça Padre 

Cícero e anseio encontrar tendas dos grupos carismáticos e espetáculos 

promovidos pela Jocum. Contudo, no local, me deparo apenas com a presença 

de uma ampla tenda desocupada e ao seu lado uma dupla de rapazes 

cantando e dançando músicas ditas profanas. Os rapazes repletos de carisma 

logo chamam a atenção das pessoas que em pouco tempo passam a prestigiá-

los e muitos começam a dançar. 

Brevemente prestigio aquela dupla de cantores. Mas minha ansiedade 

pela chegada dos jocumeiros me faz sentar no banco e aguardá-los. Sento-me 

no banco sozinha, com meu caderno de campo na mão. Faço algumas 

anotações e, de repente, um rapaz se aproxima. Pergunta o meu nome, o que 

faço ali e se sou romeira. Respondo às suas inquietações. Em seguida, faço-

lhe o mesmo. Ele me diz que é natural de Buíque - PE.   

Afirma não ser romeiro, mas fala que sua família o é e que todos os 

anos vem à romaria. Depois de um tempo, percebo que o rapaz está me 

paquerando e eu apenas interessada em saber por que já eram quase sete 

horas da noite e não havia sinais da Jocum.  Muito ansiosa, pergunto ao rapaz 

se ele não viu passar pela praça um grupo de evangélicos. Ele me diz que não 

e acrescenta “os evangélicos daqui são poucos.”. 

Passo a refletir a partir do que aquele jovem rapaz havia me dito e 

mentalmente começo a questionar: “não, os evangélicos daqui não são 

poucos”. Mas muitas pessoas partem da perspectiva de que a terra é do Padre 

Cícero e por ser considerada dele, os evangélicos deveriam nem ali residir. 



Entretanto, não é bem isso que a minha experiência de quatro anos na linha de 

pesquisa da religião com foco justamente nos evangélicos do Juazeiro do Norte 

vem demonstrando, muito menos o censo como registrei anteriormente. 

Aqui podemos fazer uma estreita relação com o conceito de poder na 

perspectiva de um poder relacional (FOUCAULT, 1989). Verifica-se que ele 

não pode ser localizado, tocado, fixado, pois se encontra imerso nas relações 

sociais. Nesse caso ninguém estaria isento dele. Todavia, existem grupos que, 

dependendo da sua posição social, agenciá-lo-ia com mais eficiência. Dentro 

do universo religioso juazeirense, o catolicismo encontra-se com maiores 

condições no que diz respeito ao agenciamento das relações dotadas de 

poder. Como resultado, temos o catolicismo como religião legitimada e os 

evangélicos extremamente deteriorados. 

Contudo, as mudanças em curso no cenário religioso contemporâneo 

têm apontado para outas nuanças. É inegável que os evangélicos vêm 

assumindo outra postura e com isso angariando maior espaço e visibilidade. 

No entanto, na cidade que a Jocum acredita ser do Senhor Jesus Cristo o 

Padre Cícero e a devoção ainda têm falado com um maior tom. 

Continuando a minha descrição vou confessando que não dei muita 

ousadia àquele rapaz que acreditava não haver muitos evangélicos em 

Juazeiro, sobretudo porque estava extremamente angustiada em saber o que 

havia acontecido com os jocumeiros que até aquele momento não se 

encontravam na praça. Resolvo ligar para um amigo que é pastor da Igreja 

Batista e que também realiza estudos sobre evangélicos na cidade. Ele 

conhece o grupo e com toda certeza me daria alguma informação. Ele atende 

ao meu telefonema. Informo-lhe o motivo da ligação. No entanto, ele também 

não entende o porquê de o grupo não estar na praça.  

 Em seguida, diz que a Jocum está concentrada na Igreja Mensagem da 

Fé, mas não sabe exatamente o endereço. Só adianta que fica próxima ao 

Shopping da cidade e me passa o telefone da sede. Aconselha-me a tomar 

cuidado, pois apesar de não saber exatamente o endereço da igreja, tem a 

informação de que fica em um local estranho e sem muita iluminação. 

Posteriormente, ligo para a sede, na esperança de conseguir uma 

autorização para ir até a igreja onde os jocumeiros estão concentrados. Mas 

para minha tristeza, quem atende é o segurança do local. O funcionário passa 



a mesma informação que ouvi do meu colega, ou seja, estão todos na Igreja 

Mensagem da Fé. Digo do meu interesse em conhecer o grupo e pergunto se 

ele acredita que me receberiam.  Ele responde com toda certeza que sim. 

Resolvo ir até lá.  

Chegando à parada do shopping, peço informações sobre o endereço da 

igreja. As pessoas que informam acabam me dando alguma direção, mas não 

o endereço exato e não a encontro. Começo a entrar em desespero, pois estou 

sozinha à noite nas ruas de Juazeiro sem saber que rumo tomar. 

Continuo andando e acredito que tenha chegado ao quarteirão da igreja, 

mas fico imóvel, pois a rua era mesmo muito estranha.  Visualizo apenas um 

homem no local e em seguida me vieram pensamentos maldosos. Decido 

voltar. Não encontro coragem para seguir. Quando estou retornando, percebo 

que um casal entrará no quarteirão onde fica a igreja e decido acompanhá-los 

(sem que eles tenham conhecimento disso). Aquelas pessoas me passavam a 

segurança que estava me faltando.  

Durante essa situação, que se resume na minha procura pela igreja, 

confesso que uma angústia me visitou. Isso me fez refletir sobre as dificuldades 

encontradas quando o pesquisador se propõe fazer trabalho de campo.  

Desde que ingressei na pesquisa, isto é, desde o início do curso de 

Ciências Sociais, realizei trabalho de campo, algo que me fascinou. Mas já 

começava a perceber os desafios que esse tipo de pesquisa apresenta. 

           Andando por aquelas ruas escuras, mesmo com medo, eu pensava 

como a Jocum me receberia, já que eu era uma pessoa anônima. Não 

conhecia absolutamente ninguém naquele grupo e isso me preocupava. Eles 

tinham todo o direito de não me aceitar, de não permitir a minha presença.  

 É importante esclarecer que, neste texto, haverá os registros do meu 

cansaço, frustração, desafios, obstáculos... cuja finalidade é deixar claro que 

quem o escreve é um ser humano. E como todo ser humano, portador de 

valores e princípios. Logo, tal trabalho, além de se pautar na objetividade, num 

esforço contínuo pela decadente neutralidade, considerará também as 

questões subjetivas do seu pesquisador. Assim, tais informações não 

empobrecerão o texto. Pelo contrário, darão um valor maior à pesquisa e 

enaltecerá a humildade do pesquisador.  

 



Um modo muito envergonhado de não assumir o lado humano e 
fenomenológico da disciplina, com um temor infantil de revelar o 
quanto vai de subjetivo nas pesquisas de campo, temor esse que é 
tanto maior quanto mais voltado está o etnólogo para uma idealização 
do rigor nas disciplinas sociais. Numa palavra, é um modo de não 
assumir o ofício de etnólogo integralmente, e o medo de sentir o que 
a Dra. Jean Carter Lave denominou, com rara felicidade, numa carta 
de campo, o anthropological blues. (DAMATA, 1978, p.25) 
 
 

Finalmente cheguei à igreja. 

 

 

 

Igreja Mensagem da Fé 

 

Cheguei à porta da igreja, tentei me manter tranquila, pois a calma me 

ajudaria mais do que o nervosismo. Entrei. Procurei pelo coordenador do 

grupo. Informam-me que ele não se encontrava, mas que eu poderia me 

reportar a sua esposa. Apresentei-me a ela. Falei dos motivos que me faziam 

estar ali, sobretudo, da minha pesquisa. Ela me tratou com bastante simpatia, 

mas percebi que estava insegura e tinha clara consciência de que não havia 

motivos para me tratar dentro de uma relação de confiança, pois nunca havia 



me visto. Em virtude disso, ela me indicou um rapaz e pediu que conversasse 

com ele. Segundo ela, poderia ele me ajudar. No entanto, não nos apresentou 

um ao outro.  

Confesso que a minha entrada em campo baseada no que vivi até o 

certo momento já me deixava insegura, mas com a certeza que deveria 

elaborar mecanismos e estratégias que me fizessem ser aceita naquele 

universo. Eu necessitava dessa condição. Estava ali naquele momento 

idealizando vivenciar uma situação parecida com a briga de galo, descrita por 

Geertz, como uma maneira também de conseguir a simpatia do grupo. 

Como a esposa do coordenador da Jocum Sertão, ele também me 

perguntou sobre a minha religião, questionamento que já era esperado por 

mim. Quando trabalhava com igrejas neopentecostais e abordava as pessoas, 

uma das primeiras interrogações era justamente sobre a minha pertença 

religiosa. Sou católica e, apesar de atualmente encontrar-me um pouco 

distante das práticas exigidas pelo catolicismo, já fui bem atuante. Venho de 

uma família tradicionalmente católica.   Já possuí uma grande afinidade com o 

catolicismo. Por várias vezes, fui chamada de “santinha”, “beata”, dentre outras 

expressões que remetem ao fato de uma pessoa ter uma vida voltada, 

exclusivamente, para a igreja. 

Vi-me obrigada a omitir esse fato e dizer que não possuía nenhuma 

pertença religiosa institucionalizada. Discorri que acreditava em Deus, mas não 

tinha ligação institucional com nenhuma religião.  

A Jocum atuava nas terras ditas do Padre Cícero, operando como 

oposição.  Naquele momento, afirmar que eu era católica poderia fechar muitas 

portas. Continuamos conversando. Ele me passou algumas informações e em 

seguida perguntei se podia me conceder uma entrevista. Por estar bem 

ocupado e não possuir tempo disponível, a entrevista não se realizou. 

Durante nossa conversa, comento que estava à espera deles na Praça 

Padre Cícero e não entendia o porquê de eles não estarem lá, já que todos os 

anos o grupo fazia intervenção na praça. Ele me disse que haviam sido 

proibidos de atuar naquele espaço. Apesar de conhecer a forte pressão 

exercida pelo catolicismo, em todos os sentidos na cidade, não esperava essa 

proibição. Pergunto o porquê e da parte de quem havia partido a interdição.  



Ele me respondeu que recebeu um ofício do secretário de turismo da prefeitura 

municipal notificando o impedimento.  

Insisto mais um pouco no assunto e questiono o porquê de a prefeitura 

da cidade intervir dessa forma. Ele me respondeu que participou de uma 

reunião com algumas autoridades da cidade e que não argumentaram os 

motivos da decisão. No entanto, o rapaz me disse saber que essa autorização 

tem influência da igreja católica, mas preferia apenas atender a exigência. Em 

seguida, ressalta que a bíblia sagrada pede que acatem a decisão das 

autoridades. Nossa conversa durou pouco tempo, pois o rapaz estava 

sobrecarregado de afazeres. 

A partir do nosso breve diálogo, reflito sobre essa situação. Será que 

esse fato de alguma forma legitima Juazeiro como terra do Padre Cícero? 

Afinal de contas, a praça é um espaço público, ou seja, de todo mundo e de 

ninguém. Ela não possui dono, ou melhor, não deveria possuir, já que é um 

espaço público. Entretanto, no momento em que a Jocum, um grupo 

evangélico, passa a ser proibida de atuar nesse local, uma série de indagações 

podem ser levantadas. Na praça, havia uma grande tenda administrada e 

ocupada por católicos. Isso foi permitido. Logo, há um espaço negado a um e 

permitido a outro. 

Além disso, o que deve ser tomado como primordial é para quem foi 

permitido e para quem foi negado. A igreja católica obteve permissão para 

ocupar o ambiente, no qual houve músicas, pregações, danças, atividades que 

atraíram os romeiros. A Jocum teve essa situação negada, mas os católicos 

tiverem tal privilégio.  Diante disso, penso como o catolicismo ainda tem poder 

para dificultar outras manifestações religiosas. A igreja católica que há muito 

tempo era beneficiada com tantos privilégios, em pleno século XXI, quando 

aflora uma diversidade religiosa, continua a ter um tratamento diferenciado. 

Naquela mesma noite, foram destacadas as atividades que realizaram 

naquele dia. Um missionário de Salvador fez uso de um discurso afirmando 

que almas estariam indo para o inferno e que era preciso salvar os romeiros. 

Nesse momento, falou também da proibição de atuar na Praça Padre Cícero e 

afirmou: “satanás está agindo, mas Deus é maior”. Expressou que tem 

conhecimento, que é frustrante organizar danças, teatro, música e não poder 

atuar na principal praça da cidade.  



Para tanto, o trabalho de evangelização continuaria. Esclareceu que 

estariam autorizados atuar na Praça do Memorial, no Horto e na Praça dos 

Franciscanos. Estrategicamente pediu às pessoas que estivessem na Praça 

Padre Cícero fazendo trabalho com crianças (pois isso poderia ser feito, só não 

deveria utilizar som, o que sabotava as demais intervenções), que atraísse as 

pessoas para a Praça do Memorial, onde aconteceriam atividades maiores, 

como teatro. 

Após o discurso do rapaz, uma moça também fez uso da fala e afirmou 

que no momento em que estava orando, Deus já havia falado dos obstáculos 

que iriam enfrentar. Considerei a fala da mulher muito pertinente, uma vez que 

dizer que Deus já havia atentado para os obstáculos, as perseguições... é de 

certa forma legitimar o trabalho que tem sido feito por eles. Nesse sentido, as 

palavras dos dois jocumeiros demonstram que dentro dessa perspectiva, o 

grupo passaria por perseguições, advindas dos comandos de satanás, mas 

tinham Deus ao seu lado e junto Dele continuariam lutando dentro do Juazeiro 

do Norte. A illusio como pensada por Bourdieu nos ajuda a melhor 

compreender esse fato, eles têm a crença no jogo, estão presos a ele 

(BOURDIEU, 1996). 

Essa luta pode ser pensada tal como mencionou o missionário, como 

uma tentativa de “salvar os romeiros”. Uma romaria é composta, sobretudo, 

pela imagem de um santo e por uma quantidade significativa de devotos que 

prestam algum tipo de devoção a ele. Analisando a perspectiva de “salvar”, 

podemos pensar que quem necessita ser salvo deve ser de algo ou de alguém. 

Dentro do contexto juazeirense e dentro dessa atuação os romeiros 

necessitariam ser salvos das práticas de devoção, vistas como idólatras. 

Mais do que isso, do ponto de vista evangélico, eles necessitariam ser 

salvos devido ao fato de que as práticas católicas e, sobretudo, romeiras, 

poderiam gerar grandes e tristes consequências. Os devotos podem ir para o 

inferno. Para quem crer e compartilha esses códigos de crenças, isso é tido 

como uma grande tragédia. Ir para o inferno é a pior consequência de uma vida 

pecaminosa. Desse modo, prestar devoções a santos é percebido, pela 

vertente evangélica, como um grande pecado. Em relação à perspectiva da 

existência e legitimidade dos santos, os evangélicos, de forma geral, pensam 

muito diferente da vertente católica. 



Analisando, por exemplo, a hierarquia celestial numa visão advinda do 

catolicismo, perceberemos que o céu é formado por santos, anjos e Deus. O 

católico, reconhecendo sua inferioridade perante Deus, utiliza a intercessão 

dos santos para tratar da solução dos seus problemas. Os santos seriam 

intermediários entre os homens e Deus, pois este, como autoridade máxima, 

não lida diretamente com seus servos. Para isso, utiliza-se de intercessores, de 

canais que possibilitem essa interface. Por outro lado, temos a vertente 

evangélica, que não se conforma de modo algum em tratar com os santos. 

 

3.2. “Espiã da Igreja Católica”    

 

No dia 30 de outubro, resolvo ir cedinho ao Juazeiro e acompanhar a 

Jocum nas atividades que realizariam durante aquele dia. Como o grupo havia 

sido proibido de atuar na Praça Padre Cícero, lugar onde faria as minhas 

observações, acompanhei-os em todos os percursos, que por sinal não eram 

poucos. O grupo atuou na Praça do Memorial, dos Franciscanos, no Horto, na 

Praça Padre Cícero (de uma maneira mais balizada) e também nos sinais de 

trânsito. Tanto no Memorial como nos Franciscanos, realizaram teatro, músicas 

e distribuíram água. Na Praça Padre Cícero, apenas distribuíram água e 

realizaram atividades com crianças. Todas as madrugadas, no período da 

romaria, também foram ao Horto distribuir café da manhã para os romeiros e 

nos sinais de trânsito fizeram alerta ao abuso e exploração sexual de crianças. 

Cheguei cedinho à Praça do Memorial e muito feliz por saber que 

encontraria os jocumeiros e voluntários. Entretanto, para minha infelicidade, o 

grupo não se encontrava. Novamente volto a refletir sobre a dificuldade de 

trabalhar com pesquisa de campo. Acordo cedinho, extremamente ansiosa 

para vê-los em ação, mas novamente sou frustrada por sua ausência.  

Passo um tempo na Praça do Memorial na esperança de que em poucos 

instantes o grupo chegue. Depois de um tempo, vou à Praça Padre Cícero ver 

se não os encontro por lá. Também não os vejo.  

Por um tempo, fico andando entre uma multidão de romeiros, subindo e 

descendo. Em meio a tantos romeiros, a tanto calor e a um sol escaldante, 

decido entrar em uma lanchonete, fazer um lanche e também algumas 

anotações no meu caderno de campo. 



Posteriormente vou até a Praça Padre Cícero e em seguida me dirijo à 

Praça do Memorial. Não vendo nem vestígios dos missionários, decido retornar 

à igreja Mensagem da Fé onde estão concentrados. Ao chegar ao local, 

percebo que não há praticamente ninguém. Vou até à esposa do coordenador 

da Jocum Sertão e a cumprimento.  

Perguntei por que o grupo não estaria na Praça do Memorial, já que a 

programação que ouvi no dia anterior dizia que estariam no local. Ela me 

respondeu que a Jocum trabalha muito no improviso e como ficam até tarde da 

noite realizando intervenções nas praças, durante a manhã tomam café e 

depois vivenciam um momento de oração. Por volta das dez da manhã eles 

saem para as praças e me informou que acabaram de sair. Apresentou-me o 

seu esposo, o coordenador da Jocum Sertão, e disse que falou a ele sobre 

mim. Perguntei se era possível conversarmos e ele me pediu que aguardasse 

um pouco, pois estava atendendo outra pessoa. Sentei para aguardá-lo.  Em 

poucos instantes, ele me chamou.  

Inicialmente, questionou-me se eu era “espiã da Igreja Católica”; 

indagação que me deixou constrangida e que demonstrou como, de certa 

forma, as pessoas poderiam estar me vendo. Respondi que não, que minha 

pesquisa não possuía vinculação com nenhuma religião. Entendo 

perfeitamente a insegurança dele. Apesar da Jocum atuar de várias formas e 

em vários lugares, no Juazeiro do Norte, enfrenta uma grande particularidade. 

Eu diria que estão agindo em terras inimigas, visto que as lideranças do 

catolicismo no local não escondem a sua insatisfação com a presença deles e 

as autoridades da cidade parecem obedecer às exigências da igreja católica.  

Como estranha, característica que passaria a me identificar, entraria 

sem nenhum problema no lado oposto que talvez pudesse estar conspirando 

contra o movimento. Foi necessária muita conversa e tentativas de exaltação 

de simpatia para mudar as percepções da minha imagem. “É nessa 

possibilidade de dialogar com o nativo (informante) que permite ultrapassar o 

plano das conveniências preconceituosas interessadas em desmoralizar o 

„outro‟” (DAMATTA, 1981, p.12). Apesar de não ser esse o meu intuito, era isso 

que eu precisava desconstruir. 

 A conversa com o coordenador da organização no sertão se distanciou 

do que ouvi no dia anterior, ou seja, o discurso evidenciou que a instituição 



religiosa não propiciaria um combate ao Padre Cícero. No mesmo instante, 

questionei o porquê de atuarem justamente no lugar referido do padre. Por 

outro lado, compreendi a fala dele, não sabia quem eu era e um discurso de 

combate ao santo da cidade podia não ser positivo para a imagem do grupo. 

 A verdade é que naquele tempo existiam dois times em campo e ele 

não tinha certeza de qual lado eu estava. É óbvio para mim que eu não estava 

de nenhum lado. O trabalho sociológico não tem finalidade de provar nada, de 

afirmar quem estaria certo ou errado, de julgar como crime ou não. Esse 

trabalho cabe a outros profissionais, mas não a um sociólogo.  

 O meu trabalho ali consistia em compreender. Fazendo uso da fala do 

rapaz de Buíque, mencionado anteriormente, “os evangélicos daqui são 

poucos”. Meu objetivo incidia em problematizar o conceito de que Juazeiro do 

Norte é terra de católicos. Pois não o é. Juazeiro é lugar de católicos, 

evangélicos, espíritas, praticantes de religiões afro – brasileiras,  dentre outras 

manifestações religiosas.  

Juazeiro do Norte também é terra de diversidade religiosa. O que a 

Jocum faz lá? Marcar terreno, mostrar sua cara, demonstrar na forma de teatro, 

de distribuição de água, de brincadeiras com crianças, que Juazeiro não é terra 

do Padre Cícero. 

Jocumeiros e voluntários são muito estratégicos, pois se o alvo de suas 

atuações não fossem os romeiros, não estariam operando justamente no 

momento em que há uma maior quantidade da categoria na cidade. Aqui não 

faço nenhum julgamento de valor, pois não cabe a mim, apenas estou dando 

minhas interpretações acerca de um fato que observei.  

O coordenador avaliou que não percebia a atuação do grupo como 

combate às práticas do catolicismo, versão que se contrapõe ao que ouvi 

anteriormente. Proferiu também que não desejava obter visibilidade. No 

entanto, grupos estavam concentrados nos principais pontos da cidade, 

fazendo um trabalho de evangelização que requer, sobretudo, visibilidade. As 

palavras do coordenador se distanciaram do que era visto e vivenciado na 

prática como, por exemplo, uma faixa que estava na igreja onde ocorreu a 

concentração. 

 



 

 Avaliando essa frase, podemos perceber que não são simples palavras. 

Ela diz muito. Na verdade, “O Cariri é do Senhor Jesus” é uma resposta à ideia 

de que Juazeiro do Norte é “terra do Padre Cícero”. Pode revelar que os 

evangélicos desejam evangelizar e converter romeiros. Mais do que isso, as 

intervenções nas praças mostram a mensagem que o grupo quer deixar, não 

apenas na cidade, mas também para os romeiros que a visitam.  

Há evangélicos no município e apesar de muitas pessoas que estavam 

concentradas nesse trabalho serem de diversas partes do país, até mesmo de 

outras nacionalidades, apesar de uma das sedes da organização internacional 

ser concentrada em Crato e não em Juazeiro, é na cidade, vista como a capital 

da fé, que eles almejam deixar seu recado. 

 Sem dúvida alguma, o grupo agia muito subitamente. É óbvio que muitas 

coisas foram pensadas e planejadas, mas o improviso estava muito evidente. 

Frente a isso, também eu deveria agir nesse sentido. Se não os encontrei na 

Praça do Memorial, deveria voltar ao alojamento e tentar ver o que podia fazer 

por lá.  

As pessoas do grupo não tinham muito tempo para mim. Foram poucas 

as entrevistas, mas tive a oportunidade de conversar informalmente com 

algumas delas, ainda que brevemente. Essa foi uma das maiores dificuldades 

que enfrentei. Os membros não tinham disponibilidade para responder a muitos 

dos meus questionamentos. Confesso que, assim como eles, trabalhei muito 

no improviso. 



 Para tanto, consigo perceber que essa é uma das características da 

pesquisa de campo. O grupo não precisa de mim para nada, então eu não 

podia esperar conforto, atenção e compreensão da parte deles. Eu não podia 

ambicionar que deixassem o que estavam fazendo para conversar comigo, 

mas a observação participante (MALINOWSKI, 1922) contempla esses 

empecilhos. Tal como Malinowski defendeu, é necessário se fazer presente 

para entender, para compreender e isso eu fiz. Não consegui ser uma nativa, 

como sugeria o brilhante antropólogo, mas dentro das minhas limitações 

acredito que tenha feito um bom trabalho. 

 Após um tempo, foram divididas equipes para contemplar os pontos da 

cidade, e que já foram mencionados em outro momento. Temos um intervalo 

para o almoço. Algumas meninas me convidaram para almoçar com eles na 

igreja Mensagem da Fé. Devo confessar que essa afinidade que acabei tendo 

com alguns integrantes foi de grande ajuda e, ao passar do tempo, fui deixando 

de ser percebida como a estranha pesquisadora. O almoço foi um momento 

muito divertido e descontraído. Ali estavam reunidas pessoas de muitos 

lugares, de muitas denominações religiosas, alguns se conheciam, mas muitos 

outros nunca se tinham visto. 

 Alguns eram da região do Crato e do Juazeiro do Norte, mas muitos 

outros de Salvador, Fortaleza e, por causa disso, muitos me viam como 

evangélica. Isso implica dizer que houve missionários, com os quais não tive 

um contato direto, que por algumas vezes, se reportaram a mim como se eu 

fosse uma integrante do grupo, jocumeira ou voluntária.  

Essa questão se apresentava para mim como delicada, pois como eram 

muitas pessoas, a todo tempo tinha que estar me apresentando e isso não foi 

possível para com todos. De um lado tinham membros que sabiam da minha 

condição enquanto pesquisadora, principalmente os líderes, contudo, muitos 

outros não tiveram esse esclarecimento. De forma alguma tive a intenção de 

esconder quem eu era; contudo, a situação me colocava dentro desse quadro. 

 Precisava ficar muito atenta às conversas paralelas travadas por eles, 

pois, apesar de ter conseguido fazer algumas entrevistas, foram poucas, pois 

estavam sempre espalhados pela cidade e quando chegavam à concentração 

queriam apenas descansar e brincar por um instante com os colegas. Depois 

do almoço, o grupo fazia um momento de reflexão, cantava algumas músicas. 



Acontecia também o período da partilha, onde quem se interessasse poderia 

compartilhar alguma experiência que obteve na romaria. Nesse momento, duas 

frases me chamaram a atenção: “Há um Deus para além da religião” e “A 

Jocum mudou minha vida e a história de Juazeiro do Norte”. 

 As duas frases reportam-se à ideia de que Juazeiro do Norte 

necessitaria sair da condição de uma terra, vista por muitos evangélicos, como 

idólatra, e nesse sentido, os jocumeiros e voluntários trabalhariam na tentativa 

de contribuir para pôr fim a essa idolatria. É importante destacar que o grupo 

age também em igrejas, parada de orgulho homoafetivo, copas do mundo, com 

uma única finalidade: evangelizar. Talvez tenha sido esse o grande desconforto 

do catolicismo da cidade, ou seja, saber que tem um grupo evangelizando na 

maior romaria do município. 

. Estou fazendo referência à ideia de que quando a organização 

internacional fala em evangelizar, fica entendido que o grupo almeja levar 

Jesus Cristo para os romeiros, mas o católico acredita que Jesus já está na 

vida deles. Além disso, os evangélicos caracterizados aqui também não 

concordam com muitas práticas dos romeiros, ao ponto de quererem salvá-los, 

fato que desagrada imensamente às autoridades católicas da região. Pensando 

a partir disso, as minhas análises indicam que a Jocum oferece um modelo de 

santidade muito diferente do que é observado dentro de uma realidade católica 

e romeira. Observam-se dois modelos de evangelização. 

 Ainda no momento em que foi destinado para uma reflexão e avaliação 

de tudo o que vinha acontecendo, um dos integrantes do grupo pede que, ao 

saírem às ruas, nas praças, abordem as pessoas e preguem a palavra de 

Deus. Depois desse diálogo houve a divisão das equipes e peço permissão 

para acompanhar a que atuará na Praça Padre Cícero. Como o trabalho de 

campo coloca o pesquisador em constante contato com aquilo que se propõe 

pesquisar, não apenas acompanhei o grupo, como também fiz algumas 

atividades com eles, como, por exemplo, brincar com as crianças. 

 



 

Momento em que uma voluntária da Igreja Mensagem da Fé de Juazeiro do Norte pinta o rosto 

de uma criança na Praça Padre Cícero 

 



 

Integrantes da JOCUM fazendo interpretação teatral na Praça Padre Cícero 

 

 Essas fotos demonstram justamente as atividades que eles exerceram 

na Praça Padre Cícero, voltadas, sobretudo, para animar as crianças. É 

importante chamar a atenção para o fato de que uma atividade direcionada à 

criança não se restringe apenas a elas, de certo modo, acaba chamando a 

atenção dos pais dessas crianças e também das pessoas que transitam na 

praça. Como podemos observar, alguns estão trajando roupas de palhaços, 

nem um pouco discretas, o que com toda a certeza produz ampla visibilidade. 

 Enquanto os missionários animam as crianças, pintando seus rostos, 

contando histórias, dançando com elas, do outro lado da praça acontece um 

show católico. É digno de nota ratificar os privilégios concedidos à igreja 

católica e que foram negados à vertente evangélica, como, por exemplo, o 

som. Se por um lado, os jocumeiros e voluntários tiveram a utilização do som 

negado, por outro, o grupo católico não apenas se utiliza do som, como 

também de uma espaçosa tenda. Nesse sentido, a praça fica dividida. De um 

lado, a Jocum realizando atividades com crianças e, do outro, dois cantores 



católicos louvando e dançando para Deus, embaixo de uma tenda. Há algumas 

pessoas, entre romeiros, prestigiando a apresentação. 

 Já eram mais de cinco horas da tarde. Mesmo cansada, brincava de 

ciranda com as crianças e, em outro momento, fotografava aquelas atividades. 

Cantei, pulei, dancei. Até que meu cansaço falou mais alto e resolvi ir ao 

terminal de ônibus. Precisava de um banho, necessitava deitar um pouco e 

principalmente refletir e analisar tudo que havia observado naquele momento. 

 É necessário considerar que um bom trabalho de campo não consiste 

apenas em observar fatos, entrevistar pessoas. Mais do que isso, para uma 

boa pesquisa se faz indispensável a reflexão e a interpretação de tudo o que 

tiver sido visto e ouvido. Ao chegar a casa, o que estava reservado para mim 

não era apenas um banho e uma boa noite de sono, mas também registros no 

meu caderno de campo e horas na tentativa de fazer uma análise do que havia 

vivenciado durante aquele dia. 

Após um breve descanso, dou início às minhas anotações. Quando a 

escrita me cansa uso o gravador. Isso facilitou muito a minha vida. Na verdade, 

a pesquisa de campo também requer criatividade, jogo de cintura para lidar 

com as situações mais inusitadas possíveis, como ser chamada de “espiã da 

igreja Católica”.  

 

3.3. Seguindo os passos da Jocum 

 

No dia 31 de outubro, acompanhei a equipe que atuou na Praça do 

Memorial. Mais uma vez fui até à concentração. Ficava um pouco 

envergonhada, porque mesmo não fazendo parte do grupo, estava sempre 

com eles. Revelo que acabei ganhando a simpatia de muitos deles e isso me 

ajudou ricamente.  

Um ônibus que prestou serviço durante toda a romaria para a Jocum 

levaria três grupos até à Praça Padre Cícero. O primeiro ficaria no sinal de 

trânsito com cartazes que alertavam para o combate à violência sexual infantil; 

outro estaria responsável para levar atividades para as crianças na Praça 

Padre Cícero e o terceiro se localizaria na Praça do Memorial para realizar 

teatro. Eu e as três equipes entramos no ônibus. 

 



 

Imagem dentro do ônibus que levaria os grupos até à Praça Padre Cícero 

 

Era por volta das duas horas da tarde. Um calor insuportável e o ônibus 

lotado. Isso não desanimava os que ali estavam, uns cantavam; e outros tantos 

riam muito. Mas nem isso fazia com que eu tivesse a noção de que estávamos 

chegando à praça, pois, além de muito calor, o trânsito se encontrava bastante 

lento devido à grande quantidade de romeiros espalhadas pela cidade.  

Estava com muita dor de cabeça, mas isso não podia me desanimar, 

pois ainda tinha muito o que  registrar e compreender. Depois de uns vinte 

minutos que pareceram mais de uma hora começo a ver a Praça Padre Cícero 

e sinto uma alegria enorme, pois a parada final seria lá, para, em seguida, os 

grupos se dividirem. 

Descemos do ônibus. Vou em direção à Praça do Memorial, juntamente 

com quem ficou responsável por atuar no local. A mesma equipe que se 

encontrava no Memorial se dividiu em três pequenos grupos. Um deles ficou 

responsável pelo teatro, o outro pela distribuição de água e o terceiro teve 

como dever a cumprir andar pela praça orando pelos romeiros, devendo 

também abordá-los a fim de conversar com eles e lhes falar de Jesus. 

O momento que vivenciei na Praça do Memorial foi muito significativo. A 

atuação desses três pequenos grupos me rendeu, sem sombra de dúvidas, 

ricas análises.  

Darei início discorrendo um pouco sobre o que ocorreu na distribuição 

de água. Os responsáveis fizeram uso de uma mesa, colocaram a garrafa de 



água em cima e em seguida se formou uma grande fila de romeiros para tomá-

la. 

 

JOCUM distribuindo água na Praça do Memorial 

 

A Jocum foi ousada? Eu diria que foi muito estratégica. Afinal, havia 

romeiro por toda cidade; mais do que isso, via-se uma quantidade maior de 

romeiros nos lugares que o grupo escolheu para atuar.  

 A minha impressão baseada não apenas nas minhas análises, mas 

também em tudo o que já foi escrito sobre Juazeiro do Norte, é que a Igreja 

Católica, que tanto perseguiu e combateu o Padre Cícero, fez dele demônio 

para depois torná-lo santo. Apesar de o padre não ser oficialmente santo, já é 

como tal considerado por seus devotos.  

Desse modo, não foi necessário o aval da igreja católica para tornar 

Padre Cícero santo nem muito menos Juazeiro do Norte uma terra milagrosa. 

Por ano milhares de romeiros visitam a “terra do Padim Ciço”, a “terra da mãe 



de Deus”, prestam infinitas devoções ao seu padrinho e assim Juazeiro vai se 

configurando como a “Nova Jerusalém”. 

 De fato, foi em virtude dessa imagem que nacionalmente o município 

situado ao Sul do Ceará ficou conhecido. Todavia, é justamente essa mesma 

imagem que a Jocum, dentro da sua programação na cidade, vem questionar. 

E através de palavras e atividades vem dizer que Juazeiro do Norte é terra do 

Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento estou afirmando que as insistentes 

tentativas de levar essa ideia tiveram êxito e Juazeiro perdeu esse 

reconhecimento. É uma questão óbvia aceitar que a história do município 

carrega consigo a imagem do santo. O que estou pondo em evidência diz 

respeito ao fato de que há grupos que não aceitam essa rotulação do Juazeiro 

e se mobilizam para questioná-la. 

 Dando continuidade a minha descrição do que ocorreu naquele dia na 

Praça do Memorial, devo atentar para o fato de que muitos romeiros foram até 

ao local beber da água que estava sendo distribuída. Um missionário da cidade 

de Salvador recorreu ao microfone e também ao seu enorme carisma para 

chamar à atenção dos romeiros, convidando-os para ir beber água. Uma fila 

grande se formou e o rapaz gritava em alto e em bom tom que a água era de 

graça e dizia: “água abençoada e de vida”. E que todos podiam fazer uso dela. 

 O rapaz, estrategicamente, aproveitava a oportunidade para falar de 

Deus e também da importância de ajudar o próximo. Penso que esse momento 

foi muito oportuno para a Jocum, pois o homem que chama a atenção das 

pessoas para tomarem água possuía um carisma admirável. O público, que era 

composto por sua maioria de romeiros, ria e brincava com ele.  

 Enquanto fazia minhas observações conversava com uma moça que 

veio com o grupo de Salvador. Ela confessou que, embora fosse evangélica, 

não fazia parte da Jocum, apenas atuava como voluntária. Perguntei se estava 

gostando de operar em Juazeiro do Norte e ela disse ser a primeira vez que 

vinha à cidade. Além disso, revelou que um dos jocumeiros ficou espantado 

com a religiosidade da cidade, isso porque em outros lugares combatiam 

outras questões. Enquanto conversávamos, chegou até nós um rapaz do grupo 

e pediu para que nós duas abordássemos os romeiros e falássemos de Deus 

para eles.  



O rapaz enxergou um casal que se encontrava embaixo de uma árvore e 

nos falou que mostraria para nós como agir. Chegou até ambos, perguntou o 

nome deles, onde moravam e se eram romeiros. Eles responderam que 

residiam em Crato, não eram romeiros e estavam ali pedindo esmolas. Depois 

disso, o jocumeiro fala que precisa sair e nos deixa sozinhas com o casal. A 

moça continua falando com eles e depois de um tempo fala da misericórdia de 

Deus, da atuação da Jocum na Romaria de Finados e pergunta se pode orar 

por eles. 

 Esse mesmo grupo também atuou distribuindo um CD que continha a 

gravação da bíblia. 

CD que contém a gravação da Bíblia. 

 

 Percebemos que o título do CD é bem provocativo. “Desvenda os meus 

olhos”. Devemos atentar para o fato de que se algo necessita ser desvendado 

é porque está velado, não consegue enxergar, ter uma visão em relação a 

algo. Para tanto, chamo a atenção do leitor, no sentido de refletir acerca da 

história oficial de Juazeiro do Norte, pautada, sobretudo, numa hóstia 



ensanguentada na boca de uma beata negra, que a igreja Católica achou 

melhor tirar de cena ou colocá-la apenas como coadjuvante. A posição de 

protagonista dessa trama, que fez de Juazeiro do Norte a cidade milagrosa, 

ficou com o Padre Cícero. Penso, a partir disso, que no momento em que a 

Jocum distribui um CD contendo a gravação da Bíblia Sagrada com o título 

“Desvenda os meus olhos”, almeja, ao menos, tirar da lembrança dos romeiros 

a memória construída do Juazeiro do Norte em cima do santo milagreiro, Padre 

Cícero. 

 Após essas ressalvas, saí para observar o que se passava com o 

terceiro grupo que também estaria na Praça do Memorial. Percebi uma 

preparação para realização de teatro, como mostra a foto abaixo: 

 

 

Rapaz com o rosto pintado para a realização de uma interpretação teatral na Praça do 

Memorial 

 No final da tarde, resolvo sair da Praça do Memorial e ir até o sinal de 

trânsito, que fica próximo à Praça Padre Cícero, onde também estão 

acontecendo intervenções. 

 



 

Intervenção no sinal de trânsito que pede o fim da exploração sexual infantil. 

 

 Essa foi mais uma das atividades que jocumeiros e voluntários 

desenvolveram na Romaria de Finados de 2014. Expuseram cartazes no sinal 

de trânsito alertando para o abuso sexual de crianças. Essa programação, a 

meu ver, também possibilita uma grande visibilidade da atuação do grupo e da 

presença evangélica, não apenas na Romaria de Finados, mas principalmente 

a presença evangélica na cidade. Parto da prerrogativa de que no momento em 

que o coordenador da Jocum Sertão diz que o grupo não almeja visibilidade, 

suas práticas dizem o contrário do que ele argumenta. As atividades realizadas 

durante a romaria dão grande visibilidade ao grupo. 

 A organização internacional intimidou a igreja católica e ela demonstrou 

o poder que possui. Não tenho conhecimento de onde partiu a ideia de proibir a 

utilização do som, por parte deles, na Praça Padre Cícero, mas acredito que 

existem influências religiosas, e principalmente católicas, por trás dessa 

decisão. 

 

3.4.  Despedida 



 Estamos chegando ao fim de mais uma Romaria de Finados de Juazeiro 

do Norte. Era um sábado, por volta das sete horas da manhã. Saí de casa e 

caminhei em direção ao ponto de ônibus mais próximo do apartamento onde 

estava hospedada. Enquanto caminhava, apreciava o silêncio que se 

encontrava nas ruas de Crato. Não podia ser diferente, estávamos no final de 

semana e, mais do que isso, ainda eram sete horas da manhã. Mais uma vez 

fazia o trajeto Crato-Juazeiro. Cheguei cedinho à igreja Mensagem da Fé e, ao 

chegar, percebi que muitos ainda dormiam, outros estavam acordando. Sentei 

um pouco e aguardei que todos se levantassem. 

 Percebia o quanto cheguei cedo, pois a maioria das pessoas que 

dormiam na concentração ainda estavam dormindo e quem dormia em suas 

casas ou na casa de familiares e amigos ainda não havia chegado à Igreja. 

Depois de pouco mais de meia hora as pessoas iam chegando. Uma moça da 

Jocum Sertão, com a qual acabei tendo um forte entrosamento, chegou ao 

local. Convidou-me para tomar café, respondi que já havia feito a refeição 

matinal e agradeci o convite. A medida que as pessoas iam chegando, as que 

dormiam se levantavam aos poucos. O café da manhã foi servido.  Todos 

faziam a refeição e posteriormente acontecia o momento de oração. Nessa 

ocasião, ocorriam orações, louvores, partilha de alguma vivência e a divisão 

das equipes. 

 Algumas pessoas se manifestam para partilhar experiências. Além de 

todas as atividades aqui já mencionadas, o grupo também encarregava 

membros para visitarem algumas famílias no Juazeiro e orar por elas. Nessa 

situação, um jocumeiro relatou que, juntamente com uma companheira, foi até 

à casa de uma mulher que os acolheu muito bem. Acrescentou que de dentro 

da casa saíram duas moças e uma criança de colo. Logo perceberam se tratar 

de um casal de lésbica.  Além disso, foi dito que a criança é filha do casal e foi 

concebida a partir de uma inseminação artificial. Ele disse que apanhou a 

criança no colo, que ela se reclinou sobre seu peito e, naquele momento, 

manifestou que aquele bebê sentia a ausência de uma presença paterna. O 

homem contou que chorou vendo aquela cena e orou muito por aquela família 

e disse que voltaria àquela casa, pois tinha certeza de que grandes obras Deus 

faria lá. 



 Em seguida, uma missionária relatou rapidamente que, no meio da 

romaria, um jocumeiro fez massagem no braço de uma senhora, o qual não se 

movimentava, orou por ela e o braço passou a ganhar força. Além disso, um 

jocumeiro sertanejo disse que ficou muito revoltado com a proibição de atuar 

na Praça Padre Cícero, porque ficaram em pontos onde a visibilidade era 

menor. No entanto, depois entendeu que Deus desejava tocar pessoas que 

estavam localizadas em outros pontos da cidade. 

 O testemunho dessas pessoas demonstra que elas acreditam que o 

papel que realizam na Romaria de Finados possui uma eficácia. Evidencia que 

Juazeiro do Norte, de alguma forma, tem correspondido àquilo que a Jocum se 

propõe realizar. Parto do argumento de que esses momentos que o grupo 

destina para a partilha de experiência são de grande validade, no que diz 

respeito ao encorajamento daqueles que saem de suas casas, de suas 

cidades, enfrentam horas desconfortáveis dentro de um carro para realizar um 

trabalho que, de alguma forma, apresente resultados. 

 Após esse momento, as equipes foram divididas. Decido que vou com 

os missionários que atuarão na Praça dos Franciscanos. Quem ficou 

responsável por esse local foram os integrantes da cidade de Salvador. 

Entramos no carro que aos poucos foi ficando lotado e fomos em direção à 

praça. No trajeto, percebi que havia algumas pessoas da Jocum na Praça da 

Bíblia. Quando se iniciou a romaria, os missionários revezaram para ler a bíblia 

no local. Durante as vinte e quatro horas do dia do início da romaria até o final, 

a bíblia foi lida na específica praça. 

 Puxei conversa com uma voluntária de Salvador e ela me disse que 

ficou abismada com a idolatria na cidade. Argumentou que não suportava ver 

aquelas pessoas subindo degraus da escada do Horto de joelhos, se todo 

aquele sacrifício não servia para nada, já que é em devoção a um simples 

homem. Durante todo o percurso, alterando apenas as palavras, a senhora foi 

falando o quanto ficou abalada com aquelas pessoas, que denominou de 

“cegas”.  

 Próximo à Praça dos Franciscanos, uma pessoa do grupo disse que não 

foi concedida permissão para ficar na Praça, pois o padre proibiu a presença 

naquele local. Deslocamo-nos então para outro ponto. Organizamos o 

ambiente onde a água seria distribuída. Uma equipe ficou responsável de 



avisar as pessoas que a água estava sendo distribuída naquele ponto.  Outro 

grupo teve como responsabilidade distribuir a água. As outras pessoas se 

dividiram em duas equipes e foram encarregadas de orar dentro da Igreja dos 

Franciscanos com a tentativa de salvar as almas dos romeiros. Decidi ir para a 

igreja com os dois grupos. 

 O rapaz responsável por essa divisão pediu que todos estivessem 

preparados para o que iriam ver, pois disse ser terrível. Falou da sala dos votos 

e proferiu que lá o clima era muito pesado, implorou que orássemos 

fortemente. Eu e duas mulheres ficamos responsáveis por um lado da igreja. 

Vou conversando com elas e a mesma senhora, que conversava comigo 

durante o trajeto até a igreja foi dizendo que não conseguia entender tamanha 

idolatria, chegava a debochar da fé daqueles romeiros. Chegamos até a fonte 

de onde os romeiros acreditam sair água benta, a senhora chamou a mim e a 

sua sobrinha, que também estava nos acompanhando para apanhar aquela 

água, no entanto, mais uma vez, a voluntária esnoba aquele ato. 

 Continuamos andando e chegamos ao passeio das almas, um lugar 

onde os romeiros dão uma grande volta acreditando salvar as almas dos seus 

familiares e amigos. Perguntei se faríamos esse passeio e, imediatamente, elas 

discordam. A senhora disse estar sentindo uma forte dor de cabeça e falou que 

a dor viria da energia negativa da igreja e desses lugares ditos sagrados. Além 

disso, manifestou estar sentido arrepios e pediu que começássemos a orar por 

aquelas pessoas e mais uma vez as chama de “cegas” e “idólatras”. 

 Ao sair da igreja, fui conversando com a sobrinha dessa senhora, que 

também tem a mesma ideia da tia, a respeito do que visitamos. Nesse 

momento, avistamos um grupo de jovens católicos distribuindo água nos 

arredores da igreja. No mesmo instante, penso que isso podia ser uma 

resposta à atuação da Jocum na distribuição de água. Fui falando com a moça 

sobre a minha pesquisa e ela me relatou um fato extremamente importante.  

Disse que algumas pessoas não estavam trajando a blusa da Jocum porque 

são perseguidas pela Igreja Católica e isso seria uma forma de não serem 

identificadas. Relatou também que na Romaria de Finados de 2012, enquanto 

atuavam com teatro e outras atividades na Praça Padre Cícero, um padre subiu 

no palco e proferiu as seguintes palavras:  

 



Queridos romeiros, tem um pessoal falando aí de um tal de Jesus e 
servindo água chamando de água da vida, mas não acreditem, 
porque o único que pode salvar, que pode nos abençoar é o nosso 
Padre Cícero e não  aceitem a água ou aceitem e tragam para 
benzer. Qualquer coisa, podem chamar os policiais que eles já estão 
cientes. (Samara, 22 anos. Entrevista realizada no Juazeiro do Norte, 
01/11/14) 

 

A moça descreveu que, nesse dia, acreditou que seriam presos 

porque a praça estava rodeada de policiais. A partir do que ela destacou, fui 

chegando a algumas conclusões sobre tudo o que vivenciei até aquele 

momento. Seria Juazeiro do Norte do Padre Cícero? O poderio da Igreja 

Católica naquele lugar é tão forte ao ponto de impedir outras manifestações 

religiosas? Confesso que são questões instigantes e que devem ser bem mais 

aprofundadas e analisadas.    Contudo, o meu recorte de pesquisa visou 

analisar a presença da Jocum na Romaria de Finados de 2014, fato que me 

impossibilita ter uma visão mais ampla do fenômeno. Acredito que uma 

pesquisa de mestrado não é suficiente para abarcar todo esse oceano de 

acontecimentos.  

Frente a isso, não penso que o meu trabalho esteja feito pela metade, 

pois como já observei, uma pesquisa necessita de recorte e eu fiz o meu. 

Todavia, Juazeiro não seria apenas a Nova Jerusalém, seria um mundo de 

acontecimentos, de eventos, disputas e, principalmente, um lugar devotado por 

muitos e combatido por muitos outros, justamente por essa devoção. 

 Parto do pressuposto de que analisar a presença da Jocum nessa 

exclusiva romaria já me possibilita uma gama muito extensa de elementos que 

refletem a realidade religiosa juazeirense. Todavia, é importante salientar que 

aqui analiso o lado do já nomeado grupo se posicionar no município de 

Juazeiro do Norte. É digno de nota que o que estou fazendo é apenas dar a 

minha interpretação aos fatos que observei, que não é certa, não é errada e, 

especialmente, não é a única, é apenas a minha interpretação. 

 Continuei andando com as duas mulheres. Já concluímos o que nos foi 

encarregado, ou seja, orar por aqueles romeiros que estariam “cegos” e cheios 

de “idolatria”, segundo as palavras da voluntária. Caminhávamos em direção 

ao ponto onde estava sendo distribuída a água. Nesse instante, o grupo 

responsável por essa tarefa nos pediu ajuda e, naquele minuto, passamos a 

ajudar na distribuição de água. 



 

 

Foto, próxima à Praça dos Franciscanos do grupo responsável pela distribuição de água 

 

 No canto da foto, no lado direito, estou eu. Trajando a blusa que comprei 

na concentração e auxiliando na distribuição da água. Por minha constante 

presença, a esposa do coordenador da Jocum Sertão chegou a dizer que 

acreditava que eu poderia me tornar uma jocumeira. Confesso que senti 

grande alegria, porque da visão que o coordenador inicialmente obteve de mim, 

que poderia ser uma espiã da Igreja Católica, passei a ser, de certo modo, 

querida por alguns. Aquela sensação, que também me abatia de ser a estranha 

aos poucos foi desaparecendo. 

 

Esses são os chamados aspectos “românticos” da disciplina, quando 
o pesquisador se vê obrigado a atuar como médico, cozinheiro, 
contador de histórias, mediador entre índios e funcionários da FUNAI, 
viajante solitário e até palhaço, lançando mão destes vários e 
insuspeitados papéis para poder realizar as rotinas que infalivelmente 
aprendeu na escola graduada (DAMATA, 1978, p.27). 
 

 Um dado muito importante desse momento nos Franciscanos foi 

novamente a presença do jovem de Salvador que com seu enorme carisma fez 



o mesmo que tinha feito na Praça do Memorial. Gritou, brincou e chamou a 

atenção dos romeiros para beberem água. Além disso, o grupo cantava 

músicas como “olha, olha, olha a água mineral, água mineral, bem geladinha, 

você vai ficar legal, com Jesus”. As equipes se fotografavam com os romeiros, 

brincavam com eles, dentre outras coisas.  

 Depois disso, voltamos à concentração, onde se encerravam as 

atividades da Jocum. Para mim, foram dias muito exaustivos. No entanto, 

foram dias também de muita alegria, que me propiciaram um sentimento de 

grande gratidão pela organização interdenominacional. Eles me aceitaram e 

permitiram a minha presença, mesmo ignorando as minhas reais intenções. 

Por mais que o pesquisador esclareça seus objetivos, o nativo nunca tem plena 

consciência deles. No grupo havia muitos estranhos. Eram pessoas de todo o 

país e até de fora dele, mas eu era uma estranha diferente. Era a única que 

não estava ali com a mesma finalidade dos demais. 

 Encerro essa etnografia chamando a atenção para o fato de que a 

Jocum não distribuiu água apenas porque muitas daquelas pessoas tinham 

sede e talvez não possuíssem muito dinheiro para comprá-la. Não realizou 

teatro, danças e brincadeiras com crianças, para levar entretenimento para 

uma cidade situada no Cariri. Isso se justifica pelo simples fato de atentarmos 

para a questão do momento em que escolheram para realizar as atividades 

mencionadas. Não era qualquer dia, não era qualquer público. Dizia respeito à 

Romaria de Finados de Juazeiro do Norte, a maior da cidade, fazia referência a 

um público, que, em sua maioria, eram romeiros, e isso faz toda a diferença. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CAPÍTULO III – CONVERSANDO COM OS NATIVOS: ENTENDENDO OS 

JOCUMEIROS NA REALIDADE JUAZEIRENSE 

 

 Uma pesquisa que sugere um trabalho socioantropológico deve estar 

atenta para a necessidade como propõe Geertz (1989) de dar voz aos nativos. 

Seria justamente a forma como os próprios nativos enxergam, interpretam e 

dão sentido ao que vivenciam os alicerces de um trabalho que se desdobra 

dentro desse viés. O presente capítulo, portanto, se compromete a desenvolver 

uma discussão que tome como elemento central o discurso dos jocumeiros. 

 É importante salientar que todo discurso é socialmente construído e 

engendrado por relações de poder (FOUCAULT, 1989). Diante disso, o 

pesquisador deve ser cauteloso na compreensão daquilo que escuta. Além 

disso, o estudioso deve ter em mente que o lugar de fala também passa a ser 

influente no que diz respeito ao que se pronuncia e principalmente à maneira 

como é ouvido o que se fala. O pesquisador e o seu objeto de pesquisa 

possuem finalidades distintas, interesses muitas vezes contraditórios e esses 

elementos devem ser ponderados no momento de uma análise de discurso. 

 Ainda dentro desse raciocínio não se deve perder de vista que toda 

relação é uma relação interessada. (BOURDIEU, 1996). Assim é que todo 

discurso traz em sua essência o interesse de quem o propaga e defende. 

Frente a isso, ouvindo o que os jocumeiros citavam em relação à romaria que 

estavam experimentando, sempre me reportava a essa condição do discurso. 

Assim como quem fala tem sua fala permeada por interesses, quem escuta 

também não estaria isento desse tipo de relação. 

 Diante disso, esse capítulo mostrará com maior atenção como os 

jocumeiros interpretavam suas ações na romaria de finados, o que tinham a 

dizer sobre ela e como eu na condição de pesquisadora interpretava as 

interpretações dos agentes sociais dentro dessa teia de relações (GEERTZ, 

2009). A partir desse esquema não poderia ser diferente, tinha por obrigação 

metodológica ouvir os envolvidos nessa trama. Para tanto, reportar-me-ei à fala 

dos meus informantes ocultando sua identidade, dando-lhes nomes fictícios 

para sua identificação. 

 



Então aqui a gente tem servido as pessoas, servindo água, falando 
mesmo de uma forma indireta já que não pode ser tão bem claro, 
assim de Jesus, falando do amor de Deus através do serviço, através 
da ação social. (Amanda, 27 anos. Entrevista realizada em Juazeiro 
do Norte, 29/10/2014). 

 

 Tomando como ponto de partida a fala da Amanda, compreende-se que 

as ações que foram concretizadas na exclusiva romaria possuíam uma 

finalidade pré-estabelecida. A ação social (WEBER, 1992) pode ser entendida 

como todo e qualquer comportamento humano norteado de sentido e 

compartilhado por outros agentes sociais. Muito mais do que isso, Weber nos 

auxilia na compreensão de que as ações sociais são dotadas de sentido e são 

motivadas por diferentes circunstâncias. O que deve ficar claro diz respeito ao 

fato de que no momento em que os indivíduos estão agindo são motivados por 

algo e por certas finalidades. Já que é importante ter em mente que os sujeitos 

não realizam atos gratuitos (BOURDIEU, 1996). 

 Atos gratuitos no sentido da inexistência de motivações, de interesses, 

de elementos que não justifiquem a ação. Como Weber bem demonstra, as 

ações sociais são motivadas. Bourdieu nos ajuda no entendimento de que, ao 

agirem, os grupos sabem exatamente o que estão fazendo e o porquê de 

estarem realizando determinado feito. 

 A fala da Amanda vai ao encontro do que está sendo discutido, ao 

tempo em que jocumeiros e voluntários realizam atividades como: distribuição 

de água, teatro, brincadeiras com crianças. Traz em si uma finalidade para 

essas ações. Na verdade, o exercício que, à primeira vista pode ser concebido 

como um trabalho social, seria, digamos, uma primeira capa de toda uma 

conjuntura. Ao retirar esse escudo se torna possível visualizar uma série de 

outras questões. 

 Pensando, a partir disso, o trabalho social passa a ser imprescindível, 

pois ele seria uma espécie de estratégia para adentrar terreno vigilante. A 

romaria é uma festa religiosa dedicada a católicos; é também um período em 

que romeiros renovam seu contrato de devoção ao Padre Cícero. Portanto, não 

seria consentido de maneira harmoniosa que outros sistemas de crenças 

realizassem qualquer atividade missionária que se contrapusesse a essa 

expectativa. 



 Com isso o discurso da jocumeira corrobora a ideia de pensar em uma 

inexistência de atos gratuitos. Quando ela elenca que é necessário agir de 

maneira indireta, de certa forma está pondo em evidência que o objetivo do 

grupo não deve ser explícito, pois o ocultamento de tais finalidades seria 

justamente a sobrevivência da Jocum em terras ditas do catolicismo.    

 É visível que as obras da organização internacional possuem uma 

finalidade maior: fazer com que o fiel entregue sua vida a Jesus. Em outras 

palavras: fazer com que o devoto abandone as práticas devocionais e 

consequentemente deixe a igreja católica. No entanto, o segredo é exatamente 

deixar essa questão subentendida.  

 

Os universos sociais nos quais o desinteresse é a norma oficial, não 
são, sem duvida, inteiramente regidos pelo desinteresse: por trás da 
aparência piedosa e virtuosa do desinteresse, há interesses sutis, 
camuflados, e o burocrata não é apenas o servidor do Estado, é 
também aquele que põe o Estado a seu serviço (BOURDIEU, 1996 p. 
153). 

 
 

Como brilhantemente Bourdieu destaca, o desinteresse dentro dessas 

relações seria a principal peça desse jogo de interesses e motivações. A 

organização interdenominacional deveria demonstrar desinteresse no que diz 

respeito a uma tentativa de combate às práticas devocionais. Mais do que isso 

seria necessário, portanto, elaborar ferramentas e estratégias que servissem 

de subsídio para chegar à finalidade desejada, e a maior estratégia foi 

justamente o ocultamento dessa finalidade. Nesse sentido, o trabalho social 

seria a cobertura que ocultaria, metaforicamente falando, o recheio do bolo. 

É interessante salientar que é também uma grande contribuição de 

Pierre Bourdieu a ideia de pensar o desinteresse como algo extremamente 

interessado. Aprendemos com o autor que é no desinteresse que o interesse 

se apresenta da forma mais camuflada possível e que esse fato passa a ser 

uma condição de sobrevivência do campo religioso. A especificidade desse 

campo estaria justamente na necessidade de ocultar certos elementos para 

mantê-los vivos. Não somente para isso, mas especialmente para sustentar a 

crença fortalecida e viva. 

 

Muitas vezes as pessoas vêm de longe, lá, sei lá, muitas vezes até de 
São Paulo, muito longe, pra cá, pra alcançar uma graça. Nós 



tentamos explicar pra essas pessoas que ele pode alcançar essa 
graça na casa dele, na igreja dele, no quarto dele, ele só precisa ter 
essa fé voltada pra Jesus Cristo, que isso sim vai fazer com que essa 
graça seja alcançada. (Roberto, 25 anos. Entrevista realizada no 
Juazeiro do Norte, 30/10/2014). 
 

Na fala desse jocumeiro fica muito explícito que a tentativa é fazer com 

que o romeiro compreenda que dependendo da fé que possua, ele pode vir a 

alcançar a desejada e esperada graça dentro de casa. Todavia, dentro das 

minhas interpretações consigo enxergar algo para além desse raciocínio lógico. 

O conselho que os jocumeiros levam aos romeiros passa a ser uma tentativa 

de enfraquecimento da romaria. Se uma boa parte dos romeiros passa a 

compreender que podem conseguir sua graça dentro da sua casa, deitado na 

sua cama e mais do que isso que não há necessidade de nenhuma 

participação do Padre Cícero para tal feito o sentido da romaria para muitos 

romeiros seria desconstruído. 

 Afinal de contas, o que leva os devotos às festas religiosas, 

notadamente as romarias, é, sobretudo, a crença no santo. Uma crença que o 

faz enxergar que a santidade poderá fazer algo por ele. Desse modo, a romaria 

poderia ser entendida como um momento de pedir e agradecer graças. Se os 

devotos, por sua vez, passam a entender a ideia dos jocumeiros e voluntários, 

teríamos um grande esfacelamento da romaria. Dentro desse emaranhado de 

relações o romeiro necessita da illusio (BOURDIEU, 1999) e se a illusio se 

rompe junto com ela observaríamos o rompimento do encanto que se faz 

necessário. 

 Considere-se, por sua vez, que a illusio pode ser caracterizada como a 

crença no jogo, a certeza de que vale a pena participar dele e se arriscar por 

ele. Muito mais do que isso é a convicção de que se pode morrer pelo jogo, 

não apenas por acreditar nele, mas por ele estar interiorizado, enraizado a tal 

ponto de o jogador ter a persuasão de que dentro daquele jogo de relações 

tudo é verídico, tudo é válido, tudo vale a pena. 

 Dentro desse viés, a fala do Roberto pode ser entendida como uma 

tentativa de quebrar a illusio. E invalidá-la seria muito proveitoso para o grupo, 

pois sem o encantamento da romaria por parte do romeiro a festa religiosa 

perderia muita força, pois ela necessita dos devotos. Entretanto, isso não é 

uma tarefa fácil, pois como bem Bourdieu interpretou, a illusio não é uma 



simples certeza que facilmente pode ser levada à dúvida. Ela está interiorizada 

a tal ponto de o bom jogador jogar de olhos fechados e ter a convicção de que 

tudo dará certo. 

 Dentro desse complexo jogo são muitos os elementos que devem ser 

considerados. A Jocum, mesmo não conseguindo realizar uma leitura 

sociológica de tudo o que estava acontecendo na específica romaria, com toda 

certeza tem uma noção das dificuldades encontradas no momento em que 

decide evangelizar a quem possui a convicção de já estar evangelizado.  

 

Eles param pra nos ouvir, eles abrem o coração pra gente, eles 
entendem o nosso propósito, muitos deles se convertem a Jesus... 
Eles entendem, recebem o amor de Deus, mas aí depois a gente 
precisa encaminhar eles pra alguma igreja, pra tá acompanhando, pra 
tá ajudando espiritualmente...Com o discipulado, o discipulado é o 
ensinamento da palavra, o acompanhamento que eles vão tendo, né? 
Porque a partir do momento que você recebe o amor de Deus na sua 
vida, você tem que passar a orar, passar a ler a bíblia, passar a 
conhecer mais de Deus. Então isso é o que a igreja vai fazer com ele, 
fazer com que eles conheçam mais de Deus. (Carolina, 28 anos. 
Entrevista realizada no Juazeiro do Norte, 30/11/2014). 

 

 Carolina adverte que o romeiro não conhece muito a Deus. Ela 

argumenta que muitos ouvem os apelos dos jocumeiros, alguns chegam até 

mesmo a se converter. No processo de conversão, por sua vez, se faz 

necessário um acompanhamento daquele que antes se apresentava como 

romeiro e devoto do Padre Cícero e hoje dentro de outra realidade se diz 

conhecedor da palavra de Deus. A intepretação que faço do que ouvi da 

Carolina é que a moça elenca uma diferença básica entre um evangélico e um 

romeiro: o primeiro seria conhecedor de Deus e da sua palavra, o segundo 

desconheceria tal feito. O desconhecimento estaria embasado talvez na 

perspectiva de que a devoção a santos impossibilitaria o devoto de enxergar 

para além dessa realidade. A Jocum cumpriria então o papel de abrir os olhos 

dos romeiros para uma realidade maior. 

Mais uma vez nos deparamos com dois modelos de santidade: um com 

a presença do Padre Cícero e o outro com a recusa da participação dele. O 

conflito nesse instante passa a ser inevitável. Segundo Bourdieu (1999), o 

campo religioso seria um espaço de tensões refletindo um campo de forças. O 

campo no qual Bourdieu insere a religiosidade é composto pela criação de 



produtos que atendem às demandas mais variadas possíveis, para alcançar 

um público ainda mais plural. Um espaço protagonizado na perspectiva de 

Bourdieu por especialistas e leigos. 

 No que diz respeito ao Juazeiro do Norte, observa-se um maior 

afloramento desse campo de forças. No momento em que a Jocum atua com 

atividades proselitistas cresce ainda a tensão, por se fazer presente em um 

município católico e de forte devoção ao Padre Cícero e especialmente por não 

aceitá-lo. 

Ratifico mais uma vez que em nenhum momento as tensões se 

estabeleceram em virtude de a organização interdenominacional falar em alto e 

bom tom que as práticas devocionais voltadas ao santo da cidade eram 

inconcebíveis. Isso não foi dito aos romeiros diretamente, caso contrário seria 

visto como um ato de intolerância. No entanto, era essa a base do discurso 

camuflado e das atividades realizadas. Percebe-se que naquele momento o 

desinteresse era mais oportuno. Lembremos, contudo, que Bourdieu nos 

demonstrou que um ato desinteressado carrega no seu seio uma grande carga 

de interesse. 

A disputa é inegável, mas a Jocum inovou. Ouvi dizer em algum 

momento da minha vida que quando o inimigo é maior a maneira inteligente de 

se agir é esquecer as diferenças e unir forças. Assim é que a organização 

trabalhou no Juazeiro do Norte. 

 

Não tem disputa porque a gente quer trabalhar junto com a igreja, 
independente de qual seja ela e as igrejas têm apoiado nosso 
trabalho aqui no Juazeiro do Norte, todas as igrejas têm apoiado... A 
Mensagem de Fé que cedeu esse espaço pra gente, a Batista, 
Batista Nova Vida tem acompanhado a gente também. Então as 
igrejas todas têm apoiado nosso trabalho e têm nos apoiado. Eu sou 
da Cristã Presbiteriana. (Carolina, 28 anos. Entrevista realizada no 
Juazeiro do Norte, 30/10/2014). 

 

Mais uma vez, a Carolina nos é útil. A fala da jocumeira deixa bem claro 

que algumas igrejas evangélicas do Juazeiro do Norte uniram forças para lutar 

por um inimigo que era maior que todas as diferenças que essas igrejas com 

toda certeza possuem. Parto do argumento de que foi sem sombra de dúvida 

uma atitude inteligente. Seria mais fácil trabalhar juntos, pois haveria mais 



forças e principalmente mais ferramentas para pôr em prática o que se 

propuseram a fazer no município. 

Outro elemento também muito importante na fala da Carolina deve ser 

ressaltado. Ela fala de parceria, de apoio. Podemos problematizar mais uma 

vez a ideia de interdenominacional. Sim, todo e qualquer evangélico pode-se 

unir à obra da Jocum. Mas acredito que a parceria com as igrejas evangélicas 

também é considerada no momento de direcionar convertidos. Fica muito claro 

pra mim que estamos nos deparando com uma espécie de contrato. Algumas 

igrejas se disponibilizam a ajudar no trabalho, mas essas mesmas igrejas 

almejam convertidos e de certa forma numa linguagem mercadológica, a 

conversão de fiéis a determinadas igrejas passaria a ser o pagamento pela 

contribuição delas.  

Determinados autores como Guerra (2008) tratam o campo religioso a 

partir de uma linguagem mercadológica. O “mercado religioso” tem trazido em 

sua essência características extremamente comercializadas. O fiel passa a ser 

consumidor, as graças passam a ser percebidas como bens e a igreja como 

mercado. E assim vai se configurando um campo religioso totalmente 

modernizado e adequado a uma sociedade que tem avançado muito em 

tecnologia, consumo e individualismo. É o campo religioso se adequando a 

uma realidade que se apresenta cada vez mais fluida e liquida. (BAUMAN, 

2001). 

Não há como negar que os estudos acerca da religião têm crescido 

assustadoramente, pois ela está imersa na sociedade e não há como ignorar 

essa realidade. Entretanto, tomando como perspectiva um pensamento, 

sobretudo, fundamentado no senso comum alguns que compõem a célebre e 

renomada academia ainda persistem em depreciar estudos que abordam a 

religião. Atitude errônea no momento em que consideramos dentro da 

perspectiva de Geertz (1989) que a religião é um sistema cultural e como todo 

sistema cultural está internalizado na sociedade e produzindo efeitos sobre ela. 

Ao tempo em que o autor produz uma discussão referente à religião 

pensada como sistema cultural contribui ricamente para romper com estigmas 

que passam a convicção de que religião é assunto de crente e não pode ser 

discutida a nível científico. Geertz elabora uma análise da religião, ressaltando 

os significados embutidos nos símbolos, nesse caso particular, nos símbolos 



religiosos. Dentro do parâmetro proposto pelo autor, os significados são 

responsáveis pelo comportamento dos indivíduos; mais do que isso, os 

símbolos sagrados possuem a capacidade de formar um ethos. Esse ethos, por 

sua vez, gera a construção de valores, costumes, caráter de um povo. Para 

tanto, os símbolos sagrados conseguem motivar, modelar e aperfeiçoar os 

seres humanos. 

 A religião que tomo para a discussão do presente trabalho é portadora 

de um saber, traz consigo a capacidade de agir e motivar ações humanas. A 

religião atua como um modelo de conduta. A partir disso, é digno de nota que o 

estudo dela deve ser percebido como um avanço nas pesquisas científicas a 

respeito da compreensão humana sobre a religião e do quão é relevante para o 

universo de pesquisas científicas. 

 Como Geertz atentou, ela atua como um modelo de conduta para os 

seres humanos. Vale registrar que esse modelo não opera apenas nos que 

professam a crença numa divindade, mas também para aqueles que negam 

essa crença ou simplesmente ignoram a existência dela. A igreja católica, por 

exemplo, por tempo significativo foi detentora de um poder que propiciava que 

a instituição religiosa produzisse regras e mais do que isso fizesse com que as 

pessoas as seguissem.  

 Na contemporaneidade, verificamos que a religião continua sendo 

detentora de um grande poder simbólico. O que podemos destacar, contudo, 

diz respeito ao fato de a igreja católica ter perdido o poder de ser a única 

denominação religiosa com amplos e exclusivos poderes. A diversidade 

religiosa tem feito com que o catolicismo divida com outros segmentos 

religiosos a responsabilidade de orientar e motivar condutas. 

 Há quem acredite, contudo, que a religião tem perdido ampla influência 

sobre as pessoas, fato de que divirjo radicalmente. O que tem se efetivado é o 

que Bitun (2007) denominou de “baixa lealdade institucional”. A Jocum de certa 

forma pode ser um exemplo para entender isso. Uma organização 

interdenominacional que, apesar de todas as suas limitações que devemos pôr 

em pauta, tem como um de seus atributos certa valorização do todo em 

detrimento da instituição em si. Não trabalha em prol de uma única 

denominação, mas de uma diversidade de igrejas evangélicas.  



Numa época em que a igreja católica vem perdendo seu monopólio 

passa a ser apenas uma entre muitas religiões com a capacidade de moldar 

comportamentos e introduzir visão de mundo. As mudanças advindas do seio 

da religião vêm trazendo a tona uma pluralidade religiosa, acompanhada de 

novas maneiras de se perceber um religioso, fora da perspectiva católica. Na 

contemporaneidade observamos um cenário religioso que vem sendo 

encaminhado para um campo tensionado. 

 

Não sei se tem medo de perder essas pessoas pra nós porque a 
maioria das pessoas que nós conversamos são nem daqui da cidade 
de Juazeiro, a maioria das pessoas são do Piauí, Alagoas, 
Pernambuco, vários outros estados, eu acho que onde tem menos 
pessoas é as pessoas daqui do Ceará. E assim, de catorze anos pra 
cá de dezessete anos pra cá na verdade a romaria tem mudado 
muito, isso é notório, todo mundo vê isso e principalmente nos cinco 
últimos anos tem diminuído muito o número de pessoas pra vim até 
aqui ao Juazeiro. E assim não sei se eles têm medo de perder, não 
sei se eles tem medo, qual é o medo na verdade, que acabe a 
romaria, mas o nosso propósito é falar o que a bíblia nos ensina, é 
falar a verdade e às vezes vai doer pra alguns, às vezes vai ser 
confortável pra outros, mas nós não podemos deixar de falar, a 
verdade mesmo tem que ser dita. (Roberto, 25 anos. Entrevista 
realizada no Juazeiro do Norte, 29/10/2014).  

 

 Nesse trecho consigo analisar que a organização internacional aparenta 

ver sucesso na sua obra. Na visão de Roberto a romaria tem diminuído o que 

implica dizer que o número de romeiros tem abrandado. Além disso, passo a 

interpretar que o alvo dos jocumeiros de fato não são os moradores do 

município, mas notadamente, os romeiros. Romeiros que vêm de toda parte do 

Brasil. Esse público exclusivo entendendo e apreendendo a mensagem 

deixada pela Jocum passa a ser mais gratificante para o grupo, pois quem 

possibilita o sucesso da romaria, não são os devotos da região, mas, 

principalmente, os que estão fora dela. 

 O jocumeiro relata não saber informar se a cúpula da igreja católica da 

localidade teria medo de perder seu rebanho. Confesso que para mim essa não 

seria uma indagação difícil de compreender. É muito óbvia a existência dessa 

apreensão, desse receio. É justamente todo esse complexo de ações, 

permissões, negações que produziria e intensificaria a tensão que se fez 

presente nesse movimento.  



É nesse contexto que Juazeiro passa a vivenciar uma mistura de 

crenças e credos. “No fundo são misturas. Misturam-se as almas nas coisas; 

misturam-se as coisas nas almas. Misturam-se as vidas, e é assim que as 

pessoas e as coisas se misturam, saem cada qual da sua esfera e se 

misturam: o que é precisamente o contrato e a troca”. (MAUSS apud PEREZ, 

2000, p.01). 

Essa mistura que se observa no ritual da romaria reflete uma série de 

práticas. Dentre elas, a oferta de bens religiosos e o despertar de uma 

diversidade de crenças e práticas religiosas. Analisa-se que a específica 

romaria, que tomei como estudo, agrega uma diversidade de significados. Ela 

não deve ser compreendida apenas através de um ritual que atrai milhares de 

romeiros, de pessoas que professam uma fé católica. Ela também atrai aquelas 

pessoas que negam essa fé e que condenam a devoção aos santos, nesse 

caso, ao Padre Cícero. 

A romaria pode também ser compreendida como um momento de 

contestação, isto é, torna-se também uma ocasião em que grupos de outras 

religiões decidem atuar de maneira bastante peculiar. No caso da Jocum, com 

distribuição de água, com teatro, música, brincadeiras com crianças. Atos que 

nada mais são que ações proselitistas que têm uma finalidade em si. Como 

Weber (1999) atenta, as ações dos agentes sociais possuem uma finalidade. 

Nesse caso, a Jocum agindo a partir de jocumeiros e de voluntários em 

Juazeiro do Norte e especificamente em um momento crucial como a romaria, 

possui a finalidade de difundir a sua fé e introduzir no município a ideia de que 

Juazeiro deve ser pensado por outro viés de evangelização. 

Como já foi dito em outra ocasião, a organização atua em outros lugares 

e também em diferentes circunstâncias, mas produzir atividades como as 

realizadas pelo grupo numa cidade que é vista como a “Nova Jerusalém”, 

devido, sobretudo, à figura de um padre que passou a ser o santo popular da 

cidade, é de uma peculiaridade muito grande. Utilizando-me novamente da 

ideia de Bourdieu, o campo religioso não tem nada de harmônico e passivo, 

muito pelo contrário, é um campo como todo outro, ou seja, de tensões e 

contestações. No entanto, a Igreja Católica, dentro de um espaço juazeirense, 

é portadora de um capital religioso (BOURDIEU, 1999) que torna a atuação de 

outros grupos mais limitada. 



Esse capital religioso proporciona aos fiéis a criação de um habitus 

religioso e esse habitus no momento de romaria se torna mais evidente. É 

nesse momento que ele é vivido e compartilhado por uma grande quantidade 

de romeiros, o que dificulta as atividades proselitistas da Jocum. Esse capital, 

que não é sustentado apenas por uma força material, mas em grande parte por 

uma força mais poderosa do que esta - refiro-me à simbólica -, é agenciado 

dentro da perspectiva de Bourdieu pelos especialistas, posteriormente 

reproduzido e, principalmente, legitimado pelos leigos. 

A partir do que foi dito, surge um questionamento apropositado: estaria a 

Jocum sendo falha na escolha por atuar dentro de uma romaria? Acredito que 

não. É óbvio que a organização interdenominacional tem consciência do 

contexto em que está inserida e é justamente por ter essa consciência que o 

grupo acredita na eficácia da sua atuação. Quando decide realizar atividades 

em cidades que festejam intensamente o carnaval, como Salvador e Recife, 

por exemplo, age estrategicamente. O grupo sabe que dentro daquele contexto 

pode levar a sua mensagem a uma quantidade maior de pessoas; mais do que 

isso, sabe que ali estão presentes as pessoas que o grupo acredita 

necessitarem da salvação e para isso se faz necessária uma mudança de 

valores. 

No Carnaval é loucura, trio elétrico, é bebida, é droga, é prostituição, 
é tudo assim a olho nu. As pessoas fazendo sexo na sua frente, é 
doideira mesmo, é coisa louca e muitos não ouvem muito por conta 
que tá sob o efeito do álcool, sob o efeito da droga, não ouvem muito 
a palavra, mas muitas pessoas já mudaram de vida através de um 
carnaval (Roberto, 25 anos. Entrevista realizada no Juazeiro do 
Norte, 30/10/2014). 

 

Os elementos que normalmente são partilhados no carnaval por uma 

quantidade infinita de pessoas, como atentou o rapaz são: bebida alcoólica, 

cigarro, drogas, prostituição. E é justamente isso que a Jocum almeja combater 

e é exatamente contra isso que ela luta. Sendo assim, não haveria um 

momento melhor de atuação que o carnaval, onde todos esses elementos e 

práticas se fazem presentes. 

Dentro da perspectiva religiosa, é justamente em um ritual como a 

romaria que estão presentes práticas consideradas pela Jocum como idólatras. 

Todo e qualquer evangélico combate práticas devotadas aos santos. 



Consideram-nas ações voltadas para a idolatria. O que as pessoas vão fazer 

em uma romaria? Parto do princípio de que uma série de coisas, desde a 

profana a sagrada (DURKHEIM, 2000). O que as motiva a ir a uma romaria, na 

maioria das vezes, direta ou indiretamente, está ligado a uma questão de 

devoção a um santo, nesse caso, ao Padre Cícero.  

Apesar das dificuldades e das limitações que a organização encontrou 

no momento de evangelizar pessoas na romaria de finados de Juazeiro do 

Norte, não haveria um momento mais propício para o que ela se propõe 

realizar. Ganhar almas para Jesus, que implica dizer converter católicos e 

romeiros ao universo evangélico e fazê-los abandonar práticas já mencionadas. 

 Podemos analisar com isso, que a estratégia da Jocum em atuar em um 

ambiente propício a sua negação foi um ato bastante argucioso. Devemos 

considerar também que, no espaço da romaria, existe uma série de práticas 

que extrapola a lógica do sagrado. É também uma festa, onde há muito que se 

ver o que se provar e experimentar. E é dentro dessa mistura que o grupo 

encontra espaço e visibilidade. 

 

Vale dizer que vivemos na religiosidade contemporânea, um duplo 
processo: de um lado, o esvaziamento das religiões tradicionais; de 
outro, a explosão de uma religiosidade sincrética e nômade, que 
aponta para uma recomposição/renovação da sensibilidade religiosa, 
da experiência do sagrado e do divino. Tal sensibilidade não mais 
aparece sob formatos institucionais rígidos, isto é, como grandes 
sistemas religiosos, nos quais o sobrenatural e o transcendente 
davam significado e sentido à existência e a adesão exigia 
exclusividade e ortodoxia no exercício das crenças e das práticas, 
mas numa plêiade de pequenos agrupamentos, sem contornos fixos 
e rígidos, entre os quais podemos transitar, sem que isso implique 
contradição, uma vez que não é mais questão de adesão, mas de 
participação soft, ou seja, a curto prazo e à moda de um  self-service 
religioso, o que evidencia a  recusa de uma única via de  salvação e a 
busca da felicidade intramundana, aqui e  agora. (PEREZ, 2000, p. 
24). 

 

 A observação da autora é interessante por vários motivos, mas é 

exatamente no momento em que trata da experiência religiosa como “self-

service religioso” que traz uma série de questões pertinentes. Se 

considerarmos, por sua vez, que o ritual da romaria pode ser pensado como 

um self-service religioso é nesse local que temos uma quantidade grande de 



bens religiosos sendo ofertados, mas não apenas religiosos como também 

aqueles que excedem a lógica do sagrado e são vistos como profanos.  

Ao mesmo tempo que a Jocum produz espetáculos, grupos ligados à 

igreja católica legitimam práticas que tendem a exaltar o Padre Cícero. 

Observamos também a presença de elementos profanos, como músicas e 

vendas de bebidas alcoólicas. Assim, percebemos a existência de um cardápio 

extremamente plural. Além disso, temos romeiros que não apenas visualizam 

esse cardápio, mas simultaneamente fazem uso dele, como, por exemplo, 

assistindo a espetáculos da organização, tomando água servida pelo grupo e 

ouvindo sua mensagem religiosa. 

No momento em que entendemos que romaria estaria para além de uma 

festa de devotos pedindo e agradecendo graças, que também pode ser 

experimentada como turismo, lazer e muito mais do que isso conseguimos 

compreender como a Jocum encontrou seu espaço numa festa dita católica. O 

grupo não pregou diretamente o evangelho, não fez sermões, não orou em 

línguas. Inteligente e estrategicamente atraiu o público desejado com atrações 

de lazer, de entretenimento; e nos bastidores, bem camuflado é que deixou o 

seu maior recado. Esse foi o diferencial da sua atuação, o que possibilitou a 

sua sobrevivência no momento. 

 

Então aqui a gente tem servido as pessoas, servindo água, falando 
mesmo de uma forma indireta já que não pode ser tão bem claro, 
assim de Jesus, falando do amor de Deus através do serviço, através 
da ação social. A gente sobe sempre no horto que é onde fica a 
estátua onde a maioria dos romeiros eles vão pagar as promessas, 
diretamente lá com o padre, sobem de joelho, eles levam assim parte 
do corpo simbolizado em madeira, em objetos que é a parte que eles 
receberam o milagre, então a gente sempre vai nessas salas, vai 
interceder por essas pessoas. Quando dá a gente conversa mesmo 
com algumas pessoas sobre isso pra que ela entenda que esse 
milagre foi alcançado por misericórdia de Deus. Então a gente fala de 
uma forma indireta para que eles acreditem que Deus é que é o único 
salvador e que o padre ele foi um irmão nosso foi uma pessoa, fez 
um bem aqui na terra, como Deus Ele ordenou, faça o bem, né? 
(Samara, 27 anos. Entrevista realizada no Juazeiro do Norte, 
01/11/2014). 

  

 As romarias de Juazeiro do Norte agregam uma diversidade de práticas, 

de elementos e principalmente de significados. Juazeiro passa a ser um palco 

de interesse acadêmico e de ricas análises sociológicas nesse sentido, no 

momento em que evangélicos e católicos atuam com práticas distintas, mas 



com a mesma finalidade: evangelizar. O romeiro, por exemplo, não pode ser 

caracterizado como sendo um único tipo, é necessário ponderar as várias 

maneiras de ser e de se identificar como tal. Dessa forma, o romeiro que busca 

e vive a religiosidade a partir da prática da devoção ao Padre Cícero pode ser 

também aquele que busca entretenimento nas atividades da Jocum, dentre 

outras coisas. 

As procissões e as festas religiosas, formas de espetáculo por 
excelência, representam uma maneira particular e singular de viver a 
sociedade e de perceber o mundo, uma vez que são os momentos 
em que as máscaras e a teatralidade dos papéis sociais adquirem 
uma outra dimensão, a do movimento, da alegria e, sobretudo, da 
mistura dos códigos e das pessoas, criando um mundo virtual, onde o 
gosto suntuoso e o consumo agonístico, próprios ao dom e à troca 
generalizada, são palavras de ordem (PEREZ, 2000, p. 14). 

 
 

 Do ponto de vista da autora, as festas religiosas são um espetáculo que 

apresentam características específicas. Acredito serem muito interessantes 

essas observações porque, de certa forma, rompem com a ideia de considerar 

as festas religiosas, nesse caso, as romarias, como algo estritamente sagrado, 

onde apenas a devoção e as práticas devocionais se fazem presentes. A 

romaria é também uma festa e como toda festa rompe com aquilo que se vive 

no cotidiano e agrega uma série de elementos, e um elemento de destaque, 

sem dúvida alguma, é a Jocum, que podemos enquadrar como sendo o grupo 

que foi à festa sem ser convidado. 

 Juazeiro do Norte, em épocas de romaria, está para nos mostrar 

exatamente isso. Na cidade ocorre a difusão, a propagação de discursos e 

práticas religiosas, mas também essas práticas se misturam a outros códigos.  

 

Além das motivações virtualmente religiosas havia uma curiosidade 
de conhecer novos lugares e experimentar coisas novas. Poucas 
pessoas viajavam para além dos limites do lugar onde nasceram e 
uma peregrinação consistia numa oportunidade de conhecer novos 
horizontes. Embora frequentemente se convertessem em 
deslocamentos perigosos, desconfortáveis e enfadonhos, as viagens 
davam aos seus participantes a oportunidade de encontrar pessoas 
diferentes e experenciar convivências em que todos eram estranhos 
(CORDEIRO, 2010, p. 70). 

  
 

 A reflexão de Cordeiro me ajuda a pensar e problematizar a 

configuração que Juazeiro assume em momentos como o mencionado. É 

possível questionar por que pessoas que vão à romaria realizada em devoção 



a um santo se deixam embelezar pelo que é visto e vivenciado em termos de 

práticas. Parto do argumento de que a romaria é um momento de 

peregrinação, de devoção, mas é também a oportunidade que muitas pessoas 

têm de ver, em um único espaço, grupos católicos, evangélicos, bares, 

pessoas dançando e cantando ao som de músicas que não possuem nenhuma 

ligação com o sagrado, ou seja, uma grande mistura que possibilita fugir do 

cotidiano e viver um pouco de tudo. 

 Juazeiro do Norte pode, sim, ser visto como terra do Padre Cícero. Em 

nenhum momento neguei esse fato, mas é também um lugar onde evangélicos 

questionam a rotulação que a cidade ganhou. Devido a isso, penso que 

analisar a atuação da Jocum é uma excelente oportunidade de deslumbrar tais 

questões, por ela desvelar aquilo que está coberto, ou seja, a diversidade de 

práticas. 

Nesse sentido, não se pode deixar de analisar a religiosidade brasileira 

tomando como ponto de partida um universo religioso, pautado pela pluralidade 

e dinâmica que confere à religiosidade um status mercadológico (GUERRA, 

2008). 

 STEIL (2010) defende a ideia de que a dinâmica religiosa é fruto do 

processo de modernização. O mercado religioso, designação que ainda causa 

um pouco de desconforto, mas que tem sido bastante utilizada vem se 

transformando e se adaptando a uma sociedade moderna e individualista. Um 

elemento bastante interessante dentro da perspectiva de Steil faz referência à 

tolerância religiosa, como um mecanismo que tem facilitado as mudanças 

nesse cenário. 

 A diversidade religiosa atingiu até mesmo a igreja católica. No seio dessa 

denominação percebem-se as influências dessas transformações. Hoje se fala 

com muita segurança sobre os variados tipos de ser católico, por exemplo, o 

praticante, o não praticante, o que acredita em santo, aquele que não tem tanta 

devoção.  

Contudo, devo esclarecer que, a partir da perspectiva do autor, também 

considero que as transformações no seio do universo religioso podem ter sido 

facilitadas graças a certa tolerância religiosa. Entretanto, é uma tolerância que 

ainda não pode ser vista e analisada de uma maneira tão harmoniosa. Afinal de 

contas, no momento em que necessitamos tolerar algo, isso não implica dizer 



que corroboramos tal prática ou mesmo que a respeitamos por completo. Muito 

pelo contrário. Aquilo que é tolerado é também algo que é tomado como 

sacrifício, algo que é suportado por não haver outra saída. À luz dessa 

reflexão, destaco aqui que o desrespeito a muitos sistemas de crenças ainda é 

algo muito observado na contemporaneidade. 

No momento, por exemplo, em que o padre da igreja dos Franciscanos 

em Juazeiro do Norte proíbe a atuação da Jocum na praça próxima à igreja, 

percebemos como essa tolerância religiosa ainda é muito fragilizada. As igrejas 

continuam em disputas, continuam com práticas desrespeitosas. O que pode 

ser destacado é o surgimento de igrejas e grupos religiosos que não aceitam 

mais essa posição subalterna e trabalham na construção de maiores direitos e 

maior visibilidade. 

Apesar disso, não há como negar as mudanças que vêm ocorrendo. No 

momento em que a igreja católica perde sua centralidade, sobretudo, pela 

perda de fiéis, também deixa de ser a única religião que interessa aos 

pesquisadores. A partir disso, cresce o interesse de estudiosos do fenômeno 

por outras religiões, como por exemplo, pelo universo evangélico. Dentro de 

um quadro tomado pela pluralidade e também pela competição, temos a 

Jocum.  Nesse caso, não estamos falando de uma igreja, mas da união de 

muitas que produzem um forte grupo proselitista. 

 Diante disso, o que observamos é que a atuação da Jocum no Brasil é 

uma grande estratégia que visa não apenas a ganhar pessoas para Deus, 

pressuposto embutido no seu discurso, mas principalmente a fazer com que a 

igreja católica perca seus fiéis. A proporção que as pessoas vão deixando 

crenças e costumes advindos do catolicismo e se deixam seduzir pelo discurso 

evangélico que está fundamentado, sobretudo, em valores cristãos, o cenário 

religioso vai ganhando outra configuração. 

Dentro dessa nova configuração que vem assumindo a esfera religiosa, 

não podemos deixar de fazer referência ao sincretismo. SANCHIS (2010) parte 

do princípio de que dois elementos essenciais têm contribuído para as 

transformações ocorridas no campo religioso, que são: estatístico e político. No 

que diz respeito à questão política, os evangélicos têm ganho espaço no 

legislativo. Eles representam força e poder nas decisões. O fato é que os 

evangélicos têm conseguido cada vez mais espaço. Isso se deve, em parte, às 



estratégias de inserção nos meios de comunicação (programas de TV, rádio e 

até compra de emissoras, como é o caso da Igreja Universal).  

A Jocum não diz respeito a uma igreja. Contudo, é uma organização 

religiosa que está inserida num campo religioso (BOURDIEU, 1999) e como 

todo campo possui uma estrutura. No texto “Gênese e estrutura do campo 

religioso”, Bourdieu procura apresentar de forma mais ordenada sua teoria dos 

campos. Percebe-se que o interesse do autor é a análise da estrutura da 

mensagem religiosa, no que diz respeito às funções sociológicas. Dessa forma, 

um ponto que considero extremamente interessante na análise de Pierre 

Bourdieu, é justamente o momento em que ele elenca a capacidade que a 

mensagem religiosa possui de atender a uma demanda específica, não só 

religiosa, mas também ideológica.  

 

Se a religião cumpre funções sociais, tornando-se, portanto, passível 
de análise sociológica, tal se deve ao fato de que os leigos não 
esperam da religião apenas justificações de existir capazes de livrá-
los da angústia existencial da contingência e da solidão, da miséria 
biológica, da doença, do sofrimento ou da morte. Contam com ela 
para que lhes forneça justificações de existir em uma posição social 
determinada, em suma, de existir como de fato existem, ou seja, com 
todas as propriedades que lhes são socialmente inerentes. 
(BOURDIEU, 1999, p. 56) 
 
 

À luz das reflexões de Bourdieu, o sucesso da profecia ou da mensagem 

religiosa não depende somente da produção, mas principalmente da recepção. 

O significado do discurso religioso deve ser revelado em relação à posição e às 

estratégias dos seus produtores. Outra questão de suma importância proposta 

por Bourdieu faz referência às relações entre o campo religioso e o campo do 

poder. De início, ele reconstrói o “espaço social”, entendido enquanto espaço 

em que os agentes são definidos pelas suas posições referentes a ele. 

Em se tratando do campo religioso, tal procedimento explicaria qual 

seria a posição assumida pela religião nesse campo de poder. E essa posição 

assume um papel preponderante, no qual o religioso, aplicado de forma 

“correta” em um grupo específico, traz certo sucesso, tanto para os seus 

produtores, como também para os específicos receptores. 

Tomando com o base a ideia de campo religioso, devemos atentar 

também para analisar a atuação da Jocum dentro de um espaço físico, mas 

também extremamente simbólico, fato que torna a atuação do grupo ainda 



mais delicada. Juazeiro do Norte é um município conhecido e reconhecido, 

sobretudo, pela figura do Padre Cícero. Entretanto, no momento em que a 

organização decide realizar ações proselitistas na cidade, de certa forma 

parece invadir um lugar que já tem dono ou que teve sua memória construída a 

partir dessa perspectiva, fato que tenciona mais ainda as relações entre os 

segmentos. 

Vejo que a atuação da Jocum, especificamente na maior romaria da 

cidade, tem um significado muito grande. Ela veio dar voz aos silenciados. 

Refiro-me aos silenciados, considerando que os evangélicos dentro de um 

contexto predominantemente católico, são vistos como um grupo inferior. 

Valho-me da também da perspectiva de Norbert Elias, quando evidencia a 

relação dos estabelecidos e os outdisers 

 

[...] Quando um grupo deixa de estar em condição de monopólio das 
principais fontes de poder existentes numa sociedade e de excluir da 
participação nessas fontes outros grupos interdependentes [...] Tão 
logo diminuem as disparidades de força ou, em outras palavras, a 
desigualdade do equilíbrio de poder, os antigos grupos outsiders, por 
sua vez, tendem a retaliar. (ELIAS, 2000, P. 24). 
 

 O que é digno de nota é justamente o que é colocado nessa passagem 

pelo autor. No caso de Juazeiro, o que podemos perceber é um tensionamento 

bastante visível entre os de fora e os de dentro. Mas nesse caso, os outsiders 

que são os evangélicos, caracterizados nesse caso pela Jocum, atuam 

justamente na tentativa de sair dessa condição de silenciados. O que se 

observa é que os evangélicos, definidos nesse caso, como os outsiders, 

entram num espaço predominante católico, ou seja, com uma memória católica 

muito enraizada.  

 Isso implica dizer que a Jocum está inserida dentro de um contexto no 

qual predomina uma cultura extremamente católica e que está enraizada numa 

forte devoção ao “Padim Ciço”, ou seja, na localidade se vê internalizada e 

naturalizada uma “memória católica”. “O problema de toda memória oficial é o 

de sua credibilidade, de sua aceitação e também de sua organização.” 

(POLLAK, 1992, p. 09) 

 Para o autor, o sucesso da memória oficial estaria exatamente na sua 

aceitação. Levando em consideração que não é a população que cria uma 



memória, mas essa memória que é criada, recriada e reinventada, se dá 

graças a um pequeno grupo que possui influência suficiente para dizer o que 

deve ser revelado e o que deve ser guardado, silenciado. Assim, o restante da 

população fica apenas com a tarefa de tornar legítimo aquilo que foi colocado.  

Essa legitimação ocorre no momento em que aceitamos um dado como fato 

consumado. 

 Sendo assim, não apenas em Juazeiro, mas no Brasil como um todo, o 

que se vê é uma cultura extremamente católica; e a particularidade de Juazeiro 

do Norte se dá pelo fato de que os evangélicos, a partir do momento em que 

crescem e consequentemente ganham visibilidade, vão incomodando. Esse 

incômodo se dá no momento em que Juazeiro do Norte, apesar de possuir 

essa forte base católica, vê na localidade um crescimento significativo de 

evangélicos e uma visibilidade da atuação de jocumeiros e voluntários.  

Não estou afirmando com isso que esse segmento religioso, a partir da 

atuação proselitista, irá se tornar maioria dentro do município, pois isso já seria 

um dado sem fundamento, quase que uma previsão, o que não é do meu 

ofício. Estou apenas afirmando que a visibilidade desfrutada pelos evangélicos 

na localidade tem assustado, tem incomodado e principalmente amedrontado a 

ordem reinante. “Uma vez rompido o tabu, uma vez que as memórias 

subterrâneas conseguem invadir o espaço público, reinvindicações múltiplas e 

dificilmente previsíveis se acoplam a essa disputa da memória, no caso, as 

reinvindicações das diferentes nacionalidades.” (POLLAK, 1992, p. 5).  

 No caso de Juazeiro do Norte, o que estamos vendo é justamente o 

despertar de uma memória, como bem colocada pelo autor, “subterrânea”. 

Percebe-se, na localidade, uma memória oficial, que o é exatamente por ser 

legitimada e aceita pela grande maioria. Entretanto, essa memória não contava 

era com o despertar da subterrânea, daquela que deveria ficar silenciada, sem 

abalar as estruturas tão firmadas. Esta não apenas acorda como ameaça, 

exige espaço. Aquela que deveria ficar escondida quer se mostrar, quer ter um 

lugar de fala.  

Muito, muito, muito impacto mesmo. É como eu falei anteriormente 
essa pessoa que veio e falou isso pra mim, entregou, acabou 
entregando a sua vida a Jesus. Nós estávamos na praça do 
Memorial, foi feito todo esse trabalho de teatro de dança e no final 
nós trouxemos uma palavra de conforto pra aquelas pessoas, 
aquelas pessoas vieram a frente entregaram a sua vida. E eu vejo 



assim o povo Nordestino, é um povo muito sedento por Deus, é um 
povo que tem fé, tem fé de verdade. Eu costumo até falar que se 
muitos crentes tivesse a fé que o romeiro tem o mundo era outro, 
porque você sai da sua cidade num pau de arara pra pagar uma 
promessa pra seja lá fazer o que fazia é muita fé, é muita fé mesmo. 
Nós temos muito a aprender com esses romeiros, com essas 
pessoas. (Roberto, 25 anos. Entrevista realizada no Juazeiro do 
Norte, 30/10/2014). 

 

 Como destacado na fala do jocumeiro o trabalho que realizam de algum 

modo aparenta ter um retorno. Talvez fosse esse feito que produzisse a 

insistência da base sertão localizada na cidade do Crato-CE de atuarem em 

todas as romarias do município. Os envolvidos na trama parecem ter a certeza 

de que podem de alguma forma colaborar com a ideia de pensar o lugarejo 

como um espaço permeado por outros sistemas de crenças. 

Saliento que a atuação da Jocum possui um importante significado para 

analisar o fenômeno religioso juazeirese. Os jocumeiros que fazem parte de 

uma memória subterrânea almejam ser ouvidos, mais do que isso: desejam um 

espaço no terreno religioso juazeirense. Agem na tentativa de instaurar em 

Juazeiro do Norte a certeza de que o município não é terra do Padre Cícero e 

não deve se constituir a partir de práticas devotadas a ele. 

 Acredito novamente ser necessário fazer uma ressalva. Tomo como foco 

de análise, para pensar o contexto religioso juazeirense, a atuação da Jocum 

na Romaria de Finados de 2014. Atento para o fato de que a minha análise 

consiste em compreender as estratégias e as atividades que foram efetivadas 

pelo grupo. Em nenhum momento me propus investigar como a igreja católica 

assimila tais práticas; contudo, não nego que são questões instigantes que 

podem ser foco de futuros trabalhos. 

 Penso, contudo, que a singularidade do meu trabalho consiste, 

sobretudo, numa visão mais apurada da religiosidade da cidade de Juazeiro do 

Norte. Sem pôr como problemática central o Padre Cícero e as romarias. É 

evidente que durante todo o texto fiz menção a esses elementos, pois estão 

eles na história do lugar, mas os utilizei como pano de fundo. Vejo uma grande 

necessidade de estudar a religiosidade local para além de tudo que já existe 

escrito, que em grande maioria se restringe ao santo popular, às romarias e às 

menções feitas a Beata Maria de Araújo.  

 



Os romeiros eles têm uma fé muito grande, têm uma fé muito forte, 
né? Só que direcionado a, a gente acredita que direcionado a um 
Deus errado, né? O Deus verdadeiro mesmo seria o Deus que tá no 
céu e a nossa intenção alcançar os romeiros é fazer eles entenderem 
isso que a fé deles é uma fé direcionada a um Deus errado. (Carolina, 
28 anos. Entrevista realizada no Juazeiro do Norte, 29/10/2014). 

 

 Encerro o capítulo chamando a atenção para o trecho da entrevista que 

foi concedida por Carolina. Em algumas ocasiões, caracterizando aqui o 

momento em que o coordenador da Jocum Sertão me concedeu alguns 

minutos de fala. Ele usou um discurso de negação de tudo o que eu como 

pesquisadora passava a observar naquele evento. Segundo ele não estavam 

ali almejando visibilidade ou tentando converter pessoas. Entretanto, tudo o 

que vi, ouvi e vivenciei demostram o contrário, assim como também a fala 

dessa missionária. 

 Compreendo perfeitamente o posicionamento do coordenador. O lugar 

de fala dele só possibilitava manifestar o que ele proferiu. A análise de discurso 

e a antropologia proposta por Geertz estariam justamente consistindo num 

esforço por parte do pesquisador de entender a interpretação que lhe é dada 

pelo nativo. Analisar não consiste em descrever o que foi ouvido, não é 

fundamentada apenas nas interpretações do pesquisador, nos pré-

julgamentos, mas, sobretudo, em ter a clareza de interpretar considerando as 

interpretações nativas, pois são elas sem sombra de dúvida a riqueza da 

análise. 

 Esse feito não resulta num trabalho de reprodução, mas é embasado na 

profundidade de conseguir compreender situações, fatos a partir da 

compreensão do outro. Isso também possui uma estreita relação com o 

respeito que o pesquisador deve ter com aquilo que ouve e que observa. Neste 

capítulo e em nenhuma parte do texto me propus a fazer julgamentos, a 

distorcer fatos, criar histórias. Meu esforço se fundou na tentativa de colocar 

em prática tudo o que aprendi na minha trajetória acadêmica. Pus em pauta 

muito mais do que teorias, estratégias de aproximação, adaptação e análises. 

Aprendi que um bom trabalho consiste no respeito e na lealdade daquele que 

tirou a roupa para que o pesquisador pudesse enxergar melhor.  

 Diante de tudo o que foi exposto penso que a grande tarefa da 

etnografia é entender o nativo, ser entendido por ele e passar ambos os 



entendimentos para o leitor. “A persistência até hoje do caráter poético dos 

títulos de artigos (ou monografias) talvez indique o desejo de chamar a 

atenção, não para aquela contribuição que seja reconhecida como científica, 

mas, sim, para a complexidade da tarefa que é comunicar.” (PEIRANO, 2013, 

pág.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Uma pesquisa que se propõe analisar um determinado grupo religioso 

passa a ser uma tentativa de compreensão da fé do outro. Afinal, não é 

possível ocultar que as ações executadas pelos membros e voluntários dos 

Jovens Com Uma Missão têm uma motivação religiosa (WEBER, ANO). Essa 

motivação por sua vez se desdobra em ações que tendem a contemplar um 

cenário muito mais amplo do que o estritamente religioso. E é dentro desse 

parâmetro que o trabalho se constitui como um esforço científico.  

  São aqui consideradas as ações de grupos religiosos como ações com 

um propósito e mais do que isso com finalidades que extrapolam a pura lógica 

do sagrado. É evidente que a motivação está muito bem colocada; no entanto, 

adentrar esse oceano de acontecimentos possibilita ao pesquisador enxergar o 

que de mais profundo há dentro de todas as relações sociais que engendram 

esse panorama.  

 Um exaustivo e prazeroso trabalho de campo possibilitou que a minha 

pesquisa se construísse a partir do micro ao macro. Expresso dessa forma por 

perceber que tudo o que registrei durante o meu trabalho de campo foi 

extremamente necessário. A minha conversa no chão de uma praça e o 

encontro mais formalizado com o coordenador da Jocum Sertão me trouxeram 

grandes contribuições para o desenvolvimento de um trabalho que não exigia 

apenas um esforço intelectual, mas também físico. 

 A pesquisa que tem uma forte base etnográfica exigiu muito mais do que 

um profundo conhecimento de autores, uma ampla gama de leituras sobre a 

história local. É evidente que esses quesitos foram contemplados, no momento 

em que tomo como base a história oficial de Juazeiro do Norte para 

desenvolver o trabalho. Entretanto, mais do que isso era exigido de mim. Tinha 

por obrigação ouvir, andar, cantar, dançar e facilitar um entrosamento com 

pessoas que eram totalmente estranhas a mim. Eis um grande desafio. 

 Um desafio que a princípio passava a ser assustador, mas que aos 

poucos foi tendo um sabor doce, agradável e satisfatório. É assim que se 

constrói uma pesquisa que tem base na observação participante: provando do 

amargo e do doce, do fácil e do difícil, do sorriso e da expressão tristonha. 

Agora que escrevo as últimas páginas de um trabalho tão extenso a emoção 



vem me visitar. Vem dizer que foram imprescindíveis todos esses sentimentos, 

essas emoções, para que hoje estivesse sentada na frente de um computador 

finalizando todos os registros que foram elencados no presente trabalho.   

 Diante disso, tomo como nota que aprendi muito durante os dias em que 

estive com a Jocum. Compreendi que um grupo religioso traz no seu ideal 

expectativas que vão muito mais além das esperadas por ele e por quem o 

observa. Aprendi que todas as ações realizadas por esses jovens tinham uma 

finalidade bem definida. Mais do que isso pude analisar que os Jovens Com 

Uma Missão não buscavam apenas missionários que seguissem com as obras 

do grupo, muito menos apenas convertidos dentro das igrejas evangélicas 

aliadas à organização em Juazeiro do Norte. Desejava, sobretudo, o 

enfraquecimento do catolicismo local, o abatimento de um padre que ainda 

permanece com uma memória fortalecida. 

 Pois, se assim não fosse, não reuniria uma quantidade expressiva de 

jocumeiros e voluntários na maior romaria da cidade. O recado que almejavam 

deixar era justamente para aqueles que pedem e agradecem graças ao Padre 

Cícero. Afinal de contas, são os romeiros, os devotos que de certa forma dão 

sustento ao principal evento de Juazeiro do Norte, ou seja, as romarias. 

 Contudo, faz-se necessário o combate ao grupo que de maneira 

camuflada carrega a pretensão de enfraquecer o que sustenta a economia, o 

turismo e principalmente a fé daquele povo. Matar a romaria, metaforicamente 

falando, seria uma espécie de assassinato da história local, história que 

sustenta em todos os sentidos a cidade do “Padim Ciço”. 

 Nesse sentido, argumento por sua vez que o “terreno vigilante” será ainda 

por muito tempo um local favorável para a atuação da Jocum. Exatamente por 

se encontrar nesse terreno uma figura ou um papel que o grupo almeja borrar, 

desconstruir. É importante ressaltar que em nenhum momento os jocumeiros e 

voluntários atuaram com discurso agressivo ou combatente no sentido de 

afrontamento. Mas era justamente na sua sutileza que o grupo ganhava força. 

Era dessa maneira que deveriam se comportar, pois disso dependia sua 

permanência na romaria. 

 Em algum momento do texto argumento que a Jocum era o primo não 

convidado para a festa, mas que insistiu em estar presente em um momento 

em que não desejavam sua presença. E mais do que isso agiu na tentativa de 



ser a estrela principal da festa, no momento em que tentava retirar os holofotes 

do Padre Cícero para deixar seu recado. E o recado era exatamente a ideia de 

que o padre nada poderia realizar por eles, que não existia a necessidade de 

se fazer presente em uma romaria. Que Jesus Cristo era o único capaz de 

obrar milagres e que na verdade estava sendo ofuscado pelo brilho do santo 

popular. 

 A maneira que a Jocum encontrou de deixar sua mensagem sem precisar 

ser direta foi extremamente proselitista. Produziu teatro, cantou, dançou, levou 

água e café da manhã para os romeiros, entregou panfletos e assim de forma 

bem sutil, mas sem deixar de ser percebida foi explorando a ideia de que 

existia alguém que tem a capacidade de transformar vidas, mas que não 

atendia pelo nome de Padre Cícero Romão Batista. 

 A organização internacional argumenta que realiza um trabalho eficaz na 

cidade de Juazeiro do Norte. Anuncia que muitos já se converteram 

impactados pelo trabalho que realiza e isso passa a ser um incentivo para 

todos os anos convocar jocumeiros e voluntários para se fazer presente na 

maior romaria de Juazeiro. No entanto, parto do argumento de que o grupo tem 

a consciência de que as atividades realizadas na cidade serão sempre 

submetidas a um “terreno vigilante” e é isso que torna a participação do grupo 

mais peculiar.  
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