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Preâmbulo

Queridos romeiros,
A história que vocês vão ler foi algo criado pela ima-

ginação de Irmã Annette: baseada na correspondência e no 
pensamento do Padre Cícero, ela apresenta quais seriam as 
reações de nosso Padrinho diante da leitura da carta do Car-
deal Pietro Parolin, secretário de Estado do Papa Francisco.

Na alegria da reconciliação da Igreja com o Padre Cí-
cero, desejamos a todos uma boa leitura!

Comissão Diocesana de Pastoral de Romaria  
da Diocese de Crato

yyy

A notícia tão esperada foi lançada no ar pela rádio lo-
cal: “O Papa Francisco enviou uma carta ao Bispo do Cra-
to, Dom Fernando Panico, escrevendo coisas muito bonitas 

sobre nosso Padrinho 
Cícero!”. Logo depois, 
um grupo de romeiros 
da Comunidade Santa 
Luzia se reuniu perto 
da capela, à sombra de 
um pé de juá.
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E cada um começou a dar seu palpite: “Vocês não lem-
bram que meu Padrinho dizia que a própria Igreja de Roma 
ia lhe fazer justiça?”, lembrou dona Joana. “É verdade!”, con-
tinuou o mais velho romeiro da turma, seu José, que já tinha 
feito mais de 100 romarias até o Santo Juazeiro, a pé, em 
cima de burro e de pau de arara. “Sim, é verdade”, retomou 
seu José: “Meu Padrinho dizia sempre que a gente não devia 
se preocupar em defendê-lo, que um dia o Papa ia dizer a 
verdade sobre ele”. “Mas será que esse dia chegou mesmo? Às 
vezes, tem gente que fala sem prova!”, sussurrou o jovem Si-
mão, deixando a turma num certo mal-estar. “Meu Padrinho 
Cícero anunciou, mas nunca falou quando ia acontecer essa 
reconciliação! Vamos ter prudência para não haver decepção”, 
respondeu dona Lia, bem conhecida pela sua sabedoria. Logo 
o fretante Mateus tomou a palavra para reanimar a turma: 
“Gente! Todos nós já sabemos que meu Padrinho Cícero é 
santo! Se a Igreja de Roma ainda não sabe, o problema é dela! 
Um dia, temos certeza que ela vai reconhecer que a ‘nação ro-
meira’ está com a razão! Padre Cícero é santo, sim!”. E todos 

aplaudiram, dando 
uma boa gargalhada 
e, depois, entoando o 
bendito: “Valei-me, 
meu Padrinho Ciço 
e a Mãe de Deus das 
Candeias!”.
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Nesse momento, parou um caminhão cheio de romei-
ros chegando de Juazeiro, depois de participar da missa, lá na 
Praça da Capela do Socorro. “Vamos lá acolher os irmãos!”, 
disseram. Seguem-se abraços, e todos oferecem ajuda aos 
mais velhos para descer do pau de arara, para recolher as ba-
gagens, as compras e lembranças. E a pergunta que surge é: 
“É verdade essa notícia que chegou até aqui pela rádio?”. “É 
verdade, sim, responderam os romeiros, mas a carta é lon-
ga, e, às vezes, a gente não entende bem o que o Papa quer 
dizer... se é beatificação, canonização, reconciliação, perdão, 
reabilitação!” Sebastião, professor na escola pública, havia 
conseguido o livrinho com a tal carta que veio de Roma, 
mas ele diz que é um pouco complicado entender tudo que 
está escrito. “De todo jeito, a notícia é boa”, afirmou o pro-
fessor, e o bispo esclareceu: “É A RECONCILIAÇÃO DA 
IGREJA COM MEU PADRINHO!”. “Vocês deviam ter 
visto a felicidade do bispo, Dom Fernando, dos padres e do 
povo, quando a carta foi lida, durante a missa. E a gente 
bateu tantas palmas, que não parava mais!”

Já era noite e cada um voltou para casa. Sebastião, que 
mora só, após tomar 
bom banho, sentou-se 
e, mais uma vez, leu a 
carta escrita pelo Car-
deal Pietro Parolin: 
“Nome difícil... deve 
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ser estrangeiro... Ah, sim! É o Secretário de Estado de Sua 
Santidade, quer dizer, aquele que ajuda o Papa Francisco a 
escrever as cartas”, refletiu. Sebastião queria ler até o fim, 
mas, no meio da mensagem, pegou no sono. Depois de uma 
hora, acordou assustado, o nariz colado no texto. Foi para a 
rede com a carta na cabeça e no coração. “Eu preciso enten-
der bem o que o Papa mandou dizer”, pensou ele, “para de-
pois explicar tudo direitinho aos meus alunos e aos romeiros 
da Capela Santa Luzia!”

A noite foi bastante agi-
tada. Sebastião sonhou com 
o Padre Cícero lhe explican-
do cada parte da carta. Um 
sonho lindo! Uma conversa 
agradável com o Padrinho, 

que estava feliz, sorridente, e bastante paciente para explicar 
tudo direitinho!

Quando Sebastião acordou, ainda cedo, estava im-
pressionado com esse sonho, e logo retomou a carta e, sem 
mesmo tomar café, anotou as explicações recebidas pelo 
Padre Cícero. Sebastião 
se lembrava de tudo, nos 
mínimos detalhes. Isso lhe 
tomou mais de duas ho-
ras. Relendo a carta, agora, 
tudo lhe parecia tão claro, 
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que só a graça do Espírito Santo, pela boca do Padrinho, 
poderia explicar tal facilidade para compreender palavras 
que, na véspera, lhe pareciam tão complicadas. “Obrigado, 
meu Padrinho Cícero”, rezou Sebastião, tomando, enfim, 
sua xícara de café.

Era domingo! Sebastião 
saiu de casa às 8h30, e os ro-
meiros já estavam sentados 
à sombra do pé de juá, espe-
rando a abertura da capela 
para rezarem juntos o Ofício 
de Nossa Senhora, meditar a 
Palavra de Deus e receber a 

Santa Comunhão pelas mãos de dona Maria, ministra da Eu-
caristia, pois não ia ter missa naquele dia, por falta de padre.

Sebastião se aproximou da turma. Todos entraram na 
capela e, depois da reza, ele tomou coragem e falou: “Gente! 
Esta noite eu tive um sonho com meu Padrinho Cícero! Ele 
me explicou direi-
tinho a carta que 
chegou de Roma. 
Tudo ficou tão 
claro para mim. 
Se alguns de vocês 
desejarem, depois 
do almoço, pode-
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mos nos encontrar e lhes contarei o meu sonho!”. A turma 
concordou com alegria.

Às 15h, à sombra do pé de juá, uns 30 romeiros já es-
tavam esperando, curiosos, para ouvir o sonho de Sebastião 
com Padre Cícero. Todos queriam falar ao mesmo tempo... 
“ Calma, amigos!”, pediu o professor, “vou tentar responder a 
todas suas perguntas, uma por uma. Mas me deixem primeiro 
lhes contar como foi o meu sonho com Padre Cícero!” Logo 
um silêncio quase sagrado invadiu a sombra do pé de juá.

Depois de uma profunda respiração, o professor Sebas-
tião, bastante emocionado, falou num tom de confidência: 
“Ontem, à noite, estava relendo a mensagem do Papa Fran-
cisco, escrita pelo seu secretário, mas o cansaço da viagem 
me venceu. Cochilei tão profundamente, que minha cabeça 
caiu em cima da carta! (risos) A viagem de pau de arara é 
muito boa, mas a gente chega bem cansado, não é? Mas que 
é bom demais, é! Deus me livre viajar de ônibus!... Bom, 
logo me deitei na rede com a carta na cabeça e no coração! 
Não demorou muito e peguei no sono! Então, em sonho, 
vi meu Padrinho Cícero sentado perto de uma janela e me 
olhando. ‘Meu Padrinho, me explique, por favor, a carta que 
chegou de Roma! Pois há coisas que eu não entendi...’ En-
tão, Padre Cícero me contou todo o significado da carta. 
Parecia que uma luz alumiava minha inteligência! Quando 
acordei, tomei logo um caderno e escrevi tudo sobre nossa 
conversa para não esquecer nada! Vou ler para vocês o que 
meu Padrinho me ajudou a entender...
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Esta carta foi escrita 
pelo Cardeal Pietro Parolin 
para Dom Fernando Panico, 
o bispo da Diocese de Crato.”

“Então não é uma carta 
do Papa!”, exclamou Dona 
Lia.

“É como se fosse, dona 
Lia! O cardeal é o secretário mais próximo do Papa. Eles 
conversaram, o secretário escreveu a mensagem, o Papa leu e 
ficou totalmente de acordo 
com o conteúdo. Então, é 
como se ele tivesse escrito 
a carta.”

“Essa carta não foi es-
crita para nós, mas para o 
Bispo de Crato!”, observou o jovem Simão.

“Você tem razão, Simão! 
Mas, no fim da carta, o cardeal 
escreveu as seguintes palavras: 
‘A presente mensagem foi redigida 
por expressa vontade de Sua San-
tidade, o Papa Francisco, na espe-
rança de que Vossa Excelência Re-
verendíssima (quer dizer o Bispo 
de Crato) não deixe de apresen-
tá-la à sua Diocese e aos romeiros 


