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Prefácio

O tempo é o melhor autor; 
ele sempre encontra um final perfeito.

A autoria da frase acima é atribuída ao ator e produtor de 
cinema Charlie Chaplin. Adaptando este pensamento aos fatos 
da vida e obra do Padre Cícero, sentimo-nos como que envolvidos 
num sentimento de estarmos vivenciando o início de um “final 
perfeito” para a sofrida epopeia protagonizada por esse humilde e 
obediente sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana.

As razões que nos levaram a ter esta sensação, nós as temos 
de sobra!

Bastaria relembrar o desfecho do pedido – feito pela Diocese 
de Crato – à Congregação para a Doutrina da Fé, propondo a 
reabilitação histórica e canônica do Padre Cícero Romão Batista 
na Igreja Católica Apostólica Romana. Tal pedido, sustentado 
em sólidos argumentos – frutos de profunda reflexão dos mem-
bros de uma comissão, composta por doutos em várias ciências –, 
foi entregue à Santa Sé em 2006, quando eu era bispo diocesano 
de Crato.
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A resposta oficial do Vaticano só nos chegou às mãos oito 
anos e cinco meses depois de entregue à Santa Sé. Na audiência 
de 5 de setembro de 2014, o Papa Francisco, após ouvir as reco-
mendações do Prefeito para Congregação para a Doutrina da Fé, 
Cardeal Gerhard Müller, não só aprovou as recomendações que 
lhe foram sugeridas por aquela Congregação, como ainda pediu 
que se preparasse uma mensagem, da parte da Santa Sé, a ser 
dirigida aos fiéis do Padre Cícero.

A decisão favorável do Sumo Pontífice nos foi comunicada 
pelo Cardeal Gerhard Müller, através de correspondência firma-
da em Roma, em 27 de outubro de 2014. Entretanto, até que essa 
decisão fosse tomada pelos integrantes da Congregação para a 
Doutrina da Fé e referendada pelo Sumo Pontífice, o Papa Fran-
cisco, oportuno se faz lembrar que, no decorrer de um século, 
quase duas centenas de livros foram escritos sobre esse bom sa-
cerdote da Igreja Católica Apostólica Romana.

Durante esses cem anos, em meio à perplexidade de tan-
tos devotos do Padre Cícero, foram publicados livros, artigos e 
reportagens, além de produzidos vídeos, filmagens e outros do-
cumentários, feitos por autores os mais diversos. Nos primeiros 
tempos, após a morte do Padre Cícero, a maioria do material 
publicado atacava a figura do sacerdote, utilizando ilações sub-
jetivas, algumas raiando o crime de calúnia. Mas também houve 
quem saísse em defesa do Padre Cícero.

Quantas injustiças foram planejadas, produzidas e divulga-
das contra o Padre Cícero! Quantos autores não respeitaram o 
direito inalienável à boa fama e à imagem pessoal ilibada que 
qualquer pessoa desfruta sobre a projeção de sua personalidade, 
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física ou moral, perante a sociedade. Quantos danos, infortúnios 
e maledicências foram assacados contra a memória desse virtuoso 
sacerdote. E o pior, isso aconteceu quando o Padre Cícero já não 
estava mais entre nós para poder defender-se ou para repor a 
verdade dos fatos.

Indiferentes a tudo isso, milhares de romeiros – verdadei-
ras multidões, calculadas em cerca de dois milhões de fiéis, que 
anualmente visitam Juazeiro do Norte – continuaram a beber da 
fonte cristalina da espiritualidade do Padre Cícero, ensinamentos 
que os ajudaram a serem bons cristãos.

Pelo testemunho perene dos romeiros e romeiras na Terra 
Sagrada do Juazeiro do Norte, não era possível acreditar que Pa-
dre Cícero fosse o “heresiarca sinistro” que Euclides da Cunha 
descrevia no seu livro Os Sertões. Certamente Padim Ciço tem 
algo de muito especial para ser objeto da devoção de milhões de 
pessoas que vêm a Juazeiro para “visitá-lo”.

E o Papa Francisco reconheceu e abençoou esse fenômeno 
da fé dos pobres. Quando a Congregação para a Doutrina da Fé 
escreveu ao bispo de Crato, em 2001, pedindo que se abrissem os 
arquivos da Cúria para novos estudos sobre a história do Padre 
Cícero, descobriram-se muitas peças que faltavam ao quebra-ca-
beça. E com elas, com os documentos todos (mais de três mil), foi 
possível “montar” uma história que nos confirma que o verdadei-
ro Padre Cícero é aquele de que os seus devotos sempre falaram.

Este livro está escrito a partir dessa nova imagem do Padre 
Cícero que os documentos, recolhidos pela Comissão de Estu-
dos, mostraram ao Vaticano. Sua autora é a Irmã Anne Dumou-
lin, nascida na Bélgica, conhecida popularmente como Irmã An-
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nette. Uma religiosa pertencente à Ordem das Cônegas de Santo 
Agostinho e que há mais de quarenta anos presta relevantes 
serviços aos romeiros do Conselheiro do Sertão. Este novo livro 
Padre Cícero, santo dos pobres, santo da Igreja, que tenho a honra 
de prefaciar, atendendo ao honroso pedido da autora, minha co-
laboradora leal na causa das romarias e amiga fiel, vem se somar 
às outras boas obras já publicadas sobre o Patriarca de Juazeiro.

Irmã Annette, ao recuperar toda a história sobre o Padre Cí-
cero, nos mostra que aquilo que está escrito na mensagem do 
Papa Francisco, pelo cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, 
foi redigido tendo em vista a fé do romeiro e da romeira, para 
incentivar a Pastoral das Romarias em Juazeiro: Padre Cícero, 
modelo da Nova Evangelização; Padre Cícero, exemplo de fi-
delidade à Igreja; Padre Cícero, modelo e testemunho para os 
sacerdotes etc.

O livro da Irmã Annette está dividido em três partes e uma 
conclusão. A primeira parte, que ela denominou “Padre Cícero: 
meu ponto de vista”, consta de 12 capítulos que resgatam in-
formações históricas, sociológicas e antropológicas do Vale do 
Cariri, além de dados biográficos do Padre Cícero. Fala também 
sobre a família dele, a infância e juventude, estudos filosóficos e 
teológicos, primeiros tempos como sacerdote, o imbróglio do cha-
mado “Milagre de Juazeiro”, com todas as implicações, punições 
e sofrimentos que decorreram na vida desse sacerdote, por conta 
daquele episódio. Conta, ainda, sobre a participação do Padre Cí-
cero na política e sobre seus últimos anos de vida.

Já na segunda parte, Irmã Annette aborda o “Padre Cícero: 
seu ponto de vista” (ou seja, do próprio sacerdote). Utiliza para 
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tanto a análise de escritos da lavra do Padre Cícero, feitos em 
datas e em circunstâncias diversas.

A terceira parte do livro é denominada: “Padre Cícero: o pon-
to de vista do Papa Francisco”. Por fim, ela encerra com: “Conclu-
são: Padre Cícero... e quem é ele?”. Irmã Annette sintetiza todo 
o capítulo nas linhas inicias, a conferir: “Abrir o ‘livro da vida’ 
do Padre Cícero é entrar no mistério da aventura mística de um 
nordestino do interior do Ceará que tomou a sério o chamado 
do Sagrado Coração de Jesus, recebido em sonho: ‘Você, Cícero, 
tome conta deles’. E ele fez a ‘opção pelos pobres’. Consagrou sua 
vida aos pobres”.

É verdade! Padre Cícero dedicou toda a sua existência ao 
amor pelo povo simples, as pessoas sem estudo e sem instrução 
religiosa, os deserdados da sorte, os injustiçados, as vítimas das 
secas e das doenças, os que não tinham a quem recorrer neste vale 
de lágrimas. Ele foi, enfim, um Bom Pastor, que se apiedou dos 
excluídos da sociedade de então. E para eles viveu, sofreu e por 
esse mesmo povo foi imortalizado no coração dos seus afilhados.

O Padre Cícero que a Irmã Annette mostra é o resultado 
de mais de quarenta anos de pesquisa, mas não só, também de 
orações e de cantos junto aos romeiros, de horas e horas de escuta 
das histórias desse povo fiel e devoto a esse Padre Cícero que per-
correu o caminho da sua vida em plena união com Jesus Cristo.

Digitus Dei est hic!
Assim Dom Joaquim José Vieira, o segundo bispo do Ceará, 

desejava afirmar sobre os fenômenos extraordinários de sangra-
mento da hóstia que aconteceram em Juazeiro do Norte, a partir 
de 1889, na boca da Beata Maria de Araújo. E, para afirmar isso, 



22

que “o dedo de Deus está aqui”, ele queria provas. Como muito 
bem relata a Irmã Annette neste livro, por mais provas que os 
padres da comissão de inquérito, instituída por ele, apresentas-
sem, Dom Joaquim não ficava satisfeito. Nada o convencia da 
veracidade dos fatos. Ao contrário, conseguiu depoimentos que 
ratificavam a sua primeira declaração, escrita antes de qualquer 
investigação: “não é e não pode ser o sangue de Cristo” o que sai 
da hóstia consagrada. No que foi seguido pelos cardeais do Santo 
Ofício, já que as informações quem lhes mandava era o bispo do 
Ceará: os fenômenos são “vãos e supersticiosos”, uma forma mais 
delicada de dizer o que Dom Joaquim dizia em alto e bom som 
que o fenômeno era uma fraude.

Portanto, Dom Joaquim nunca se permitiu dizer: Digitus Dei 
est hic!

Mas agora Irmã Annette nos mostra outra possibilidade de 
saber se ali, naquele ambiente, especialmente com o Padre Cícero, 
há o dedo de Deus. Ela chama isso de sinais de Deus na vida do 
Padre Cícero Romão Batista... De uma maneira quase lúdica, vai 
nos conduzindo pelo caminho “pedregoso, cheio de obstáculos, de 
curvas, de desafios, de sofrimentos e também de alegrias” percorri-
do por ele e identificando esses sinais. Vai nos mostrando que Pa-
dre Cícero, nessa caminhada, “não perdeu a fé, a paz e a confiança 
na Providência do Pai e no auxílio fiel da Mãe das Dores”.

Ao escrever estas linhas já como bispo emérito de Crato, ma-
nifesto toda a minha gratidão e alegria pelo bom trabalho que, 
por vontade de Deus, e para fazer justiça aos romeiros e romeiras 
do Padre Cícero, a Irmã Annette, Irmã Teresa, Monsenhor Mu-
rilo, Maria do Carmo Forti e tantos outros colaboradores, pes-
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quisadores, religiosos e leigos, romeiros e romeiras, realizamos 
honestamente nesta nossa diocese, para a maior glória de Deus e 
o bem da Igreja.

Enfim, dever cumprido: somos responsáveis pela mudança 
radical da relação da Santa Sé com Padre Cícero. Digitus Dei est 
hic! [Aqui está o dedo de Deus!]. O dedo de Deus está na história 
da Terra da Mãe das Dores, no Juazeiro do Padre Cícero e da 
Beata Maria de Araújo e dos romeiros e romeiras!

Parabenizo Irmã Annette por este seu novo livro. E almejo a 
esta obra uma ampla divulgação, uma excelente aceitação entre o 
povo de Deus que habita a generosa nação brasileira.

Dom Fernando Panico, MSC 
Bispo emérito de Crato

 A carta da Congregação para a Doutrina da Fé, a mim dirigida, com data de 27 
de outubro de 2014, tem Protocolo n. 319/14-48388. Lá consta textualmente: 
“OMNES: Si ritene opportuna una qualche forma de ‘riconciliazione stórica’, 
che, tenendo conto di tutti gli aspetti della vicenda umana e sacerdotale del P. 
Cícero, metta in luce anche i lati positivi della sua figura.

 Il Santo Padre Francesco, durante l’Udienza del 5 settembre 2014 há approvato 
le suddette decisioni e há chiesto che sai preparato um Messagio da parte di um 
organismo della Santa Sede, indirizzato ao fedeli di codesta diocese” (...).

 Tradução livre do texto acima: “Todos (os integrantes que analisaram na Sagrada 
Congregação da Fé o pedido da Diocese de Crato) acham oportuna alguma 
forma de ‘reconciliação histórica’, que, considerando todos os aspectos da vida 
humana e sacerdotal do Padre Cícero, venham lançar luz também sobre os as-
pectos positivos de sua pessoa (do Pe. Cícero).

 O Papa Francisco, durante a audiência de 5 de setembro de 2014 aprovou estas 
decisões (da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé) e recomendou a re-
dação de uma mensagem preparada por um organismo da Santa Sé, dirigida aos 
fiéis desta diocese (...)”.
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Introdução
Padre Cícero, o padrinho dos pobres

Prezado leitor, penso que lhe devo algum esclarecimento. 
Como é que uma estrangeira, belga, pode escrever sobre a história 
de um padre brasileiro e nordestino? Preciso contar-lhe um pouco 
da minha aventura e de como “encontrei” o Padre Cícero Romão 
Batista. Faço isso também como agradecimento a Deus, a quem 
entreguei minha vida, e por ser ele que nos conduz pela mão.

Santo Agostinho afirma: “Se eu tivesse que escolher entre 
a Bíblia e o livro da vida, ficaria com o livro da vida, pois é nele 
que Deus me fala sem cessar!”. Claro que o ideal é ficar com os 
dois livros, mas, se é para escolher apenas um, Agostinho faz a 
sua opção: a VIDA!

Essa afirmação pode causar estranheza, mas é uma convicção 
minha também.

Quando se chega a certa idade, essa opção de Agostinho se 
confirma ainda mais e dá ao “ancião” uma alegria toda especial. 
Pelo menos, é a experiência que tive! É gostoso abrir o livro de 
nossa vida, ler nossa aventura, nossa breve passagem neste pla-
neta, reler e interpretar os fatos, os sinais, as opções, os erros e 
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acertos, os encontros e desencontros, as dúvidas, as decepções, 
as quedas e os sucessos, ainda mais quando se lê o livro da vida 
iluminado com o “candeeiro da Bíblia e da fé”. Sim, Jesus está 
dentro do barco de nossa vida, mesmo se parece dormir! Tomar 
consciência disso é maravilhoso e, apesar de tantas fraquezas nos-
sas, é algo que proporciona uma profunda alegria por dar-nos a 
certeza de que nosso barco nunca afunda, porque está carregado 
pelo mar infinito da misericórdia do Pai que cuida da gente.

Então, caro leitor, convido você a abrir comigo algumas pá-
ginas do livro de minha vida até chegar à descoberta do Padre 
Cícero, o padrinho dos pobres.

A segunda parte do livro da minha vida começou em Recife. 
A Universidade de Louvaina (Bélgica) ofereceu-me dois anos de 
pesquisa no Brasil, na especialização em Psicologia da Religião. 
Com Therezinha Stella Guimarães, mais conhecida por Irmã 
Ana Teresa, lançamo-nos na descoberta da rica espiritualidade 
popular do Nordeste. Tínhamos 39 anos. Passamos o ano de 
1973 em Recife, sob o olhar profético de Dom Helder Camara. 
Alugamos uma casinha num bairro pobre da periferia, em Be-
beribe, na chamada “linha do tiro”. Foram 12 meses estudan-
do, ouvindo e aprendendo muito na escola dos pobres, as CEBs. 
Queríamos descobrir como nasciam as lideranças religiosas nessa 
área dinâmica de cultura popular, tão perseguida pelo regime da 
ditadura militar da época.

Acredito que nada acontece “por acaso”. Imagino que você 
também pense o mesmo. Abrindo o livro de minha vida, à luz 
do candeeiro de minha fé, escolhi apresentar a você apenas seis 
sinais que nos conduziram, Irmã Ana Teresa e eu, a “descobrir” 
quem é o Padre Cícero.
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Primeiro sinal: naquela “linha do tiro”, nossa vizinha, Mani-
nha, filha de Juazeiro do Norte, tinha colocado na parede de sua 
sala um pôster imenso de um padre de batina. Achei estranho 
e foi a primeira vez que perguntei, com meu português ainda 
rudimentar: “Mas quem é ele?”. Maninha, muito devota, tentou 
me convencer da grandeza e do poder do Padre Cícero. Irmã Ana 
Teresa, de origem paulista, lembrava-se vagamente do que tinha 
aprendido nas aulas de história: Padre Cícero foi, no passado, um 
líder religioso de um movimento popular nordestino em declínio, 
e era visto como fanático pela Igreja Católica. Assim, Maninha e 
um pôster do Padre Cícero, pendurado na sua sala, foram o pri-
meiro sinal que Deus colocou em nossa descoberta do padrinho.

Segundo sinal: respondemos ao convite dos pais de Maninha, 
para conhecer Juazeiro. Passamos 10 dias visitando a “terra da 
Mãe de Deus e do Padre Cícero”, orientadas por Selvina, lava-
deira da família, que se tinha liberado de qualquer trabalho para 
nos servir de cicerone. E que cicerone! Ela tinha passado pouco 
tempo no sítio Baixa Dantas e, depois, em 1926, no Caldeirão 
da Santa Cruz do deserto, na Serra do Araripe, que reunia uma 
comunidade de centenas de camponeses, animados pelo Beato 
José Lourenço, sob a orientação do Padre Cícero. Em 1936, dois 
anos após a morte desse sacerdote, a comunidade foi atacada e 
destruída pelo governo do Estado, justificando, para isso, que se 
tratava de um movimento “comunista”, pois “tudo era colocado 
em comum e não tinha necessidade entre eles!” (At 4,22). Selvina 
era uma mulher sábia, descendente de índios, convicta de sua fé, 
e que nos oferecia, gota a gota, com prudência, o tesouro de seus 
conhecimentos em relação ao “mistério” do Juazeiro e do Padre 
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Cícero. Com prudência, sim, pois Selvina “não queria jogar essas 
pérolas preciosas aos porcos” (Mt 7,6). É a atitude típica daque-
les que foram perseguidos ou ridicularizados em sua fé. Selvina 
precisava ter certeza de que merecíamos receber essas pérolas, 
com respeito e verdadeiro interesse. Como psicólogas da religião, 
ficamos “encantadas” com suas revelações, a ponto de nos per-
guntar se não seria bom continuar nossas pesquisas não mais em 
Recife, mas nessa “mina a céu aberto” que é Juazeiro do Norte. 
Selvina foi o segundo sinal que Deus colocou em nossa descoberta 
do padrinho.

Terceiro sinal: voltando para Recife, tivemos a surpresa da 
visita de um ladrão em nossa casinha, durante a nossa ausência. 
Não tinha muito que roubar e nossos amigos das CEBs nos aler-
taram que podia ser mais uma investigação velada da polícia para 
descobrir o porquê de nossa presença no meio dos pobres. Fomos 
aconselhadas a ser prudentes. Nessa hora, a decisão foi tomada: 
vamos passar o segundo ano de estudo em Juazeiro do Norte! 
Agradeço ao ladrão: ele foi o terceiro sinal que Deus colocou em 
nossa descoberta do padrinho. Pelo menos, ele foi, sem nem sa-
ber, uma das justificativas que nos motivou a deixar a “linha do 
tiro” e seguir outra “linha”, a dos peregrinos, dos romeiros, até 
Juazeiro do Norte. Na mão de Deus, o mal se transforma em 
bem, à medida que nos deixamos conduzir por ele.

Quarto sinal: chegando a Juazeiro, começamos nossa pesqui-
sa, gravando centenas de entrevistas junto aos romeiros e ao povo 
de Juazeiro, jovens e adultos, pobres e ricos. Logo descobrimos 
que não se tratava de um movimento “fanático” do passado. Co-
meçamos a entender por que o nordestino é tão devoto do pa-
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drinho tão desprezado e condenado por certa classe da sociedade 
civil e da Igreja.

Rapidamente percebemos a oposição silenciosa da Diocese 
de Crato, e de muitos bispos e padres no Nordeste, em relação 
ao Padre Cícero e às romarias. Observamos o isolamento, a co-
ragem pastoral do Padre Murilo de Sá Barreto, pároco da Igreja 
de Nossa Senhora das Dores, e de seu auxiliar, Padre José Alves, 
acolhendo com carinho e sabedoria milhões de romeiros, ditos 
fanáticos.

Lemos uma dezena de livros sobre o Padre Cícero e consta-
tamos que eles revelavam mais a personalidade de cada autor, seu 
ódio ou sua paixão por aquele sacerdote do que a própria pessoa 
do “padrinho do povo”.

Mais que pesquisadoras, somos cristãs e religiosas consagra-
das na linha da opção preferencial pelos pobres e na procura da 
verdade. Essa situação não podia deixar-nos indiferentes.

Então, começamos a nos perguntar: Mas onde está a verda-
de? E Irmã Ana Teresa decidiu responder a essa pergunta com 
sua tese de doutorado em Psicologia da Religião: “Padre Cícero e 
a nação romeira”.1 Foi o quarto sinal que Deus colocou em nossa 
descoberta do padrinho. Naquele momento, à primeira pergunta 
feita em Recife: “Quem é ele?”, acrescentamos uma segunda: “E 
onde podemos conhecê-lo de verdade? Onde está ele? Onde se 
esconde sua verdadeira personalidade nesse amontoado de opi-
niões e afirmações tão contraditórias?”.

1 GUIMARÃES, Therezinha Stella. Padre Cícero e a nação romeira: estudo psico-
lógico da função de um “santo” no catolicismo popular. Fortaleza: Editora IMEPH, 
2011. (Coleção Centenário).
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Quinto sinal: nossos objetivos esclareceram-se... Continua-
mos a pesquisa em vista da tese de doutorado de Irmã Ana Tere-
sa, sob a orientação do Professor Antoine Vergote, da Universi-
dade de Louvaina (Bélgica), que fez questão de visitar duas vezes 
Juazeiro, tão interessado como nós em compreender o “fenômeno 
dessas romarias em Juazeiro do Norte e da atração tão forte do 
nordestino pela pessoa do Padre Cícero”.

Permita-me, caro leitor, inserir aqui o testemunho de um fra-
de capuchinho, Frei Hermínio Bezerra de Oliveira, que estudou 
na mesma Universidade, junto ao mestre Vergote, e que confirma 
que não somos as únicas a valorizar a excepcional riqueza das 
expressões religiosas no “santo Juazeiro”:2

Uma sensação de alegria e satisfação invadiu-me, quando, numa 
aula de psicologia na Universidade Católica de Louvaina (Bél-
gica), o professor titular da cadeira, Antoine Vergote, disse: “Na 
minha atividade de pesquisador da religiosidade eu já estive ob-
servando práticas religiosas em vários países: Bélgica, Brasil, Es-
panha, França, Índia, Itália, Suíça, Portugal... mas as que mais me 
impressionaram e me tocaram – com relação ao sentimento de 
religiosidade, de piedade, de devoção e de profunda compunção – 
foram as de Juazeiro do Norte, no interior do Nordeste do Brasil.

A escuta e análise de centenas de entrevistas com os devotos 
do Padre Cícero ajudaram-nos a “descobrir” onde poderia escon-
der-se o verdadeiro padrinho dentro da cultura da nação romeira.

2 GLAUBER, Pinheiro Barros. Romeiros no chão sagrado. São Paulo: Edições Pre-
mius, 2013, n. 14, p. 21.
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Mas meu tempo de dois anos no Nordeste chegava ao fim. 
Eu precisava voltar para a Universidade de Louvaina, no Cen-
tro de Psicologia da Religião, para retribuir através de aulas o 
que tinha descoberto durante esses anos no Nordeste. É nesse 
momento que surgiu o quinto sinal que Deus colocou em nossa 
descoberta do padrinho. Até hoje, esse sinal tem para mim um 
gosto saboroso de “mistério”. Numa noite de São João, na Serra 
do Catolé, ao redor de uma fogueira, ficou claro para nós duas, 
Irmã Ana Teresa e eu: “Se chegamos até aqui, se pesquisamos até 
agora, não foi para voltarmos definitivamente a nossas terras, mas 
para ficarmos no Juazeiro, a serviço dos romeiros, dando apoio 
ao Padre Murilo!”. Pegamos no chão uma cabaça ainda verde e 
gravamos nosso compromisso: “De todo jeito, voltaremos para 
Juazeiro” (Ana Teresa – Annette – 24 de junho de 1974).

Naquela mesma noite, lembrei-me da resposta que a supe-
riora-geral da congregação me deu, havia mais de 10 anos, quan-
do pedi conselho, expressando-lhe minha perplexidade em acei-
tar o convite do professor Vergote para ser sua assistente e fazer o 
doutorado. “Será que isso não vai me distanciar cada vez mais do 
povo e dos pobres?”. Ela respondeu-me, com sua sabedoria: “Faça 
seu doutorado, porque os pobres merecem que a gente se forme 
para servi-los. E, se é vontade de Deus, não será um diploma 
que vai impedir você de trabalhar no meio deles”. A lembrança 
dessa resposta da madre-geral às minhas dúvidas confirmou que 
estávamos no caminho certo, o caminho preparado por Deus. Ele 
estava dentro do barco!

Sexto sinal: de volta a Juazeiro, em 1976, com aceitação do 
Padre Murilo e de seu auxiliar, o Padre José Alves, planejamos 
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abrir dois centros complementares: um Centro de Psicologia da 
Religião e uma sala de acolhida aos romeiros, cada um alimen-
tando-se do outro, numa dinâmica que se revelou, durante 40 
anos, muito proveitosa para o nosso objetivo de missão, ao mes-
mo tempo, científica e pastoral. Decidimos, assim, “casar” duas 
linhas de trabalho: a pesquisa e o serviço aos romeiros. 

Quero, aqui, agradecer aos amigos pesquisadores, Antonio 
Renato Soares de Casimiro e Daniel Walker Almeida Marques, 
pela ajuda concreta que eles nos deram, oferecendo preciosos ar-
quivos, principalmente, cópias daqueles documentos conservados 
pelos padres salesianos, como também revistas, artigos e livros 
que enriqueceram nosso pequeno e humilde Centro de Psicolo-
gia da Religião. E o que dizer da riqueza de nosso grupo “GES” 
(Grupo de Estudos no “Semeador”), onde passamos momentos 
tão esclarecedores e agradáveis, aprofundando com eles e outros 
amigos nossos questionamentos e descobertas.

Posso dizer que Padre Murilo, Renato e Daniel foram para 
nós o sexto sinal que Deus colocou em nossa descoberta do padri-
nho. Mas seria injusto não reconhecer também, nesse sexto sinal, 
a colaboração dos bispos da Diocese do Crato, Dom Vicente de 
Paulo Araújo Matos e Dom Newton de Holanda Gurgel, por 
nos ter convidado a abrir e xerocar os arquivos da Cúria Dioce-
sana, conservados no famoso “baú”, do que, até então, somente 
o pesquisador americano, Ralph Della Cava,3 tinha recebido “a 
chave”. Por que os bispos daquela época nos deram essa licença? 
Segundo as suas próprias palavras, foi para ajudar-nos a estudar 

3 DELLA CAVA, Ralph. Milagre em Joaseiro. São Paulo: Paz e Terra, 1970.
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também o que eles consideravam o lado negativo e condenatório 
do Padre Cícero.

Então, onde descobrimos o Padre Cícero?
Ao longo dessa aventura de mais de quarenta anos, encon-

tramos realmente o Padre Cícero, sobretudo, em dois lugares:
1) Nos seus próprios escritos... Nesse sentido, todos agora têm 

a possibilidade de dispor de um arquivo extraordinário, graças ao 
costume que Padre Cícero tinha de conservar uma cópia de quase 
todas as cartas que ele enviava. Por isso, com essas cartas, publica-
mos um pequeno livro intitulado: Padre Cícero por ele mesmo.4

Além dos escritos do Padre Cícero e graças à plena abertura 
de Dom Fernando Panico, quinto bispo da Igreja particular do 
Crato, são colocados hoje, à disposição do mundo científico e de 
todos os interessados, os arquivos da diocese, não somente os do 
“baú”, mas tantos outros documentos, até então empoeirados e 
desprezados. Eles saíram da escuridão graças ao trabalho incan-
sável do Padre Francisco Roserlândio de Souza e sua equipe do 
Departamento Histórico Diocesano Padre Antônio Gomes de 
Araújo (DHDPG). No estudo desses arquivos, podemos mais 
facilmente situar “onde está ele”, o Padre Cícero, dentro de seu 
contexto histórico, geográfico, político, religioso, no meio de ou-
tros atores que marcaram o “drama” de sua vida... A leitura desses 
documentos pareceu-me como um jogo, um “quebra-cabeça”, no 
qual se descobrem as peças importantes que faltavam para com-
preender e abrir o “livro da vida“ do Padre Cícero.

4 GUIMARÃES, Therezinha Stella; DUMOULIN, Anne. Padre Cícero por ele 
mesmo. 2. ed. São Paulo: Vozes, 1983. Fortaleza: INESP, 2015.
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Nosso agradecimento sincero a Dom Fernando Panico por 
esse gesto tão louvável da “partilha” dos arquivos da diocese, a 
partilha do “pão do saber”.5

2) Mas onde o encontramos, sobretudo, “onde está ele”? Cla-
ro que é no coração e na mente de seus afilhados e romeiros. 
Temos absoluta certeza de que o “fenômeno Padre Cícero” está 
vivo, até hoje, graças à teimosia e à sabedoria fiel dos romeiros 
que, mais de 80 anos após seu falecimento, continuam visitando 
o chão sagrado do “Santo Juazeiro”, a “terra da Mãe das Dores 
e do Padre Cícero”. A eles todos, nossos agradecimentos, nossos 
parabéns. Sim! Padre Cícero está vivo no coração dessa nação 
romeira que Irmã Ana Teresa e eu aprendemos a conhecer, amar, 
respeitar, admirar, defender.

É esse Padre Cícero que desejo apresentar-lhe, amigo leitor. 
Minha alegria é dobrada, depois do gesto oficial da Igreja, va-
lorizando as principais virtudes do “padrinho dos pobres”. Esse 
gesto, desejado pelo Papa Francisco, chegou à mão de Dom Fer-
nando Panico pela carta do Cardeal Pietro Parolin, secretário de 
Estado de sua Santidade. O documento foi assinado no dia 20 
de outubro de 2015, mas chegou à Diocese do Crato mais de um 
mês depois, pelas vias diplomáticas da Nunciatura e da CNBB. 
Nosso bispo anunciou a boa notícia no dia da abertura solene do 
Ano Santo da Misericórdia, no terceiro domingo do Advento do 
mesmo ano. Mas foi no dia 20 de dezembro, na missa celebrada 
em memória do Padre Cícero, que a carta foi lida pela primeira 
vez e por inteiro, irradiada e televisionada aos quatro cantos do 

5 Por razão de saúde, nosso “bispo romeiro” passou o báculo a seu sucessor, Dom 
Gilberto Pastana, até então bispo coadjutor, no dia 1o de janeiro de 2017.
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Brasil. E como o número “7” tem, na Bíblia, o significado da ple-
nitude, da perfeição, vamos concordar que essa carta do Cardeal 
Parolin seja o sétimo sinal que Deus colocou em nossa descoberta 
do padrinho. De fato, ela está confirmando e coroando, sem me-
recimento nosso, a percepção que se revelou progressivamente a 
nós com relação à personalidade humana e sacerdotal do Padre 
Cícero Romão Batista.

Digo “sem merecimento nosso”, pois tenho plena consciên-
cia de que essa “aventura nordestina” da descoberta desse padre 
tão controvertido foi conduzida passo a passo pela mão da Provi-
dência divina. Fomos e somos apenas instrumentos, assim como 
Deus usou e usa de outros pesquisadores e pastores para que, 
enfim, a verdade sobre o padre apareça, simples, clara, viva e atual. 
Basta apresentar aqui um trecho da dita carta onde o Cardeal 
Parolin afirma: “No momento em que a Igreja inteira é convidada 
pelo Papa Francisco a uma atitude de saída, ao encontro das pe-
riferias existenciais, a atitude do Padre Cícero em acolher a todos, 
especialmente os pobres e sofredores, aconselhando-os e abençoando-os, 
constitui, sem dúvida, um sinal importante e atual”.

Em conclusão desta introdução, apresento a você três “pontos 
de vistas” sobre o padrinho dos pobres que irá encontrar neste livro.

Na primeira parte, darei meu ponto de vista: a apresentação 
de minha visão pessoal da vida do Padre Cícero. Como psicóloga, 
vou contar alguns detalhes de sua existência que podem parecer 
insignificantes. Várias vezes, esses detalhes não interessam, pa-
recem ser secundários. Mas, para um psicólogo da religião, são 
importantes, sim, porque revelam a personalidade de um ser hu-
mano e de um religioso em carne e ossos! Meu sonho é que você 
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possa conhecer o Padre Cícero como se estivesse vivendo junto 
dele durante vários dias. Perceber suas alegrias, seus sofrimentos, 
suas dúvidas, seus erros e acertos. Espero que possamos conseguir 
isso. No final da leitura, você avaliará se consegui realizar este 
propósito.

Na segunda parte, pedirei ao próprio Padre Cícero para ex-
por-lhe seu ponto de vista. Como? Retomando uma longa carta 
que ele escreveu a um amigo, em 1914. É um documento único, 
onde ele descreve diversas fases de sua vida. Apresentarei para 
você essa carta em forma de diálogo, imaginado por mim, entre o 
padrinho e dois romeiros. Mas o que vou acrescentar no diálogo 
não é invenção minha: retirei dos arquivos fatos e provas que 
confirmam o que o Padre Cícero confia ao amigo. Como a carta 
foi escrita em 1914, é claro que os 20 últimos anos da vida dele 
não serão abordados nessa parte.

Na terceira e última parte, é o próprio Papa Francisco que 
apresentará seu ponto de vista sobre o Padre Cícero. Mas como? 
Por intermédio de seu secretário de Estado, o Cardeal Parolin. 
De fato, no fim do ano de 2015, como já lhe falei, Dom Fernan-
do Panico, bispo da Diocese do Crato, recebeu esse importante 
documento que foi chamado de “reconciliação histórica da Igreja 
com o Padre Cícero”, no qual são apresentadas as principais vir-
tudes desse sacerdote, reconhecidas pelo papa. Virtudes daquele 
que, durante tantos anos, foi e ainda é objeto de interpretações 
polêmicas e contraditórias. Mas, dessa vez, o Papa Francisco po-
siciona-se claramente em relação a esse patriarca, tão amado e 
admirado por milhões de nordestinos e brasileiros, que já o cano-
nizaram no coração. 
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Nessa parte, tomarei a liberdade de expressar minhas rea-
ções e pensamentos às diversas afirmações contidas nessa carta 
do Cardeal Parolin.

Eis o conteúdo deste livro: você pode escolher uma das par-
tes para começar sua leitura: trata-se de três aproximações do 
mesmo personagem histórico que está ainda vivo na memória de 
milhões de brasileiros, o padrinho dos pobres que vamos juntos 
conhecer de perto.

A importância de cada parte não se mede pelo número de 
páginas, ao contrário, como você poderá perceber! Boa leitura!




