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Apresentação

Para comemorar o sesquicentenário de ordenação sacerdotal do Padrinho da nação romeira,
patriarca do Nordeste e apóstolo do Rosário, Padre Cícero Romão Batista, buscamos formas de
oportunizar a participação dos romeiros e devotos,
parte delas com o auxílio da internet, por causa do
contexto atípico da pandemia de Covid-19, que
fez milhares de vítimas pelo mundo.
Nessa travessia, no entanto, não estivemos
sozinhos. Fomos acompanhados por 366 frases
publicadas em nossas redes sociais para estimular
reflexões individuais e comunitárias sobre a vida,
a fé e a missão do Padrinho. O compartilhamento delas correspondia à contagem regressiva
para o Jubileu (30 de novembro de 2019 a 30 de
novembro de 2020), expressando um conselho,
uma virtude e até mesmo um pensamento ou

inspiração nascidos do coração do Padre Cícero
em seus momentos de silêncio e de oração.
“Não tem quem acabe com a romaria em Juazeiro. Foi um chamado da Mãe de Deus” foi uma
das frases escolhidas. E há outras que são verdadeiras catequeses e orientações para a vida reta e
digna: “Reze todos os dias, pela manhã e à noite,
o seu Rosário” e ainda: “Meu amiguinho, seja honesto, tenha horror ao calote, e tenha escrupulosa
pontualidade no pagamento das dívidas”.
Com alegria, agora fazemos chegar às mãos dos
leitores este tesouro garimpado com dedicação,
entusiasmo e carinho, fruto de um trabalho coletivo para renovar as nossas forças, a nossa fé e a
nossa esperança que vem de Deus, dando-nos a
certeza de que ele está no comando de tudo.
Desejo, então, que estas páginas sirvam de
ponto de partida para uma experiência de encontro com Cristo, de quem o próprio Padre Cícero
Romão ouviu: “Toma conta deles!”. Este pedido
é a ação que nos move como “Igreja em saída”,

segundo o Papa Francisco na carta enviada à Diocese de Crato-CE por meio de seu secretário de
Estado, o Cardeal Pietro Parolin: “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”.
Que o ministério, a vida doada, o testemunho
e a missão do Padre Cícero Romão semeiem em
nosso coração o desafio de tomar conta do povo,
impulsionados por essas 366 frases.
Frutuosa leitura!
Padre Cícero José da Silva
Pároco e reitor da Basílica
Santuário Nossa Senhora das Dores
Juazeiro do Norte, Ceará

Agradecimentos à Igreja de Crato-CE,
representada por seu pastor diocesano
Dom Gilberto Pastana de Oliveira,
à Pastoral de Romaria, às Irmãs Paulinas,
pelos dois anos de missão da livraria na terra
do Padre Cícero Romão Batista,
e aos que colaboraram
no decorrer do processo deste livro.

150 anos de ordenação sacerdotal
do Padre Cícero Romão Batista

“É inegável que o Padre Cícero Romão Batista,
no arco de sua existência, viveu uma fé simples,
em sintonia com o seu povo e, por isso mesmo,
desde o início foi compreendido e amado por este
mesmo povo.”
Cardeal Pietro Parolin,
Secretário de Estado de Sua Santidade,
o Papa Francisco,
em carta enviada à Diocese de Crato
em dezembro de 2015

366 frases
do Padre Cícero Romão Batista

1
Todo aquele que ensina
é portador de luz para os que não sabem.

2
Não esteja muito tempo na casa do homem
que, ainda que ele o deseja, prefere sempre
ser desejado, ao ser aborrecido.

3
Não tem quem acabe
com a romaria em Juazeiro.
Foi um chamado da Mãe de Deus.

4
Em vez de me afligir,
estou contente de sofrer alguma coisa
por meu Deus.

5
Todo bem, ainda os mínimos, vem de Deus;
e de todo mal Deus é quem nos livra.

6
Um homem deve escolher um amigo
que seja melhor que ele.
Tê-lo pior é pior que não ter ninguém.

7
Aquele que, com absoluta confiança
e sem reserva alguma,
se entrega à mercê de seus amigos,
não tem necessidade de inimigos
para ser desgraçado.

8
Nada há tão delicado como a amizade:
sua sensibilidade é extrema, um nada a afeta,
a reserva a fere, a desconfiança começa.

9
Vocês podem percorrer o mundo inteiro,
tendo-se evaporado as águas do mundo,
sem encontrar um copo d’água
para matar a sede.
Venham a Juazeiro
e aqui encontrarão o que beber.

10
Se acaso chegar a hora das trevas contra mim,
eu mesmo não quero fugir da cruz.

11
Não basta conquistar a sabedoria,
é preciso usá-la.

12
A pessoa que nega os pecados
recebe a maldição de Deus.
O padre absolve, mas não voga.
Ele absolve porque ele não adivinha
pensamento de ninguém,
mas Deus está vendo a sua má intenção,
por isso ele a amaldiçoa.

13
Se os maus tivessem todo poder
sobre os bons, o mundo já era, desde muito,
composto só de demônios
se devorando uns aos outros.

14
Angustiado por tanta aflição,
nem sei dizer o que sinto.

15
Reze todos os dias,
pela manhã e à noite, o seu Rosário.

16
Nunca é tarde para cuidarmos
da nossa salvação.

17
Não são os grandes planos que dão certo,
mas os pequenos detalhes.

18
É preciso dar o primeiro passo
e o resto o nosso bom Deus fará.

19
Meu amiguinho, seja honesto,
tenha horror ao calote
e tenha a escrupulosa pontualidade
no pagamento das dívidas.

20
Não se esqueça de rezar o
Ofício das Almas do Purgatório
todos os dias com a família reunida.

21
Sem educação humana e religiosa
não há agremiação que progrida
e que seja útil a si, à família,
à sociedade e à pátria.

22
O papa não faz nada
sem a determinação de Deus.

23
Só se paga promessa,
quando de fato há cura.

24
A Beata Maria de Araújo era uma santa,
sua vida foi uma maravilha da graça de Deus.

25
Tu não vês um pé de árvore florar
e depois ficar cheio de frutas?
Não vês as coisas nascendo umas das outras?
E por que não pensar que isso tem um autor?
O autor disso é Deus.

26
Os ricos, se quiserem ganhar o Céu,
é só viver se confessando,
comungando, rezando,
praticando a caridade,
não andar fazendo mal a ninguém.

27
Os pais de família não ensinam mais
os filhos a rezar.
Os meninos se deitam e se levantam
da cama ou da rede sem rezar,
porque os pais não ensinam
nem ligam para ensinar.
E querem receber os dons das mãos de Deus
sem fazer por onde.
Como é que essas crianças podem
pedir alguma coisa a Deus sem saber,
se os pais as criaram
como se criam os animais,
só comendo e brincando?

28
Que horror é a guerra!
Não há dúvida, é o começo do fim.

29
Sou padecente e resignado
com toda ingratidão.

30
O que eu quero, na nossa cidade,
é a vinda de gente que sirva para ajudar
o desenvolvimento da nossa cultura,
o progresso das artes
e tudo o mais que beneficie o nosso povo.

31
A Igreja somos nós,
não é só os padres, não.

32
Quando os homens quiserem ser mais sabidos
do que Deus, Deus mudará os tempos.

33
O homem que casa, eu digo a vocês,
deve dar graças a Deus de ter
sua companheira ou esposa.

34
Nós devemos nos confessar aos oito anos,
antes que o demônio tome conta
de nosso coração.

35
Respeitai os vossos pais,
os vossos bons progenitores.
Desprezai as coisas vis.
Orai a Deus com louvores.
Lutai contra a vil avareza.
Franqueai toda a pobreza,
o vosso próximo e os devedores.

36
Todo brasileiro tem direito de reclamar.

37
Os romeiros não são maus.
Todos eles são nossos.
Por isso mesmo aqui [Juazeiro]
virão até a consumação dos séculos.

38
Meus amiguinhos, não nego,
o mundo vai acabar.
Quem não crê em Jesus Cristo,
não poderá salvar-se.
Quem despreza o nosso Deus,
são tristes os lamentos,
no hades há de chorar!

39
Meu amiguinho, dê a seu pai
chá de batata, cávola
e velame muito tempo,
de manhã e de noite.

40
Só o Sagrado Coração de Jesus
pode nos salvar e suprir tanto abandono.

41
Deus é dono de todas as coisas
e dirige o homem por caminhos
que só ele sabe.

42
O tremendo flagelo da fome apresenta-se
diante dos meus olhos
com todos os seus horrores;
só um milagre nos poderá salvar.

43
O pecado é sempre funesto
em todo mundo.

44
Quem reza o Rosário com devoção
está livre de qualquer mal,
porque mesmo querendo
o inimigo prejudicar,
Nossa Senhora das Dores intervém,
evitando qualquer desgraça.

45
A cachaça é um poderoso enviado.
Agente de Satanás.

46
Não preguei às escondidas,
e Nosso Senhor me justificará.

47
Não derrube o mato,
nem mesmo um só pé de pau.

48
Não toque fogo no roçado
nem na Caatinga.

49
Não cace mais
e deixe os bichos viverem.

50
Não crie o boi nem o bode soltos;
faça cercados e deixe o pasto descansar
para se refazer.

