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Frei Damião, onde andará Frei Damião. 
Deu-lhe o destino, viver nordestino. 
É hoje o nosso irmão 
 
Quando o galo canta na madrugada 
Já toda gente de pé se benze na procissão 
Numa marcha santa dentro da alvorada 
Vai na frente um homem, um quase santo Frei Damião 
Com a reza e a campa, desperta canta 
já chegou o tempo ninguém perca tempo vamos pras missões  
pecador se ajoelha 
em Deus quem se espelha 
só pode ter de Frei Damião sua proteção 
 
Frei Damião meu bom Frei Damião 
O seu perdão numa confissão faz um bom cristão 
Frei Damião meu bom Frei Damião 
Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua benção.  
Pé que pisa a terra, sem caminhos erra. 
Este mesmo pé, esta mesma gente está nas missões. 
Quer saber do inverno, quer fugir do inferno. 
Quem tem devoção com Frei Damião não tem provação.  
 
 

Janduhy Finizola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESUMO 

 
 

O objetivo desta pesquisa foi estudar a atuação do missionário capuchinho Frei Damião de 
Bozzano (1898-1997), que chegou ao Brasil em 1931 para atuar nas Santas Missões, com o 
objetivo de disseminar o catolicismo romano. Nessa direção, a função do missionário era 
moldar o catolicismo dos nordestinos conforme o esquema do catolicismo oficial. O contexto 
onde acontece o fenômeno religioso em torno do Frei Damião é, sobretudo, o sertão 
nordestino. O frade se adaptou à mentalidade rural, às práticas religiosas e à linguagem 
bucólica do povo nordestino. Seu carisma junto à população foi largamente usado 
politicamente. A pesquisa mostra que paradoxalmente, essa proximidade com o povo tornou-
o uma figura polêmica dentro da igreja, uma vez que seus ouvintes o transformaram em 
conselheiro, situando-o na estirpe de conselheiros da cultura popular sertaneja do Nordeste 
brasileiro. O capítulo I situa Frei Damião na “estirpe” de grandes conselheiros: Padre 
Ibiapina, Beato Antônio Conselheiro e Padre Cícero. O capítulo II investiga as obras 
disponíveis sobre Frei Damião e faz uma apreciação dos livros publicados por biógrafos e 
historiadores. O capítulo III traz os resultados da pesquisa que caracteriza Frei Damião como 
conselheiro, por meio das narrativas dos informantes qualificados, bem como da observação 
participante da visita ao seu túmulo, em Recife. A caracterização de Frei Damião como 
conselheiro se comprova também pela análise da literatura de cordel referente ao missionário 
capuchinho que marcou a história contemporânea do Nordeste brasileiro.  
 

Palavras-chave: Frei Damião. Conselheiro. Catolicismo Popular. Sertão. Nordeste brasileiro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT   
 
  

The objective of this research was to study the performance of the Capuchin missionary Frei 
Damião de Bozzano (1898-1997), who arrived in Brazil in 1931 to actuate in the Holy 
Missions and to diffuse Roman Catholicism. With that, the role of the missionary was to 
adapt the Catholicism of Brazilian northeast as the official Catholicism. The context which 
this religious phenomenon happened was in the northeast arid interior of Brazil. Frei Damião 
adapted to the rural mentality, to the religious practices and to the language of the bucolic 
northeastern people. His charisma with this population was widely used politically. Therefore, 
this shows that paradoxically, this closeness with the people made him a controversial figure 
within the church, once your listeners turned him into counselor and establishing him as one 
of the adviser of popular culture of Northeast Brazil. Chapter I locates Frei Damião in the line 
of the great advisers: Father Ibiapina, Blessed Antônio Conselheiro and Father Cicero. 
Chapter II investigates the available works about Frei Damião and makes an appreciation 
about the published books by biographers and historians. Chapter III shows the results of 
research that characterizes Frei Damião as a counselor, through interviews, reports from 
qualified informants and participant observation of the visit to his grave in Recife. The 
characterization of Frei Damião as a adviser is proved also by the analysis of chap-book 
regarding the capuchin missionary, who scored the contemporary history of the Brazilian 
Northeast.   
 

Key-words: Frei Damião. Adviser. Popular Catholicism. Arid interior. Brazilian northeast. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Desenvolver uma pesquisa sobre a figura de Frei Damião como conselheiro é como 

fazer uma peregrinação pelos caminhos das origens da alma sertaneja do Nordeste brasileiro, 

observando os seus traços e penetrando na sua intimidade. É impressionante observar a 

obstinação com que a população do Nordeste recorre ao seu santo protetor, às orações, aos 

ritos, ou seja, como a cultura sertaneja se orienta dentro da tradição do Catolicismo Popular, 

cujas expressões se distanciam do catolicismo romanizado. É possível desvendar as trilhas 

mais profundas da vida e da morte, do presente e do passado, do real e do imaginário.  

O Nordeste do Brasil abrange os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região Nordeste tem a sua riqueza 

geográfica, dividida em três sub-regiões, bem distintas, com diversas condições climáticas. O 

sertão semiárido, o agreste com chuvas normais e a região da mata com chuvas abundantes. O 

fenômeno religioso que se constituiu em torno da figura de Frei Damião de Bozzano (1898-

1997) se deu basicamente na região do sertão nordestino, no semiárido, o que não exclui que 

muitos devotos e seguidores tenham saído também do agreste. 

Frei Damião, missionário capuchinho, vindo da Itália, chega ao Nordeste em 1931 

para disseminar as tradicionais santas missões, porém os sertanejos interpretam-no como 

conselheiro. Seus primeiros ensaios missionários foram com Padre Cícero Romão Batista 

(1844-1934) ainda vivo, com Lampião vivo. Frei Damião iniciou seus trabalhos no Brasil 

com a primeira missa na cidade de Gravatá (PE). Era um homem de pequena estatura, 

disciplinado e sóbrio. Seus trabalhos começavam às quatro horas da manhã e iam até a noite. 

Não gostava de ser comparado com Antônio Conselheiro nem com Padre Cícero. Não se 

considerava um milagroso, atribuía os milagres a Deus.  

Viajando a cavalo, num sertão empoeirado sem estradas, sem energia elétrica na 

maioria dos povoados, sem meios de comunicação e sem transporte acessível, o capuchinho 

não se cansava de proclamar o Reino de Deus aos sertanejos, fazendo procissões de velas 

acesas, talvez, quem sabe, para clarear os caminhos escuros do semiárido nordestino. 

Quando Frei Damião chegou ao Nordeste brasileiro trouxe consigo uma pedagogia 

missionária tridentina, devocional e apologética. De um lado, os nordestinos viviam imersos 

numa prática religiosa baseada no forte temor de Deus e das caminhadas penitenciais pelas 

estradas empoeiradas. De outro lado, viviam alguns bispos em luxuosos palácios, das visitas 

pastorais marcadas pela autoridade episcopal, completamente distantes e alheios às 



11 

necessidades e lutas do povo sertanejo.  

No decorrer de suas primeiras e grandes missões pelo Nordeste, Frei Damião se 

deparou com o clima profundamente marcado pela autoridade do Vigário de cada Paróquia, 

possuindo ao mesmo tempo poder temporal e espiritual. Era o tempo das excomunhões, das 

indulgências, dos escapulários, das Semanas Santas rigorosas com jejum, abstinência e 

mortificações. Era um tempo em que o diabo existia, as tentações também. Quando chegava o 

período de carnaval, a recomendação do capuchinho era que os fiéis católicos se recolhessem 

em retiros, fazendo atos de reparação e desagravo. Foi-se o tempo...    

O povo nordestino elege Frei Damião como defensor e guia, tendo-o como principal 

referência de suas tradições religiosas, porque ele conhecia os problemas da região e tornou-

se aliado dos sertanejos, que sentem ser ele o seu conselheiro. Movimentos dessa natureza 

dizem respeito à tradição e à cultura popular sertaneja, que têm suas raízes mais profundas nas 

culturas africana e indígena. Desde tempos remotos que no sertão nordestino a figura do 

conselheiro é reconhecida, cumprindo uma função análoga à do pajé na aldeia.  

No Catolicismo Popular o conselheiro ensina as mesmas coisas que o pai ensina ao 

filho, os ensinamentos são os que passam de geração a geração. O Catolicismo Popular 

sertanejo, marcado pela tradição dos beatos, segue uma matriz de catolicismo familiar, 

autônomo e leigo. Muitos dos beatos são analfabetos, porém dominam com sabedoria a sua 

tradição. Mesmo assim não significa que os seus adeptos não necessitam mais da 

intermediação do catolicismo romanizado. Esse foi o catolicismo difundido no sertão pelos 

missionários por meio das missões, sobretudo pelos capuchinhos.  

Padre Ibiapina, Beato Antônio Conselheiro e Padre Cícero integram essa forma de 

Catolicismo Popular sertanejo, na segunda metade do século XIX e primeira do século XX. A 

dimensão do conselheiro dentro da cultura nordestina presente no Catolicismo Popular é 

analisada como uma herança que espalhou, por muito tempo, uma fama de que os melhores 

missionários eram os que davam mais conselhos. Na história do sertão nordestino há uma 

sucessão de notáveis conselheiros que têm por modelo a figura do Padre Ibiapina, seguido do 

Beato Antônio Conselheiro, do Padre Cícero e do Frei Damião, que segue a mesma linha 

pedagógica.   

   Em suas ações pastorais o Frade, embora representante da cultura popular, era 

também instrumento do catolicismo romanizado e da classe política do país. Aceitava 

convites de padre e bispos para fazer pregações e aparecia ao lado de políticos para fortalecer 

suas campanhas eleitorais. Frei Damião e Padre Cícero são líderes que representam essa 

ambiguidade; o que não ocorre com o Beato Antônio Conselheiro e o Beato João Lourenço do 
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Caldeirão (CE); estes sofreram perseguições porque não serviam para os dominadores. 

Frei Damião como conselheiro torna-se o legítimo defensor do patrimônio cultural do 

povo sertanejo, pois ele veio para se unir ao povo e valorizar seus costumes e assisti-lo em 

suas necessidades. As pessoas gostavam de tomar conselhos com Frei Damião, pois este 

pensava da forma que pensa o povo. Ele convivia com o povo e o aceitava; ouvia em 

confissões para depois introduzir seus ensinamentos. Os conselhos do capuchinho podiam 

variar, fosse um problema familiar, um casamento, uma viagem a fazer, um negócio a 

estabelecer.   

Nas pequenas cidades do interior do Nordeste brasileiro, ainda hoje deparamos com a 

presença de pequenos conselheiros e conselheiras que auxiliam as pessoas da comunidade, 

aconselhando-as em suas angústias e suavizando seus sofrimentos.  

Para estudar a figura de Frei Damião como conselheiro, o ponto de partida foi recolher 

o material existente nas pesquisas bibliográficas. A partir daí, entrevistas, folhetos da 

literatura de cordel e participação numa romaria ajudaram a desvendar como o povo entendeu 

a figura daquele missionário que por mais de sessenta anos esteve empenhado nas missões do 

Nordeste brasileiro. A pesquisa procura mostrar como foi incorporada às suas crenças e 

lendas a vida de um homem de estatura baixa, batina surrada, sandálias franciscanas, terço em 

mãos, crucifixo na cintura. Percorre povoados, pequenas e médias cidades do sertão 

nordestino prometendo o fogo do Inferno aos pecadores e o Paraíso aos justos.  

Frei Damião surge como conselheiro decisivo na memória do Catolicismo Popular 

sertanejo, pois o povo não se recorda dos seus sermões, mas sim dos seus conselhos. É 

preciso ter em mente que o catolicismo sertanejo é uma forma nordestina do Catolicismo 

Popular, que é típica do sertão e onde a figura do conselheiro tem lugar de relevo.  

A pesquisa evidencia a importância de Frei Damião por se deixar amoldar às tradições 

do Catolicismo Popular, rejeitando a modernidade, embora seu esforço fosse no sentido de 

romanizar as práticas religiosas populares. Assim fazendo, ele dava prosseguimento ao 

trabalho dos missionários capuchinhos no Nordeste. O frade fundamenta-se na defesa dos 

costumes tradicionais atuando especialmente nos aconselhamentos.  

Estudando Frei Damião, tem-se que o panorama religioso no sertão nordestino era 

receptivo a um conselheiro que ocupasse o lugar deixado pelo Padre Cícero; dessa forma o 

Frei tornou-se conselheiro dando aos sertanejos uma resposta sobrenatural aos seus 

problemas. O objetivo da presente pesquisa foi demonstrar que Frei Damião, missionário da 

Ordem dos Capuchinhos, foi interpretado pela cultura nordestina como conselheiro. Desse 

modo, analisado como o último da estirpe de conselheiro do catolicismo sertanejo. O cenário 
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onde acontece o movimento religioso em torno da figura de Frei Damião como conselheiro é 

o sertão nordestino. O frade como conselheiro se apresenta dentro do substrato religioso 

presente na cultura nordestina. O que a pesquisa vai procurar delinear é como Frei Damião foi 

transformado em conselheiros da cultura popular do Nordeste brasileiro.  

Para melhor compreender esse fenômeno, no primeiro capítulo (item 2), abre-se com 

uma discussão do Catolicismo Popular onde surge a figura de Frei Damião como conselheiro. 

Abordamos os grandes conselheiros, a saber: Padre Ibiapina (foi a matriz geradora de uma 

estirpe de conselheiros dos nordestinos), Beato Antônio Conselheiro, Padre Cícero e, o 

último, da estirpe de conselheiros, Frei Damião, que é o ponto que interessa à presente 

pesquisa.  

No capítulo seguinte (item 3), foram revistas as obras disponíveis sobre Frei Damião. 

São fontes que consubstanciam nossa pesquisa por meio de livros publicados por biógrafos e 

historiadores.  

Finalmente, no último capítulo (item 4), Frei Damião como conselheiro assenta-se nos 

versos da literatura de cordel, nas entrevistas e na narrativa das devoções praticadas pelos 

devotos durante a visita ao mausoléu do frade. Fica assim demonstrado que os conselhos de 

Frei Damião estão colados na memória dos romeiros, incorporados à cultura nordestina.  

   

xxx 

 

Esta pesquisa só foi possível com a orientação do Professor Dr. Pedro de Assis Ribeiro 

de Oliveira, que fez reciprocidade com a vivência pessoal do autor que, quando adolescente 

no médio sertão sergipano da década de 80, chegou a confessar-se com Frei Damião em santa 

missão na cidade de Nossa Senhora das Dores (SE). Ao estudar esse fenômeno religioso 

enquanto professor da Rede Estadual de Ensino, seu propósito é o de contribuir para o 

aprimoramento do Ensino Religioso Escolar dentro de um contexto de abertura promovida 

pela Secretaria da Educação do Estado de Sergipe. As sociedades modernas alavancaram a 

ideia da laicização e a escola, na condição de espaço público e, portanto, laico, deve refletir 

sobre a prática de ensinar. O ensino religioso pode ensinar a tolerância religiosa e o diálogo 

interreligioso. Compreendendo que o cultivo dos hábitos religiosos não se reduz tão-somente 

à elite brasileira, os camponeses também manifestam suas expressões de fé inseridos no 

Catolicismo Popular que une suas espiritualidades num autêntico sincretismo. Para Cristián 

Parker (1995), este sincretismo coordena os elementos iniciais do catolicismo colonial e dos 

ritos e crenças indígenas e africanos. Os índios e os negros, condenados a abandonar sua 
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religião anterior, conservam numa espécie de resistência simbólica algumas das crenças que 

lhes eram mais vitais ou significativas em sua vida.  
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2 A FIGURA DO CONSELHEIRO NO CATOLICISMO SERTANEJO 

 

 

Neste capítulo vamos abordar “essa matriz geradora de uma estirpe de conselheiros do 

povo.” (MENEZES, 1996, p.2). Dentro do Catolicismo Popular sertanejo, deparamos com os 

grandes conselheiros: Padre Ibiapina, Beato Antônio Conselheiro, Padre Cícero e Frei 

Damião, sendo o primeiro uma figura matricial. O conselheiro Ibiapina1 muito provavelmente 

foi uma referência religiosa para o beato Antônio Conselheiro e também para o Padre Cícero, 

na medida em que não se diferenciava muito desses missionários que o sucederam no sertão 

nordestino. O Antônio Vicente é conselheiro consagrado pelo povo e adquiriu popularidade 

no Nordeste devido aos seus conselhos e pregações moralizantes. O Padre Cícero foi um 

conselheiro que superou a vida mística e espiritual e se plantou no chão das realidades 

sociopolíticas da região do Vale do Cariri, no Ceará. Destaca-se, dentre todos, pela 

proximidade histórica e pelo objeto da presente pesquisa, o missionário capuchinho Frei 

Damião de Bozzano, um conselheiro decisivo na memória do Catolicismo Popular sertanejo, 

pois o povo não se recorda das suas pregações, mas sim dos seus valiosos conselhos. O povo 

nordestino elege Frei Damião como defensor e guia, tendo-o como principal referência de 

suas tradições religiosas, porque ele conhecia os problemas da região e tornou-se cúmplice 

dos sertanejos, que sentem ser ele o seu conselheiro.  

Veremos a questão do Catolicismo Popular, que tem como forma peculiar o 

catolicismo sertanejo. Em seguida uma breve conceituação do que é catolicismo romanizado, 

em que prevalece a hierarquia eclesiástica, diferenciando-se do primeiro por não se adaptar à 

cultura do povo, mas por reproduzir um catolicismo europeu.   

 

 

2.1 Catolicismo Popular 

 

 

A expressão Catolicismo Popular é conceituada algumas vezes como “religião 

popular”, “catolicismo rural”, dentre outros, conforme Silva (2005, p.20). O conceito de 

Catolicismo Popular pode ser entendido diferentemente conforme cada autor.   

                                                 
1 Embora tenha se distanciado de outros missionários do sertão nordestino na medida em que intervinha não só 
na formação religiosa e moral dos sertanejos, mas também agia para melhorar as condições do povo do Nordeste, 
era um conselheiro reformador de costumes e agregava uma prática de intervenção socioeconômica na realidade 
onde ocorriam suas missões.  
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Eduardo Hoornaert diz que 

 

Diante do assunto que passamos a apresentar existem três atitudes bem 
distintas: uns negam simplesmente a existência de um Catolicismo Popular 
distinto do catolicismo estabelecido ou patriarcal: no Brasil só há um [sic] 
catolicismo que constitui o “cimento da unidade nacional”. Outros aceitam o 
Catolicismo Popular mas lhe negam toda originalidade e todo valor: o 
catolicismo vivido pelo povo é simplesmente a interiorização dos temas 
apresentados pela religião dominante. A nossa posição é a seguinte: existe 
um Catolicismo Popular distinto do catolicismo patriarcal. O povo tem uma 
cultura própria e podemos mesmo afirmar que o Catolicismo Popular 
constitui a cultura mais original e mais rica que o Brasil já produziu [...] 
(HOORNAERT, 1991, p.98-99).  

 
Na concepção acima, compreender o Catolicismo Popular é uma empreitada ampla e 

inesgotável, porque não é um fato coisificado nem um “sistema religioso”, mas um processo 

histórico, onde se desenvolvem expressões de fé e de organização, agregando as 

características específicas e elementos universais do Catolicismo.   

Usando uma definição sociológica de Catolicismo Popular, Oliveira (1985) ressalta 

que é um conjunto de representações e práticas religiosas ligando o ser humano ao 

sobrenatural pela mediação dos santos e santas independentemente da intercessão dos 

religiosos institucionais. O Catolicismo Popular tem um caráter não-oficial e suas origens 

podem ser encontradas nos tempos do Brasil colônia. Este se define pela autoprodução 

religiosa – uma comunidade se une pelos seus atos religiosos numa atividade comum e 

autônoma2; porém, numa sociedade de classes, os rituais populares católicos estão vinculados 

aos símbolos religiosos do catolicismo oficial, ou seja, do catolicismo romanizado. 

Seguiremos aqui o pensamento de Oliveira quando diz que  

 

A autoprodução religiosa popular não fica portanto separada da produção 
oficial, mas guarda com ela uma relação dialética: ela exprime as condições 
de existência das classes dominadas e subalternas, fazendo uso dos códigos 
religiosos oficiais. Podemos então definir o Catolicismo Popular como um 
conjunto de representações e práticas religiosas autoproduzidas pelas classes 
subalternas, usando o código do catolicismo oficial. Isso significa que o 
Catolicismo Popular incorpora elementos do catolicismo oficial – os 
significantes – mas lhes dá uma significação própria, que pode inclusive 
opor-se à significação que lhes é oficialmente atribuída pelos especialistas. O 
resultado é que o mesmo código religioso é diferentemente interpretado 
pelas classes sociais de maneira que, sob uma unidade formal, escondem-se, 
de fato, diversas representações e práticas religiosas (OLIVEIRA, 1985, 
p.135).    
 

                                                 
2 No Catolicismo Popular a autonomia dos seus rituais é relativa porque estão vinculados a uma fonte que é o 
catolicismo oficial (Cf. OLIVEIRA, 1985, p.134). 
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O Catolicismo Popular veio com os próprios colonos lusitanos e se caracteriza pela 

devoção aos santos, dos quais se espera proteção para superar as dificuldades e resolver os 

problemas desta vida, bem como para obter a salvação eterna. As suas práticas religiosas são 

de âmbito familiar e nas pequenas comunidades rurais. Comumente o povo se reúne na casa 

de alguém ou na capelinha local para rezar o terço ou fazer uma novena. O devoto vai 

estabelecer uma relação com a divindade dentro da sua singularidade. Os leigos assumiam 

funções religiosas como rezadores, curandeiros, parteiras, conselheiros.   

Nas cidades, as confrarias e irmandades religiosas organizadas pelos leigos 

constituíram a forma mais significativa de promoção da expressão do Catolicismo Popular. 

Faustino Teixeira fala sobre “as malhas do catolicismo”, dizendo que   

 

São malhas diversificadas de um catolicismo, ou poder-se-ia mesmo falar em 
catolicismos. Há um catolicismo “santorial”, um catolicismo “erudito ou 
oficial” [...] O catolicismo santorial, para usar uma expressão de Cândido 
Procópio Camargo, é uma das formas mais tradicionais de catolicismo 
presentes no Brasil desde o período da colonização. Tem como característica 
central o culto aos santos. Foi este culto que marcou a peculiar dinâmica 
religiosa brasileira, de caráter predominantemente leigo seja nos oratórios, 
capelas de beira de estrada e santuários (TEIXEIRA, 2009, p.19-20). 

 
As crenças e práticas religiosas, ao longo da tradição do cristianismo, foram 

socialmente incorporadas como “católicas”. Com relação à expressão popular, ela não tem o 

significado de vulgar ou de uma produção cultural de caráter subalterno. O termo popular tem 

o sentido de distinção cultural e social de um povo e também de um comportamento religioso 

que se diferencia do oficial. No Brasil o Catolicismo Popular manifesta-se por atos concretos 

ligados ao cotidiano, como rezar para pedir chuva, benzer uma pessoa doente; junto a isso se 

destaca o culto aos santos, buscando uma resposta positiva para os seus problemas e 

reinterpretando as doutrinas do catolicismo oficial.  

O credo popular é mais abundante do que o oficial e também possui critérios que 

diferem da ortodoxia. Os rituais, além de estabelecer contato com o sagrado, permitem recriar 

a consciência coletiva do povo. Esse catolicismo conta com os rituais oficiais (missa e 

sacramentos) e acrescenta novos sentidos para torná-los mais funcionais para sua vida 

(batismo-saúde, confissão-cura, sacramento-compadrio). 

O Catolicismo Popular é composto de devoção aos santos, romarias, novenas, 

procissões, bênçãos, festa do padroeiro, promessas. As devoções aos santos na cultura popular 

se apresentam como resposta para dar significado às suas origens e que são identificados com 

seus antepassados. Sobre as manifestações do Catolicismo Popular, ressalta Oliveira:   
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As romarias são um momento forte e privilegiado de contato entre o devoto 
e o santo, mas são também uma oportunidade de contato entre o romeiro 
com a instituição religiosa. O romeiro aproveita a ocasião para confessar-se 
e comungar e por vezes aproveita para batizar os filhos ou para casar-se, 
colocando-se assim sob a proteção do santo padroeiro nesses momentos 
marcantes de sua vida familiar. Os santuários geralmente tinham assistência 
de um padre, contratado pela irmandade que tomava conta dele, ou vindo da 
matriz paroquial para prestar assistência aos romeiros (OLIVEIRA, 1985, 
p.138-139).  

 
Sua funcionalidade existe a partir da figura nuclear das devoções aos santos. Dito de 

outra maneira, esse catolicismo pode ser definido usando a expressão popular: “muita reza, 

pouca missa; muito santo, pouco padre”. Não se pode dizer que seja um catolicismo 

independente do catolicismo da hierarquia eclesiástica, mas se trata de uma retradução do 

mesmo. 

 

2.1.1 Catolicismo Popular sertanejo 

 

O Catolicismo Popular sertanejo é uma forma nordestina do Catolicismo Popular, que 

é típica do sertão e tem como núcleo a figura do conselheiro. O Catolicismo Popular sertanejo 

é profundamente marcado pela tradição dos beatos e beatas, segundo o costume dos sertanejos 

com suas cantorias e rezas populares; além do medo do diabo e do hábito de rezarem o terço e 

o ofício. Nesse catolicismo as manifestações dos ritos religiosos renovam, mudam. Mesmo 

assim, não significa que os adeptos do Catolicismo Popular sertanejo não necessitam mais da 

intermediação do catolicismo romano, como por exemplo, os sacramentos. O ritual do 

Catolicismo Popular sertanejo seguiu uma matriz de um catolicismo familiar. Esse foi o 

catolicismo difundido no sertão do Nordeste brasileiro pelos missionários através das santas 

missões, sobretudo pelos capuchinhos. 

Eduardo Hoornaert, com outra preocupação, esclarece de outra forma, a mesma coisa 

que   

 

O sertanejo nordestino vive imerso num mundo referencial bíblico e cristão, 
reconhece os símbolos, sabe interpretar as figuras. É herdeiro de uma longa e 
bonita tradição teológica, sendo ele mesmo teólogo. Teólogo sofrido, de 
mãos calejadas, mas teólogo. Embora não acostumado ao mundo das letras, 
produz versos, poesias e textos que não são de forma nenhuma simplórios, 
mas carregados daquela sabedoria sofrida típica do povo da terra, feita de 
desencanto mas também de uma esperança indestrutível. Sertanejo-teólogo, 
cioso em descobrir o sentido mais profundo das coisas, concentrado em 
encontrar uma leitura teológica dos fatos que presencia. Não cartesiano no 
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sentido de se operar uma rígida separação entre a racionalidade e a 
emotividade, entre os conceitos claros e as imagens, entre o experimentado e 
o sonhado. Mas um curioso das coisas de Deus, atrás do sentido último. Sua 
teologia é mística e escatológica, espera um tempo bom após tanto 
sofrimento. Com o dizia Câmara Cascudo: o sertanejo é teólogo “antes, 
durante e depois dos concílios ecumênicos e dos Santos Padres” 
(HOORNAERT, 1997, p.63-64).  

   
Padre Ibiapina, Antônio Conselheiro e Padre Cícero, segundo Eduardo Hoornaert, 

“são três figuras religiosas nordestinas que por assim dizer caracterizam a religião do sertão 

na segunda parte do século XIX e primeira do século XX.” (HOORNAERT, 1997, p.95). O 

Catolicismo Popular sertanejo é um catolicismo autônomo, leigo.  

Em decorrência da renovação estabelecida pelo episcopado através do Concílio 

Vaticano I, o Catolicismo Popular sertanejo baseado na figura do beato é interpretado como 

uma negação à prática do catolicismo romanizado e não como uma forma popular de fazer o 

catolicismo. Há uma fragmentação do Catolicismo Popular sertanejo quando recebe uma ação 

repressiva e utilizante face ao catolicismo oficial, que, por sua vez, é uma modalidade de 

catolicismo dominante, institucionalizado, e que é mais comum no círculo da hierarquia 

eclesiástica.  

Essa repressão por parte da cultura oficial ocorre, sobretudo, em não pretender 

compreender os diferentes elementos significativos que constituem esse catolicismo, 

estabelecendo uma dicotomia cultural que se exprime na existência de uma cultura oficial 

dominante e uma outra meramente popular e muitas vezes considerada como algo periférico e 

supersticioso. Muitos dos beatos são analfabetos, porém dominam com sabedoria a sua 

tradição. O beato é aquele que aos olhos de seu povo domina melhor a arte de aconselhar.  

 

 

2.2 Catolicismo romanizado  

 

 

O catolicismo romanizado pode ser datado a partir de 1858. É o movimento de 

reestruturação interna da hierarquia eclesiástica com a finalidade de reforçar seu poder 

espiritual, reafirmando os cânones de fé e moral, uma vez que perdeu seu poder secular 

devido à separação entre Igreja e Estado. O objetivo é de modelar o catolicismo brasileiro 

conforme o esquema “romano”, implicando num rigor doutrinal, moral e hierárquico. Esse 

catolicismo teve como principais divulgadores os religiosos missionários. Os efeitos da 

romanização sobre o Catolicismo Popular foram importantes. Como bem afirma Pedro 
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Ribeiro de Oliveira, “a romanização aparece, pois, como um processo de repressão clerical do 

catolicismo do povo. Porém, este último nem por isso desapareceu (...), sobreviveu à margem 

do controle clerical” (OLIVEIRA, 1979, p.72).  A inquietação do catolicismo romanizado era 

afugentar os fiéis do Catolicismo Popular e orientá-los para a prática do catolicismo romano, 

com ênfase no sacramental. Os agentes romanizados têm o catolicismo romano como única 

forma legítima de cristianismo, pois para eles o Catolicismo Popular é um desvio. O 

catolicismo romanizado tem como meta combater o Catolicismo Popular, conforme afirma 

Oliveira em seu clássico ensaio Religião e dominação de classe: o caso da “Romanização”:  

 

Para a burguesia agrária, como para os bispos e clérigos, a luta contra o 
Catolicismo Popular apresentava-se como uma luta contra a ignorância, o 
fanatismo, as superstições, as crenças atrasadas, as práticas imorais. O 
combate aparecia, portanto, como uma missão educativa a ser desempenhada 
pelo aparelho religioso, para elevar o nível cultural e religioso das grandes 
massas populares (OLIVEIRA, 1980, p.181). 

 
Como vimos, a prioridade do processo de romanização tem o seu estatuto na medida 

em que elimina a produção religiosa popular. Portanto a hierarquia eclesiástica é investida de 

uma visão preconceituosa quando se propõe a elevar o nível cultural e religioso do povo; 

combate principalmente o tradicional caráter lusitano leigo do mundo devocional e junte-se a 

isso a desarticulação das funções dos leigos, como os beatos e rezadores.  

A permanência dos beatos no meio dos sertanejos se dá pelo domínio de seu universo 

cultural das manifestações religiosas. Eles são os principais responsáveis pela sedimentação 

dos comportamentos sociais da época. O fato é que quando não eram os beatos e beatas, eram 

os heróis desafiando os poderosos e as forças policiais. Daí que “as beatas, com seu poder até 

miraculoso, eram consideradas perigosas, maldizentes e intransigentes.” (DELLA CAVA, 

1976, p.137). 

Mesmo quando os sacerdotes eram desacreditados como pessoas, nunca deixavam de 

ser considerados os produtores mais legítimos dos serviços do sagrado. O saber religioso do 

leigo era, sob muitos aspectos, uma retradução ao alcance da cultura, do saber do sacerdote 

erudito. Ouvindo e aprendendo com os padres e missionários nas cidades de romarias, o 

capelão, o rezador, o beato acumulava um saber doutrinário e um repertório de rituais que 

traziam o catolicismo romano para dentro da fazenda, da comunidade. 

Para José Comblin, os motivos pelos quais o povo não compreende o catolicismo da 

hierarquia eclesiástica acabam afastando qualquer noção de pretensa ignorância do povo ou 

fanatismo: 
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O povo não se interessa pela catequese porque não sente falta de 
conhecimentos religiosos. Nós achamos que eles estão precisando de 
catequese. Mas eles não se acham ignorantes em matéria religiosa. Ao invés, 
eles acham que em assuntos religiosos, sabem todas as coisas necessárias 
para a vida... Na realidade, o povo não é ignorante de sua religião, desse 
Catolicismo Popular que se transmite por tradição oral de geração em 
geração desde os primeiros portugueses que o trouxeram há quatro séculos. 
O povo não conhece o catolicismo oficial da Igreja Católica, nem se 
preocupa por conhecê-lo [...] O povo não é ignorante da sua religião: é 
ignorante da nossa (COMBLIN, 1967, p.848). 

 
A experiência religiosa não esgota a experiência do transcendente, que pode se dar 

também fora da própria religião enquanto instituição. O que caracteriza a vivência do 

transcendente como propriamente religiosa é seu caráter sagrado. A prática religiosa pode se 

dar de modos dos mais variados e nem sempre passar pela intermediação de instituições 

religiosas. Nessa direção, a cultura oficial acaba provocando continuamente dois 

posicionamentos à cultura não-oficial: a repressão e a utilização.  

A evangelização da sociedade brasileira foi fortemente marcada por duas tendências 

que perpassam séculos de história: a “pastoral da convivência” e a “pastoral da visita”. No 

entendimento de Eduardo Hoornaert: 

 

Na realidade brasileira esta pedagogia evangelizadora realizou-se de diversas 
maneiras no decorrer dos três primeiros séculos de sua história, e pensamos 
que houve desde o início duas tendências: uma mais baseada na convivência, 
outra baseada na visita. O projeto missionário dos aldeamentos, que 
procurou distanciar um mundo indígena do mundo colonial, levou aos 
poucos a uma experiência de convivência que teve grandes conseqüências. O 
das “missões populares”, que prolongava no Brasil numa linha pastoral 
muito desenvolvida na Europa após o concílio de Trento, levou a 
experiências de visitas esporádicas que igualmente tiveram conseqüências 
típicas e significativas.  
[...] As santas missões, baseada na visita de um missionário a uma 
determinada comunidade humana (lugarejo, vila, fazenda, engenho), foi a 
forma que provou ser a mais realista e mais adaptada às condições concretas 
da evangelização no Brasil. [...] Do outro lado, os indígenas brasileiros 
pareciam aceitar bem estas visitas regulares, já que estas correspondiam a 
uma tradição ameríndia: a da chegada dos feiticeiros ou pajés “para fazer 
santidade”.  
[...] A estrutura básica destas “visitas” de “feiticeiros” é descrita por 
Nóbrega, é estranhamente parecida com a das “santas missões” tipo Padre 
Ibiapina, no século XIX, no interior nordestino (HOORNAERT, 2008, 
p.125-133).   

 
Na pastoral da visita temos duas práticas, que são a desobriga e as missões populares. 

A desobriga é a visita feita pelos padres esporadicamente às comunidades, consistindo em 

pregações e de administração dos sacramentos. Já as missões populares consistiam em visitas 
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dos missionários a diversas comunidades para reacender as expressões religiosas. Mesmo 

sendo escassa, essa convivência servia para garantir o laço de pertencimento do Catolicismo 

Popular ao catolicismo oficial por meio de um consentimento religioso que fazia com que os 

diferentes grupos sociais que viviam espalhados pelo sertão admitissem como pertencentes à 

única e mesma Igreja da hierarquia eclesiástica. Não estabeleciam dois catolicismos 

oponentes, embora o Catolicismo Popular mantivesse um profundo respeito para com a figura 

do padre missionário, a quem interpretava como portador de poderes espirituais, revestido de 

um poder diferente que era evidenciado nas visitas.     

Com essa atividade pastoral, há pouca compreensão ou nada acerca dos problemas 

essenciais das comunidades, e as visitas servem apenas para abreviar, na mentalidade do 

devoto, a sua dignidade diante de Deus, que só poderá ser recuperada novamente pelas 

práticas penitenciais cotidianas, dada a escassez de sacerdotes para a administração dos 

sacramentos. Há uma enorme distância que marca a religiosidade e a vivência concreta do dia 

a dia do devoto; sendo que essa vivência religiosa pouco auxilia para a libertação dos seus 

problemas, desencadeando numa fonte de mistificação, alienação e até mesmo opressão. É 

notório que a religião não existe no vazio. Ela é uma força que pode naturalizar (ou 

sobrenaturalizar) as desigualdades sociais. A fome, a seca, a miséria e a pobreza seriam então 

transfiguradas como resultado de leis divinas e, portanto, imutáveis.  

Pierre Bourdieu evidencia o caráter dominante da religião: 

 
Neste ponto, Weber está de acordo com Marx ao afirmar que a religião 
cumpre uma função de conservação da ordem social contribuindo, nos 
termos de sua própria linguagem, para a “legitimação” do poder dos 
“dominantes” e para a “domesticação dos dominados”. E ademais, Weber 
nos fornece os meios de escapar à alternativa simplista de que são produto 
suas análises mais duvidosas, ou seja, à oposição entre a ilusão da autonomia 
absoluta do discurso mítico ou religioso e a teoria reducionista que torna 
esse discurso o reflexo direto das estruturas sociais. Procura esclarecer ao 
máximo o elemento comum ausente no discurso das duas posições opostas e 
complementares: o trabalho religioso realizado pelos produtores e porta-
vozes especializados, investidos do poder, institucional ou não, de responder 
por meio de um tipo determinado de prática ou discurso a uma categoria 
particular de necessidades próprias a certos grupos sociais (BOURDIEU, 
1974, p.32-33).  

 

 

2.3 Frei Damião e os conselheiros  

 

 

O contexto sociológico onde acontece o fenômeno religioso em torno do conselheiro 
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Frei Damião é o sertão nordestino. O Catolicismo Popular sertanejo existe e se desenvolve 

num contexto humano determinado, numa inter-relação com o espaço geográfico, com seu 

momento histórico. Isso demarca que o Catolicismo Popular sertanejo é dependente do seu 

contexto, marcado por antigas tradições conselheiristas.  

A história do Nordeste é pontilhada pela necessidade de um conselheiro. O sentimento 

religioso do sertanejo caracteriza-se pela escolha de um guia, um orientador, capaz de 

representá-lo e defendê-lo, sobretudo aquele que vive na parte do Nordeste que está localizada 

no norte do Rio São Francisco.  

Sobre a relevância do Beato Antônio Conselheiro, Eduardo Hoornaert faz uma 

referência singular quando diz que 

 

Foi a partir da emoção, da indignação, da solidariedade e esperança dos 
sertanejos que o Conselheiro foi reconhecido como alguém capaz de 
representá-los, defendê-los, orientá-los e negociar com eles o trânsito de 
valores. Só dentro do mundo referencial camponês sertanejo entende-se a 
história do Conselheiro, uma história feita de negociação e astúcia, 
inteligência e tática (HOORNAERT, 1997, p.111).         

 
Frei Damião, como conselheiro, torna-se uma eminente figura por ser conhecedor dos 

problemas dos sertanejos e toma parte dos nordestinos, que enxergam ser ele o seu defensor.  

O imaginário religioso e cultural do povo sertanejo adota o missionário Frei Damião como 

alguém que vai valorizar e resgatar a sua história, os seus cantos, os seus benditos, as suas 

rezas e também as suas práticas que o revelam na sua sabedoria de vida.  

Os conselhos dados pelos missionários aos sertanejos tinham uma contingência 

humana, que eram passíveis de sofrimento e tendo como guia principal apontar aos peregrinos 

o caminho da bondade e da mansidão, alcançando a salvação da alma. A mística espiritual 

presente na figura de Frei Damião define a função de conselheiro que une o ser humano ao 

sagrado.       

A existência do conselheiro na tradição do Catolicismo Popular nordestino é uma 

herança cultural que se propagou por muito tempo, tendo maior valor os padres missionários 

que davam mais conselhos. Os bons confessores eram, portanto, todos aqueles que seguravam 

aos seus pés o devoto, por mais tempo, dando conselhos e mais conselhos. Ao Frei Damião de 

Bozzano coube continuar com a mesma “dinastia” dos antigos conselheiros na cultura 

nordestina.  

O advento da figura do conselheiro na cultura nordestina ocorrera dentro do contexto 

das expressões do Catolicismo Popular sertanejo que vivia sob os olhares e o controle da 
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hierarquia eclesiástica, que tinha como critério de valor a observância da “lei” e da 

“obrigação”. Era, pois, através dos conselhos, evidentemente, com seu poder de coesão e de 

um forte enfoque religioso que havia uma correlação entre os conselhos dados com os atos de 

penitência, em face de seu contato direto e permanente durante as santas missões, com as 

angústias e aflições, tormentos e esperanças das camadas mais sofridas de uma região que 

padece a inclemência das secas que se manifestam na rigidez de um movimento cíclico – a 

seca impiedosa – que só pode ser interpretado à luz dos castigos de Deus.     

Os sertanejos mergulhados no Catolicismo Popular recebiam uma mediação pela 

figura paterna do conselheiro e experimentavam a liberdade de suas expressões religiosas, 

fugindo do esquema político-social dominante, vivenciando a esperança. Frei Damião foi um 

conselheiro respeitado no Catolicismo Popular do Nordeste brasileiro, representando a figura 

paterna e afetuosa do conselheiro na cultura nordestina; conseguiu muito bem alimentar a fé 

do povo dentro de uma realidade muito dada. Assim diz o sertanejo em situações de 

dificuldades e perigos: “Valei-me Nossa Senhora!”, “Valei-me Padim Cícero!”, “Valei-me 

Frei Damião!”. Essa manifestação devocional foi sendo cristalizada através dos conselheiros 

presentes na vida dos nordestinos, possibilitando o encaminhamento de muitas e muitas 

pessoas para uma vida mais decente.  

Fica evidenciado que Frei Damião conseguiu chegar a uma posição muito estimada 

entre os sertanejos nordestinos: a de conselheiro. A demonstração desse Catolicismo Popular 

sertanejo face ao desempenho do conselheiro Frei Damião deve ser analisada como uma 

prática religiosa distinta do catolicismo oficial. O Catolicismo Popular sertanejo seria o único 

suspiro a dar sustentação a sua vida e consequentemente a única expressão da própria auto-

afirmação que restou aos sertanejos.   

A relevância estabelecida para a figura do conselheiro era no sentido de poder 

amenizar, direcionar e apoiar incondicionalmente os sertanejos diante dos sofrimentos e das 

suas aflições. Podemos dizer que o catolicismo sertanejo do Nordeste é uma forma popular de 

catolicismo. Nesse sentido, aceitamos a linha de argumentação de Oliveira quando descreve 

que 

 

Concretamente, chamamos provisoriamente “Catolicismo Popular” as 
representações e práticas relativas ao culto dos santos e à transação com a 
natureza e não os sacramentos e a catequese formal. Os santos são as 
representações fundamentais do Catolicismo Popular. Concebidos como 
pessoais e espirituais dotados de poderes sobrenaturais, eles são tidos como 
capazes de exercer influência sobre o curso da vida e da natureza. A noção 
popular é muito mais abrangente de que a dos santos canonizados, pois ela 
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compreende também os diversos títulos devocionais de Jesus e de Maria, as 
almas de defuntos e figuras mais ou menos lendárias. Cada um desses seres 
espirituais pode conceder graças e proteção celestiais a quem lhes dedica 
culto ou invoca sua proteção. Assim, o Catolicismo Popular conhece uma 
multidão de santos, desde aqueles oficialmente reconhecidos pelo magistério 
eclesiástico até santos locais cujo culto não dura mais do que duas ou três 
gerações (OLIVEIRA, 1985, p.113-114). 
    

Nos dois últimos séculos o Nordeste brasileiro teve um dos maiores crescimentos 

demográficos do país. As taxas de mortalidade e de desemprego cresciam na região castigada 

pela seca, agravando ainda mais a situação do trabalhador rural. A saída era rezar as 

ladainhas, fazer procissões, confessar e receber conselhos que em nada pareciam atenuar a 

miséria reinante. A fé adotada pelos sertanejos faz eco, dentro do Catolicismo Popular, ao 

instinto de sobrevivência mais imediata e que sozinhos jamais conseguiriam. Os benditos e as 

ladainhas, mesmo com toda melancolia, acabam provocando no povo um sentimento de 

piedade resignada. A tradição cultural dos sertanejos ensina que a revolta não resolve nada e 

que é preciso conformar-se com os sofrimentos da vida.  

Na direção dos “bons conselhos” de Frei Damião destaca-se o da conformidade, pelo 

qual o sertanejo só pode aceitar os sofrimentos oriundos da providência divina. Não há nesses 

conselhos referência à possibilidade de o fiel agir diante dos percalços de uma realidade 

dividida em classes sociais. Sendo assim, esses conselhos nos dão o que pensar; um 

aconselhamento que não oferece aos devotos novas perspectivas além da sorte, provocando na 

alma sertaneja uma adesão passiva ao sistema.  

A sociologia oferece alguns parâmetros que auxiliam a situar o povo do sertão. São os 

desvalidos. Os desvalidos só existem enquanto existe o assistido socialmente. São partes 

distintas e complementares do todo. São pequenos proprietários de roça, sem-terra, artesãos, 

ferreiros, vaqueiros, parteiras, pequenos comerciantes e sem emprego determinado. Os 

desvalidos sofrem a mais cruel exclusão social com a escassez de água e a perda da terra, 

como diz Eduardo Hoornaert (1997, p.14-15), “sobretudo depois da Lei das Terras de 1850, 

que fez com que tudo fosse parar nas mãos dos que conseguiram – e Deus sabe como – um 

registro no cartório Civil.”  

A população nordestina tem uma vida rude, difícil, principalmente no período de seca, 

mas o que provoca a miséria é a opressão dos grandes proprietários e comerciantes que se 

aproveitam da seca para explorar mais ainda. Como saída as pessoas recorrem às rezas para 

aliviar os momentos de dificuldade que há na vida dos camponeses. Fazem um clamor aos 

santos e a Deus para salvá-los. Porém, uma saída possível e concreta foi a criação das Ligas 

Camponesas do Nordeste para assegurar melhores condições de sobrevivência aos 
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trabalhadores rurais. Daí que o surgimento das Ligas demonstrou que os camponeses têm 

capacidade de se organizarem para garantir uma vida com mais dignidade.    

A importância dada à função do conselheiro no Catolicismo Popular sertanejo pode ser 

averiguada partindo de determinadas condições específicas de tempo e de espaço, como na 

concepção de Eduardo Hoornaert: 

 

Nesta visão do padre como medianeiro entre o céu e a terra se enquadra a 
função do padre como “conselheiro”, provavelmente enraizada em estruturas 
ameríndias. Interessante observar como os padres da história nordestina que 
até os dias de hoje tiveram mais ascendência sobre o povo – os membros da 
famosa “dinastia”: Padre Ibiapina, Padre Cícero, Frei Damião – são 
apreciados antes de tudo como conselheiros, não como pregadores ou 
milagreiros (HOORNAERT, 1969, p.592). 

 
A função dos conselheiristas no catolicismo sertanejo é decisiva; como vimos, o povo 

recorda pouco de Padre Ibiapina, mas as instituições que ele deixou testemunham o seu papel 

de conselheiro e pai espiritual. Foi protetor da natureza, pacificador e introduziu no sertão a 

prática do mutirão, levando ao cooperativismo.  

Com o Beato Antônio Vicente Mendes Maciel, todos os devotos e peregrinos eram 

atraídos pelo poder dos seus conselhos, pelo consolo que lhes podia proporcionar. Segundo 

Galvão (2001, p.43), “o Peregrino também era chamado de Santo Antônio ou Santo Antônio 

Aparecido, e Bom Jesus ou Bom Jesus Conselheiro.”   

O Padre Cícero Romão Batista, estando proibido de exercer sua atividade pastoral, 

sobretudo na administração dos Sacramentos, suspenso de ordem, teve que realizar um 

trabalho que se identificou com a ação de Padre Ibiapina, exercendo a função de conselheiro. 

Há um ponto que diferencia um do outro: o primeiro era um padre peregrino, o segundo um 

padre fixo; ou seja, Padre Ibiapina percorreu vários estados do Nordeste. Padre Cícero 

permaneceu em Juazeiro do Norte (CE), para onde os romeiros se deslocavam.   

    

 

2.4 Os grandes conselheiros da memória nordestina: Pe. Ibiapina, Beato Antônio 

Conselheiro, Pe. Cícero e Frei Damião  

 

 

A distância que nos afasta da época dos grandes conselheiros da memória nordestina 

nos permite assimilar com mais exatidão a importância das suas vidas e de suas obras 

materiais e espirituais para a população mais necessitada do Nordeste brasileiro.  
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Os estudos elaborados até os dias de hoje contêm documentos históricos referentes a 

Padre Ibiapina (1806-1883), Beato Antônio Conselheiro (1830-1897), Padre Cícero (1844-

1934) e Frei Damião (1898-1997), que demonstram serem eles conselheiros do povo 

nordestino. Eduardo Diatahy pergunta: 

 

Mas quem foi Ibiapina, essa matriz geradora de uma estirpe de conselheiros 
do povo (Antônio Vicente Mendes Maciel, Padre Cícero, Beato Lourenço 
etc), instituindo nos sertões nordestinos da segunda metade do século XIX 
uma grande escuta dos anseios e aflições de larga massa de excluídos, e 
inaugurando uma forma de organização que a nossa civilização litorânea 
dominante teimará em não aceitar e até em hostilizar ou destruir 
sistematicamente quase todas as suas manifestações? (MENEZES, 1996, 
p.2).  
 

A citação acima demonstra que Padre Ibiapina tem proximidade com os outros três 

fenômenos da memória nordestina como conselheiros. Embora a experiência de um possa se 

assemelhar ou não com a experiência do outro, configurando semelhanças e dessemelhanças 

entre eles. 

Como observamos, são todos nascidos em anos mais ou menos subsequentes, foram 

contemporâneos. Até mesmo chegaram a se cruzar pelos mesmos caminhos de suas vidas e 

missões populares pelos estados nordestinos. Houve momentos em que ocorreram encontros 

de Padre Ibiapina com Antônio Conselheiro e com Cícero Romão Batista. Com Antônio 

Conselheiro, certamente, ocorreu um primeiro encontro quando foi Juiz de Direito em 

Quixeramobim (CE). Ali, ainda menino, de nome Antônio Vicente Mendes Maciel, deve ter 

observado por diversas vezes aquele famoso magistrado que pretendeu pacificar o conflito 

entre a família dos Maciéis e a dos Araújos. Houve um tempo em que Antônio Maciel chegou 

a acompanhar Padre Ibiapina em suas missões populares.    

Já o encontro de Padre Ibiapina com Cícero se deu por volta de 1865, na missão 

popular do Cariri. O jovem Cícero Romão Batista se fez presente na inauguração da primeira 

Casa de Caridade da região. Provavelmente as pregações e o exemplo de Padre Ibiapina 

também tenham influenciado na vocação do futuro Padre Cícero Romão Batista.   

 

 

2.4.1 Padre Ibiapina 
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José Antônio Pereira Ibiapina3 nasceu em 5 de agosto de 1806, em Sobral (CE). Era 

chamado de Pereirinha. Filho de Francisco Miguel Pereira e Tereza Maria de Jesus. Seu pai 

era um agricultor em Sobral e tabelião no Icó. Sua mãe falecera vitimada por abortamento. 

Em 1824, seu pai e o irmão Alexandre participaram da revolução denominada Confederação 

do Equador. O pai foi fuzilado em praça pública em Fortaleza em 7 de maio de 1825. Quanto 

a seu irmão, foi preso e levado para Fernando de Noronha, onde faleceu. Os bens da família 

foram confiscados e José Antônio Ibiapina assume o comando da família.    

O nome “Ibiapina” foi uma homenagem do pai ao vilarejo que o recebeu nos primeiros 

anos de seu casamento, por isso decidiu colocar o nome do lugar em um dos filhos, daí que 

Ibiapina é o terceiro filho do casal e o primeiro a portar esse sobrenome. Ibiapina passa sua 

infância na cidade de Icó, para onde migrou a família, já que o pai foi nomeado tabelião, aí 

morando até 1819, quando foi transferido para a cidade do Crato, Ceará, residindo até meados 

de 1823.  

Em 1820, Ibiapina foi para a cidade de Jardim, onde frequenta a aula de latim com o 

mestre Joaquim Teotônio Sobreira de Melo. Em 1823, Ibiapina, com 17 anos, foi com a 

família para Fortaleza, tendo seguido logo depois para o Seminário de Olinda, com o desejo 

de ser padre. Com a perda do pai em 1825, teve que voltar para o Ceará assumindo a direção 

da família e, com isso, interrompe seus estudos. No dia 3 de fevereiro de 1828, foi 

matriculado, pela segunda vez, no Seminário Episcopal de Olinda. No dia 11 de agosto de 

1827 foi criado curso de Ciências Jurídicas e Sociais em Pernambuco, e instalado em 15 de 

maio de 1828 no Mosteiro de São Bento, na cidade de Olinda. Aprovado nos exames 

preparatórios, Ibiapina foi matriculado com mais de quarenta companheiros. As aulas tiveram 

início em 2 de junho e a incompatibilidade de horários levou Ibiapina a fazer uma outra opção 

pelos estudos jurídicos, passando a residir no Mosteiro de São Bento.  

Ibiapina foi um homem público. Após concluir o curso jurídico, seu nome foi remetido 

ao Ministério para fins de nomeação de professor de Direito Natural, que foi aceito por 

unanimidade no dia 10 de outubro de 1832. Com a chegada das férias escolares, resolveu 

viajar ao Ceará para rever familiares e amigos; acabou conhecendo Carolina Clarence, por 

quem se apaixonou, marcando o casamento para as férias escolares seguintes. Encerrando o 

ano letivo, retornou ao Ceará para realizar o casamento e acertar a nova residência no Rio de 

Janeiro como deputado geral. Mas, ao chegar a Fortaleza, recebeu a notícia de que a noiva 

havia fugido e se casado com o primo Antônio Sucupira.  

                                                 
3 Na elaboração desta resumida biografia foram consultados os seguintes autores: COMBLIN (1993), ARAÚJO 
(1996), MENEZES (1996) e LOPES (2004), cujas obras constam nas referências.    
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Após o encerramento da sessão legislativa de 1834, Ibiapina viaja para o Ceará para 

assumir as funções de Juiz de Direito e Chefe de Polícia de Quixeramobim, trabalhando por 

pouco tempo. Ibiapina não aceitou a Presidência da Província de Pernambuco (governador), 

tampouco a pasta do Ministério da Justiça. A partir de 1838, Ibiapina passou a residir no 

Recife, mas foi convidado para advogar na Vila Real do Brejo de Areia, na Paraíba. Por volta 

de 1840, fixa morada em Recife, onde instalou escritório de advocacia no pátio do Carmo, por 

dez anos, recebendo carinhosamente o título de “defensor dos pobres”, por ser um dos mais 

notáveis advogados do Recife.  

Sua vida em reclusão foi por volta dos 1850 a 1853. Sendo que, em 1850, Ibiapina 

fechou o escritório e renunciou à carreira de advogado, passando a residir numa casa de 

tijolos no sítio Caxangá, recluso na solidão, rezando, estudando teologia e filosofia. Para uns, 

monge; para outros, louco. Seja como for, cuidava do jardim e do pomar, em companhia da 

irmã caçula Ana, e mantinha contato com o bispo Dom João da Purificação Perdigão. As 

desilusões foram profundas na vida de Pereirinha, seja como: Juiz de Direito, não podia 

decidir, haja vista os poderosos inconscientes; como deputado geral, quis lutar e defender o 

sertanejo nordestino, sendo difícil, pois o Nordeste era desprezado e dominado por poderosos; 

como advogado, foi negada uma causa justa; a noiva o abandonou. Só restava um caminho, 

missionar como Jesus Cristo. Dom João foi quem o ordenou, recebendo a tonsura clerical aos 

11 de junho de 1853. No dia 12 de junho de 1853 recebeu as duas primeiras ordens menores 

de hostiário e leitor. E, aos 18 de junho de 1853, recebeu as ordens de exorcista e acólito. No 

dia 19 de junho lhe foi conferido o subdiaconato. No dia 26 de junho, o diaconato. No dia 3 

de julho ordenou-se sacerdote aos 47 anos de idade. No dia 26 de julho de 1853, celebrou a 

primeira missa na Igreja Madre de Deus, no Recife.  

Sobre as obras e peregrinações do Padre Ibiapina, Diana Rodrigues Lopes diz que  

 

Padre Ibiapina, no seu incansável trabalho missionário, percorreu mais de 
601.758 quilômetros pelas estradas do Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Pernambuco, com sua batina de brim pardo ou branco, a 
pé, a cavalo, ao sol, a chuva, enfrentando doenças e animais ferozes e 
poderosos fazendeiros.  
Realizou missões, organizou o povo, conciliou velhas intrigas, levantou e 
restaurou capelas e igrejas, fundou hospitais, construiu açudes, cacimbas, 
poços, barragens em mutirão , com a comunidade pobre e sofrida do sertão, 
sem nenhum apoio e ajuda oficial. 
Construiu 22 Casas de Caridade, para atender a carentes e órfãs, que eram 
entregues às irmãs de caridade ou chamadas de beatas. Nas Casas de 
Caridade as abrigadas aprendiam a ler, escrever e contar, educação religiosa 
e moral (LOPES, 2004, p.37, grifos da autora).   
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Com zelo e dedicação, Padre Ibiapina missionou, levando ao povo sofrido do sertão 

nordestino palavras de conselho, atuando na conversão dos vícios da bebida, da prostituição, 

de amancebo, do crime. Padre Ibiapina soube muito bem casar a religião com a vida, pois o 

povo era sempre amparado com as suas obras de caridade.  

Como conselheiro do povo, foi, à maneira dos antigos santos e missionários, 

suscitando inevitáveis ambigüidades e incompreensões e causando conflitos e tensões de 

renovação dentro da hierarquia eclesiástica face ao movimento dos beatos que surgiu no 

século XIX, com ele mesmo. As beatas eram verdadeiras mães das órfãs. Eram também 

educadoras, enfermeiras, escritoras, agricultoras, artesãs, zeladoras. Eram mulheres 

nordestinas, sertanejas matutas, costumavam ter fama de bondade e santidade. Permaneciam 

como verdadeiras freiras, mas sem nenhuma interferência de Congregações, eram tidas como 

irmãs-beatas de Padre Ibiapina e vestiam-se de preto, podiam ser solteiras, viúvas ou casadas.   

Em Serra Talhada, o missionário Ibiapina promoveu a paz entre famílias em litígio, 

como apresenta o texto de Francisco Sadoc de Araújo:  

 

Ordenou que cavasse um buraco em frente da matriz, para ali serem 
enterradas todas as armas brancas e de fogo, que estivessem em poder de 
particulares. Com esse gesto simbólico, pretendia levar inimigos políticos à 
reconciliação e famílias desavindas à convivência amistosa e à paz 
doméstica. Com menos armas disponíveis, também o cangaceirismo, que se 
alastrava pelo sertão, haveria de diminuir (ARAÚJO, 1996, p.309). 
 

Sadoc de Araújo diz sobre as missões de Padre Ibiapina:      

 
O ponto alto das missões era a sua pregação. Dotado de palavra fácil, 
dominando perfeitamente as regras da oratória, embevecia os ouvintes com 
os apelos à conversão e, principalmente, com o ensino de que são capazes de 
assumir a solução dos próprios problemas. Admirável era sua capacidade de 
saber convencer (ARAÚJO, 1996, p.356).   
 

Padre-Mestre Ibiapina morreu no dia 19 de fevereiro de 1883, em sua residência ao 

lado da Casa de Caridade de Santa Fé, na Paraíba, numa segunda-feira da segunda semana da 

quaresma, aos 77 anos de idade. A fama de santidade, firmada no exercício heróico das 

virtudes e guardada na memória popular, fundamentou a abertura de sua causa de 

canonização, ora em tramitação no Vaticano.  

 

 

2.4.2 Beato Antônio Conselheiro 
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Antônio Vicente Mendes Maciel4 (1828-1897), mais conhecido como beato Antônio 

Conselheiro, que era filho de Vicente Mendes Maciel e Maria Joaquina de Jesus, nasceu numa 

província do Ceará, no sertão de Quixeramobim. Com o falecimento de sua mãe, seu pai teve 

de casar-se pela segunda vez. O menino Antônio Vicente Mendes Maciel, que era 

extremamente apegado a sua mãe, não digeriu o suficiente o segundo casamento de seu pai.     

As divergências entre Antônio Maciel e sua madrasta começam a tomar proporções 

assustadoras a cada dia, a ponto de esta induzir o marido a internar o menino num seminário. 

O pai logo concordou com a excelente ideia, porém o filho se posicionou de forma antípoda, 

preferindo permanecer sob o desprezo, o autoritarismo, a arrogância e os maus-tratos da 

madrasta. Daí por diante o clima familiar era da mais completa hostilidade ao garoto.  

Antônio Mendes Maciel, quando jovem, foi caixeiro viajante e auxiliar de cartório e 

também professor. Eduardo Hoornaert afirma que 

 

Seu companheiro de infância, o jornalista João Brígido, conta em 1917 que 
Antônio Vicente teve uma aprimorada formação em letras primárias e latim, 
ainda em Quixeramobim, o que lhe deu condições de exercer mais tarde as 
funções de escrivão do juiz de paz em Ipu. Dos tempos em que estudava com 
seu mestre de latim e gramática em Quixeramobim, guardou uma boa 
capacidade de escrever e traduzir frases bíblicas, conforme se pode averiguar 
nos cadernos guardados. Toda essa ambientação, que não era incomum no 
sertão do século XIX, fez dele um “homem de letras”, e mais tarde um 
escritor (HOORNAERT, 1997, p.114). 
      

Abandonado por sua mulher e perseguido pelos credores, deixou o Ceará e deslocou-

se para o sertão, transformando-se num beato. Com o abandono da sua esposa, deixa tudo que 

tem e vai percorrer a pé os sertões nordestinos na condição de beato. O enfraquecimento, no 

século XIX, do aparelho eclesiástico beneficiou o desenvolvimento do Catolicismo Popular 

sertanejo, sustentado pelos beatos, rezadores, monges, capelães. Sem a presença do clero na 

administração dos sacramentos, abriu espaço para a atuação do beato Antônio Conselheiro.  

O movimento desenvolvido pelo beato foi constituído em acordo com os hábitos de 

uma cultura popular sertaneja, aliado a uma onda mística e religiosa. O beato mistura sua vida 

com a crença dos camponeses e assimila o seu modo de vida. Como beato, ele era um 

penitente sertanejo de moral rígida, hábitos familiares e com um discurso religioso e uma 

prática social contestadora. Com habilidade e dedicação, o beato Antônio Conselheiro prega e 

reza pelos sertões nordestinos. Na condição de beato itinerante reúne gente para a construção 

                                                 
4 Na construção desta pequena biografia consultamos os seguintes autores: FIORIM (1980), HOORNAERT 
(1997), BENÍCIO (1997), SILVA (1986 e 1997) e GALVÃO (2001), cujas obras estão citadas nas referências.  
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de obras religiosas como edificação ou restauração de capelas, cemitérios etc. O conteúdo de 

suas pregações se estabelece  

 

Numa ordem divina que admite desigualdades e que reserva a cada um, 
conforme sua posição, determinados direitos e deveres. Quanto aos 
deserdados – aos pobres – há para eles o consolo de que, pelo caminho das 
privações e sofrimentos, o céu pode ser alcançado e, ao mesmo tempo, a 
recomendação de conformismo com a sorte, porção que Deus lhes reservou 
piedade filial e devotamento dos pais para com os filhos, ao lado de um 
rígido puritanismo, são os traços distintivos, no que se refere às 
recomendações sobre o trato entre gerações e entre os sexos. A lei é 
necessária e, com ela, os juízes e outros poderes deste mundo (MONTEIRO, 
1974, p.65-66).   
 

Com muita inspiração e ardor missionário fez-se pregador do povo, desempenhando o 

papel de um exímio conselheiro dos nordestinos, representando a união direta com o 

sobrenatural. Antônio Conselheiro é um líder que cumpre o papel religioso de, em nome de 

uma ordem divina, aperfeiçoar o comportamento dos sertanejos com suas ideias de castigo, 

pecado, promessa de redenção e de reconciliação. O Conselheiro lutava para preservar as 

virtudes tradicionais, ameaçadas pela modernidade republicana e, assim fazendo, percorreu os 

sertões, entrou na Bahia, tomou conta de uma fazenda.  

Nessa direção, José Calasans, considerado um dos maiores conhecedores da história 

de Antônio Conselheiro, nos apresenta as práticas religiosas do beato, dizendo que  

 

Além das obras das igrejas, o Conselheiro pregava aos seus fiéis, o que fazia 
com freqüência. Eram os “dias de conselho”. Conhecedor da Bíblia, ledor da 
Missão Abreviada, livro de larga divulgação no interior do Brasil, o 
Conselheiro falava sobre os mandamentos, condenava os pecados, 
aconselhava para o bem, citando, não raro, frases latinas (SILVA, 1997, 
p.59, grifos do autor).  
    

Antônio Conselheiro ganha nome nacional e para ele a República é o anticristo. 

Douglas Teixeira Monteiro diz que    

 

é evidente que a república permanece sobre um princípio falso e dele não se 
pode tirar conseqüência legítima: sustentar o contrário seria absurdo, 
espantoso e singularíssimo; porque, ainda que ela trouxesse o bem para o 
país, por si é má, porque vai de encontro à vontade de Deus, com manifesta 
ofensa de sua divina lei (MONTEIRO, 1977, p.59).     

 
Os grandes latifundiários e poderosos ficam contra ele e veem nele o perigo à ordem 

estabelecida. A missão de Antônio Conselheiro no Arraial de Canudos alia-se ao trabalho 

desenvolvido por Padre Ibiapina nas terras dos sertões. O beato Antônio Conselheiro tinha a 
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mesma aptidão e imagem performática de missionários dos antigos capuchinhos que andavam 

pregando as santas missões pelas cidades e lugarejos do Nordeste; vivia como um deles: a 

barba grande, o hábito desbotado, sempre de sandálias; a coragem diária, o costume das 

missões sem nenhum conforto.  

Segundo Walnice Nogueira Galvão, na rotina do Conselheiro  

 

Havia dois ofícios diários, à madrugada e à noitinha ou fim da tarde, e 
periodicamente os conselhos com data marcada, para os quais acorria gente 
até de longe, ansiosa por ouvir a palavra do Peregrino. Canudos assim 
tornou-se um centro de romaria, atraindo crentes que ali chegavam para 
pedir audiência e fazer doações (GALVÃO, 2001, p.45).    
    

O cenário da época do Conselheiro era de um Catolicismo Popular sertanejo herdado 

da cultura portuguesa. Pode-se ligar Antônio Conselheiro e Padre Cícero aos protestos sociais 

e ao distanciamento da hierarquia eclesiástica. Antônio Conselheiro dava prosseguimento à 

tradição brasileira de liderança leiga.  

 

 

2.4.3 Padre Cícero 

 

 

Cícero Romão Batista5 nasceu na cidade do Crato, interior do Ceará, perto do Juazeiro 

do Norte, em 24 de março de 1844, filho de Joaquim Romão Batista, um pequeno 

comerciante de tecidos e ferragens. Sua mãe, Joaquina Vicência Romana, conhecida como 

Dona Quinô, era dona de casa. O núcleo familiar incluía duas irmãs. Cícero foi o primogênito 

e único filho homem desta família de poucas posses.  

Cícero Romão Batista foi ordenado subdiácono no dia 20 de novembro e no dia 27 de 

novembro foi ordenado diácono, sagrando-se sacerdote no dia 30 de novembro de 1870, em 

Fortaleza, e retorna ao Crato, sua terra natal, no dia 8 de janeiro de 1871; celebra sua primeira 

missa no altar de Nossa Senhora da Penha. Nessa época, recebe um convite para celebrar e 

atender os fiéis da Capela de Nossa Senhora das Dores no Juazeiro do Norte, lugarejo distante 

três horas a cavalo do Crato. Padre Cícero pretendia voltar a Fortaleza atendendo o convite 

para ser professor no Seminário, onde havia realizado seus estudos eclesiásticos.  

Diante das necessidades humanas e pastorais que encontra em Juazeiro, decide ali 
                                                 
5 Para elaboração desta biografia foram consultados os autores: SOBREIRA (1969), DELLA CAVA (1985), 
NUVENS (1994), BARRETO (2003), BARBOSA (2007), BRAGA (2008), SANTANA (2009), NETO (2009), 
cujas obras estão citadas nas referências.   
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permanecer, onde passa a residir com seus familiares. A seu pedido, em setembro de 1872, o 

bispo o nomeia capelão de Nossa Senhora das Dores. O zelo pastoral de Pe. Cícero o leva a 

uma ação que visava orientar, organizar e moralizar com energia e rigor não apenas a vida 

religiosa, mas também social do lugar. Abraça a causa e começa a se impor como pregador, 

conselheiro e moralizador dos costumes da época, fundando em Juazeiro do Norte as 

Conferências Vicentinas e o Apostolado da Oração. Dedicando-se a corrigir os vícios do povo 

e também os abusos morais, chegando a proibir as danças, conseguiu que os homens parassem 

de bater nas mulheres e obrigou as prostitutas a confessar seus pecados.   

Paulatinamente Juazeiro passou a ser um modelo de ordem social e de virtude. 

Durante muito tempo Padre Cícero permaneceu na pobreza. Não quis receber nada pelos 

sacramentos que administrava. Adquiriu fama de um sacerdote dedicado inteiramente ao povo 

do sertão, sempre disponível, atento, um excelente conselheiro do povo, aceitando trabalhar 

na capelinha mais empobrecida da diocese.  

Bem antes de acontecer o milagre da hóstia consagrada que teria vertido sangue na 

boca da beata Maria de Araújo, Padre Cícero já tinha fama de santo, de profeta e de 

milagreiro pelo povo do sertão nordestino. No período da seca de 1888, Padre Cícero fez a 

promessa de levantar uma grande igreja, em honra do Sagrado Coração, no alto da serra do 

Catolé. Com as chuvas as obras tiveram início, cumprindo, assim, a promessa recebida do 

retorno das chuvas nos sertões.  

Após estar estabelecido há dezessete anos em Juazeiro, Padre Cícero, no dia 1º de 

março de 1889 (foi também um ano de seca), depois de uma longa vigília noturna de oração, 

ao dar a comunhão para Maria de Araújo, presencia o fenômeno extraordinário do 

sangramento da hóstia, fato que se repete em diversas ocasiões. Sobre o episódio do milagre 

protagonizado pela beata Maria de Araújo, Antônio Carlos Ferreira Lima sugere  

 

quatro hipóteses para o fenômeno da “comunhão ensangüentada”. A 
primeira é apoiada pelo “Padrim” e pelos médicos que fizeram o primeiro 
exame concluindo como evento de natureza miraculosa. A segunda é 
defendida pela igreja oficial que aponta o acontecido como fruto de 
superstição, fanatismo e abuso à “Santa Eucaristia”. A terceira foi 
apresentada pelo Pe. Antônio Gomes de Araújo, e classifica o fato como um 
embuste patrocinado pelo Prof. José Marrocos em conivência com a beata; e 
finalmente levantada pelo Dr. Júlio César da Fonseca, qualificando o caso 
como fruto da influência do psiquismo sobre o organismo e, posteriormente, 
pela parapsicologia como caso de “aporte” (LIMA, 2008, p.138).             

 
Depois disso a sua atividade pastoral concentra-se sobretudo no aconselhamento 

daqueles que o procuravam. Seus conselhos ultrapassam os limites de Juazeiro e atraem 
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pessoas de todo o Nordeste do Brasil. Sua palavra e ensinamentos penetram tanto nas casas 

senhoriais quanto nos casebres. Empenha-se para capacitar os sertanejos. Sua permanente 

busca pela readmissão no uso das sagradas ordens o leva, em 1898, a Roma, onde é 

autorizado a celebrar e é absolvido das sanções eclesiásticas. Não obstante, seu bispo 

ordinário mantém a proibição de administrar os sacramentos no âmbito de Juazeiro e 

adjacências. Com Plácido Cidade Nunes temos a seguinte observação: 

 
Padre Cícero, impedido de exercer uma ação pastoral meramente 
sacramentaria, uma vez que estava suspenso do uso das suas ordens sacras, 
teve que realizar um trabalho que identificou com a ação de Ibiapina, 
realizando uma ação de conselheiro e padrinho lá onde se estrangulavam os 
angustiantes problemas da população. Há necessidade de solucionar os 
conflitos, de apaziguar os ânimos, de acolher tantos retirantes, de colocar 
jovens e adultos no campo do trabalho. Tudo isto é problema do quotidiano e 
as soluções devem começar aqui e não apenas na eternidade ditosa. E a 
estratégia de fazer de Juazeiro um lugar de oração e trabalho, fez de Juazeiro 
um lugar sagrado, onde se manifesta o poder de Deus não apenas nos fatos 
miraculosos, então, proibidos e censurados. Mas através de uma ação de 
aconselhamento que vê no trabalho a possibilidade de encaminhamento de 
muitas e muitas pessoas para uma vida mais decente, base futura de uma 
realidade mais abrangente. A palavra do Padre Cícero era a palavra da 
misericórdia de Deus: “quem matou não mate mais, quem roubou não roube 
mais, quem pecou não peque mais” (NUVENS, 1994, p.29-30). 
 

Padre Cícero Romão Batista continua sua atuação, porém como conselheiro junto aos 

romeiros, em sua residência. Dentre seus inúmeros conselhos, destacamos alguns que fazem 

eco com a atualidade:  

 
Não derrube o mato, nem mesmo um só pé de pau. Não toque fogo no 
roçado nem na caatinga. Não cace mais e deixe os bichos viverem. Plante 
cada dia pelo menos um pé de algaroba, de caju, de sabiá, ou outra árvore 
qualquer, até que o sertão seja uma mata só. Não plante serra acima, nem 
faça roçado em ladeira; deixe o mato protegendo a terra para que a água não 
arraste e não se perca sua riqueza (BARRETO, 2003, p.44).  

 
Seus conselhos não perderam a validade com a distância no tempo. No final do século 

XIX e início do século XX, Padre Cícero já aconselhava o povo no sentido de se preservar o 

meio ambiente para a sobrevivência de todos. Também em suas cartas ele aconselha os fiéis: 

“não vá morar em terra de senhor de engenho. Não venda suas terras. Não queiram morar em 

terra alheia. Compre sua terra.” (BARRETO, 2003, p.43). Seus conselhos estão presentes no 

substrato religioso que foram passando de geração em geração; tanto isso é verdade que 

alguns dos conselhos dados pelo Frei Damião já haviam sido ditos por Padre Cícero. Assim, 

Padre Cícero é o grande conselheiro da memória nordestina, que se envolve com todos os 

aspectos do cotidiano dessa sociedade, tais como métodos de higiene, noções de agricultura, 
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conselhos matrimoniais, conciliação de conflitos familiares e de vizinhança.  

Padre Cícero passou a maior parte da sua vida dando conselhos às pessoas que o 

procuravam em Juazeiro. Há um depoimento em Eduardo Hoornaert que evidencia seu papel 

de conselheiro no seguinte diálogo entre um devoto e o padre:  

 

Quando cheguei a Juazeiro com toda família, fui ao padrinho e disse: 'Meu 
padrinho, cheguei aqui para pedir um meio de vivência aqui'. O padrinho 
disse: 'Escolha um dos dois: ou trabalho ou negócio; tem que ficar com 
trabalho ou com negócio'. Eu achava ótimo o negócio. E pronto fui para o 
negócio. E fiquei no negócio e me dei bem (HOORNAERT, 1969, p.592-
593).       

  
Dando prosseguimento ao estudo da figura do conselheiro, que tem grande 

significação para uma larga camada do povo nordestino, os conselhos de Padre Cícero ainda 

valem como referencial de vida, aparecendo em forma de provérbios e ditos, que vêm a 

seguir: 

 

Se quiser viver nesses lugares, no santo Juazeiro, se quiser trazer uma carga 
de dinheiro, traga uma mochila de paciência, que será melhor.  
Carne da sexta-feira é muito ruim de se comer. Mas é melhor comer carne na 
sexta-feira do que falar com amancebado. A pessoa que bebe muito é uma 
raposa no inferno (HOORNAERT, 1969, p.593).    
         

Ainda sobre Padre Cícero como conselheiro, o jornalista Lira Neto diz que “a exemplo 

dos pajés das antigas nações cariris, cujo sangue lhe corria nas veias misturado aos dos 

ancestrais portugueses, Cícero passara a acumular as funções de conselheiro, benzedor e 

curandeiro” (NETO, 2009, p.281).  

Padre Cícero exerceu uma autoridade paternal-religiosa. O padrinho, como é chamado 

pelos devotos, se insere dentro do contexto do compadrio, estreitamente ligado às tradições 

populares, impossibilitando uma tomada de consciência de grupo por parte dos afilhados, que 

aprendem a esperar tudo do padrinho, como observa Della Cava: 

 

Juazeiro era, de fato, uma “cidade santa” presidida por um santo Patriarca, 
que era padrinho dos doentes, dos desabrigados, dos oprimidos, dos que 
tinham fome, dos criminosos e pecadores. Tachados de fanáticos pela 
sociedade culta do litoral, tais romeiros, pelo contrário, consideravam-se 
apenas afilhados do Padre Cícero (DELLA CAVA, 1985, p.141).  

 
Sabe-se que o apadrinhamento ainda permanece como uma das principais instituições 

da estrutura social nordestina, como atesta Luitgarde Oliveira: 
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Quando alguém usa a expressão “meu padrinho”, é porque identifica nesta 
pessoa a capacidade muito pronunciada de se responsabilizar por seus 
afilhados. [...] Quando alguém se dirige a outro com a expressão “meu 
padrinho”, está-lhe rendendo ao mesmo tempo gratidão, oferecendo-lhe 
fidelidade, tudo isso com o significado de um título que é também de 
orientador, aquele que merece respeito, enfim, é um símbolo de prestação de 
obediência, é a escolha espontânea de alguém que merece, por sua conduta, a 
confiança de dirigir e aconselhar suas próprias opções de vida (BARROS, 
1988, p.173, grifo nosso).   

 
A relação do Padre Cícero com a população do sertão não se constitui pelo 

mandonismo e sujeição, como era uma prática dos coronéis diante dos seus agregados. Tendo 

superado a lógica das facções, que regia as relações sociais naquele contexto, Padre Cícero se 

torna o Padrinho de todos os órfãos deserdados.  

Na linha de argumentação de Ildefonso Silveira, no resumo do Testamento do Padre 

Cícero de 1923 há um trecho em que ele declara que “esses conselhos que sempre dei em 

minha vida não me canso de repeti-los aqui para que, depois da minha morte, fiquem bem 

gravados na lembrança deste povo, cuja felicidade e salvação sempre foram o objeto da minha 

maior preocupação.” (SILVEIRA, 1976, p.234).  

Faleceu no dia 20 de julho de 1934, com 90 anos de idade, depois de ter recebido os 

últimos sacramentos. Foi um acontecimento de grande comoção popular no Nordeste 

brasileiro. O prestígio de Padre Cícero como conselheiro e como santo não diminuiu em nada 

com o passar dos tempos, e sua memória permanece viva no Catolicismo Popular sertanejo. O 

movimento de romeiros de Padre Cícero atrai, a cada ano, aproximadamente dois milhões a 

Juazeiro do Norte (CE), embora não tenha sido canonizado pela hierarquia eclesiástica. 

 

 

2.4.4 Vida e obra missionária de Frei Damião 

 

 

Nasceu no dia 5 de novembro de 1898, num vilarejo denominado Bozzano, que 

pertence à cidade de Massarosa, no Norte da Itália. Batizado como Pio Giannotti, mais tarde 

viria a ser conhecido como Frei Damião de Bozzano6.   

Era filho do casal de camponeses Félix e Maria Giannotti. Durante sua infância, Pio 

Giannotti costumava ficar em silêncio, rezando e olhando a natureza. O menino tinha o 

costume de conduzir sempre o crucifixo. De vez em quando ele sumia. Depois de horas, os 

                                                 
6 Para elaboração desta breve biografia baseamo-nos: MOURA (1978), SILVA (1991), OLIVEIRA (1997), 
MAIOR (1998) e TORRES (2004), cujas obras estão citadas nas referências.   
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pais iam encontrá-lo, sempre sozinho e reflexivo, no sótão da casa onde moravam.  

Pio Giannotti começou a estudar religião aos 12 anos, na Escola Seráfica de 

Camigliano. Sua vocação começava a se manifestar e, quando completou 16 anos, ingressou 

na Ordem dos Capuchinhos, em maio de 1914. Recebeu o hábito religioso no Convento de 

Vila Basílica. Era uma época conturbada na Europa, com a eclosão da I Grande Guerra 

Mundial. Exatamente por conta disso, aos 19 anos ele foi convocado para servir o Exército 

italiano, tendo que abandonar os estudos religiosos.  

Atuou como soldado por mais de três anos, permanecendo alojado em Zara, zona 

disputada pela antiga Iugoslávia. Mostrou-se sempre um soldado sem habilidade. Portanto, 

depois de concluído o Serviço Militar, abandonou a farda e retornou outra vez para os estudos 

religiosos. Estudou na Universidade Gregoriana de Roma de 1921 a 1925. Diplomou-se em 

filosofia, direito canônico e teologia dogmática. Ordenou-se sacerdote em 5 de agosto de 

1923, aos 25 anos. Em 1925, assumiu o cargo de vice-mestre de noviços do Convento de Vila 

Basílica. Três anos mais tarde foi para o Convento de Massa, atuando como diretor e também 

como professor de jovens religiosos.  

Em 1931, com 33 anos, o missionário capuchinho Frei Damião de Bozzano deixou a 

Itália e, após breve estadia no estado do Rio de Janeiro, rumou para o Convento da Penha, em 

Recife, com outros dois missionários capuchinhos. Frei Damião como missionário 

capuchinho percorreu todos os estados do Nordeste. Era um missionário perambulante. A sua 

popularidade surge pelo seu contato permanente com o povo nas pequenas cidades do interior, 

e também pela sua virtude pessoal. Os biógrafos constatam que há quase unanimidade de que 

Frei Damião é um santo para os devotos. O frade se adaptou à mentalidade rural, às práticas 

religiosas e à linguagem bucólica do povo nordestino.  

Em todo o Nordeste, por onde passava, Frei Damião conquistava as massas. Seu 

carisma junto à população foi largamente usado politicamente. O frade, com isso, tornou-se 

uma figura polêmica dentro da igreja devido às acusações de permitir-se manipular por 

políticos nordestinos. A partir daí passou a receber críticas da hierarquia eclesiástica devido 

aos novos movimentos que interpelavam uma renovação pastoral para subsidiar a demanda 

dos movimentos dos trabalhadores urbanos e rurais.  

Frei Damião não acompanhou essas renovações pastorais, mesmo depois do Concílio 

Vaticano II, que solicitava uma catequese renovada, inclusive para as dioceses do Nordeste, 

em especial a de Recife, que buscou colaborar com a agenda dos movimentos sociais através 

do arcebispo Dom Hélder Câmara. O frade capuchinho prosseguia com as mesmas pregações 

conservadoras que naturalizavam as desigualdades sociais e, permanecendo assim, não tomou 
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partido em favor dos movimentos camponeses do Nordeste. As Ligas Camponesas de 

Pesqueira, em Pernambuco, revelaram um Frei Damião avesso às organizações de 

trabalhadores rurais. A sua indiferença com relação às Ligas tinha como justificativa que elas 

não eram “democráticas”, mas sim um movimento de camponeses desordeiros e comunistas.  

Frei Damião perde a noção do mundo real e mantém-se em uma tradição religiosa 

conformista. Como exemplo disso, citamos excertos de uma carta enviada ao frei pelo 

Advogado da Liga Camponesa7:  

 

[...] soubemos para surpresa nossa, que V. Revma. fez propaganda contra a 
‘Liga Camponesa’, ou seja, a Associação dos Agricultores de Pesqueira [...]   
E fomos informados de que V. Revma. subiu nestes dias semi-úmidos de 
primavera a serra Urubá, transpondo caminhos acidentados para fazer 
sermões, embora no mesmo lugar estivéssemos falando aos agricultores, 
cujos caminhos cortam os latifúndios por imprudência de gente que sonhou 
como homens livres [...] Essa Serra, outrora pertencia aos índios, mas estes a 
venderam em pedaços a troco de cachaça. Habitam hoje a Serra caboclos 
trabalhadores que discordam dos erros dos seus antepassados, caboclos que 
não dispõem de terras para trabalhar porque elas foram invadidas pelos bois. 
Hoje, a Serra mantém uma escravidão, porém diferente da outra porque é a 
submissão da terra pelo boi, que vive mais bem tratado do que seres 
humanos que habitam aquela região conquistada pela astúcia do homem 
branco. [...] Foi ali que estivestes, Frei Damião, também, onde pregastes a 
palavra do Mestre. Mas, proferistes uma palavra diferente porque 
combatestes uma organização de homens que desejam melhor salário, 
sindicalização [...] Fazemos generoso apelo a V. Revma. para que ajude a 
colocar mais uma pedra sobre as pedras da obra social existente na cidade de 
Pesqueira, de vez que a Igreja não pode ficar ausente dessa batalha de 
redenção do homem da foice, do machado e da enxada. O convite está 
lançado e, como nunca será tarde demais para acertar-se com o caminho da 
verdade, esperam os camponeses sem terra que a V. Revma. empreste sua 
valorosa colaboração, pregando a REFORMA AGRÁRIA por essa imensa 
região do Nordeste (PEREIRA, 1969).   

 
O posicionamento do advogado Costa Pereira evidencia que Frei Damião nas suas 

pregações aconselhava os trabalhadores a não participarem das Ligas Camponesas de 

Pesqueira (PE), que reivindicavam por melhores condições de salários. Os sermões do 

capuchinho contrários às Ligas impulsionaram também os fazendeiros de Pesqueira contra a 

organização dos camponeses. O frade se colocou entre os membros da Igreja que viam nas 

transformações a ameaça à tradição católica. Contradizer essa ordem era o mesmo que se 

insurgir contra Deus. Daí o entendimento de que o capuchinho ratificou a fé no sobre-

humano, no eterno e não no transitório da história. Em contrapartida, nas eleições 

                                                 
7 A “Carta Aberta ao Frei Damião – Grande Homem de Fé” foi escrita pelo advogado Costa Pereira, da Liga 
Camponesa de Pesqueira, Pernambuco, no dia 5 de novembro de 1960 e publicada no jornal “O Semanário”, Rio 
de Janeiro.     
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presidenciais de 1989, o então candidato Fernando Collor de Mello fez comícios ao lado de 

Frei Damião na cidade de Juazeiro do Norte (CE) e distribuiu folhinhas eleitorais com a 

imagem do frade.  

Figura 1: Velório de Frei Damião aberto ao público na Basílica da Penha, Recife (PE). 
Fonte: Foto do Museu de Frei Damião. 

 

No dia 31 de maio de 1997, aos 99 anos, morre Frei Damião de Bozzano. Seu corpo 

foi embalsamado, velado durante três dias na Basílica da Penha, no Recife. O capuchinho está 

sepultado na Capela de Nossa Senhora das Graças, no Convento de São Félix de Cantalice, 

construída especialmente para ser seu mausoléu, e hoje é ponto de visitação de romeiros. 

 

 

2.4.4.1 A estrutura das missões 

 

 

A estrutura das missões de Frei Damião acompanha as antigas tradições dos velhos 

missionários itinerantes pelo Nordeste, sobretudo dos capuchinhos, ressuscitando fatos e 

figuras. Seu trabalho missionário consistia em celebrar, pregar, batizar, crismar, casar, assistir 

os enfermos, confessar e aconselhar. Tinha também como missão promover a paz entre as 

famílias, como relata o folclorista Mário Souto Maior: 

 

Na cidade de Belém de São Francisco, em 1981, a contenda, entre as 
famílias Benvindo e Gonçalves, se arrastava durante uma década, com mais 
de vinte vítimas, inclusive, pessoas inocentes, que nada tinham a ver com a 
história. [...] O Dr. Geraldo Lustosa de Carvalho, médico e ex-prefeito do 
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município, teve a ideia de resolver o conflito por intermédio da fé, convicto 
de que Frei Damião era a pessoa certa para convencer as famílias num pacto 
de paz (MAIOR, 1998, p.65).  
 

O capuchinho tinha um modelo de missão pronta. Seu esquema de pregação 

missionária era preparado, sem qualquer alteração na forma, inclusive, decorava todos os 

sermões. Segundo Eduardo Hoornaert, “Era costume, entre os pregadores populares, anotar e 

decorar textos já traduzidos do italiano pelos próprios capuchinhos. Assim ainda trabalhou até 

bem pouco tempo atrás Frei Damião de Bozzano.” (HOORNAERT, 1997, p.116).   

As missões de Frei Damião duravam em média sete dias. Havia sempre uma procissão 

às quatro horas da manhã e missa às sete horas. Depois ele tomava um café e atendia às 

confissões. A missão tinha um aspecto de festa na cidade. Havia sempre um anúncio pelo 

alto-falante. O frade sempre iniciava os trabalhos entoando o canto “Abençoa esta missão”, 

fazendo o sinal da cruz e rezando uma Ave-Maria. Havia missa e pregação. Ele solicitava que 

durante a missa homens e mulheres ficassem separados. Desenvolvia o conteúdo da pregação 

dentro de uma estrutura lógica. Em primeiro lugar vinha uma motivação, em segundo, a tese, 

em terceiro, as objeções, e, em quarto, as provas racionais, bíblicas e da tradição; e terminava 

com aplicações práticas.  

O atendimento das confissões acontecia pela manhã ou à tarde, dando prioridade 

sempre aos homens. Os devotos eram despertados com o tocar de sinos e músicas para a 

missa de madrugada. Durante as missões o povo levava água, ramos e objetos para serem 

abençoados pelo capuchinho. Acontecia também a bênção do Santíssimo Sacramento.  

A missão de Frei Damião era principalmente dar assistência aos fiéis a todo o tempo, 

realizando aconselhamentos individuais. A base de suas missões era de uma pregação do 

catolicismo à moda antiga, em linguagem acessível que todos os fiéis entendiam, apesar do 

forte sotaque italiano.  

A figura do peregrino caracteriza o missionário, que percorre longas distâncias, 

visitando cidades e lugarejos, para pregar e confessar os fiéis. Quando terminava uma missão, 

Frei Damião partia para outra localidade para continuar com seu trabalho missionário.    

 

 

2.4.4.2 O conteúdo das pregações 

 

 

Embora houvesse sempre as pregações nas missões do Frei, os fiéis pouco se lembram 
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do conteúdo dos seus sermões, referindo-se sempre aos seus conselhos. O que eles queriam 

mesmo era tocá-lo, senti-lo, receber bênçãos individualmente. Por outro lado, as pregações 

tinham um grande efeito na vida das pessoas pelo fato de serem pronunciadas por um homem 

que os fiéis consideravam como um santo.  

Mário Marangon refere-se a um sermão de Frei Damião combatendo o adultério: 

 

Um homem casado no religioso, que abandona sua mulher para casar no 
civil com outra, vai tirar um passaporte para o inferno [...] Procurando outra 
transgride a Lei de Deus e atrai sobre si os seus castigos, castigos que não 
tardarão a vir como a experiência de cada dia no-lo ensina (MARANGON, 
2006, p.58).       

  
Como ficou evidenciado, não há alteração nos conteúdos das pregações, que são 

sempre os mesmos; a respeito do inferno, da pílula e dos políticos. Mário Souto Maior cita o 

frade dizendo que   

    

No Inferno só há sofrimento. Lá o calor é bilhões de vezes pior que no 
Nordeste. As labaredas sobem e queimam sem parar o corpo dos adúlteros, 
das prostitutas, dos afeminados, dos criminosos. Lá é o lugar onde vive o 
Demônio. 
 
A pílula não é boa. Deus não gosta. Para evitardes filhos, podeis, apenas, não 
usar dos vossos direitos matrimoniais. E podeis fazer isso, se quiserdes, a 
vida inteira, de comum acordo com os vossos maridos.  
 
Os políticos prometem muito e nem sempre cumpre, mas de que valem essas 
promessas que são para coisas materiais? Devemos pensar nas coisas da 
alma (MAIOR, 1998, p.23-24).   
 

As pregações de Frei Damião tinham um conteúdo moralizante e conservador que ia 

ao encontro das concepções do povo: como explicar as calamidades, as secas, a pobreza, a 

fome, como castigos de Deus. Nas missões pelo Nordeste brasileiro, Frei Damião aconselhava 

os fiéis para não permanecerem no pecado, pois iriam para o inferno.  

Há probabilidade de que os conteúdos apocalípticos pregados no sertão nordestino 

sejam oriundos da antiga tradição capuchinha vinda da Itália. Como alguém que compreende 

a cultura nordestina, o frade prega sobre o Céu, a bondade, o pecado mortal, de uma forma 

que o povo entende, repercutindo ao longo do tempo na memória do povo sertanejo. Segundo 

o biógrafo Gildson de Oliveira, Frei Damião 

 

Fala de um Deus justiceiro que criou os anjos e demônios, o céu e o inferno 
e instaurou a Igreja, fora da qual não há salvação. Ele apresenta uma moral 
de certezas que define claramente o limite do bem e do mal e quais são os 
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pecados veniais, que levam ao purgatório, e os mortais, que condenam ao 
inferno e quais são as obras meritórias para o Céu (OLIVEIRA, 1997, 
p.201).       
 

Quando perguntado, em uma entrevista, sobre quais os seus temas preferidos nos 

sermões, Frei Damião diz que:8  

 

São os mandamentos da Lei Divina, a obediência à Igreja, a autoridade da 
Igreja, o Inferno, o Céu, o Paraíso, a morte, o juízo final, a confissão, a 
oração, o amor ao próximo, os santíssimos sacramentos, os meios de 
perseverança no caminho do bem. Só visamos uma coisa: salvar as almas, 
levar cada dia almas para Deus (MAIOR, 1998, p.48).        

   
Depois de muitos anos convivendo com o povo do Nordeste, Frei Damião resolveu 

escrever o seu livro “Em Defesa da Fé”, numa linguagem escolástica e apologética, 

compreensível para os fiéis, servindo, portanto, como fonte de inspiração para suas pregações 

contra os protestantes e defendendo as verdades da Igreja Católica. A base teórica das 

pregações do frade está na doutrina do Concílio de Trento e do Concílio Vaticano I. A sua 

obra deseja anunciar essencialmente a sua doutrina religiosa cristã, buscando provar para os 

protestantes que a lei católica é a única expressão da verdade.  

O livro foi escrito de forma simples e utilizado durante as santas missões pelos sertões 

do Nordeste brasileiro. É uma obra de cunho doutrinário e com princípios religiosos que 

comunga com as determinações da Igreja de Roma, servindo de orientação aos cristãos nas 

suas manifestações religiosas e também na vida moral, moldando o comportamento dos 

sertanejos diante de suas crenças. O livro nasce com a finalidade de oferecer uma instrução 

catequética, para que os sertanejos possam sair da suposta “ignorância religiosa”, das 

“manifestações supersticiosas” e das “expressões de fanatismo” nas celebrações e, assim 

fazendo, o missionário aforou em recompor o catolicismo universalista de Roma. 

Podemos exemplificar suas teorias em trechos do livro: 

 

O Papa será sempre o chefe visível da Igreja de Cristo, por ser o sucessor de 
Pedro na Sede de Roma e no primado. Infalibilidade não é o mesmo que 
impecabilidade, porquanto infalibilidade significa impossibilidade de errar; 
impecabilidade, ao contrário, impossibilidade de pecar. O Papa é infalível, 
mas não é impecável, e por isso mesmo ele também, como todos os fiéis, se 
confessa dos seus pecados. Na Igreja sempre se reconheceu a infalibilidade 
do Papa. Roma, isto é, o Papa falou e a causa está terminada, toda a dúvida 
cessa. Por quê? Porque o Papa é infalível, não pode errar (BOZZANO, 1955, 
p.49, grifos do autor). 

                                                 
8 A entrevista foi concedida ao jornalista Ronildo Maia Leite, da Revista Veja, São Paulo, no dia 05 de abril de 
1972, p.63-64.  
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Além disso, foi capaz de combater as organizações leigas que administravam os 

cultos, com o alheamento das irmandades e confrarias que surgiram para reverenciar os 

padroeiros, desenvolviam procissões, novenas e festas. Acresce que a tônica dos 

ensinamentos contidos na obra era o de favorecer um catolicismo romanizado, deslocando-se 

do leigo para o bispo, da religião familiar para a religião da hierarquia eclesiástica, com os 

templos, centralizada nos sacramentos, estabelecendo uma relação de dependência entre o 

missionário e os fiéis, ainda que traga para estes a legitimidade de suas tradições; observamos 

que “Devemos, pois, concluir que enquanto dava Jesus aos seus ministros o poder de perdoar 

e de reter os pecados, ao mesmo tempo impunha aos fiéis a obrigação de confessá-los aos 

sacerdotes, a fim de que eles pudessem com justiça exercer este sublime ministério” 

(BOZZANO, 1954, p.130). 

No catolicismo oficial, os sacramentos assumem caráter obrigatório, de maneira que o 

padre-missionário é uma figura indispensável para que os fiéis possam ser considerados 

católicos de verdade. Daí que o frade era um perito nas interpretações das encíclicas papais, 

pois na percepção dele, apenas a visão católica sob o comando da autoridade do Papa é 

plausível e correta, não havendo ambiguidades ou múltiplas explicações. 

O frade Damião foi possuidor do maior carisma religioso desde Padre Cícero, 

exercendo o papel de conselheiro do homem sertanejo. Entre tantos conselhos, podemos 

enumerar alguns que Frei Damião não deixava de dizer, pois era contra certos hábitos 

modernos como o uso de calças compridas, minissaia, etc. Ele sempre aconselhava as 

mulheres a não usarem calças compridas. Com relação à minissaia, aconselhava dizendo que 

não prestava porque muitos homens já perderam a cabeça por causa desse excesso das 

mulheres. 

O ponto forte das santas missões era a conversão dos fiéis à vida sacramental, onde 

aconteciam os casamentos religiosos, atendimento de confissões e distribuição de comunhão. 

O sucesso das missões se media pelo número de confissões e comunhões, bem como pelos 

casamentos regularizados. As missões populares pregadas por Frei Damião eram consideradas 

como um dos momentos fortes da ação pastoral. Os objetivos eram o afervoramento religioso, 

ocasião de conversão e regularização de vida, reconciliação de famílias em litígio, combate às 

superstições e retorno aos mandamentos.  

 

 

2.4.4.3 Os milagres  
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Frei Damião foi um admirável missionário enviado ao Nordeste para desempenhar 

uma atividade evangelizadora e pacificadora, administrando os sacramentos e combatendo a 

imoralidade e os vícios. Segundo os devotos que o acompanhavam em suas missões, ele era 

um homem santo, com grandes virtudes pessoais, capaz de realizar milagres, embora ele tenha 

dito que nunca realizou milagres, atribuindo-os ao poder de Deus.  

Mário Souto Maior cita as próprias palavras do Frei Damião: 

 

É o povo que inventa os milagres. Isso é próprio do sentimento religioso 
popular. Os sertanejos acham que os milagres acontecem como resultado das 
orações que fazemos em conjunto. Não é bem assim. O milagre só chega 
para quem tem fé. Não há milagres para quem não acredita em Deus 
(MAIOR, 1998, p.36).         

 
Os milagres que são atribuídos a Frei Damião podem ser divididos em três classes: a) 

milagres de castigo são subdivididos em morte súbita e transformação em bicho; b) milagres 

de salvação são subdivididos em cura, conversão, sucesso econômico; c) outros milagres são 

subdivididos em domínio da natureza, adivinhação, tentativas de morte. “Muitos dos milagres 

atribuídos a Frei Damião, a tradição popular já atribuía ao Pe. Cícero, mudando a geografia e 

o tempo.” (MOURA, 1978, p.21-34). 

Ilustrando as classificações dos milagres, Abdalaziz de Moura cita alguns 

depoimentos9:  

 

Em Pernambuco, durante uma de suas missões, Frei Damião convidou um 
fazendeiro para se confessar e ele respondeu que não iria, pois era muito 
moço e não ia morrer tão cedo. No dia em que o missionário estava 
arrumando a sua bagagem para viajar, chegou um portador chamando-o 
porque o fazendeiro estava morrendo. Frei Damião mandou o vigário da 
paróquia atender o chamado. Chegando lá, o encontrou morto (MOURA, 
1978, p.23)10. 
 
Em 1952, eu, Celestina Costa Bezerra, estava desenganada pelos médicos, 
então minha família ficou bastante aflita com esta situação. Soubemos que 
Frei Damião se encontrava na cidade de Juazeiro do Norte. Foram à sua 
procura, trouxeram para me confessar. Chegando, Frei Damião olhou para 
mim e disse: 'A senhora vai ficar completamente boa, aconselhou-me que 
tivesse muita paciência e não tomasse certas pílulas para evitar filhos, pois é 
um grande pecado'. Logo que ele saiu, já me sentia outra, com muita 
coragem e disposição para enfrentar os afazeres domésticos (MOURA, 1978, 

                                                 
9 Informação verbal. 
10 Cícera Maria da Cruz, doméstica, 35 anos, Maceió (AL).  
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p.26)11.  
 
A certa hora da noite, Frei Damião recebeu um chamado para atender um 
doente. Lá chegando, estava na cama um camarada armado de peixeira para 
matá-lo. Quando Frei Damião transpôs o limiar da porta do quarto, o homem 
deixou cair a faca, e ficou sem ação. O homem não teve forças para ofender 
o frade (MOURA, 1978, p.33)12.   
 

O frade sempre se mostrou sensível com relação às tradições religiosas do povo 

nordestino. Os milagres de castigos realizados pelo frade, na concepção dos devotos, são 

associados ao amasiamento de casais ou são de punição de quem zomba do Frei. Os milagres 

de salvação são operados através das promessas dos fiéis ou da bênção do capuchinho. Os 

outros milagres de domínio da natureza são ações do frade que interfere na natureza, como, 

por exemplo, fazer chover no tempo da seca ou parar de chover no momento das missões 

durante as missas campais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Celestina Costa, doméstica, 58 anos, Bodocó (PE).  
12 Luís Fernando Lima, estudante, Fortaleza (CE).  



47 

3 AS PESQUISAS SOBRE FREI DAMIÃO 

 

 

Este capítulo pretende apresentar de forma concisa as pesquisas desenvolvidas sobre o 

fenômeno religioso em torno da figura de Frei Damião. O sucesso do missionário no 

semiárido do Nordeste brasileiro deve-se a alguns fatores sociais e religiosos. A tensão 

existente entre povo e hierarquia eclesiástica, entre povo e elite dominante, suscita as 

manifestações e práticas do Catolicismo Popular.  

Após o Concílio Vaticano II, Frei Damião recusava-se a atualizar-se, sem tomar 

conhecimento das mudanças determinadas pela hierarquia eclesiástica. Ele sofreu restrições 

em dioceses e paróquias do Nordeste que não permitiam sua atuação missionária.  

Certificamo-nos da polêmica em torno das atividades de Frei Damião, ao 

entrevistarmos o Padre Leon Gregório, da paróquia de Nossa Senhora da Glória, Sergipe, que 

declarou discordar da forma como o frade capuchinho desenvolvia suas missões. Ele nos disse 

que quando era pároco de Propriá (SE), em 1968, houve uma santa missão com Frei Damião 

no então povoado de Telha. Padre Leon relatou:  

 

Foi assim que o conheci mais de perto, convivendo alguns dias com ele e 
assistindo às barbaridades das celebrações mais supersticiosas do que 
religiosa, sem nada de verdadeiramente cristão. Quando algumas pessoas 
mais evoluídas de Propriá (SE) vinham assistir às missões, elas concordavam 
comigo no meu espantamento e tristeza. Tomei a decisão de nunca mais o 
convidar. As pessoas de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre de Sergipe, 
Poço Redondo e Canindé do São Francisco me perguntavam por que não 
chamava o Frei Damião, eu respondi: – Deus não me enviou aqui para 
colocar vocês para trás e tratar-lhes como um grupo de idiotas atrasados, mas 
para respeitar vocês e ajudar-lhes a ir para frente (Informação verbal)13.   
 

Frei Damião, em suas missões, passa a ser o porta-voz do povo; é o conselheiro e 

confidente. Mas a hierarquia eclesiástica quer implantar aos fiéis uma nova catequese. O 

capuchinho encontra impasses após o Concílio Vaticano II. Neste estudo temos conhecimento 

de uma carta escrita pelo bispo da diocese do Crato (CE); em 1968, em que ele diz ao Frei 

Damião: “sabemos que não é culpa de V. Revma.” (MOURA, 1978, p.47), o bispo joga a 

responsabilidade para o povo, dizendo que este é que é muito levado ao fanatismo e, portanto, 

não é capaz de compreender a sua pregação, e a confunde, deturpando-a com outras coisas. O 

povo em tudo vê milagres e mistifica as coisas e as pessoas, declara ainda o bispo.  

                                                 
13 Entrevista concedida pelo Padre Redentorista Leon Gregório, paróquia de Nossa Senhora da Glória (SE), em 
12 mar. 2010.  
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A figura de Frei Damião não é discutida: ele é santo e virtuoso. O povo é que merece 

ser posto em dúvida e questionado. O povo do Nordeste, principalmente aquele que vive no 

semiárido, carece de uma personalidade carismática, um “profeta” e taumaturgo para assisti-lo 

nas dificuldades mais elementares. O missionário fortalecia as expressões de um Catolicismo 

Popular e identificava-se com as tradições, dando continuidade ao trabalho dos missionários 

capuchinhos que tiveram grande êxito no Nordeste. Mesmo com a idade avançada e com 

problemas de saúde, o Frei continuou em sua missão de confortar e aconselhar os sertanejos.   

Ao mesmo tempo com suas pregações, ele servia à cultura dominante e tentava 

romanizar as práticas religiosas populares, rejeitando as instâncias da modernidade. A força 

da pastoral do missionário fundamenta-se na defesa dos hábitos e dos costumes tradicionais, 

atuando especialmente nos aconselhamentos, confirmando a existência do binômio santo e 

devoto, protetor e protegido.  

O frade era aceito por todos e não tinha problemas com o clero até a chegada do 

movimento de renovação pastoral que começara a fazer restrições quanto à atuação do 

missionário no Nordeste. Frei Damião acreditava que a luta verdadeira é do homem consigo 

mesmo; o inimigo é nosso próprio corpo. A ética do conselheiro capuchinho tem a 

característica da imutabilidade dos conceitos pregados nas missões; segundo esta, a 

providência divina é que modifica a história dos seres humanos. Os fiéis acreditam que os 

conselhos de Frei Damião têm eficácia na medida em que contêm os mesmos conselhos dados 

por seus pais e avós.     

Apresentamos a seguir algumas obras e pesquisas que escolhemos sobre Frei Damião. 

Dissertaremos resumidamente sobre cada uma delas.   

 

 

3.1 “Frei Damião e os impasses da religião popular”, de Abdalaziz de Moura  

 

 

Essa obra, publicada pela Editora Vozes, Petrópolis, 1978, 103 páginas, contém estudo 

feito por estudantes de teologia do Instituto de Teologia do Recife (ITER), em 1971, sobre a 

religiosidade popular, tendo como destaque a figura do missionário Frei Damião e sua 

influência junto ao povo do Nordeste brasileiro.  

Um trabalho de entrevistas foi feito com moradores da região nordestina, como das 

cidades de Crato e Juazeiro do Norte (CE); eles dão depoimentos sobre o frade capuchinho e 

narram milagres que são atribuídos a ele. Frei Damião é um mito para as multidões, mas 
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representou ser um problema para a Igreja oficial. Há três tentativas para explicar o fenômeno 

religioso em torno de Frei Damião: o fanatismo, as ciências e a santidade. O autor questiona 

ainda o significado da evangelização e os métodos de ação pastoral da Igreja. 

Frei Damião dedicou-se inteiramente ao povo nordestino, e as pessoas das cidades e 

dos campos têm-no como santo e como sucessor de Padre Cícero. Admirado por todos, só 

após o Concílio Vaticano II sofreu restrições em algumas dioceses quanto a sua atuação 

missionária. Houve um conflito entre as tentativas de renovação conciliar e as pregações do 

Frei, entre clero e povo. Com a proibição das atividades de Frei Damião na diocese de Crato, 

em 1975, o povo e os políticos do Nordeste tomam a defesa do capuchinho. O autor focaliza 

esse conflito como o estado da questão: a posição da Igreja oficial gerou um grande problema, 

porque Frei Damião era muito querido pelo povo do Nordeste. E ao mesmo tempo bispos e 

padres não o queriam, mas o povo o amava. 

Nessa obra, está o trabalho de pesquisa que mostra exatamente o sentimento do povo 

para com o frade. Foram entrevistados grupos de pessoas: no primeiro grupo, professores; no 

segundo grupo, donas de casa; no terceiro, estudantes; no quarto, agricultores; no quinto, 

sacerdotes e profissionais diversos. Em todos os depoimentos as pessoas afirmam que Frei 

Damião era um homem de grandes virtudes, de poderes de cura. Acreditam que ele foi um 

segundo Padre Cícero. 

O trabalho de pesquisa usa o mesmo critério de grupos de pessoas para responderem a 

uma única pergunta: “Você acredita em tudo o que ouve dizer de Frei Damião?”. A resposta 

da maioria é “sim”, com a justificativa de que ele é santo e milagroso. As pessoas que 

responderam “não” declararam não acreditar em milagres. 

Depoimentos de muitos nordestinos enumeram os ensinamentos e conselhos do frade; 

eles se recordam de todos e contam que ele aconselhava a rezar o terço, obedecer à Igreja, e 

aconselhava os casais que não vivessem amasiados. Sempre dizia aos homens que fossem 

fiéis as suas esposas; combatia o uso de anticoncepcionais e lembrava a todos sobre o perigo 

do inferno. 

No capítulo dedicado aos milagres de Frei Damião, há relatos de moradores de 

diferentes estados do Nordeste, como Ceará, Pernambuco e Alagoas. Está presente a voz do 

povo que, movido pela fé, narra de forma genuína os milagres acontecidos. O objetivo de 

Abdalaziz de Moura é registrar a força da religiosidade popular e a fé que move o povo; não 

há preocupação de comprovar os milagres ou explicá-los. Os milagres são divididos em três 

categorias: a) milagres de castigo, b) milagres de salvação e c) outros. Dentre os milagres de 

castigo estão casos de pessoas que se opuseram a Frei Damião e foram punidas com a morte, 
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segundo seus devotos. Nos milagres de salvação, encontramos os casos de cura. Já em outros 

milagres, aparece o domínio da natureza, como fazer chover. 

Mesmo com um defeito na coluna, encurvado, não descansava, confessando em média 

300 pessoas diariamente. Não gostava de ser comparado com Antônio Conselheiro e com 

Padre Cícero. Não se considerava milagroso; atribuía os milagres a Deus. Dizia Frei Damião: 

“o milagre se dá por conta do merecimento e também pela fé de cada devoto” (MOURA, 

1978, p.33). 

Todas as vezes que chegava a uma cidade para fazer uma missão, era recebido pelo 

povo como o “Santo do Nordeste”. A missão atraía gente de todos os lados. A cidade em 

missão se movimentava com vendedores de comida e de relíquias. Era uma festa para o povo 

do lugar. Frei Damião passava as tardes confessando homens e mulheres. Pregava sobre a 

pureza com voz forte, apelando para as confissões.  

Muitas são as interpretações do fenômeno religioso em torno de Frei Damião, 

buscando saber por que as pessoas gostam tanto dele e contam tantos milagres. Há três modos 

de explicar a questão: para o meio acadêmico e o eclesiástico, o fanatismo do povo cria o 

misticismo sobre Frei Damião; no nível científico, há uma explicação econômica, 

argumentando que a seca e a estrutura social injusta levam-no a interpretar o mundo com 

mitos religiosos; há também a interpretação psicológica que afirma que os nordestinos 

transferiam para Frei Damião seu desejo de felicidade, e buscava preencher com sua figura as 

necessidades de segurança; a santidade do capuchinho é que o torna uma figura ímpar e 

venerada pelo povo nordestino; assim acreditam as pessoas que o admiram. 

Essas interpretações têm seus limites. Dizer que tudo é fruto de fanatismo é ignorar os 

elementos psíquicos que levam o povo a essa atitude. A religiosidade popular tem grande 

significado e motivos próprios que não podem ser vistos de forma simplista, e às vezes 

preconceituosa.  

Abdalaziz de Moura busca elucidar os motivos mais complexos da religiosidade 

popular. De um lado a religião oficial, institucionalizada, quer impingir seu poder às classes 

populares; de outro, a religiosidade popular se afirma com seus fenômenos no catolicismo. A 

realidade pós-conciliar trouxe inovações no sentido de abrir diálogo com a ciência e com o 

mundo moderno ao invés de contestar os valores, as pesquisas etc. A classe pobre, muitas 

vezes, fica à margem dos novos valores do mundo, não tendo acesso à nova posição teológica 

e conciliar, que teve repercussão positiva para as classes média e alta.  

Frei Damião, a partir do Concílio, passou a encontrar problemas com algumas 

dioceses que não desejavam suas missões. O clero e as elites decidiram sobre a validade das 
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missões do frade, alegando que ele iria atrapalhar a “renovação pastoral”. Frei Damião passou 

a ser um ponto de conflito entre religião dominante (conciliar) e a religião tradicional. A 

segunda segue um modelo antigo, sobretudo nas áreas rurais. Nem sempre ela é a religião 

dominada.        

Os movimentos religiosos populares tradicionalmente procuram suas origens e buscam 

inspiração nas práticas antigas. No Brasil a divisão de classes, a religião dominante e a 

burguesia ameaçam as religiões populares; e elas tendem a se fixar nas origens. No 

Catolicismo Popular, Frei Damião é o elemento de ligação com as origens e a tradição, 

defendendo o patrimônio cultural do povo. O que ele fala é o que as pessoas aprenderam com 

os seus antepassados, seus avós. A herança cultural tem grande significado, é a afirmação de 

um povo. Os índios e o povo de origem africana foram obrigados a renunciar aos seus deuses 

e à sua religiosidade original. A cultura africana ressurge ganhando força ante a cultura 

dominadora. No Nordeste, Frei Damião confirma os valores do patrimônio cultural do povo, 

com a mesma visão de mundo e o mesmo modo de interpretar os acontecimentos, como a 

chuva, as calamidades e as promessas.  

O povo se identifica com a pregação do capuchinho, o que não acontece em relação 

aos padres da renovação conciliar. A pregação de Frei Damião reafirma os valores do povo, 

que se apega a ele por não saber se depois dele virá outro igual a ele, pois muitos pregadores 

destruíram os patrimônios culturais na intenção de evangelizar. Frei Damião é o líder que 

defende e valoriza a cultura ameaçada. Ele é a expressão máxima da cultura dominada: 

sacrificado, doado e dedicado à oração. As elites usam a religião dominante apenas para 

manipular as classes populares e conseguir seus objetivos de dominação social. Fazem da 

religião tradicional um folclore ou usam-na para apoio político. Numa sociedade de classes, a 

religião é quase que o único elemento de integração social. As classes populares se afirmam 

socialmente por suas expressões religiosas, tentando libertar-se da cultura dominante.  

No período pós-conciliar, teólogos e bispos passam a considerar o mundo moderno 

tentando evangelizar como a Igreja protestante já fazia em outros países. As descobertas 

científicas, o trabalho, a profissionalização e secularização passam a ser valorizados. No 

Brasil a classe pobre se distancia desses valores que são privilégios da classe alta. O Concílio 

foi um estímulo para os valores da classe alta. Já para os pobres significou a necessidade de 

conversão, de mudança; procurou suprimir os ritos populares, como as procissões, a retirada 

das imagens da Igreja.  

Frei Damião, embora representante da cultura popular, era também instrumento da 

religião dominante e da classe política do país. Ele aceitava convites de padres e bispos para 
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fazer pregações e aparecia ao lado de políticos para fortalecer suas campanhas eleitorais. Frei 

Damião e Padre Cícero são líderes que representam essa ambiguidade; o que não acontece 

com o Beato Antônio Conselheiro e o Beato João Lourenço de Caldeirão (CE); estes sofreram 

perseguições porque não serviam para os dominadores.  

Sobre os impasses da religião popular, Moura apresenta duas questões. Na primeira, 

pergunta-se: é melhor deixar a religião tradicional evoluir por si mesma e não aplicar a 

reforma conciliar, gerando insegurança para o povo? Na segunda: aplicar a reforma para 

transformar a situação, de libertar o povo dos seus mitos e superstições?  

Parece difícil encontrar melhor saída. De um lado, os fiéis da religião tradicional não 

aceitam a religião dominante, e ficam marginalizados, ou são manipulados pela classe 

dominante. Por outro lado, os fiéis da religião tradicional não se afirmam como valor cultural.  

A religião tradicional se encontra num impasse, como o pobre ameaçado de perder o 

que tem. A saída para esse impasse seria avaliar as tentativas feitas no sentido de descobrir 

novas práticas de evangelizar sem destruir a religião tradicional. A partir daí, consideram-se 

dois equívocos que são comuns na Igreja do Brasil: a fé pura e a fé engajada. A fé pura seria 

teológica, expressa em conceitos lógicos e escolásticos. A fé engajada seria de conceito 

metodológico, consciente e crítico. Em conclusão, a religião tradicional não se adapta a 

nenhum dos dois conceitos, que só servem à religião dominante. Há uma explicação de que a 

fé assume formas variadas para diferentes culturas. Para os fiéis da religião tradicional os 

gestos valem mais do que as palavras, o que importa é o sentimento mais do que a lógica. 

Para os fiéis da religião dominante, a sabedoria e a forma de doutrinar visam à dominação 

com o desejo de serem imitados.                

Moura faz um detalhamento dos fatores de identificação das tendências pastorais no 

Brasil nos últimos vinte anos (a saber, de 1958 a 1978): 1) o apogeu da Ação Católica se 

identificou com a Ação Católica especializada; 2) no tempo conciliar e pós-conciliar, a 

pastoral se identificou com a renovação litúrgica, catequética, bíblica e teológica; 3) a pastoral 

se identificou com a promoção humana e a conscientização; 4) a pastoral se identifica com a 

formação de Comunidades Eclesiais de Base.  

Nas três primeiras etapas a religião tradicional não tinha importância, impedindo uma 

fé engajada. Na quarta etapa, a Igreja Católica no Concílio não aproveitou a tradição e a 

história do povo. Concluindo, povo sem história é filho sem pai, sem ideologia. Destituir o 

povo do seu patrimônio cultural é um modo de dominação. Uma possibilidade de solução do 

problema seria que a Igreja oficial aceitasse o passado histórico do povo e a sua identidade, o 

que já acontece nas comunidades eclesiais de base, de algumas regiões do país.  
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O povo precisa de continuidade com o seu passado, mas também precisa de fatores de 

transformação e evolução para construir seu futuro. Fatores de transformação a serem 

considerados na evangelização dos pobres: 1) o Espírito Santo que sempre esteve fora da 

religião popular católica, com exceção de algumas áreas que celebravam a festa do divino. 

Durante muito tempo ele foi fonte de inspiração apenas para as elites; 2) Jesus Cristo é a 

pessoa que preenche as aspirações dos pobres; 3) a Comunidade passa a ser vivida pelos 

pobres como integração dos seus valores; 4) a Bíblia foi instrumento de dominação porque o 

analfabeto não podia lê-la. Hoje os pobres descobrem a Bíblia; 5) a Experiência ou a Prática 

individual e comunitária proporcionam a transformação. A evangelização toma forma junto 

ao povo quando usada numa linguagem simples.  

Moura conclui com uma observação de que não existe uma cultura melhor do que a 

outra. Uma maneira possível de evangelizar seria a interação entre a cultura popular e o 

trabalho dos evangelizadores. Ambos atuando como “agentes e pacientes” pastorais.   

A crítica de Moura dá enfoque aos conflitos da época do pós-Concilio Vaticano II, que 

podem ser encontrados nas três vertentes do catolicismo:  

1. o popular sertanejo era expresso pela figura de Frei Damião, que se aliava com os 

poderosos do Nordeste e consequentemente com a cultura dominante. Tanto o poder político 

como o poder religioso do Nordeste descobriram em Frei Damião um instrumento de 

manipulação, pois o capuchinho prosseguia com suas pregações defendendo os mesmos 

preceitos do Concílio de Trento. Assim, havia uma unidade implícita entre alguns setores da 

Igreja do Nordeste e os grandes latifundiários. Nesse contexto, Frei Damião convivia também 

com os grandes senhores da direita nordestina. Porém suas missões seriam pífias se não 

fossem os “milagres” atribuídos a ele. E foi assim que o frade capuchinho se aproximou tanto 

do povo como dos poderosos, em cooptações muitas vezes mal vistas. Nessa direção, a figura 

de Frei Damião simboliza a ambiguidade; ele é a ponte que liga a cultura popular e os valores 

culturais dominantes.                

2. o tridentino, ainda dominante e que mantinha o povo alienado, pois só se volta para 

a salvação da alma e não para a libertação das opressões. Era expresso na intenção de Frei 

Damião e coincidia com os interesses das classes dominantes.   

3. o pós-Vaticano II era expresso pelos bispos renovadores que se opunham tanto ao 

tridentino quanto ao sertanejo, visto como fanatismo. Quando analisamos os documentos 

episcopais, da ortodoxia, percebemos as suas posições quando afirmam que o povo sertanejo 

é dominado pelo fanatismo e que possui uma “fé primitiva”, é um “povo supersticioso”. Os 

bispos renovadores caminharam numa linha pastoral que contemplava o processo de atuação 
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da igreja nos meios sociais. As aspirações dos bispos renovadores era pôr fim a uma 

sociedade sacral, no meio popular, sobretudo rural.  

 

 

3.2 “Profetas do Nordeste”, de Gutemberg Costa 

 

 

Obra publicada pela Editora Clima, Natal, 1994, 128 páginas. Não apresenta maiores 

conteúdos que possam ser acrescentados ao assunto do presente estudo. A tarefa de Costa 

neste livro foi merecida na medida em que procurou fazer um ensaio sobre os heróis, santos e 

profetas que marcaram a história do Catolicismo Popular sertanejo. O livro está constituído de 

um prefácio, uma introdução, três partes, dezoito capítulos, documentação fotográfica e uma 

bibliografia.  

O livro traz um conceito de que o sertão é penitente. Daí que os penitentes do 

Nordeste são adeptos do “sofrimento”, quem sabe produto do “chicote” do Bandeirante e do 

“capitão” do mato do senhor de Engenho. Por volta do ano de 1890, na cidade do Crato (CE) 

e outras, muitos devotos em procissão, “gemendo alto e soluçando, despidos até a cintura, 

rasgando as carnes com as correias ciliciantes”, faziam suas penitências. As correias são 

instrumentos de suplício utilizados desde a Idade Média para “penitenciar” o corpo.   

O beato Antônio Conselheiro arrastou o povo do sertão para viver no Belo Monte. O 

novo “Messias”, como era classificado, sofreu com os seus liderados até o fim de sua vida; no 

dizer de José Calasans, na terra prometida “tudo o que produziam era de todos”. O padre 

Ibiapina tinha o costume de queimar na “santa” fogueira os símbolos do pecado e da vaidade 

sertaneja: as saias, os chapéus, os brincos, os colares. Não foi muito tempo e aparece o 

milagre da hóstia recebida pela beata Maria de Araújo, com o padre Cícero Romão Baptista.  

Para Costa (1994), mais tarde surge um novo Messias que deixa sua Itália e vem para 

o Nordeste, o “santo”, o “profeta” Frei Damião de Bozzano, que viveu itinerante para 

propagar os seus conselhos sobre o Céu, o Inferno e o Purgatório aos nordestinos carentes de 

profetas, beatos, missões, romarias e penitências.    

Gutemberg Costa classifica Frei Damião como o “profeta” que chega ao Nordeste e é 

recebido pelo povo como um guia espiritual, orientando as pessoas em todos os problemas da 

sua vida cotidiana. O frade assume uma posição de destaque na região devido ao fato de que o 

povo espera a chegada de um “messias”. Ele tem virtudes pessoais que impressionam as 

pessoas e se identifica com as crenças populares, e o povo passa a seguir o taumaturgo.    
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Dentro desse estudo de Gutemberg Costa sobre os profetas do Nordeste podemos 

ressaltar que o missionário Frei Damião não se encaixa na condição de profeta, uma vez que 

pertence à hierarquia da Igreja, modelando o povo nas tradições locais, levando-o às práticas 

religiosas da instituição que representava. O missionário não levantou sua voz sobre a questão 

da fé no contexto social e econômico, no período em que vivia no Nordeste. O conceito de 

messianismo não pode ser aplicado a Frei Damião porque este tem o papel de levar ao povo a 

ortodoxia da Igreja, ao mesmo tempo se une aos valores do povo. 

 

 

3.3 “Frei Damião: o santo das missões”, de Gildson Oliveira 

 

 

Obra publicada pela Editora FTD, São Paulo, 1997, 160 páginas. O jornalista é um 

profundo conhecedor da vida e das missões de Frei Damião. Ele correu, praticamente, todo o 

sertão do Nordeste brasileiro, sempre atento às santas missões do frade capuchinho. O seu 

trabalho é de cunho jornalístico e contém informações específicas acerca do missionário na 

medida em que aborda as expressões religiosas da população nordestina, face aos mistérios, 

segredos e contendas sobre a controvertida figura de Frei Damião de Bozzano.   

Depois de 9 anos de missões permanentes pelas vilas, lugarejos e cidadezinhas 

perdidas pelos estados do Nordeste, por volta de 1940, a figura carismática do jovem 

capuchinho despertou a atenção dos humildes sertanejos. Em suas missões, sempre foi a sua 

preocupação dar confissão e comunhão, promover casamentos coletivos e fazer o maior 

número de batizados.  

Frei Damião, no terreno das pregações, fazendo a difusão da palavra de Deus, leva os 

homens ao caminho dos valores eternos. Proferia as seguintes palavras:  

 

Era jovem, àquele tempo. Não guardei datas nem números, que, em certas 
fases da nossa vida, o coração idealista não os leva em conta. Viera eu da 
pátria que me fora berço; saíra eu do claustro a que Francisco de Assis me 
chamara a ser filho seu. Minhas sandálias carregam a poeira das ruas do 
Recife, das estradas e das ruas de Pernambuco. Aqui, ali e acolá passei a 
maior parte de minha vida de Andarilho do Evangelho e seguidor de São 
Francisco de Assis. A idade pintou-me os cabelos e envergou-me a cabeça; 
não me conseguiu ela quebrantar o ânimo em lutar em prol do Reino de 
Deus na minha terra e no meio da minha gente (OLIVEIRA, 1997, p.57).   
 

O autor narra os fatos acontecidos na cidade de Arapiraca (AL), em frente à Matriz de 
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Santo Antônio, onde começam os preparativos para mais uma missão de Frei Damião. Às 

quatro horas da manhã a multidão se comprime nas ruas. Surge um frade baixinho, curvado, 

de barba e cabelos brancos. Campainha na mão, ele canta e convida o povo para a igreja. É a 

Procissão da Penitência, ato inicial das missões. Um cordão de devotos protege Frei Damião 

do assédio. Todos querem chegar perto dele, na esperança de pelo menos tocar-lhe o hábito. 

Há até quem pense em cortar um pedaço de suas vestes para guardar como relíquia sagrada. A 

primeira missa é celebrada às cinco horas da manhã. O povo se comprime na praça para ouvir 

a pregação de Frei Damião. Algumas mulheres chegam a brigar entre elas para pegar a toalha 

de banho de Frei Damião.       

No Nordeste, sobretudo no semiárido, os devotos acreditam ter alcançado graças 

especiais depois de recorrer à providência divina por intermédio do capuchinho. 

O autor faz uma breve referência a uma tese inédita denominada “O Fenômeno Frei 

Damião na religiosidade popular do Nordeste do Brasil”,  de Francisco de Assis Magalhães 

Rocha, apresentada na Faculdade de Ciências Sociais, Roma, Itália, 1976, 50 páginas. Essa 

tese trata da religião dos colonizadores, inicialmente pelos jesuítas, que impuseram aos 

nativos através dos sacramentos e da conformação dos trabalhos forçados, que 

desempenharam em duas frentes: nas missões, onde os indígenas eram iniciados na 

agricultura e no artesanato; e nos colégios reais, que constituíam a base da instrução colonial. 

Além desses dois aspectos, como no caso dos jesuítas, a história mostra outras funções dos 

capuchinhos no Brasil. Entre elas, a de pacificadores e intermediadores. Gildson considera 

Frei Damião uma figura de destaque nesse contexto de pacificador e intermediador.  

Nessa obra também encontramos depoimentos de religiosos, devotos e estudiosos 

sobre o significado do trabalho missionário de Frei Damião. Dom Marcelo Pinto Carvalheira 

diz que Frei Damião é um sacerdote virtuoso e dedicado às pessoas pobres e desamparadas 

que buscam uma resposta sobrenatural para seus problemas. Isso as leva facilmente a atribuir 

ao capuchinho poder extraordinário. Já o Cardeal Dom Aloisio Lorscheider, esse 

desaconselhava o italiano a continuar com suas peregrinações e aconselhou que o frade fosse 

descansar, devido a sua avançada idade.  

Na opinião do sociólogo Martins Ferreira, Frei Damião era uma figura carismática, 

dentro de uma realidade social e religiosa que ainda permitia aquele tipo de comportamento, 

aproveitando as missões para levantar os sertanejos contra os avanços do protestantismo. Ele 

foi o último representante de um catolicismo antigo, alimentando um clima de incompreensão 

entre grupos diferentes, ainda que cristãos. Os desníveis regionais e o drama da família rural 

nordestina, sem instrução, são alguns fatores que, segundo o estudioso, concorrem para a 
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popularidade destes gurus, como o Padre Cícero e o beato Antônio Conselheiro. O romeiro 

José Vieira Filho, 71 anos, de Juazeiro do Norte, acredita que Padre Cícero Romão e Frei 

Damião são o mesmo santo.  

No conteúdo das suas pregações, o missionário alerta aos piedosos de que o demônio 

existe e, quanto aos políticos do Nordeste, declara que “prometem muito e nem sempre 

cumprem, mas de que valem essas promessas que são para coisas materiais? Devemos pensar 

nas coisas da alma” (OLIVEIRA, 1997, p.83).   

A obra de Gildson Oliveira, biógrafo de Frei Damião, narra a trajetória do frade em 

suas missões pelo Nordeste brasileiro, expondo a relação dele com os fiéis. Também trata das 

contradições do missionário, as controvérsias da hierarquia eclesiástica sobre sua pessoa, a 

ambiguidade de suas missões e a manipulação de sua imagem feita por políticos para tirar 

proveito da sua popularidade em campanhas eleitorais. A tese defendida por Gildson de 

Oliveira demonstra que Frei Damião, mesmo falando com sotaque italiano, era compreendido 

mais por gestos e pela fé dos fiéis, dando continuidade a uma tradição de missionários 

capuchinhos que tiveram profunda influência no Nordeste brasileiro.           

 

 

3.4 “Frei Damião: o Santo e o Médico”, de Blancard Torres 

 

 

Obra publicada pela Editora Alpha, Belo Horizonte, 2004, 234 páginas. O autor desse 

livro, médico de Frei Damião por vários anos, formou-se em Medicina do Trabalho pela 

Universidade Federal de Pernambuco em 1977 e defendeu tese de mestrado e doutorado em 

pneumologia. É chefe do serviço do Real Pneumo do Real Hospital Português Beneficência 

em Pernambuco e professor titular na Universidade Federal de Pernambuco, além de ocupar 

outros cargos como pneumologista.  

O primeiro capítulo do livro sintetiza a função da medicina e como deve ser a 

formação do médico segundo Hipócrates. A relação médico-paciente deve ser baseada em 

princípios humanitários. Os profissionais da área de saúde devem realizar seus trabalhos 

baseados em valores humanos; o doente precisa do médico que seja, antes de tudo, ser 

humano. A partir do segundo capítulo, inicia-se o relato do autor do contato médico-paciente 

que existiu por um longo período entre ele, médico, e o santo Frei Damião. A oportunidade 

que teve de conhecê-lo foi no final do ano de 1989, no Hospital Português, em Recife, onde se 

encontrava internado o frade, com problemas respiratórios. Frei Damião tinha vários 
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problemas de saúde com que convivia há muitos anos, como inchaço nos membros inferiores 

e deformidade torácica. O frade vinha se deparando com a falta de ar, a qual se tornava em 

grau elevado a cada dia. Sobre Frei Damião, o autor tem recordação quando ainda era 

adolescente, de um missionário que peregrinava pelos mais distantes recantos do Nordeste, 

pregando a palavra de Deus e que tinha uma enorme popularidade entre as comunidades mais 

pobres.  

Blancard descreve com detalhes os problemas de saúde do Frei, que eram bastante 

sérios, mas ele, em sua fé e perseverança em sua missão, jamais desistiu do seu trabalho de 

confortar com os seus conselhos espirituais os que sofrem e de difundir o cristianismo. O 

aprendizado do médico foi grande ao acompanhar Frei Damião. O médico diz que 

reencontrou as práticas do catolicismo e reafirmou sua fé convivendo com a perseverança de 

vida de Frei Damião e vendo o fervor do povo nordestino. Ele conta sua experiência como 

médico do frade, onde observa a importância da relação médico-paciente. Frei Damião fez 

com que o médico ampliasse a sua visão de profissional da saúde. A determinação do 

capuchinho em prosseguir seus trabalhos contribuía visivelmente para a melhora do seu 

estado de saúde. Isso fez o médico refletir sobre a fé e também sobre a visão técnica da 

medicina. Inclusive, ele fala que a tecnologia deve estar a serviço do profissional e não o 

inverso. O médico tem uma atitude parcial ao afirmar que os profissionais do hospital São 

Paulo sabiam da necessidade de salvar a vida de Frei Damião a qualquer custo. Esse é um 

ponto que merece ser destacado no sentido de que a medicina deveria ser imparcial, todas as 

vidas são preciosas. Outro ponto a ser enfocado é o seguinte: o médico chegou a questionar o 

frade sobre o fato de os políticos aproximarem-se da sua pessoa para angariar votos. O frade 

não se preocupava com as consequências de sua aparição junto aos comícios. 

No período de internação do Frei Damião no Hospital São Paulo, em 1990, este 

recebera a visita do então Presidente Fernando Collor, que deu assistência ao frade, 

providenciando uma UTI aérea para transportá-lo de Recife ao Hospital São Paulo, além de 

assegurar o trabalho do Dr. Blancard na recuperação do Frei. Frei Damião tinha a companhia 

do Frei Fernando Rossi, também italiano, e tinha a secretária Anita, que o hospedou em sua 

casa em Recife, quando ele convalescia. Quando do retorno do Frei Damião a Recife, após o 

tratamento no Hospital São Paulo, houve a comemoração de milhares de romeiros. O Frei 

queria realizar mais missões, pois ele sabia que a fé remove montanhas, e seu trabalho 

missionário era indispensável, segundo Blancard Torres (2004).  

O trabalho missionário do frade era completo: missa, celebração de casamentos, 

batizados, palestras educativas, aconselhamentos de casais e confissões. O médico não podia 
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liberá-lo porque ele não estava bem de saúde. Frei Fernando Rossi e a secretária Anita 

contribuíram para o trabalho do médico durante todo o tempo em que acompanhou Frei 

Damião. O empenho para manter a sua saúde foi grande por parte de todos que o assistiam. 

Médicos e enfermeiros percebiam que ele era um paciente especial, que podia curar os outros, 

mais do que ser curado, e que ensinava muito aos outros com seu exemplo de vida. Seu 

médico sentiu a grande responsabilidade de tratar de um paciente assim, inclusive pelo fato de 

que sua vida era importante para milhares de pessoas que o consideravam santo e buscavam 

sua ajuda.  

Um fato interessante relatado no livro foi o que aconteceu em um posto de gasolina 

onde pararam o carro para abastecer, e o funcionário que os atendeu não cobrou o valor do 

abastecimento do veículo; e depois em outras vezes o médico confirmou que as pessoas não 

cobravam nada de Frei Damião, a figura do peregrino missionário, percorrendo longas 

distâncias, visitando cidades e lugarejos, para pregar e confessar os fiéis. Observando o caso 

de Frei Damião, o médico diz que o paciente precisa ter motivo para se alegrar; isso é que 

contribui para a melhora da saúde.  

O médico revela que, convivendo com a perseverança de Frei Damião e com o fervor 

que o povo nordestino dedicava a ele, observava no rosto dos nordestinos o seu semblante 

humilde e também via a fé que depositavam em Frei Damião. O exercício diário da 

humildade, da caridade e da fraternidade do frade contagiou o médico Blancard Torres, 

demonstrando-lhe o quanto ele deveria melhorar para ser considerado um verdadeiro ser 

humano. O médico passa a ser também herói para o povo porque ajudou a salvar a vida do 

frade. Depois de se recuperar de grave doença, o frei volta ao convento, feliz por estar junto 

do seu “rebanho”, celebrando e confessando individualmente as pessoas.   

O objetivo do médico era cuidar da saúde do Frei Damião, mas sem impedi-lo de 

continuar seu trabalho missionário, que era o seu contentamento de viver. Se ficasse parado, 

ele entrava numa grande tristeza e depressão. Só se sentia bem junto do povo, como confessor 

e conselheiro. Solidário no sofrimento dos outros, cumpria a função da Ordem dos 

Capuchinhos, seguidores de São Francisco de Assis. Frei Damião levava vida simples e de 

pobreza. O que se questiona é: o que fazia do frade uma figura diferente? Por que ele se 

destacava perante o povo? A razão pode ser a sensibilidade e a dedicação à vida humana; 

como exemplo temos o caso do diagnóstico que o Frei deu da doença de uma mulher do 

Juazeiro do Norte, e que depois foi comprovado por um médico que deu o mesmo 

diagnóstico. A doença dela não teria cura. Frei Damião deu à senhora doente o alento e o 

conselho para que ela se aproximasse mais de Deus; assim ela fez. E isso lhe trouxe 
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tranquilidade na doença e a diminuição do sofrimento antes de sua morte. O médico Blancard 

confessa-se surpreso porque a formação médica baseia-se no palpável e na interpretação 

lógica.  

Na última doença de Frei Damião, ele foi internado por falta de ar, com o quadro de 

sua saúde todo comprometido, e, por fim, sofrendo um acidente vascular cerebral. Recebeu os 

tratamentos mais avançados, e seu médico acompanhou o caso com total empenho na 

sobrevivência do frade, até o último momento de sua vida. Em depoimentos, os italianos 

reforçaram a importância da figura carismática de Frei Damião em sua terra de origem, 

procedendo, assim, a sua capacidade de universalizar atos de bondade e solidariedade. Daí 

que o espaço e o tempo não serão limitados para os feitos desse “italiano nordestino”, que 

viverá para sempre na memória dos que o conheceram em vida e também através da sua obra 

missionária.  

Cantadores da região e sanfoneiros tocaram e cantaram na encomendação do corpo de 

Frei Damião. Os devotos cantaram a música “Andarilho Abençoado”, de Frei Fernando Rossi; 

todo o estádio cantou a música “Frei Damião”, de Luiz Gonzaga, na missa de corpo presente. 

Logo depois o caixão foi aberto e algumas pessoas puderam beijar o corpo de Frei Damião. O 

povo nordestino o aclamou como santo do Nordeste.  

O mérito do autor consiste na sua ternura ao cuidar da saúde de Frei Damião. O Dr. 

Blancard Torres desce a detalhes sobre a convivência médico-paciente, de acordo com a frase: 

“Frei Damião tocou em minha alma mais do que eu toquei em seu corpo. Aliviou os meus 

sofrimentos mais do que aliviei os dele. A minha medicina e a minha vida melhoraram, 

expandiu-se em mim o conceito de humanidade.” (TORRES, 2004, p.253).    

Diante do seu minucioso detalhamento, reproduzo, aqui, o conselho que Frei Damião 

dirigiu a ele: “Doutor, em nenhuma circunstância abandone o nosso Deus, cultive a fé e nada 

lhe faltará”. Numa outra passagem do livro, o médico de Frei Damião perguntava por que o 

frade se deixaria levar por espíritos malévolos. Até que um dia teve coragem e perguntou ao 

Frei Damião o que podia dizer a respeito dos que se aproveitavam da religião em benefício 

próprio. O missionário respondeu:  

 

Essas pessoas sempre existirão, porém podemos, através das trevas, 
encontrar a luz. O que importa não são os meios, e sim os objetivos que 
devem ser alcançados. Muitas dessas pessoas, você não sabe, se converteram 
e hoje são fiéis às leis de Deus. Começaram assim, mas mudaram, e tantas 
outras irão mudar, pois todos são filhos de Deus, e seus pecados precisam ser 
perdoados para que alcancem a graça eterna (TORRES, 2004, p.285).  

 



61 

Diz Blancard Torres que Frei Damião citava políticos que, no passado, faziam parte do 

esquema da ditadura militar e que hoje admitem outros horizontes de bondade e de amor ao 

próximo. Foi assim que Frei Damião ocupou-se em disseminar as Santas Missões Populares 

no sertão nordestino e, assim fazendo, foi identificado como uma figura decisiva na função de 

conselheiro na história do Catolicismo Popular do sertão nordestino.  

 

 

3.5 “Frei Damião: diversidades e identidades culturais”, de Mário Marangon 

 

 

Essa é uma dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006, 143 páginas, como requisito 

para obtenção do título de Mestre, sob a orientação do Professor Dr. Carlos Alberto Cunha 

Miranda. O texto se inicia na esteira de Michel de Certeau quando faz alusão aos lavradores 

do Nordeste do Brasil que relatam as suas crenças e esperanças em Frei Damião. 

Mário Marangon estuda e analisa a comunicação de Frei Damião e os seus seguidores 

e devotos; apresenta as críticas dos outros católicos ao frade, e também as narrativas 

populares, principalmente as narrativas da literatura de cordel. Os cordelistas divulgam a 

religiosidade popular em versos, tendo Frei Damião como figura central, relatando seus 

milagres.  

Segundo o autor, o século XX é marcado pelo tempo de mudança no campo religioso, 

social e econômico, mas a cultura popular torna-se resistente às inovações. Ela se utiliza da 

cultura dominante ao seu modo, apropria-se de tradições, mantendo a esperança, e Frei 

Damião é seu escudo contra a cultura do dominador. Antigas tradições religiosas foram 

substituídas por novas práticas. Era necessária uma nova catequese para atender às exigências 

dos movimentos de organização dos trabalhadores rurais e urbanos que surgiram no Nordeste 

do Brasil, mas Frei Damião, em sua atividade pastoral, se manteve distante desses 

movimentos. Sua fama de santo milagreiro foi mais forte no sertão do que nos grandes centros 

urbanos e na zona canavieira. A religião foi utilizada pelo Frei Damião e parte da igreja como 

força conservadora de atuação que impede as mudanças. Os reformadores enxergavam a 

religião como força capaz de promover alterações sociais.  

Ainda conforme Mário Marangon, a igreja oficial era contra o comunismo, que foi 

condenado pelo Vaticano por ser considerado ateu. Com o Concílio Vaticano II, o papa 

concede mais participação ao episcopado. Dom Hélder Câmara é nomeado arcebispo do 
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Recife, superando o anticomunismo na igreja, colaborando com os movimentos dos 

camponeses. Frei Damião não tinha o hábito de participar das reuniões das pastorais 

diocesanas, e suas missões não tomavam em consideração os planos pastorais delineados para 

os trabalhadores camponeses.  

A base ideológica e religiosa de Frei Damião está ancorada na doutrina do Concílio de 

Trento. A sua fascinação pessoal vinha do passado medieval, do catolicismo luso-brasileiro. 

Frei Damião foi interpretado pela cultura sertaneja do Nordeste brasileiro como alguém que 

buscava preservar os hábitos, as práticas e os costumes herdados em famílias. O frade diz 

justamente o que os devotos carecem escutar para se sentirem seguros. Com a presença 

simpática do frade Damião, o povo, o devoto, se sente protegido contra os censores de sua 

cultura popular e consequentemente da sua fé inabalável. Os fiéis acreditam que assim podem 

ser felizes como foram seus pais diante da eficácia dos seus conselhos.  

Com a leitura da tese de Mário Marangon, verificamos que Frei Damião descobriu um 

campo de trabalho junto ao povo do Nordeste devido à identidade cultural deste, que via no 

Frei o guia e conselheiro de que precisava. Um ponto que vale a pena discutir é o binômio: 

santo e devoto, protetor e protegido. Frei Damião, reunindo as qualidades que o definiam 

como santo e protetor, foi o porta-voz desta cultura popular sertaneja do Nordeste brasileiro.  

Frei Damião se ateve a defender os valores tradicionais coadunando as suas pregações 

com a insegurança do povo receoso de perder suas legítimas tradições. Isso ocorre face aos 

movimentos de transformações sociais pela Igreja. Encontramos na tese uma análise da obra 

de Frei Damião “Em defesa da fé”. Essa obra foi escrita com a finalidade de defender a Igreja 

Católica e combater o protestantismo, pois ele não tinha nenhuma dúvida de que a fé é 

revelada pela Igreja Romana. Defende a racionalidade da fé na infalibilidade papal; o Papa é o 

único representante legítimo de Cristo na terra.  

O autor dedica um espaço aos poetas da literatura de cordel. A poesia popular faz parte 

da vida e da religiosidade do povo do Nordeste. Os folhetos são publicados para agradecer os 

milagres recebidos de santos; romances e histórias são narrados e impressos em folhetins. Há 

também o duelo poético, que é a técnica do desafio. A religiosidade popular brasileira, sempre 

divulgada nos cordéis, tem como tema central a vida e os milagres de Frei Damião; descreve-

no como sucessor de Padre Cícero, mostrando que os dois tinham a mesma identidade de 

objetivos e ação, embora Frei Damião fosse um religioso capuchinho que veio da Itália para 

missionar no Nordeste e o outro fosse um padre secular e cearense.  
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4 FREI DAMIÃO COMO CONSELHEIRO  

 

 

Este capítulo faz uma análise da função de Frei Damião como conselheiro dentro da 

cultura nordestina. Para isso, apoia-se nos versos da Literatura de Cordel, entrevistas e a 

narrativa das devoções praticadas pelos romeiros durante a visita ao túmulo do capuchinho. 

Constatamos que os conselhos de Frei Damião estão presentes na memória dos devotos e 

romeiros, incorporados à cultura local.         

Frei Damião veio para o Brasil em 1931, por ser um missionário da Ordem dos 

Capuchinhos. Depois de missionar pelos estados do Nordeste, foi interpretado pelo povo 

como uma figura tradicional do conselheiro, o que se pode constatar por meio dos relatos das 

pessoas. Quando perguntamos às pessoas “o que você se lembra do que aprendeu com Frei 

Damião?”, a resposta é que aprenderam com seus conselhos sobre o bem, a fidelidade, os 

perigos do inferno e outros.   

O panorama religioso do sertão nordestino era receptivo a um conselheiro que 

ocupasse o lugar deixado por Padre Cícero. Por isso o Frei tornou-se conselheiro dando aos 

sertanejos uma resposta sobrenatural aos seus problemas e aflições. Para Moura (1978), são 

exemplos de conselhos do frade dos quais os devotos se recordam: o matrimônio só poderá 

ser desfeito por morte ou do esposo ou da esposa. Quem deixa o casamento religioso para se 

casar com outro no civil está no inferno de cabeça para baixo. Deve obedecer à Igreja Católica 

e seguir com exatidão a sua lei, a sua doutrina.   

No Catolicismo Popular o conselheiro ensina as mesmas coisas que o pai ensina ao 

filho, os ensinamentos são os que passam de geração a geração. E Frei Damião segue essa 

mesma linha pedagógica de Padre Cícero. Muitos dos conselhos atribuídos a Frei Damião, a 

cultura popular nordestina já atribuía ao Padre Cícero, modificando a geografia e o tempo, 

como “quem matou, não mate mais; quem roubou, não roube mais. As pessoas que furtam 

vão para as profundezas do inferno.”  

Frei Damião começou suas atividades no meio do povo três anos antes da morte do 

Padre Cícero, e muitas pessoas pensam, ainda hoje, que ele é o continuador do padrinho do 

Juazeiro do Norte. Um ponto comum dos dois é a sensibilidade para com os pobres, além do 

uso de uma linguagem simples. Combatendo os vícios, os jogos, resolvendo contenda de 

terras dos fazendeiros e outros problemas da comunidade, a função dos dois conselheiros 

converge.  

No contexto de pobreza do Nordeste e do desalento dos seguidores e devotos, o Padre 
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Cícero aconselha aos seus conterrâneos a reclamar e reivindicar, fazendo valer seus direitos 

para fortalecer sua terra e sua identidade como povo. Nesse ponto diverge frontalmente Frei 

Damião que ignorava os movimentos sociais do Nordeste. Uma particularidade da missão de 

Padre Cícero é que ele não viajava, os devotos é que iam até ele. Já Frei Damião era 

peregrino, andante, perambulante, viajava para realizar suas missões pelos estados 

nordestinos.   

Frei Damião é um conselheiro forte do Catolicismo Popular que corporiza a herança 

cultural do povo sertanejo. Sua fama de excelente conselheiro e de “santo homem” se 

espalhou por todo o território do Nordeste. Daí que diziam, os devotos e peregrinos, que valia 

a pena caminhar a pé, ir a cavalo por alguns dias e noites para receber de Frei Damião os seus 

conselhos. Começavam a admirá-lo cada vez mais como um santo protetor e guia temporal e 

espiritual.  

Frei Damião foi elevado à condição de santo pelos seus devotos, ainda em vida, por 

sua personalidade serena, fala mansa, disciplina e pelas mortificações que fazia, como jejum e 

abstinência. Abdalaziz de Moura diz que “O que ele representa, realiza e aconselha, se deve à 

sua santidade. Se não fosse santo, um homem de Deus, não seria o que é, nem teria o 

significado que tem. Ele é diferente dos outros, porque é bem mais calmo que os outros, 

parece um santo e é só nele que eu acredito” (MOURA, 1978, p.53-54).  

Os conselhos dados pelo Frei não tinham nada de anormal e de diferente dos antigos 

conselheiros, pois os seus conselhos eram guiados pelo mesmo senso comum que todo 

confessor de penitente carrega. Frei Damião por meio dos seus aconselhamentos plantava a 

semente do perdão e da misericórdia, daí que “nascia um novo espaço social no meio da 

provação calamitosa do povo esmagado pela seca e pelo latifúndio.” (NUVENS, 1994, p.30). 

Segundo a crença, Deus se manifestava ao povo nos conselhos de um missionário que 

compreendia as almas sertanejas.  

Frei Damião como conselheiro torna-se o legítimo defensor do patrimônio cultural do 

povo sertanejo, pois ele veio para se unir ao povo e valorizar seus costumes e assisti-lo em 

suas necessidades. No caso dos sertanejos nordestinos, existe um patrimônio cultural que foi 

ensinado pelos antigos e passado de pai para filho, por meio da oralidade. As pessoas 

gostavam de tomar conselhos com Frei Damião, pois este pensava da mesma forma que pensa 

o povo. Ele convivia com o povo e o aceitava; ouvia confissões para depois introduzir seus 

ensinamentos.      

O capuchinho aconselhava nos momentos mais difíceis de ansiedade do povo na 

indecisão acerca de qual caminho tomar. Os conselhos podiam variar, fosse um problema 
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familiar, um casamento, uma viagem a fazer, um negócio a estabelecer, um pequeno pedaço 

de terra a comprar ou a vender. É assim que o sertanejo do Nordeste brasileiro ao longo dos 

anos apropriou-se dessa figura do conselheiro via substrato religioso, sobretudo nas classes 

populares por meio da presença marcante dos antigos missionários, leigos e beatos, sendo o 

Padre Ibiapina essa figura matricial de uma sucessão de conselheiros do povo.  

Frei Damião não é lembrado na cultura nordestina como pregador missionário, mas 

como conselheiro e confessor. O povo não recorda os temas das pregações do Frei, mas sim 

os conselhos. Frei Damião soube alimentar muito bem o cotidiano e organizar a vida do povo 

sertanejo no seu agir. A dimensão da figura de Frei Damião como conselheiro na vida dos 

nordestinos se sustenta pela fé, reanimando-os e clareando-os na sua realidade que na maioria 

das vezes é sofrida e altamente excludente. Os conselhos de Frei Damião não tinham nada de 

diferente dos antigos conselheiros, mas pelo fato de serem pronunciados pela boca de um 

santo tinham uma enorme relevância, uma poderosa convicção que se estendia por anos 

seguidos e não raras vezes pela vida inteira dos seus seguidores. O frade aconselhava a não 

dançar, evitar a ociosidade, as más leituras e companhias, sobretudo as do sexo oposto; há 

alguns temas de conselhos que são mais recorrentes: o paraíso, o inferno, a morte e o Juízo 

Final.     

Depois de vinte anos de sua chegada ao Nordeste brasileiro, já na década de 50, Frei 

Damião é reconhecido pelos sertanejos como um conselheiro respeitado e consagrado, 

passando a orientar o povo em problemas da vida, como o adultério, o namoro, o demônio, a 

pílula, o beijo, o concubinato, entre outros conselhos.  

A tese de que Frei Damião foi um excelente conselheiro e aparece no exato momento 

em que recordamos que somos filhos de uma cultura africana e indígena.  

 

O costume de tomar conselhos vem dos índios que consultavam o Pagé 
(sic)14em qualquer oportunidade, quer se tratasse de saúde, de segurança 
social ou de cunho religioso. O Pagé não era só um macumbeiro, um 
curandeiro, um mágico. Representava ele também o repositório institucional 
da sabedoria de vida no âmbito da tradição dos índios. Ele, o Pagé, era 
sobretudo o conselheiro aquele que tinha o tirocínio e o conhecimento, no 
sentido da vasta sabedoria de vida. E nossas raízes indígenas colocam na 
figura do Padre Cícero a auréola do grande conselheiro tanto a nível 
individual como a nível social (NUVENS, 1994, p.28).  

 
Os líderes das comunidades primitivas, africanas e indígenas representam a 

cosmovisão das culturas ameaçadas por uma evangelização imposta e relegadas pela 

                                                 
14  A ortografia do nome “pagé” é do autor que se segue na citação.   
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sociedade de consumo. A busca das raízes religiosas por essas comunidades significa o desejo 

de encontrar segurança professando suas crenças originais e resguardando sua capacidade de 

compreensão do mundo. Nasce daí o valor do conselho que é fundamental na vida das 

pessoas. Não foi sem razão que Eduardo Hoornaert disse que pela confissão se enraíza a 

imagem performática do padre no esquema mental dos seguidores do Catolicismo Popular 

sertanejo, pois o relacionamento paternal que a confissão requer só é benquisto quando o 

padre é bom conselheiro, como é o caso de Pe. Cícero e Frei Damião (HOORNAERT, 1969).  

Há uma semelhança inconteste entre os antigos conselheiros do sertão nordestino e 

Frei Damião. Os conselhos de ambos foram dados às populações pobres, oprimidas e 

dispersas em termos de fé e território; preocupam-se em conferir-lhes um sentido de 

identidade.  

Uma constante nos conselhos de Frei Damião era a dependência aos sacramentos da 

Igreja Católica Romana como a única saída para a salvação. Dessa forma, ir à igreja, 

confessar-se, estaria em contraste com aquilo que era tão caro às festividades do Catolicismo 

Popular, em que há muita dança, muita comida, muita bebida. Os nordestinos notam no 

missionário não apenas o religioso atormentado com a salvação de suas almas, mas um 

conselheiro, tal qual seu antecessor direto, Padre Cícero Romão Batista.  

 

 

4.1 A figura do conselheiro na cultura nordestina 

 

 

A cultura popular nordestina corresponde a uma cultura de tradição oral. Em hipótese 

alguma devemos conceber a figura do conselheiro dissociado da cultura popular nordestina 

que é onde se constata maior existência de beatos e conselheiros e conselheiras. No 

Catolicismo Popular sertanejo existe inclusive uma hierarquia, o beato está abaixo do 

conselheiro, ou seja, estão em planos diferentes. O beato tinha como função angariar esmolas 

para edificação de igrejas, capelas, cemitérios, e conduzia os cantos, puxava terços, dirigia as 

rezas. O beato podia ter uma progressão, quando ele “adquiria condições para, além disso, 

proferir prédicas, ou conselhos, passava a conselheiro.” (GALVÃO, 2001, p.33).  

José Calasans define os papéis desses religiosos leigos quando diz que 

  

Admitimos, na igreja popular sertaneja, uma hierarquia, com beatos e 
conselheiros. Tivemos, como já foi dito, nossa atenção despertada para o 
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assunto numa conversa com Honório Vilanova, em terras do Assaré. Disse-
nos que conhecera, por volta de 1873, no Ceará, o beato Antônio, que iria 
encontrar, depois, na Bahia, como conselheiro. Explicou-nos que conselheiro 
era mais do que beato. Ao beato cabia a missão de tirar rezas, cantar 
ladainhas, pedir esmolas para obras da igreja. O conselheiro ia além, porque, 
melhor preparado sobre os temas religiosos, pregava, dava conselhos. Um 
conselheiro pode ter, debaixo de suas ordens, um ou vários beatos. Foi o 
caso de Antônio Conselheiro, ao qual estavam subordinados alguns beatos, 
como o beato Paulo, José Beatinho, Antônio Beatinho, além de outros que 
não nos foi possível identificar (SILVA, 1986, p.13).  
 

Walnice Nogueira Galvão diz que   

 

Antônio Conselheiro é apenas um entre os vários conselheiros de que há 
notícias na época: havia um por nome Francisco, em Itiúba, na Bahia, outro 
por nome Guedes, em Pernambuco, e outros mais. Assim eram designados 
no sertão os leigos andarilhos pregadores de sermões, chamados “conselhos” 
por não provirem de padres ordenados (GALVÃO, 2001, p.32).   
 

Nas cidades do interior do Nordeste brasileiro, apesar dos avanços que a modernidade 

trouxe, ainda deparamos com a presença de pequenos conselheiros e conselheiras que 

auxiliam as pessoas da comunidade, aconselhando-as em suas angústias e suavizando a vida 

dos que sofrem, bem como ensinando a perdoar e promovendo a reconciliação entre famílias. 

Durante a pesquisa de campo, deparamo-nos com várias pessoas que exercem a função de 

conselheiros na sua localidade. Estes são reconhecidos por algumas qualidades que os 

caracterizam, a saber: virtudes pessoais, força da palavra, capacidade de ouvir, intimidade 

com os santos.  

Os conselheiros no Catolicismo Popular sertanejo continuam atuantes. Conhecemos 

alguns e podemos nomeá-los, como o José Cesário da Silva Irmão, de alcunha Frei Damião 

do sertão de Itabira (PE), Dona Antônia Duda Vieira, romeira de Juazeiro do Norte (CE), 

Maria Garcia Vieira, moradora de Nossa Senhora das Dores (SE) e a parteira Josefa da Guia, 

da cidade de Poço Redondo (SE).      

A memória cultural dos sertanejos possui em sua história grandes conselheiros, como 

Padre Ibiapina, Beato Antônio Conselheiro, Padre Cícero e, posteriormente, Frei Damião. A 

sua mensagem de salvação é conduzida ao povo, e é ao povo que o conselheiro é 

correspondente, com o desígnio de relembrar aos seres humanos as exigências do Reino de 

Deus e guiá-los a seguir pelo caminho correto que pode levá-los à salvação.  

Verificamos que a figura do conselheiro na cultura nordestina está entranhada da 

memória dos líderes nativos dos quilombos e das tribos indígenas. Destaca-se a figura do pajé 

como responsável pela tribo nos seus ensinamentos e curandeiro; ele é condutor do seu povo, 
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na função de conselheiro em assuntos religiosos. Dentro de uma estrutura social simples, o 

pajé é a referência para os membros do seu grupo. Ele sintetiza os valores morais e religiosos 

e os índios acreditam que ele tem uma ligação direta com os deuses para passar os conselhos 

ao seu povo, conforme constatação de Gilberto Freyre: 

  

Quanto aos pajés, é provável que fossem daquele tipo de homens efeminados 
ou invertidos que a maior parte dos indígenas da América antes respeitavam 
e temiam do que desprezavam ou abominavam. Uns, efeminados pela idade 
avançada, que tende a masculinizar certas mulheres e a efeminar certos 
homens; outros, talvez, por perversão congênita ou adquirida. A verdade é 
que para as mãos de indivíduos bissexuais ou bissexualizados pela idade 
resvalavam em geral os poderes e funções de místicos, de curandeiros, pajés, 
conselheiros, entre várias tribos americanas (FREYRE, 1933, p.150, grifo 
nosso).  

 
Interessa-nos, nessa citação, não a sexualidade do pajé, mas as funções relevantes que 

são desempenhadas na sua comunidade como místico, curandeiro e conselheiro. No caso do 

Nordeste, especificamente, observamos uma cultura multissecular formada por diferentes 

etnias e sincretismos. O sincretismo religioso é parte essencial da cultura brasileira, como 

encontramos:  

 

Sincretismo que se torna ele mesmo emblema da natureza ou essência da 
identidade brasileira, e que mesmo quando não se apresenta como a 
categoria de compreensão do Brasil, é certamente o elemento empírico 
sempre lembrado – e ressaltado como mecanismo multicultural criador da 
socialidade brasileira e de seu ethos (CAMPOS, 2009, p.139, grifo do autor). 

 
O modo de tomar conselhos vem dos índios que consultavam o pajé em qualquer 

oportunidade. O pajé não era só uma espécie de curandeiro, um mágico. Simbolizava o 

repositório institucional da sabedoria de vida no âmbito da tradição dos índios. O Pajé era o 

conselheiro que detinha o conhecimento da vasta sabedoria de vida. Como lembra Plácido 

Cidade Nuvens (1994, p.28): “E nossas raízes indígenas colocam na figura do Padre Cícero a 

auréola do grande conselheiro tanto a nível individual como a nível social.”    

 

 

4.1.1 A ética conselheirista 
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Para exemplificação tomamos a ética do Beato Antônio Conselheiro15, que está 

estreitamente ligada à ortodoxia católica e possui dupla dimensão: a do pecado contra Deus e 

a do pecado contra o próximo. Agir contra o outro é pecado porque é uma infração à ordem 

divina, que leva o homem à condenação eterna. Para se afastar do mal não é preciso ser 

solidário com os outros, mas temer a danação eterna. O temor a Deus é que move a ética de 

Antônio Conselheiro que afirma, mesmo em casos de extrema pobreza: o homem não pode se 

esquecer das ordenações divinas. Acreditando na tendência natural do homem para o pecado, 

o beato aconselha que se deve estar sempre alerta para vencer a carne.  

Os sermões trazem duas concepções de pecado: a transgressão da lei divina e a 

sujeição à carne. A salvação está na sujeição à doutrina católica, na oração e na penitência. O 

conjunto da doutrina do Conselheiro é interpretado como lei, e sua violação é punida por 

Deus. A ética se rege pela obediência aos mandamentos de Deus e imitação de seus exemplos. 

A cosmovisão do beato está de acordo com a doutrina católica e esse é o único caminho para 

a salvação.  

As normas de conduta pregadas pelo Conselheiro baseiam-se em três pontos. O 

primeiro diz respeito à autoridade constituída por Deus; o segundo, ao direito de propriedade; 

o terceiro, à manutenção da família tal como está constituída. O Conselheiro exigia que as 

normas pregadas fossem rigorosamente observadas pelos seus seguidores, que deveriam ter 

um comportamento ético. Por exemplo, não era permitido o uso de bebidas, prendiam-se os 

ladrões e faziam-se casamentos das pessoas amasiadas. O furto não era tolerado em hipótese 

alguma; o aconselhamento é que as pessoas peçam quando estiverem em necessidades, e que 

os ricos sejam generosos, pois dar esmolas agrada a Deus. Como se vê, o Conselheiro não 

pretendia fazer mudanças nos costumes; sua ética é passiva e prega a conformidade. Ele era 

profundamente conservador.  

As prédicas se fundamentavam no catolicismo tradicional. Os sermões eram extraídos 

de livros católicos, como Missão abreviada16 e Horas marianas17, muito utilizados no século 

XIX. Conclui-se que a ideologia das prédicas não surgiu do desejo do Conselheiro de 

melhorar o mundo dos homens, mas da ideologia da Igreja Católica.  

Frei Damião foi considerado como conselheiro dentro do contexto de uma ética 

conselheirista tradicionalmente disseminada pelos antigos, padres e beatos, presentes na 

cultura nordestina. Como vimos, até os dias atuais, os sertanejos gostam de tomar conselhos, 

                                                 
15 Neste subtítulo baseamo-nos em FIORIN (1980). 
16 É uma síntese teológica da Doutrina da Igreja nos mais diversos campos do agir humano, como o jogo, a 
embriaguez, o purgatório, o amor de Deus, a oração etc.  
17 É um livro dedicado ao culto a Maria, mãe de Jesus.  
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principalmente, daqueles que eles elegem como conselheiros. Pode ser um padre ou leigos: 

um beato, um pai de santo, uma benzedeira, uma parteira; enfim, alguém que possa inspirar 

certa confiança e tenha habilidade na arte de dar conselhos.  

 

 

4.2 Análise da documentação de cordel  

 

 

A temática religiosa na literatura de cordel explica-se pelo caráter popular dessa 

poesia; os poetas populares narram em seus versos os acontecimentos locais, dando voz a 

tudo que ouvem do povo, não havendo uma linha para divisar nas narrações o que é real e o 

que é imaginário. A literatura de cordel tem origem na literatura oral, nos fatos narrados pelas 

pessoas que em sua maior parte estão estabelecidas na zona rural e não sabem ler.  

Ainda sobre a literatura de cordel: 

  

Desde as cantorias, até os folhetos impressos, o cordel vem evoluindo e se 
firmando como literatura de reconhecida identidade. Sua multiplicidade 
temática, aliada à função social, tem feito dessa poesia de folhetos um mapa 
para os corações e mentes de um povo e de lugar, daí sua permanência 
(LIMA, 2008, p.9).   

 
A literatura de cordel é criação popular em verso. Essa literatura foi uma espécie de 

mestra para o nosso vergonhoso mundo de analfabetismo. O folheto é um livrinho, amigo das 

horas da solidão sertaneja e referência nas divertidas conversas de família em calçadas, 

debaixo de árvores e telheiros de fazendas nordestinas em noites de candeeiro. Chama-se 

cordel porque os folhetos são pendurados em cordões nas feiras livres das regiões Norte e 

Nordeste do Brasil. O cordel é reconhecido no país e também no exterior como parte 

integrante do patrimônio cultural brasileiro.   

Segundo Mário Souto Maior (1998, p.55-59), “foram publicados setenta e dois 

folhetos de cordel sobre a vida de Frei Damião no Nordeste brasileiro. São muitas obras em 

verso que contam episódios das missões populares, das profecias e dos milagres.” Ao analisar 

os folhetos da literatura de cordel verificamos que os poetas edificam os versos sobre o 

religioso e seus conselhos exemplares. Na esteira das observações desenvolvidas por 

Gutemberg Costa (1998, p.17), “Frei Damião é a terceira figura de relevo de preferência dos 

poetas populares e também dos leitores dos folhetos de cordéis. Perdendo somente para 

Lampião, o Rei do Cangaço, e o Padre Cícero Romão, que tiveram uma incalculável tiragem 
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de folhetos.”  

Não é de se estranhar que o Catolicismo Popular é também re-memorado pela 

literatura de cordel, cujo elemento central é a figura de Frei Damião como conselheiro. Nos 

folhetos em que são narrados a vida e os milagres do frade, inúmeros títulos foram 

publicados. Selecionamos quatro folhetos, os quais evidenciam Frei Damião como 

conselheiro. São eles Conselhos e sermão de Frei Damião, Conselhos de Frei Damião em 

favor da humanidade, A voz de Frei Damião e Verdadeiro aviso de Frei Damião.  

No jornal Diário de Pernambuco, do Recife, foram publicados versos do poeta popular 

José Costa Leite após a morte de Frei Damião. Citamos duas estrofes que valorizam o 

trabalho do capuchinho como conselheiro:  

 

Frei Damião de Bozzano 
Um santo homem de Deus 
Nos ensinamentos seus 
Aconselhava sem engano 
A todo gênero humano 
Na sua Santa Missão 
Ao povo da região 
A dor é imensa agora 
O Nordeste todo chora 
A morte de frei Damião 
 
Ele só fazia o bem 
Aconselhava na Ribeira 
Rapaz e moça solteira 
Por perto por mais além 
Aos adultos também  
Dava a sua opinião 
Na santa religião 
Nas andanças de outrora 
O Nordeste todo chora 
A morte de frei Damião. 
 

Todos os “grandes” conselheiros possuíam experiência dentro do Catolicismo Popular 

sertanejo, embora seus conselhos e suas ações pastorais fossem completamente diferentes. 

Cada um tinha seu estilo. O beato Antônio Conselheiro costumava reunir seus seguidores para 

dar-lhes conselhos sobre temas religiosos e também pregava. Quanto à figura do Padre 

Cícero, ficou conhecido como “Padrinho Conselheiro” e também através dos seus “milagres” 

e da sua inserção na vida política local. Enquanto que, em relação a Frei Damião, diz 

Hoornaert:  

 

O povo não guarda os temas das pregações, mas sim os conselhos. Eis como 
fala um pescador a respeito de Frei Damião: “Tudo quanto diz Frei Damião 
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durante o sermão dele, pode caminhar atrás que vai certo. Tudo dele sai em 
cima da linha. Ele não diz palavra perdida”. Aliás, parece que o segredo do 
sucesso pelo menos dos dois últimos sacerdotes que no Nordeste ganharam 
simpatia universal está na sua maneira de abordar as pessoas: o Padre Cícero 
só falava em diminutivos com o povo; a conversa ia entre “padrinho” e os 
“amiguinhos”. Do Frei Damião, o povo diz que ele tem “a fala tão mansinha, 
parece um santo” (HOORNAERT, 1969, p.593).   

 
Os cordelistas mostram, de modo original, diferente e pitoresco, cômico ou mesmo 

trágico, casos verdadeiros ou fantásticos episódios sobre o capuchinho Frei Damião. 

Abdalaziz de Moura colheu de um pesquisado da cidade de Lavras de Mangabeira (CE) o 

seguinte depoimento:  

 
O que se conta de Frei Damião – milagres, histórias – não passam de 
invencionices. Os poetas populares, por ignorância ou por espírito 
mercenário, contam casos de que ouvem falar e inventam outros tantos. A 
literatura de cordel tem entre nós o aspecto sumamente negativo de narrar 
fatos, milagres e profecias imaginárias, contribuindo preponderantemente 
para o recrudescimento do fanatismo religioso (MOURA, 1978, p.12). 

 
Em seu folheto “Frei Damião – o missionário do nordeste”, o poeta popular Rodolfo 

Coelho Cavalcanti defende a tese em estrofes de que   

 

Dizem que o trovador 
Do nordeste tudo inventa 
Mesmo no caso verídico 
O próprio poeta comenta... 
Não passa de uma quimera, 
Se o trovador exagera 
Porque o povo comenta.  
 

Percebe-se nas estrofes que o trovador e o povo têm uma expectativa de mundo 

comum, onde as influências são recorrentes. Os devotos influenciam os poetas e esses, por 

sua vez, formam a mentalidade popular, conservando as identidades culturais e os fenômenos 

religiosos do passado, colocando nessas tradições os seus valores. Por outro lado, os poetas 

populares vivem vis-à-vis com a fome, com a seca, com a corrupção política e com a fé do 

povo mais simples. Para tanto, no tocante aos conselhos que foram proferidos pelo frei, o 

cordelista Olegário Fernandes da Silva, em seu folheto de oito páginas e sem data18, intitulado 

Conselhos e sermão de Frei Damião, produz versos, que ora apresentamos, apesar da sua 

extensão, com surpreendentes detalhes e a imaginação do autor:  

 

Leitores quem for Romeiro 

                                                 
18 Na maioria das vezes os folhetos são publicados sem data.  
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Da Vigem de Conceição 
Acredita que há um Deus 
O autor da criação 
Venha ouvir os conselhos 
Do frade Frei Damião 
 
Sabemos que o Padre Cícero 
Foi um grande conselheiro 
Tinha boas intimidades 
Como nosso pai verdadeiro 
Por esse meio remia 
Todas as classes de romeiros 
Agora no Juazeiro 
Eu ouvi Frei Damião 
Aconselhando ao povo 
Botando a santa benção 
Tirando do caminho do mal 
E mostrando a salvação 
 

Como notamos, o frade Damião é lembrado pelo poeta popular como conselheiro. Os 

versos de Olegário convidam os leitores para ouvir seus conselhos, colocando Padre Cícero 

como seu antecessor na matriz dos conselheiros. Ele também se referiu aos conselhos que 

foram dados por Frei Damião aos devotos do Padrinho Cícero.  

O poeta popular José Francisco Borges, da cidade de Bezerros, Pernambuco, no 

folheto, sem data e com seis páginas, intitulado Conselhos de Frei Damião em favor da 

humanidade, inicia seus versos dizendo que Frei Damião aconselhava “os filhos de Maria”, 

isto é, todos os católicos, e acrescenta que tem poder de aconselhar porque ficou no lugar do 

Padre Cícero Romão. Portanto, com o objetivo de demonstrar o que disse o cordelista, 

observe com atenção os versos: 

 

Meus caros leitores, ouçam  
esta nova profecia 
falando diretamente 
na corrupção de hoje em dia 
os tempos de aproximando 
e Frei Damião avisando 
aos filhos de Maria 
 
Aqui eu peço a vocês 
que perante a mim estão 
para ouvirem os conselhos 
do frade Frei Damião 
é quem pode aconselhar 
porque está no lugar 
do padre Cícero Romão 
 
Deu a comunhão a todos 
falou num longo sermão 
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disse eu aconselho em nome 
do padre Cícero Romão 
apesar dêle ser morto 
mas quem 3 vezes no horto 
tem por certo a salvação 
 
Aconselho ao bom filho  
para não ir de encontro aos pais 
não desobedeça as ordens 
dos conselhos paternais 
a seus pais não façam guerra 
sendo bom filho na terra 
Deus lhe ajudará mais  

 
O cordelista José Costa Leite, com o folheto A voz de Frei Damião, de sete páginas e 

sem data de publicação, também menciona em versos que  

 

Ele é considerado 
Pelo Santo do sertão  
Nas missões ele aconselha 
Ao povo sem distinção 
E aonde ele chegar 
Vai preenchendo o lugar 
Do padre Cícero Romão.  
 
Ele disse que: Quem não 
Ouvir os conselhos seus 
É uma pessoa sem fé 
Pior do que os ateus 
Não gosta da poesia 
E nem crer na Virgem Maria 
A Bendita Mãe de Deus  
 
Quem matou, não tire mais 
A vida do seu irmão 
Vá a missa, se confesse 
Dê esmolas, estenda a mão 
Quem não roubou não roube mais 
E peça a Deus Pai dos pais 
Um meio de salvação  
 

Ainda com o poeta José Francisco Borges, esse apresenta no folheto O verdadeiro 

aviso de Frei Damião, com oito páginas. Apreciemos os versos: 

 

Fui ao Juazeiro e lá 
falei com Frei Damião 
fui a igreja do horto 
lá assisti um sermão 
sai de lá com saudade 
trouxe esta novidade 
vou ler e quero atenção 
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Meus católicos romanos 
daqui e de mais além 
leia este divino aviso 
que a todos nos convém 
me preste bem atenção 
quem manda é Frei Damião 
o conselheiro do bem 
 
Pra cada país do mundo 
deixou ele um conselheiro 
e para nosso Brasileira se está no feminino,  
veio ao Santo Juazeiro 
o Padre Cícero Romão 
morreu e Frei Damião 
assumiu bem prazenteiro  

 
O autor do folheto de cordel diz que foi ao Juazeiro e falou com Frei Damião, trazendo 

o tema de que os devotos associam Frei Damião com Padre Cícero Romão. O cordelista fala 

do Juazeiro como um espaço sagrado para os romeiros. A cidade de Juazeiro do Norte (CE) 

foi considerada um lugar sagrado após as primeiras crenças religiosas em torno do milagre 

acontecido em 1889, um lugar de destaque para a redenção e a salvação dos homens, nutridas 

através dos rituais das romarias.  

Outro lugar sagrado é a Serra do Catolé, o Horto, que desde o século XIX já era 

considerado pelos romeiros e também pela população local um espaço sagrado; o nome horto 

foi dado pelo próprio Padre Cícero, fazendo alusão ao Horto das Oliveiras, lugar onde Jesus 

de Nazaré passou as últimas horas de sofrimento espiritual antes de ser levado para ser preso, 

condenado à morte e crucificado.  

Frei Damião com os seus ensinamentos foi um conservador, embora para os sertanejos 

isso seja o que menos importa. O essencial, para eles, é que Frei Damião é um santo e um 

autêntico sucessor de Padre Cícero como conselheiro. Daí que o cordel retrata essa realidade, 

ou seja, os versos relatam as suas missões populares, com seus conselhos, operando milagres 

e fazendo profecias. 

 

 

4.3 Entrevistas: relatos de pessoas sobre a vida de Frei Damião  

 

 

Realizamos quarenta e duas entrevistas com pessoas dos seguintes Estados: Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Neste item apresentamos 
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excertos de nove entrevistas com pessoas que conheceram Frei Damião.19 As perguntas 

buscaram colher depoimentos tanto de pessoas que consideram que Frei Damião foi realmente 

conselheiro – e fizeram referência aos conselhos que receberam deles – quanto de autoridades 

eclesiásticas. As perguntas estabelecidas foram direcionadas a essas pessoas conforme sua 

experiência em relação a Frei Damião. Todas elas foram feitas em forma de conversa tendo 

algumas questões como roteiro. As respostas foram gravadas e transcritas, ficando a 

documentação com o autor (algumas delas em anexo). As entrevistas foram realizadas em 

julho de 2008 e em meados de maio de 200920.    

A partir dessas entrevistas reunimos várias versões de acontecimentos envolvendo a 

figura do conselheiro Frei Damião presente na cultura nordestina. Nesse sentido, no campo da 

pesquisa, cada entrevistado, por meio dos depoimentos recolhidos, relatou uma experiência e 

uma visão particular sobre a trajetória do missionário, que foi interpretado pelos nordestinos 

como conselheiro.  

Ao Padre Mário César, pároco da Paróquia de Nossa Senhora Conceição, do 

município de Poço Redondo21, Sergipe, fizemos cinco perguntas: 

• O que o povo diz sobre o Frei Damião? 

• O que você tem a dizer sobre Frei Damião e Padre Cícero? 

• Por que o povo gostava de se confessar com Frei Damião? 

• O que você diz sobre as crenças e práticas religiosas de Frei Damião? 

• Frei Damião fazia milagres? 

Ele nos respondeu que 

  

Primeiramente Frei Damião é um Santo e por isso conselheiro. Cícero e 
Damião para o povo sertanejo são uma coisa só. Existe uma espiritualidade 
que se encontra marcada pelo messianismo herdado pelo Pe. Ibiapina. 
Portanto não há uma separação entre espírito e matéria. Há uma presença do 
trágico na devoção dos romeiros. Ele tinha fama de Santo. A sua fama se 
espalhou devido ao seu visual, a sua imagem, o aspecto performático. 
Também pela sua austeridade: o jejum, a penitência. O povo dizia que ele 
não dormia, não caminhava. As pessoas chegavam a dizer que ele voava 
numa nuvenzinha. Naquela época, as pessoas viviam aflitas pelo fim do 
mundo. O sucesso de Frei Damião é que ele provocava no povo uma 
sublimação, um enlevo coletivo. Não com relação ao que faz o neo-

                                                 
19 Dom José Palmeira Lessa, Arcebispo de Aracaju-SE; Pe. Mário, pároco de Poço Redondo-SE; Frei Enoque S. 
de Melo, atual prefeito de Poço Redondo; Josefa da Guia; Maria Garcia; Maria Iolanda; Roberto Pereira; 
Raimundo Elias e Dona Toinha, romeira de Juazeiro do Norte-CE.   
20 No período de 28, 29, 30 e 31 de maio de 2009, celebrou-se a 12ª Festa de Frei Damião, no Convento de São 
Félix de Cantalice, no bairro Pina, no Recife, Pernambuco.  
21 Cidade mais castigada pela seca, que passa por um processo de desertificação, presenciou a morte de 
Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, numa grota da Fazenda Angico, em Sergipe, a 28 de julho de 1938.  
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pentecostalismo hoje. Não era um show como se faz hoje nas Igrejas e nas 
praças. O show era a própria imagem do Frei. Como todo carismático ele 
foge do controle da Igreja enquanto Instituição.22  

 
Dona Josefa Maria da Silva Santos, 63 anos, alcunha “Josefa da Guia”, residente no 

município de Poço Redondo (SE), benzedeira e parteira, chegou a se confessar com o velho 

capuchinho e pedir conselhos a ele. Fizemos as seguintes perguntas a ela: 

• O que o povo diz sobre o Frei Damião? 

• O que você tem a dizer sobre Frei Damião e Padre Cícero? 

• Por que o povo gostava de se confessar com Frei Damião? 

Ela nos deu o seguinte depoimento:  

 

Frei Damião foi um pastor conselheiro e servo das humanidades. Nós somos 
uma ovelha e abaixo de Deus é Frei Damião. Ele era um bom conselheiro. 
Quando o Padre Cícero se mudou daqui para melhor, ficamos sem os seus 
conselhos. Mas Deus mandou Frei Damião que ficou no lugar do Padre 
Cícero como conselheiro.23  

 
Conforme a fala da parteira e rezadeira, percebe-se claramente que o povo, por meio 

do substrato religioso, fez a transferência de identidade do Padre Cícero para Frei Damião. Os 

devotos ainda hoje pensam que o segundo é sucessor do primeiro.   

Quando os bispos da Regional Nordeste 2 deixaram de convidar Frei Damião para 

pregar as missões, a primeira voz levantada foi do povo quando disse que “Só Deus cala Frei 

Damião”. Na diocese de Propriá (SE), existiam os padres missionários que convidavam Frei 

Damião para as missões de suas comunidades. Porém, existiam outros que discordavam do 

jeito de missionar do frade capuchinho; não faziam convites ao missionário, mesmo contra o 

desejo do povo.  

Fizemos ao Arcebispo de Aracaju (SE), Dom José Palmeira Lessa, as perguntas: 

• O que o povo diz sobre o Frei Damião? 

• Por que o povo gostava de se confessar com Frei Damião? 

• O que o senhor diz sobre as crenças e práticas religiosas de Frei Damião?  

Em sua resposta, ele disse: 

 

Para o povo, Frei Damião era alguém que comunicava aquilo que o coração 
do povo queria ouvir. Frei Damião era um homem de testemunho de 
caridade. A força da palavra de Deus vivida e a palavra de Deus proclamada. 
Ele era um discípulo de Jesus. Frei Damião não vivia para si. Vivia para os 

                                                 
22 Entrevista concedida pelo Padre Mário César, Poço Redondo-SE, em 15 jul. 08.    
23 Entrevista concedida por Josefa Maria da Silva Santos, Poço Redondo-SE, em 15 jul. 2008.  
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outros. Gastava a sua vida para Deus através das confissões, dos serviços, 
em especial, aos penitentes. Frei Damião vivia a vida de Cristo. A vivência. 
Era um frade forte na palavra. O testemunho de vida. Ele não tinha papa na 
língua. Ele dizia o que pensava ao penitente, porém, à luz da palavra de 
Deus. O povo via nele um homem de Deus. Ele era simplesmente um 
símbolo do sagrado na visão do povo. Ele era um homem carismático. Ele 
era santo dentro dos limites humanos. Penso que Deus vai suscitando as 
pessoas para serem sinais. Então, Frei Damião era essa pessoa. O caminho 
de evangelização da Igreja foi naquele tempo um sinal vivo da presença de 
Deus. Em todo esse movimento é o espírito santo que conduz os 
evangelizadores.24  

 
As palavras do Arcebispo confirmam que o povo considera Frei Damião um santo, já 

o consideravam mesmo em vida, devido a seu carisma e a sua dedicação ao trabalho 

missionário junto ao povo nordestino. O fato é que o povo se identifica com os ensinamentos 

do Frei. Ele respeitava a cultura do povo e por isso os fiéis se sentiam seguros quando ouviam 

suas palavras.        

A Maria Garcia Vieira, de 60 anos, conselheira, professora aposentada do município 

de Nossa Senhora das Dores (SE), elencamos as seguintes perguntas:  

• O que o povo diz sobre o Frei Damião?  

• O que você tem a dizer sobre Frei Damião e Padre Cícero?  

• Por que o povo gostava de se confessar com Frei Damião?  

• O que você diz sobre as crenças e práticas religiosas de Frei Damião?  

Ela forneceu elementos importantes para a pesquisa. A entrevistada declarou-nos que 

Frei Damião  

 

Suavizava a vida das pessoas mais sofridas com seus conselhos, orientações 
e mostrando ao peregrino que ele tinha condições de superar as dificuldades 
da vida. Era uma pessoa serena e muito paciente com os peregrinos. Embora 
existissem momentos que ele tinha uma catequese forte, sendo interpretado 
por algumas pessoas como um conservador ou mesmo missionário rigoroso. 
Já confessei com ele e recebi orientações seguras. Mas eu acolhia como 
verdade o que ia de encontro ao meu ponto de vista. Esse acolhimento 
acontecia pelo desejo que eu tinha de mudança e ele teve a coragem de ser 
autêntico e fiel aos princípios da Doutrina Cristã. Eu acredito que ele era um 
discípulo do padre Cícero. Nós acreditamos nisso. O sertanejo crê porque 
vive mais próximo da natureza. Devido ao seu espírito em sintonia com 
Deus e automaticamente acolhendo a palavra dos profetas. Eu creio nele 
como um profeta humano e inspirado em Deus (grifo nosso).25      

 
De fato o depoimento da entrevistada corrobora os estudos sobre o conselheiro Frei 

Damião. Uma característica do seu trabalho missionário era cobrar de seus fiéis mudanças de 

                                                 
24 Entrevista concedida por Dom José Palmeira Lessa, Cúria Metropolitana, Aracaju-SE, em 20 jul. 08.  
25 Entrevista concedida por Maria Garcia Vieira, Nossa Senhora das Dores-SE, em 17 jul. 08.  
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atitudes, corrigindo-os nos seus costumes para que tivessem uma vida conforme a doutrina 

cristã. Aconselhava-os a terem uma vida de retidão; um casal deveria viver junto apenas se 

fosse unido pelo sacramento do matrimônio, sob pena de arder no fogo do inferno; também 

aconselhava as pessoas a se manterem longe dos vícios, como o jogo e a bebida. 26  

É interessante notar que o sucesso de Frei Damião como conselheiro se encontra no 

modo como abordava as pessoas. Tinha uma voz calma e sempre falava ao pé do ouvido dos 

fiéis nas confissões, convencendo-os de serem capazes de superar as dificuldades; embora 

fosse duro algumas vezes em seus sermões.         

Estivemos na residência da professora Maria Iolanda Araújo, 69 anos, fundadora do 

movimento Grupo Jesus Vive27, na cidade de Nossa Senhora das Dores (SE). Indagamos a 

ela:  

• O que você diz sobre as crenças e práticas religiosas de Frei Damião?  

• Frei Damião fazia milagres?  

A professora declara: 

 

tinha enorme devoção e admiração pelo frade devido a sua simplicidade e 
santidade. Através de Frei Damião a presença de Deus no Nordeste se 
revelou aos sertanejos e agresteiros. Eu ficava admirada pela sua voz 
cansada e envelhecida pedindo silêncio aos peregrinos quando pregava. 
Milagres eu não posso afirmar se ele fez, pois não aconteceu comigo, mas 
muitas pessoas contavam sobre os milagres que ele fazia.28      

 
A entrevistada enfatiza a santidade e a mansidão do Frei Damião ao lidar com as 

pessoas em suas pregações. Sua mensagem era entendida pelas pessoas simples. Quando ele 

chegava às cidades e povoados do Nordeste, arrebatava o povo com seu carisma 

extraordinário.    

Ao comerciante da cidade de Nossa Senhora das Dores (SE) Roberto Pereira de 

Figueiredo, 66 anos, devoto do Padre Cícero e romeiro do Juazeiro do Norte (CE), 

perguntamos:  

• O que você diz sobre as crenças e práticas religiosas de Frei Damião?  

• Frei Damião fazia milagres?  

Ele forneceu-nos uma das histórias imaginativas que são narradas pelos devotos sobre 
                                                 
26 Frei Damião tinha uma receita para as pessoas deixarem o vício da bebida. De manhã cedinho pedir a Nossa 
Senhora das Graças para deixar de beber. Na hora em que se registrar a primeira vontade do vício, rezar três 
Ave-Marias e dar o dinheiro reservado à bebida ao primeiro pobrezinho (Cf.: Diário de Pernambuco, Recife, 08 
out. 1975. Segundo caderno, p.9).    
27 Nasceu a partir do Natal em família, no dia 7 de janeiro de 1985. É um grupo de leigos que se reúne 
semanalmente para visitar doentes e fazer leitura da Bíblia.   
28 Entrevista concedida por Maria Iolanda Araújo, Nossa Senhora das Dores-SE, em 17 jul. 08.  
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Frei Damião: 

 

Numa determinada santa missão na cidade Penedo (AL), Frei Damião estava 
pregando o Evangelho na Igreja e uma criança soltou-se das mãos da mãe e 
correu aos pés de Frei Damião e logo foi passando as mãos por baixo dos 
seus pés. A criança viu que Frei Damião estava levitando. Quando terminou 
a cerimônia, Frei Damião levantou-se e foi ter com a mãe da criança e falou-
lhe que a sua criança é um anjinho. Passado o tempo a criança morreu. A 
mãe, quando encontrou com Frei Damião numa outra santa missão, disse que 
aquela criança tinha morrido. Frei Damião respondeu-lhe aconselhando: a 
criança não era sua e nem minha, era um anjinho de Deus.29   

 
Esse é um depoimento sobre fatos sobrenaturais que envolvem a vida religiosa de Frei 

Damião. Muitas histórias são narradas pelos devotos, como essa, para provar sua força e seu 

poder.          

Outro entrevistado foi Frei Enoque Salvador de Melo, 65 anos, pertencente à 

Associação dos Missionários do Nordeste (AMINE) e atual prefeito da cidade de Poço 

Redondo (SE). Perguntamos a ele:  

• O que o povo diz sobre o Frei Damião?  

• O que você diz sobre as crenças e práticas religiosas de Frei Damião?  

• Frei Damião fazia milagres?  

• Por que o povo gostava de se confessar com Frei Damião?  

Ele nos respondeu:  

 

Olhe, eu fico assim à vontade, porque estive com ele, inclusive convocado 
pela comissão que está estudando a beatificação dele, para dar alguns 
depoimentos. Na verdade, Frei Damião era visto pelo povo como aquele que 
tem intimidade com Deus e, portanto, pedindo a ele ou pedindo a Deus, as 
coisas aconteciam. Então muitos milagres, mesmo aqueles que não eram 
milagres, eram vistos naquele sentido. Então os seus conselhos são dentro 
desse contexto todo. Que você deve entender os tipos de conselho. Uma vez 
eu vi aqui, em Canindé do São Francisco, um senhor perguntando. Meu 
padrinho, eu quero ir pra São Paulo, eu vou me dar bem? Ele parou, pensou. 
Tem dinheiro? Tem dinheiro da passagem? Tem família lá? Tenho, meu 
padrinho. Tem parente que já me arrumou emprego lá. Então vá, vá. Quer 
dizer, ele fazia as pessoas refletirem sobre a possibilidade. Se você tem 
parente lá, tem o dinheiro da passagem e se você já vai com um parente tem 
tudo pra dar certo. Quer dizer, era um homem assim muito conselheiro e às 
vezes muito carinhoso, chamava as pessoas pra junto dele e às vezes também 
muito severo. Então ele não tinha tempo de fazer pastoral, pastoral assim 
como a gente entende hoje. A pastoral dele era a catequese, os 10 
mandamentos, o céu, o inferno, o céu e o purgatório, eram as verdades 
fundamentais da Igreja. A relação dele com os evangélicos era péssima. Ele 
tinha inclusive um livro, Em Defesa da Fé em que é pra refutar e rebater 

                                                 
29 Entrevista concedida por Roberto Pereira de Figueiredo, Nossa Senhora das Dores-SE, em 17 jul. 08.  
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tudo, pra mostrar os erros dos evangélicos. Mas ele mesmo depois do 
Vaticano II ele não atacava mais os evangélicos, crentes, mas guardava pra 
si aquela fidelidade com a Igreja. O diálogo era a conversão. Ele achava que 
a salvação dos evangélicos estava na conversão a Igreja Católica, na Virgem 
Maria, nos santos. E os evangélicos achavam que a conversão dos católicos 
estava exatamente na negação disso. Então talvez essa posição, que não é 
nova, vem do Concílio de Trento, veio basicamente para isso (grifos 
nossos).30  
 

Perguntamos ainda a Frei Enoque:  

• Frei Damião foi contra as Ligas Camponesas de Pesqueira-PE tidas como 

comunistas? 

Frei Enoque soltou as seguintes palavras:  

 

Eu acho até que Frei Damião não sabia o que era isso (anticomunista, anti 
socialista), ele ouvia falar, mas era um homem que não lia jornal, que não 
ouvia rádio, porque não tinha tempo. Esta alienação, no sentido de não estar 
por dentro das coisas, fez com que ele até fosse instrumentalizado por um 
bocado de políticos. Que aproveitava, enfiava o retrato junto dele. Alagoas 
foi prova disso. Frei Damião foi muito utilizado e como ele não tinha o 
discernimento, não sabia o que era direita e esquerda. Ele só sabia o que era 
obediência a Igreja, talvez por isso também ele tenha sido utilizado.31   
 

Perguntamos a Frei Enoque: 

• Depois do Vaticano II, Frei Damião foi proibido de missionar em algumas dioceses?  

• O que você tem a dizer sobre Frei Damião e Padre Cícero?  

Frei Enoque assegurou-nos de que:  

 

Alguns bispos e alguns padres tomaram essa decisão depois do Vaticano II, 
se torna assim muito recorrente por causa de novidade da Igreja. Aqui 
mesmo na diocese de Propriá (SE), ele passou um tempão sem poder vir, 
proibido. Pra muito sofrimento do pessoal. Por exemplo, ele nunca foi a 
Nossa Senhora da Glória (SE), porque o padre, que era um belga, não queria. 
Então, veja bem, a presença de Frei Damião lhe incomodava porque, quando 
você tinha um discurso de libertação, ele vinha com um discurso de céu e 
inferno e focalizava muito os pecados da carne através dos seus conselhos.  
Do mesmo jeito que ele sofria muito quando o bispo dizia não, mas ele não 
insistia. Ele não pregava em nenhum lugar que o bispo ou o vigário não 
quisesse. Então eu acho que falta também recuperar esse Damião que a gente 
cataloga: direita e esquerda. Esse Damião humano, esse Damião. E ele 
queria muito bem a Leonardo Boff, sem conhecer Leonardo Boff. Ele disse: 
“eu só vi uma vez pela televisão, mas é muito franciscano ele, é alegre, 
risonho, fala da natureza”. Frei Damião era uma pessoa extremamente 
carinhosa. Uma das coisas que ele lamentava foi nunca ter visto Lampião. 
Que Lampião queria falar com ele de todo jeito, e ele disse que podia vir, 

                                                 
30 Entrevista concedida por Frei Enoque Salvador de Melo, Poço Redondo-SE, em 15 jul. 08.  
31 Entrevista concedida por Frei Enoque Salvador de Melo, Poço Redondo-SE, em 15 jul. 08.  
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mas ele nunca veio. E uma outra coisa é que o pessoal dizia que ele era o 
Padre Cícero, e ele dizia que só na cabeça do povo. Porque o Padre Cícero 
era cearense, ele era italiano. Ele era padre secular, e ele era religioso. O 
Padre Cícero era vigário, e ele era missionário andante, mas ele queria muito 
bem ao Padre Cícero. Porque ele queria muito bem ao povo e era devoto da 
Mãe das Dores.32  

 
Uma coisa que vale destacar na entrevista do Frei Enoque é esse Frei Damião humano 

em contato permanente com o povo do Nordeste. Os impasses com que ele se deparou foram 

as restrições ao seu modo de missionar e o fato de não acatar as mudanças ocorridas com o 

advento do Concílio Vaticano II. O conteúdo de sua catequese era fixo, permanecia com as 

pregações dos mesmos assuntos: céu, inferno, purgatório e combate aos pecados, que ele 

reafirmava sempre em seus conselhos.          

Raimundo Elias Cavalcante, 64 anos, geógrafo e pesquisador social, alguém que 

chegou a conviver com Frei Damião durante as missões, ouviu as seguintes perguntas:  

• Por que o povo gostava de se confessar com Frei Damião?  

• O que você tem a dizer sobre Frei Damião e Padre Cícero?  

Raimundo faz os seguintes comentários:     

 
A questão da atuação dos missionários são coisas que estão muito 
mergulhadas entre as massas é que eles seguem as tradições indígenas e os 
indígenas têm os Xamanismos. Quer dizer os curandeiros, o Pajé, então eles 
fazem essa suplência que a colonização apagou dessa cultura religiosa que 
nós temos, dentro de nós. Nós temos. Como nordestino a gente não pode 
fugir disso. Eu mesmo me sinto. Do grupo Guarani, da minha terra, né? Foi 
totalmente destroçada pela catequese dos Carmelitas, mas os índios de lá não 
aguentaram e mataram os missionários na minha terra. Minha terra é no 
Ceará, Jucá. Então eu sou desse tom de rebeldia até hoje. Jucá, tribo Jucá. 
Jucá é a madeira, a uns 400 km de Fortaleza, na região do Alto Jaguari, no 
sertão. Bom, então essa questão da ascendência indígena é muito forte. Daí 
Padre Cícero, conselheiro, João Pedro Batista (de Santa Brígida (BA)), Frei 
Damião conselheiro. Os quilombolas também têm isso. Os quilombolas são 
povos que foram trazidos à força pra cá, então aqui eles tiveram que fazer 
uma releitura, as plantas de lá não são as mesmas, ou seja, da tropical área, a 
questão da geografia. Mas muitas espécies de lá, não consegue se adaptar 
aqui. O candomblé, por exemplo, tudo é feito no mato. As capoeiras não são 
na cidade. O candomblé na cidade se acaba, né? Por isso que as mães de 
Santo têm que ter uma área grande. Em Salvador, por exemplo, os terrenos 
são enormes. Por que é pra simular que estão no céu. Na África. E até uma 
espécie de céu. A questão desse comportamento, eles tentaram apagar. Mas 
não conseguem. Porque esse mergulho, as gerações continuam fazendo, uma 
coisa interessante (grifo nosso).33   

 
Para Raimundo, o grande mérito de Frei Damião era a sua proximidade com o povo do 

                                                 
32 Entrevista concedida por Frei Enoque Salvador de Melo, Poço Redondo-SE, em 15 jul. 08.  
33 Entrevista concedida por Raimundo Elias Cavalcante, Poço Redondo-SE, em 15 jul. 08.  
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sertão nordestino e chega a estabelecer uma nítida relação entre os conselhos de Frei Damião 

e a herança indígena e dos afro-descendentes. Ele chama atenção para a necessidade da busca 

às origens, quando o povo reencontra a sua identidade perdida. Frei Damião representa, 

assim, como conselheiro, esse esquema de mediação entre o povo e suas raízes, entre o céu e 

a terra; com isso ele pode desenvolver suas pregações, o povo se sente seguro com os seus 

ensinamentos e conselhos.       

Em entrevista à romeira Antônia Duda Viana, 60 anos, alcunha de Dona Toinha, 

moradora do Juazeiro do Norte (CE), perguntamos: 

• O que o povo diz sobre o Frei Damião?  

• O que você tem a dizer sobre Frei Damião e Padre Cícero?  

Ela diz: 

 

Desde eu criança, para falar a verdade, nos meus 10 anos, meu pai já era 
devoto de Frei Damião. Porque papai amava muito a meu Padre Cícero e diz 
que o meu Padre Cícero tinha o mesmo trabalho de Frei Damião, por isso 
ficou a imagem de Padre Cícero em Juazeiro do Norte e também de Frei 
Damião, e nunca há de ser apagada. Tem muito romeiro que pensa que Frei 
Damião morreu, mas não morreu, ele está vivo no meio de nós. Tem um 
canto de meu padrinho Cícero que diz assim: Patriarca do Juazeiro, 
conselheiro do sertão. Meu padrinho, quantas saudades o senhor deixou 
entre nós. Hoje vive em nossa luta. Dá mais força a nossa voz. Quando eu 
digo patriarca do Juazeiro, é o meu padrinho Cícero. Quando eu digo 
conselheiro do meu sertão, é Frei Damião (grifo nosso).34  

 
O depoimento acima confirma esse substrato religioso que foi passando de geração em 

geração, de que o Padre Cícero conselheiro e Frei Damião têm o mesmo ofício. Percebemos 

que, para as largas camadas do sertão nordestino, os conselhos do padrinho foram 

incorporados ao trabalho de Frei Damião e valem até os dias de hoje.  

 

 

4.4 Visita ao túmulo de Frei Damião  

 

 

A festa de Frei Damião no Convento de São Félix de Cantalice, no bairro Pina, Zona 

Sul da cidade do Recife (PE), nos dias 28, 29, 30 e 31 de maio de 2009, aconteceu por ocasião 

da celebração dos doze anos de sua morte, em 31 de maio de 1997. Essa romaria para a 

                                                 
34 Entrevista concedida por Antônia Duda Viana, romeira de Juazeiro do Norte-CE, por ocasião da festa de Frei 
Damião, Convento de São Félix de Cantalice, Pina, Recife-PE, em 29/05/2009. 
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visitação ao túmulo de Frei Damião traz as práticas e as representações do Catolicismo 

Popular. Os romeiros são oriundos dos Estados do Nordeste, a saber: Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará.      

Durante os quatro dias que permanecemos no Convento, ouvimos os romeiros e 

observamos as suas práticas, seu envolvimento com o sagrado e com o santo Frei Damião. A 

romaria para a visitação ao túmulo de Frei Damião não é somente uma grandeza religiosa. É 

também histórica. A linguagem do romeiro é carregada de um universo simbólico, diferente 

da orientação da hierarquia eclesiástica com suas doutrinações. A linguagem do romeiro 

segue um mecanismo comunitário porque se constitui numa fraternidade cristã. A primeira 

coisa que o romeiro faz é visitar o túmulo do frade para rezar o terço e ofício. Querem ver o 

túmulo e também tocá-lo e somente depois é que fazem visitas ao museu de Frei Damião, 

participam das missas e confessam.  

Na concepção de Carlos Alberto Steil, que retoma Sanchis, temos um conceito de 

romaria: 

 
A romaria não é uma simples reunião de indivíduos que participam numa 
mesma visão de mundo, nem um ato puramente religioso, tomado num 
sentido moderno, de uma esfera separada das outras dimensões da vida 
humana. Aparece como uma espécie de espaço ritual capaz de acomodar 
sentidos e práticas diversas (SANCHIS apud STEIL, 1996, p.71).      

 
Uma observação geral, pois não encontramos dados estatísticos que possam dar a 

dimensão exata, mostra que os romeiros são na sua maioria trabalhadores da roça, 

aposentados, crianças e jovens. São pessoas simples que confiam muito em Frei Damião, 

como um santo protetor e conselheiro dos sertanejos, pois “O romeiro tem a sua manifestação 

religiosa de maneira tátil.” (BARRETO, 2003, p.49). Quer ver, quer tocar no túmulo e sentir a 

presença de Frei Damião. Os romeiros rezam e pagam suas promessas na pequena Capela de 

Nossa Senhora das Graças, local do sepultamento do frade capuchinho. A Capela é o local 

mais visitado pelos romeiros. Gostam de ficar rezando, cantando ou em silêncio na Capela 

como espaço santificado. É o local mais desejado pelos romeiros para dormir à noite. 

Espalham o colchão no chão e dormem ao lado do venerado Frei Damião de Bozzano. A 

Capela é para o romeiro o espaço de acolhimento de suas lágrimas e de renovação de 

esperança. O ritual da visitação ao túmulo leva o romeiro a lembrar da romaria para o Juazeiro 

do Norte (CE) para pedir a bênção ao Padrinho Padre Cícero.    
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Figura 2: Capela de N. S. das Graças, Recife (PE). Mausoléu de Frei Damião. 
Fonte: Foto do autor. 
 

Todos ficam hospedados nas repartições do Convento, que se enchem de um calor 

humano agradável. Mesmo sendo servidas as três refeições aos romeiros pelos religiosos 

capuchinhos, os romeiros trazem de casa farinha e carne e sentam no refeitório para fazer a 

partilha do que comem. Romaria é partilha. Ninguém ali é estranho. Os romeiros se tornam 

uma só família. Portanto, a solidariedade é uma qualidade dos romeiros. Dividem o pouco que 

trazem de casa com os demais. A romaria de visitação ao túmulo constitui numa recordação 

das santas missões, tão importantes para o povo do sertão do Nordeste brasileiro.  

 

Figuras 3 e 4: Refeitório do Convento de São Félix de Cantalice, Recife (PE), por ocasião 
da 12ª festa de Frei Damião.  
Fonte: Fotos do autor.   
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Figura 5: Visitação ao túmulo de Frei Damião na Capela de N. S. das Graças. São 
devotos de quase todos os estados do Nordeste. 
Fonte: Foto do autor.  
 

No pátio do Convento foi armada uma tenda para a celebração das missas. Foram 

instaladas dentro do Convento cabines com ar condicionado para o atendimento das 

confissões. Lembrando que as confissões marcaram profundamente a vida dos romeiros e 

também de Frei Damião como conselheiro no Catolicismo Popular sertanejo. A festa teve o 

seu início com a Missa e Procissão Luminosa saindo da Igreja Matriz do Pina para o 

Convento. No dia seguinte à Missa, Bênção do Santíssimo e Confissões. O terceiro dia da 

festa foi marcado por Missas, Ofício de Nossa Senhora, Encontro Mariano e Vigília de 

Pentecostes. No final da festa, no dia 31 de maio de 2009, houve Ofício de Pentecostes, 

Missas, Bênçãos aos Romeiros, Voluntários e Patrocinadores da festa.        

Figura 6: Tenda no pátio do Convento de São Félix de Cantalice, Recife (PE).  
Fonte: Foto do autor. 
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O fato é que, mesmo depois de doze anos de sua morte, o povo nordestino não 

esqueceu a figura conselheira de Frei Damião. Isto porque a população do sertão nordestino, 

ainda antes de sua morte, já o considerava como um santo. Os romeiros vieram re-encontrar 

Frei Damião.  

Durante a festa de Frei Damião, observamos que a organização dos capuchinhos no 

Convento de São Félix de Cantalice, por seu estilo empresarial, reflete uma tendência de 

distanciamento entre os agentes religiosos e os leigos. Na maioria das vezes, os agentes 

religiosos especializados tentam impor uma disciplina nas manifestações de fé dos romeiros e 

acabam interferindo no ritual das romarias.  

Para os romeiros, Frei Damião na escala de valores é como a continuação do Padre 

Cícero como santo popular. “A romaria é uma arena de conflitos, de contestações, de luta 

onde a presença de opositores e até do Satanás é percebida segundo a crença romeira.” 

(BARBOSA, 2007, p.43). O povo romeiro é retirante, caminhante, sempre constante em luta à 

procura de um rumo, de um sentido para a sua existência. A partir daí é possível equacionar 

um conjunto de manifestações religiosas, por parte dos romeiros, na busca do encontro com o 

sagrado. O romeiro tem a sua fé, cultua os símbolos que dão sentido a sua vida e canta o 

bendito da romaria e também reza o ofício. Para os romeiros, a festa de Frei Damião é o lugar 

de encontro com o santo protetor. Os romeiros desejam tão-somente celebrar a vida por meio 

dos símbolos.  

O povo do sertão nordestino tem um enorme apreço por Frei Damião como patrimônio 

dos antigos conselheiros de seu acervo religioso, como alguém que protege seus filhos, um ser 

superior. Por esse motivo, a devoção a Frei Damião vem aumentando consideravelmente com 

as visitas ao seu túmulo. A fé do povo nordestino continua mais viva do que nunca em relação 

ao missionário frade capuchinho. O fato é que Frei Damião ainda alimenta a fé de milhares de 

devotos, continua trazendo esperança e força de resistência aos sertanejos nordestinos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Ao encerrar esta dissertação, convém apontar algumas considerações a modo de 

conclusão.   

Em primeiro lugar, tendo presente a escassez de pesquisas confiáveis, torna-se 

difícil elaborar uma teoria do papel do conselheiro no catolicismo sertanejo do Nordeste 

brasileiro. Dessa forma, valorizamos os elementos que foram colhidos em entrevistas 

com pessoas da região e na análise da Literatura de Cordel. O que interessa a presente 

pesquisa é a metamorfose de Frei Damião, missionário capuchinho, oriundo da cultura 

européia, vindo da Itália e que chega ao Nordeste em 1931 para difundir um catolicismo 

romano, alicerçado nas práticas sacramentais. Ele tinha convicção de sua função 

clerical, mas não sabia ele que o sertanejo com sua alma sofrida e forte subverteria esta 

situação, transformando-o em seu conselheiro – elemento constitutivo do seu 

Catolicismo Popular.  

Ao referir-se ao catolicismo sertanejo este estudo tem em mente aquela forma 

religiosa predominante na região semiárida, principalmente no norte do Rio São 

Francisco, do Nordeste brasileiro. Pode-se questionar, porém, em que medida a figura 

do conselheiro está presente – ainda que sob outras denominações – em outras formas 

regionais do Catolicismo Popular brasileiro. 

É fato observado em diferentes formas religiosas que as pessoas buscam 

assegurar suas crenças e manter a compreensão da realidade apoiando-se nos conselhos 

transmitidos por um guia religioso. Esse agente conselheiro possui ao mesmo tempo 

poder temporal e espiritual. Um fator decisivo para a existência do conselheiro é a 

herança cultural; por exemplo, os indígenas têm a figura do pajé, que tinha sabedoria 

para orientar sua tribo em todos os sentidos da vida. Assim os sertanejos ao longo do 

tempo tiveram no conselheiro um aliado que os auxiliam a explicar as calamidades, as 

secas, que são próprias da sua região, e a combater os homicídios, os roubos, os vícios 

etc. Aplica-se ao caso estudado que o mal, os horrores da seca são questões ligadas ao 

sobrenatural, daí que não se duvida em consultar o conselheiro.  

Coincidentemente ou não, o conselheiro percorre a mesma trilha do movimento 

do cangaço, que tem à frente a figura de Lampião, defensor e guia dos seus 

conterrâneos. Há um elo entre as lutas do catolicismo guerreiro, representado por 

Lampião e o Catolicismo Popular sertanejo: ele tinha uma boa relação com Padre 
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Cícero e defendia os seus devotos. É interessante examinar, mas esse não é o caso em 

questão, por que, na cultura popular, a vingança é apreciada como “dever sagrado”. 

O conteúdo dos conselhos de Frei Damião era o mesmo que o povo recebia dos 

seus antepassados, confirmando, assim, o patrimônio cultural dos sertanejos. A força do 

conselheiro baseia-se especialmente na defesa dos hábitos e dos costumes tradicionais. 

Uma característica do conselheiro é a imutabilidade dos conceitos repassados aos 

devotos, confirmando a sua tradição. O que os pais aconselhavam aos filhos é o que Frei 

Damião, em suas missões, sempre repetia. Há uma repetição dos conselhos proferidos 

pelos conselheiros, dando continuidade entre eles. A bagagem cultural do conselheiro 

possivelmente remonta às nossas raízes indígenas, apelando para a figura do pajé. 

Provavelmente o mesmo se possa fazer com as raízes africanas, nas quais se encontra a 

prática do aconselhamento com os antepassados. Daí a hipótese que conduziu nossa 

pesquisa, a identificar em Frei Damião não o missionário, mas o conselheiro 

incorporado na cultural do povo sertanejo.   

O costume da confissão no catolicismo sertanejo reforça o conselheirismo; se o 

confessor é excelente, bom, ele pode tornar-se um apto conselheiro. Nesse caso 

podemos dizer que Frei Damião se tornou um grande conselheiro e construtor do povo 

nordestino porque era um exímio confessor e consolador, e os sertanejos necessitavam 

resolver as dificuldades, os impasses do cotidiano; indo ao pé do confessor ou ouvindo 

suas pregações eles recebiam os almejados conselhos.   

Uma observação a ser feita é que o conselheiro não é necessariamente um 

especialista da hierarquia da Igreja. Temos como exemplo o beato Antônio Vicente 

Mendes Maciel, que foi um leigo. No Catolicismo Popular sertanejo do Nordeste 

brasileiro é constante a função de conselheiros e conselheiras. Dentro da tradição, estes 

eram beatos e beatas que exerciam a missão de rezar terços, cantar ladainhas, pedir 

esmolas para a igreja. Ascendiam à condição de conselheiros e conselheiras quando se 

tornavam aptos a proferir prédicas ou conselhos. Esses iam além, porque eram mais 

preparados sobre temas do catolicismo sertanejo, pregavam e davam conselhos.    

José Calasans (SILVA, 1986) caracteriza beatos e conselheiros quando relata 

que no catolicismo sertanejo existe uma divisão em que o beato pode passar à condição 

de conselheiro, como foi o caso do beato Antônio, que em 1873 encontrava-se no Ceará 

como um simples beato. Desse modo, Euclides da Cunha (CUNHA, 1987) diz que o 

beato dos sertões de Pernambuco passou aos de Sergipe, aparecendo como beato na 

cidade de Itabaiana em 1874, e posteriormente na Bahia, como conselheiro consagrado 
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e respeitado.    

Na cultura popular sertaneja do Nordeste, temos a história do conselheirismo, 

destacando-se os grandes conselheiros: Padre Ibiapina, Beato Antônio Conselheiro, 

Padre Cícero e Frei Damião. Os trabalhos dos conselheiros não são uniformes, mas há 

bastante compatibilidade entre eles. Têm-se todas as razões para colocar os grandes 

conselheiros em linha de continuidade. Padre Ibiapina foi um conselheiro andarilho, 

peregrino de Deus, o beato Antônio Maciel foi por algum tempo andante pelos estados 

do Nordeste, passando a fixar morada em Canudos já como Antônio Conselheiro. Padre 

Cícero, com moradia fixa, era um conselheiro parado, permanece em Juazeiro do Norte; 

quem viaja são os romeiros para ouvir avidamente os seus conselhos à sombra de um 

juazeiro. Frei Damião foi andante, percorrendo pequenas cidades e também o meio rural 

nordestino, exercendo o papel indispensável de conselheiro e mediador entre os homens 

e Deus.     

Segundo Eduardo Diatahy (MENEZES, 1996), Padre Ibiapina deu início a uma 

geração de grandes conselheiros do povo nordestino. O Beato Antônio Conselheiro, um 

importante conselheiro dos nordestinos, pois em Canudos, tinha os “dias de conselho”. 

Walnice Nogueira (GALVÃO, 2001) comprova que Antônio Conselheiro tinha data e 

hora marcadas para dar conselhos, inclusive isso acontecia “à tardinha”; nas pregações e 

no atendimento individual.       

Frei Damião era um conselheiro peregrino e se tornou muito próximo dos 

sertanejos por suas qualidades pessoais ao lidar com o povo. Os seus conselhos eram 

dados com sua voz mansinha, ganhando a confiança dos seguidores com o fim de 

proporcionar mudanças na vida espiritual dos fiéis. Segundo Eduardo Hoornaert 

(HOORNAERT, 1997), o que impressionava era a paciência de Frei Damião. Paciência 

de quem é bom conselheiro e sabe o que aconselhar. Eram horas e horas, dias e dias, 

semanas e semanas seguidas, sempre o mesmo ritmo de confissões.  

A dedicação ao confessionário marcou essa vida e fez do missionário europeu 

um conselheiro do povo nordestino. Era um conselheiro do catolicismo sertanejo, na 

mesma linha do Padre Ibiapina, do Beato Antônio Conselheiro e do Padre Cícero. O 

volume dos conselhos direcionados aos sertanejos tinha como objetivo levá-los à 

aceitação da vontade de Deus; privilegiavam uma atitude passiva diante dos 

acontecimentos para alcançar a salvação da alma. 

Existem ainda no Nordeste brasileiro os pequenos conselheiros que atuam em 

cidadezinhas e no meio rural onde há poucos sinais da modernidade; as comunidades 
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carentes se beneficiam com o trabalho de parteiras, rezadores, curandeiros. Estes muitas 

vezes exercem a função de pequenos conselheiros; porque são poucos conhecidos. O 

que os caracteriza são as virtudes pessoais, a força da palavra, a capacidade de ouvir e 

de estabelecer uma saída para o fiel.     

A presença do conselheiro no sertão nordestino se dá basicamente pelo fato de 

que os fiéis se servem de seus conselhos para a ressignificação de seus valores e de suas 

crenças. Os devotos influenciam os conselheiros, e se alimentam dos seus conselhos, 

reafirmando os conceitos do catolicismo sertanejo. Frei Damião, enquanto missionário, 

é modificado pela cultura sertaneja do Nordeste, passando a ser o derradeiro da velha 

tradição conselheirista. 

É importante observar que os sermões e os conselhos de Frei Damião têm 

sempre o caráter admoestativo. A admoestação aparece como requisito do conselheiro 

na cultura sertaneja. O objetivo é reforçar os valores morais, a constituição da família e 

o comportamento social, advertindo as pessoas sobre o que é certo e o que é errado. 

A gênese do fenômeno do conselheiro é compreendida pela força do sertanejo 

constituída de sofrimento e esperança. Isso nos parece claro pois, conforme disse 

Euclides da Cunha (CUNHA, 1954), o sertanejo é, acima de tudo, um forte. Salienta 

ainda que o sertanejo conhece os horrores das secas que se repetem ao longo da história. 

É esse sentimento que faz brotar a necessidade de ter à frente um guia, um construtor 

em que possa confiar e que corresponda ao seu intento.  

A personalidade de um sacerdote como Frei Damião fazia sentido, pois ele se 

dedicava a atender às pessoas e aconselhá-las, falando o que elas queriam ouvir. Era um 

homem zeloso do espírito, verdadeiro e autêntico. As pessoas mais sofridas e mais 

pobres podiam confiar que ele as receberia de forma desprendida, sem exigir que a 

realidade delas fosse diferente; sua missão era compreender e aceitar a dura realidade, 

desde que assegurados os princípios da moral católica no que se refere à vida familiar.  

A presença consistente e multiforme da figura do conselheiro no catolicismo 

sertanejo levanta uma hipótese a ser melhor pesquisada. A confiança que o sertanejo 

deposita no conselheiro pode representar um confronto à cultura da modernidade, como 

a simbolizar o espaço de resistência à lógica racionalista e instrumental, âmbito 

simbólico, livre, regenerador e libertador.  

É nesse quadro que vamos encontrar a astúcia do povo sertanejo, característica 

desenvolvida pela arte de lidar com os seus problemas. Parece claro que essa tática vai 

levá-lo a um comportamento peculiar de manter o seu passado com suas expressões 
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religiosas e ao mesmo tempo buscar a renovação sem destruir a sua tradição.  

Frei Damião, dentro de um esquema tridentino, com disciplina, pregava suas 

missões, sem se dar conta de que estava sendo “antropofagicamente” engolido pelo 

povo nordestino. Essa metáfora oswaldiana (ANDRADE, 1995) bem se aplica ao caso 

estudado, na medida em que o Frei continuava convicto de que estava cumprindo a 

função de missionário ao difundir o único catolicismo legítimo. Não percebia que 

novamente a cultura popular dos sertanejos digeria aquela cultura europeia para 

conformá-la a seu desejo e necessidade. E assim, o missionário capuchinho que veio 

armado do catolicismo romano e tridentino tornou-se, sem perceber, a derradeira figura 

da estirpe de conselheiros para o povo do semiárido nordestino. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - Perguntas formuladas para as pessoas que conheceram 

Frei Damião, que ocorreram no mês de julho de 2008 e nos dias 28, 29, 30 e 31 de 

maio de 2009. No primeiro momento em Nossa Senhora das Dores-SE, Poço 

Redondo-SE, Aracaju-SE e no segundo momento em Recife-PE, no Convento de 

São Félix de Cantalice, por ocasião da 12ª festa de Frei Damião.   

 

O que o povo diz sobre o Frei Damião? 

 

O que você tem a dizer sobre Frei Damião e Padre Cícero?  

 

Por que o povo gostava de se confessar com Frei Damião?  

 

O que você diz sobre as crenças e práticas religiosas de Frei Damião?  

 

Frei Damião fazia milagres?  

 

Frei Damião foi contra as Ligas Camponesas de Pesqueira-PE tidas como 

comunistas?  

 

Depois do Vaticano II, Frei Damião foi proibido de missionar em algumas 

dioceses?  
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APÊNDICE B – Algumas entrevistas  

 

Entrevista 1 – Frei Chico, Pina, Recife-PE35.  

 
Fiz meu noviciado há 32 anos, fiz o meu noviciado em Vitória da Conquista na 

Bahia. Tendo como mestre o noviço, o saudoso e querido Frei Urbano Gregório. Eu sou 

filho do Agreste Meridional Pernambuco. Entrei na ordem dos Capuchinhos em 1962. 

Fui crismado durante uma missão de Frei Damião. Naquele tempo era permitido nas 

missões de Frei Damião que se fizesse crisma, batizado, casamento etc. O vigário 

celebrava os sacramentos durante a missão preparada por Frei Damião. Depois quando 

adulto eu entrei na ordem e conheci Frei Damião de perto. A caminhada dele, os colegas 

dele italianos, aquilo que se falava de Frei Damião que para mim era um sonho, um 

santo que existia na terra e eu conheci pessoalmente e como frade convivi com ele. E 

até acompanhei em algumas missões. Frei Damião na minha opinião é um santo 

verdadeiro. Pessoalmente é um santo. Um homem que vivia dedicado 24 horas por dia à 

missão até quando estava dormindo tava pensando e sonhando que a missão continua. 

Ficava muito nervoso, Frei Damião, quando havia um intervalo na missão, intervalo de 

uma manhã, de um dia que não tinha o que fazer. Ele ficava nervoso. - Como é que 

pode? A missão não pode parar. Cadê o povo para confessar? Pessoalmente Frei 

Damião era um homem santo que tinha uma vida de oração, de serviço ao povo, 

dedicado sobretudo a confissão, uma preocupação imensa com o zelo pela salvação das 

almas. E realmente ele dedicou a vida dele a isso, a salvar, orientar as pessoas naquilo 

que constituía o interesse da Igreja. O matrimônio, a família, os batizados, as 

confissões, essas coisas da Igreja de antes do Concílio. Isto Frei Damião era um 

exemplo vivo. Agora hoje a gente celebra, se ele estivesse vivo, seriam 107 anos de 

vida, mas já o 12° ano de sua morte. E hoje é mais fácil, depois de 12 anos de sua 

ausência a gente perceber em primeiro lugar, o grande peso que teve a missão de Frei 

Damião com todos os limites, com toda aquele tradicionalismo, mas depois de 12 anos a 

gente vê que não tem na província quem o substitua. Ninguém fez como ele. A gente 

faz, os frades, fazemos as missões esporádicas aqui e ali 3, 4, 5 dias e fica 8 dias 

descansando está morto de cansado. O pique de Frei Damião, de 24 horas, ninguém 

agüenta. Então, fica evidente, não que os frades de hoje são fracos, é outro tempo, mas a 

                                                 
35 Esta entrevista não foi inclusa no corpo da dissertação devido ao fato de que não fala de Frei Damião 

enquanto conselheiro mas traz informações importantes para a história do catolicismo no Nordeste brasileiro.  
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grandeza de Frei Damião no empenho do dia a dia. E, me questiona também o trabalho 

de Frei Damião que às vezes a gente não leva em consideração, é que Frei Damião 

passou 66 anos junto com o povo. Não tem uma cidade de Pernambuco que Frei 

Damião não tivesse ido para pregar missão. Por outro lado, não encontrei nenhuma 

cidade de Pernambuco, pelo menos que eu conheça, nenhuma uma obra social de Frei 

Damião. Uma creche, um abrigo de idoso, alguma coisa que pudesse dar uma 

continuidade a obra social dele, ao trabalho de ajuda aos podres. Não existia na mente 

de Frei Damião esse interesse de fundar obra social. E, infelizmente, depois de 13 anos, 

também nós frades ainda não nos advertimos para isso. Para ter uma fundação, uma 

obra social que possa manter a memória de Frei Damião e ao mesmo tempo, o empenho 

no desenvolvimento das pessoas. Depois, acho também que Frei Damião por ter andado 

em todo o nordeste, e por ter conhecido todas as cidades e todas as prefeituras e a 

população como um todo, ninguém mais do que ele conhecia o coração dos pobres, o 

sofrimento e a dor. Frei Damião nunca explicitamente, ele se indispôs com algum 

administrador, com algum prefeito, com algum político. Frei Damião nunca se indispôs, 

ele nunca foi crítico, ele nunca exigiu que os prefeitos, os administradores fizessem 

alguma coisa usando a sua autoridade de missionário e de capuchinho. Ele não fez uso 

desse poder político e social que ele tinha, infelizmente. Embora, no íntimo de Frei 

Damião, eu posso testemunhar que existia uma vontade muito séria da transformar o 

coração das pessoas, de que todos fossem justos. Frei Damião se empenhava nessa 

justiça, nessa busca de paz e de progresso das pessoas de um modo que ele achava que 

era através da fé que iria realizar o desenvolvimento. Os prefeitos e as autoridades que o 

acolhiam na sua cidade já pensavam diferente que usando Frei Damião, seu prestígio 

para cada vez mais sedimentar o poder, o autoritarismo, e, às vezes até fingir que seja, à 

custa dos pobres. Porque tornando-se amigos de Frei Damião eles teriam a amizade 

também do povo e também a complacência. Esse é um modo injusto que todo mundo 

sabe de vereadores e prefeitos até o presidente da república que chegou, um grande 

amigo dele, Fernando Collor de Melo chegou a ser presidente da república e até hoje se 

orgulha de ter sido amigo e de continuar sendo devoto de Frei Damião. Em várias 

oportunidades, inclusive é bom contar uma, o Fernando Collor teve uma, é nos tempos 

de política, me parece que foi nos anos de 89, 90, por aí, a inauguração de uma capela lá 

na cidade de Maceió lá no Vergel, bairro do senhor meu. E ele fez tudo, era um tempo 

de política, para levar o Frei Damião, o amigo, para essas celebração de missa, quando 

nem podia. Naquele tempo era muito rigoroso lá na diocese mesmo de Maceió, essas 
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celebrações fora de local devido e sem autorização explícita da autoridade eclesiástica. 

E numa dessas celebrações, nessa celebração de inauguração da capela da Virgem dos 

pobres e para a celebração e inauguração dessa capela construída por Fernando Collor 

levando o Frei Damião para presidir a missa, houve uma certa polêmica.  Alguns padres 

de Maceió e de outros lugares, porque ele se tornou conhecido nacionalmente pela 

imprensa, de que não devia, que devia e outros achavam que porque era o presidente 

Collor ia facilitar aquelas coisas todas que existem internamente. Mas chegou um 

momento nas vésperas é... a apreensão era sobre a atenção estava colocada sobre a 

autoridade eclesiástica que era o arcebispo, Dom Edivaldo Amaral, arcebispo da 

diocese, como se pronunciar. Ele ia permitir ou não o acontecimento. Mas a véspera, 

Dom Edivaldo fez uma ligação para o provincial dos capuchinho em Pernambuco, 

naquele tempo a sede da província era em Caruaru, e querendo conversar com o 

provincial, Frei Francisco, sou eu mesmo. (risos) Dom Edvaldo ligou em uma conversa 

telefônica dizendo que a situação precisava de uma atitude e que ele deixava nas mãos 

do provincial capuchinho pra tomar uma decisão se autorizava ou proibia a missa, 

tomava uma iniciativa e ele deixou assumindo a responsabilidade de que a decisão que 

fosse tomada pelos capuchinhos, através do provincial, ele acataria. Assim foi feito, os 

capuchinhos fizemos uma carta, Frei Damião estava pregando missão em Alagoas 

mesmo, no interior em Canasistola, é, próximo de Palmeira dos Índios e de lá ele se 

dirigia, seria um intervalo que ele se dirigia dessa missão para celebrar a missa em 

Maceió e ele retornaria. O presidente Collor, o Fernando Collor providenciaria o 

transporte, sem prejuízo da missão. Que realmente foi feito através de helicóptero 

rapidinho ele foi e fez aquilo e sem o cansaço da viagem.  Fizemos uma carta pedindo a 

Frei Damião para não celebrar a missa, para não ir aquele local, usando os argumentos 

porque ele não deveria ir que seria feito uso político, o momento era político, era 

inoportuno e nós tomamos uma decisão de que, como provincial não o apoiaria nem 

permitiríamos que ele celebrasse essa missa e tínhamos o apoio inclusive do arcebispo 

da cidade.  A carta foi entregue, essa carta vazou na imprensa e foi publicada nas 

vésperas daquele dia no Diário de Pernambuco. Mas o certo é que Frei Damião acabou 

indo porque quando ele recebeu a carta dos dois frades que foram entregar essa carta pra 

ele, Frei Fernando não estava e ele disse que ficou triste e disse que não dependia dele, 

dependia de Frei Fernando que não estava no momento, mas que ele ia conversar com 

Frei Fernando e o certo é que a celebração foi feita com apoteose e a chegada de Frei 

Damião de helicóptero e todo mundo sabe que aí Frei Damião estando é uma festa. Mas 
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aí essa história é para dizer de que os políticos se aproximavam sempre de Frei Damião 

e a intenção, mesmo que tivesse uma boa intenção religiosa dentro do coração, mas o 

que fica explícito, e a gente vê era um uso da pessoa de Frei Damião em favor da sua 

candidatura, das suas presenças, de firmar as suas políticas públicas em relação ao povo. 

Ter Frei Damião, é ter o aval, é ter a garantia que o povo está com ele e ele está com 

Frei Damião e Frei Damião está com Deus. Neste ponto insisto, Frei Damião foi muito, 

eu não sei se omisso, se ele tinha consciência dessa omissão, mas que na verdade, na 

prática, ele nunca se posicionou firme numa atitude de exigência, de cobrança usando a 

sua autoridade de frade, de capuchinho, de missionário defensor do povo, querendo a 

salvação do povo, a libertação do povo, ele nunca se posicionou É compreensível 

também porque a teologia de Frei Damião é aquela da salvação pela fé, pela 

espiritualidade, pelas práticas religiosas. Fazendo penitência a pessoa consegue. Ele não 

entendia, de jeito nenhum, era impossível na cabeça dele entender que a libertação 

religiosa, a libertação da fé, a salvação de Deus, passa pela libertação também das 

dificuldades, das situações sociais, de injustiça econômica que as pessoas sofrem. Ele 

não entendia é... que o sofrimento, as doenças e as dores, não bastava só a fé e a 

confissão, mas precisava de bons postos de saúde, de bons médicos, de bons políticos 

pra fazer essas políticas públicas em favor. A gente sabe e repito que ele, no fundo do 

coração, eu sei, que ele era uma pessoa boa, uma pessoa sem maldade, uma pessoa que 

viveu intensamente nisso. A gente espera que os frades capuchinhos hoje, no dia de 

hoje, se empenhando na força e no vigor e no empenho permanente de Frei Damião pela 

causa do povo, por amor a Deus que os frades hoje, em algum momento assumam essa 

missão de Frei Damião o jeito e a garra com a nova forma de missionar, de pregar o 

evangelho, de libertar as pessoas das situações econômicas para que elas tenham 

liberdade de viver inclusive a fé.  

 

Entrevista 2 - Frei Enoque, 65 anos, atual prefeito de Poço Redondo-SE.   

 
Eu me ordenei em 71, em dezembro, aos 37 anos tinha me ordenado padre. E 

faço parte dessa associação de missionários do Nordeste.  Nossa associação foi 

convidada antes da vinda do Papa Bento XVI para, como uma das experiências, das 16 

experiências, alocadas nesse seminário. Olhe, eu fico assim à vontade, porque estive 

com ele, inclusive convocado pela comissão que está estudando a beatificação dele, para 

dar alguns depoimentos. Na verdade, Frei Damião era visto pelo povo como aquele que 
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tem intimidade com Deus e, portanto, pedindo a ele ou pedindo a Deus, as coisas 

aconteciam. Então muitos milagres, mesmo aqueles que não eram milagres, eram vistos 

naquele sentido. Sem levar em conta que ele tinha uma experiência muito grande. Por 

exemplo, quando as pessoas na multidão desmaiavam na multidão ele recorria ao que 

ele tinha aprendido popularmente. Esfregava alho ou álcool forte no nariz e aquilo 

penetrava e entrava no nariz e aquilo era milagre. Ou quando a criança estava com 

soluço ele fazia um susto, então tinha muitas coisas que com sabedoria ele foi 

assimilando. Frei Damião tinha uma vantagem muito grande porque ele nunca foi 

vigário, portanto ele nunca esteve sujeito às leis canônicas que muitas vezes emperram 

esse relacionamento. Porque você é obrigado a dizer não. Não pode casar, não pode 

batizar, não pode ser assim. Ele não, ele terminava uma missão no domingo à noite, na 

segunda de tarde, já começava outra. Era um homem assim, incansável. Ele acordava às 

4h da manhã, às vezes até mais cedo ia dormir a meia noite, uma da madrugada, sempre 

em contato com o povo ou pregando ou confessando, ou fazendo ou celebrando missa. 

Não tinha atrás de ti o peso da Paróquia, que como você deve saber, torna o vigário bom 

pra uns, ruim pra outros, se torna uma figura gasta no dia a dia. Além do mais, o fato 

dele estar sempre percorrendo não permitia a ele também a ele se estabilizar em algum 

lugar, portanto era sempre uma novidade tanto esperada quanto chegada. Então os 

milagres dele são dentro desse contexto todo. Que você deve entender os tipos de 

conselho. Uma vez eu vi aqui em Canindé, um senhor perguntando. Meu padrinho eu 

quero ir pra São Paulo, eu vou me dar bem? Ele parou, pensou. Tem dinheiro? Tem 

dinheiro da passagem?Tem família lá? Tenho meu padrinho. Tem parente que já me 

arrumou emprego lá. Então vá, vá; Quer dizer ele fazia as pessoas refletirem sobre a 

possibilidade. Se você tem parente lá, tem o dinheiro da passagem e se você já vai com 

um parente tem tudo pra dar certo. Quer dizer, era um homem assim muito conselheiro 

e às vezes muito carinhoso, chamava as pessoas pra junto dele e às vezes também muito 

severo. Olhe, como eu lhe disse, por ele não ser vigário ele tinha um modelo de missão 

que já tinha todo o seu esquema inclusive de pregação preparado e decorado. Tanto que 

quando alterava ele se sentia meio perdido. Então qual era o esquema de missão. Era 

uma missão de 7 dias, que começando no domingo de noite, ou, na segunda de tarde, 

normalmente na segunda de tarde termina no domingo de noite, em que ele não perdia 

tempo. Então tinha a procissão de madrugada, oração de madrugada, missa 7h da 

manhã, depois ele tomava um cafezinho e sentava para confessar. Nessa confissão, num 

meio tempo e outro tinha conferência para mulher em que ele batia sempre sobre o 
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pecado, o aborto, os anticoncepcionais, essas coisas todinhas. Depois ele parava e 

qualquer tempo que sobrava ele ia confessar, porque era uma fila enorme, exigente. 

Depois ele descansava um pouquinho, mas era pouquinho mesmo depois do almoço, 

depois voltava à mesma rotina. Depois 6 horas o terço, 7h, começava o sermão e ele 

dividia o sermão dele nos cantos, na catequese e na pregação. Então, a pregação durava 

40 minutos, uma hora, o povo não entendia muitas coisas que ele falava, porque ele 

tinha um forte sotaque italiano e o pessoal até criava certas coisas que eram muito 

parecidas.  Por que por exemplo, quando ele falava concubinato, essa relação fora do 

casamento do homem com a mulher e dizendo que era um pecado grande, que ia pro 

inferno. E ele pronunciava isso com um sotaque italiano muito forte. Ai, o pessoal 

entendia como se fosse o cão combinado, soa muito bem e termina o homem e a mulher 

se juntam. E como ele juntava isso e chamava muito a mulher de dona abóbora, a 

pecadora, né? Tinha uns chavões assim, que no fim da vida dele ele mudou a partir 

daqui, de Poço Redondo, que a gente pediu que não tratasse porque era depreciativo. 

Mas o senhor está discriminando porque o senhor só chama a mulher de Dona Abóbora, 

o senhor não chama os homens de Sr. Jerimum, né? Então veja, ele caia assim, refletia, 

parava. Então ele não tinha tempo de fazer pastoral, pastoral assim como a gente 

entende hoje. A pastoral dele era a catequese, os 10 mandamentos, o céu, o inferno, o 

céu e o purgatório, eram as verdades fundamentais da Igreja. O respeito ao santo padre, 

ao bispo. A relação dele com os evangélicos era péssima. Ele tinha inclusive um livro, 

Em Defesa da Fé em que é pra refutar e rebater tudo, pra mostrar os erros dos 

evangélicos. Eu tinha esse livro como tinha o outro, a Missão Abreviada.  Mas ele 

mesmo depois do Vaticano II ele não atacava mais os evangélicos, crentes, mas 

guardava pra si aquela fidelidade com a Igreja. Que fora da Igreja não há salvação. 

Porque havia um universo muito grande entre ele e os evangélicos. Tudo que os 

evangélicos permitiam e aceitavam, ele combatia. Então ele participou de derrubadas de 

Igrejas Evangélicas na Paraíba. Porque ele tinha a concepção de que os crentes, os 

evangélicos, eles são feito aquelas cobrinhas corais, bonitinhas, mas venenosas, tem que 

esmagar a cabeça. Então não havia diálogo nenhum, não. O diálogo era a conversão. Ele 

achava que a salvação dos evangélicos estava na conversão da Igreja Católica, na 

virgem Maira, nos santos. E os evangélicos achavam que a conversão dos católicos 

estava exatamente na negação disso. Eles diziam que a admiração pela mãe de Deus, era 

idolatria. Então talvez essa posição que não é nova, vem do Conselho de Trento, o 

Conselho de Trento veio basicamente para isso. E precisa entender Frei Damião como 
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quase todos os sacerdotes daquele tempo foram formados pela teologia emanada de 

Trento. Então era um homem da sua época. Olha, os capuchinhos, verdade se diga, eles 

sempre primaram muito fortemente por essa missão e é uma missão de contato com o 

povo. Se você vier a cidade aqui de Frei Paulo, é em homenagem ao capuchinho Frei 

Paulo, mestre de Camicali que funda. Bom Conselho de Babacacia e vai por aí a fora. 

Se você for aqui em Siriri, é muito marcado pela presença do Frei Isaías, ou o próprio 

Aracaju é muito marcado pela figura de Frei Miguel, que mesmo não sendo missionário 

de massas, ele marca por aquele contato com povo. E os grandes problemas de Aracajú 

passam por Frei Miguel. Mesmo hoje estando com 100 anos, lá é com os casais jovens 

aconselharem com ele, quem tá com epilepsia e tudo mais. Então os capuchinhos 

tradicionalmente eles foram muito pouco vigários e muito mais missionários andantes, 

caminhantes. Então o Frei Damião quando chega ele se insere nesta esteira. Chega na 

Penha e ele vai substituir o vigário por um mês e ele vai aprende e pára e começa a 

escrever, jovem. A única experiência de paróquia que ele tem. Ele vai passar um mês, 

substituindo. Essa experienciazinha pequena dá a ele algum subsídio, né? Alguns 

desastres também. O pessoal não sabe por exemplo, que Frei Damião foi chamado de 

capa preto, que era o anticristo em pleno Juazeiro. E já tinha sido assassinado em 

Juazeiro, um padre, por causa dessa briga de monarquia e república. Então quando ele 

puxa esse canto no comecinho de sua vida, mas já depois da morte de padre Cícero. Ele 

é interpelado e o pessoal grita: - olha ele é o capa verde. Capa verde, e não capa preta. É 

o padre que é o Capa verde e a gente foge dele. E ele então experimenta um fracasso. Eu 

acho até que Frei Damião não sabia o que era isso, (anticomunista, antissocialista) ele 

ouvia falar, mas era um homem que não lia jornal, que não ouvia rádio, porque não 

tinha tempo. Quer dizer, o mundo dele embora fosse um mundo muito junto, era um 

mundo assim muito estranho. Esta alienação no sentido de não estar por dentro das 

coisas, fez com que ele até fosse instrumentalizado por um bocado de políticos. Que 

aproveitava, enfiava o retrato junto dele. Alagoas foi prole disso.  Nós tivemos lá, eu 

com ele, uma associação, Eli em Canafístola que ainda hoje é uma coisa interessante 

espontaneamente vinha uma multidão, logo depois da romaria de Juazeiro, e eram 

deputados, associação Frei Damião. E se elegem hoje tudo lá é assim, a imagem de Frei 

Damião, a pia de Frei Damião, a casa. Ele construiu um império e com muitos povos 

inteiramente fora do controle religioso da diocese, dos padres, do próprio vigário. No 

dia que a gente teve lá nossa Igreja paroquial está fechada, né? E aquela multidão toda. 

Então, tinha DVDs, tudo mais, tudo que falava de Frei Damião. Então Frei Damião foi 
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muito utilizado e como ele não tinha o discernimento, não sabia o que era direita e 

esquerda, pelo contrário né? Ele só sabia o que era obediência a Igreja, talvez por isso 

também ele tenha sido utilizado, fortemente e até tiranizado pelo Frei Fernando que 

acompanhava a ele. Esse sim sabia o que estava fazendo, ele juntava com a aliança, a 

aliança só pra você ter idéia, aqui em Sergipe, um dos referenciais dessa aliança é 

representada pelo juiz Francisco Novais, Dr. Novais. Tinha um poder forte, através de 

Frei Fernando. Frei Fernando tinha uma caminhonete grande, e ele aproveitava 

enquanto Frei Damião estava missionando para fazer essas arrecadações. Ele era um 

tipo italiano europeu muito irado, fleumático, cantava, vaidoso e era o superior dele. 

Frei Damião não marcava uma missão sem o aval de Frei Fernando. Aliás, quem 

marcava era o próprio Frei Fernando. Frei Damião a ele cumpria obedecer. Frei Damião 

tinha um medo tremendo dele, porque ele empurrava, gritava e tudo mais. Alguns 

bispos e alguns padres tomaram essa decisão depois do Vaticano II, se torna assim 

muito recorrente por causa de novidade da Igreja. Você percebe que naquele tempo, de 

volta as fontes, alguns padres até tiraram imagens do altar e tudo mais. Então o que 

aconteceu, o bispo, por exemplo, de Guarabira, que era Dom Marcelo Pinto 

Carvalheiras, ele fez um relatório e todo o pessoal muito desagradável sobre as missões 

de Frei Damião. Aqui mesmo na diocese de Propiá, ele passou um tempão sem poder 

vir, proibido. Pra muito sofrimento do pessoal. Por exemplo, ele nunca foi a Glória 

porque o padre que era um belga, não queria. Era redentorista. Então veja bem, a 

presença de Frei Damião ele incomodava porque, quando você tinha um discurso de 

libertação ele vinha com um discurso de céu e inferno focalizava muito os pecados da 

carne. Tanto que aqui já teve um avanço grande quando ele falou os mandamentos, e 

uma das catequeses dele era os mandamentos, da lei de Deus. Quando ele chegou no 

mandamento não roubar, ele parou e falou. - Agora quem vai falar é o bispo Dom José 

Brandão. Bispo de Propiá. Porque ele tinha chegado num diocese estava pregando e era 

uma diocese cheia de conflitos. Aqui, por exemplo, nós fomos obrigados a pedir para a 

polícia, que a polícia cercava ele de proteção e tudo mais e a gente foi e disse, inclusive 

com ele presente. – olha, Frei Damião, a mesma polícia que bate os povos, que dá 

serviço para os grandes, agora veio lhe defender. Para impedir que esses povos que são 

espancados se aproximem do senhor. Então ele tomava aquele choque, mas era 

tremendamente companheiro. Tanto que quando houve tensão, ele veio aqui três vezes 

em Poço Redondo, quando houve essa tensão, ele pegou o microfone e disse: - Frei 

Enoque é meu amigo, meu amigo. Como se dissesse, quem tocar nele, toca em mim. E 
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ele chega em Propiá, e o prefeito em Propriá era dos ?? e vai dar a ele o título de 

cidadão propianense. E era no tempo daquela briga de perseguição dos índios chocos. 

Então ele é informado e se recusa a receber o título. E nesse gesto bonito a diocese e os 

povos compram um relógio e dão de presente a ele. Quer dizer, tem umas atitudes 

profundamente assim, coerentes com a sua convicção religiosa. Do mesmo jeito que ele 

sofria muito quando o bispo dizia não, mas ele não insistia e ia. Ele não pregava em 

nenhum lugar que o bispo ou o vigário não quisesse. Então eu acho que falta também 

recuperar esse Damião que a gente cataloga, assim direita, esquerda e não sei o que. 

Esse Damião humano, esse Damião. Por exemplo, nós fomos pregar é..., as Santas 

Missões na diocese de Dom Pedro de Catas Altas, você sabe que naquele tempo... e ele 

faz uma carta “Eu gostaria de ser mais novo, pra ir com vocês. Mas dê um abraço nesse 

bispo corajoso”. E ele queria muito bem a Leonardo Boff, sem conhecer Leonardo Boff. 

Ele disse, eu só vi uma vez pela televisão, mas é muito franciscano ele, é alegre, 

risonho, fala da natureza, o próprio Frei Damião. Era uma pessoa extremante carinhosa, 

eu não sei quantas vezes a mim ele abraçou, puxava minha barba, tem um retrato aqui, 

brincava. Frei Fernando chegava, ele se tornava outra pessoa. Mas quando ele tava só 

ele brincava, contava episódios da vida dele e tudo mais. Esse mesmo de Juazeiro foi 

ele que contou. Uma das coisas que ele lamentava foi nunca ter visto Lampião. Que 

Lampião queria falar com ele de todo jeito, e ele disse que podia vir, mas ele nunca 

veio, ele estava em Santana de Ipanema, em Alagoas. Ele soube que tinha uma pessoa 

turística que era criada pelo padre. Então ele recebeu esse recado, mas ele nunca veio. E 

toda vez que o pessoal vinha e dizia que ele era o padre Cícero, ele dizia que só na 

cabeça do povo. Porque o Padre Cícero era cearense, ele era italiano. Ele era padre 

secular, e ele era religioso. O padre Cícero era vigário, e ele era missionário andante, 

mas ele queria muito bem ao padre Cícero. Porque ele queria muito bem ao povo e era 

devoto da Mãe das Dores.           

 

Entrevista 3 – Raimundo, pesquisador social, Poço Redondo-SE.    

 

Nasci no Ceará, mas estou aqui em Sergipe desde 1975. Minha formação: eu sou 

graduado bacharelado em geociência, área de geografia, e exerço mais a função de 

pesquisador do que de professor. Hoje eu trabalho com o universo do semiárido, uma 

proposta de contextualização nesse aspecto aqui no sertão de Sergipe. Frei Damião é um 

missionário italiano que esteve no Brasil desde 1931 e começou a atuar no Nordeste, ele 
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chegou e logo depois a morte de padre Cícero, em 1934. Então ele praticamente, a 

população nordestina, os romeiros associaram esse fato, a chegada de Frei Damião, 

como se ele fosse a reencarnação de padre Cícero. Agora a gente escuta esses lados 

assim mais messiânicos. Ele gostava desse aspecto milagreiro, vamos dizer assim, né? 

O Frei Damião. Já padre Cícero não. Padre Cícero tinha muita vontade, né? 

Principalmente com a população mais podre. E Damião, pela formação tridentina, 

exagerada dele como frade capuchinho, ele gostava das massas, mas não se sentia bem 

com essa população. Tanto que os pobres gostavam de passar a mão nele, de pegar e ele 

passava uma energia positiva que emanava dele, parece, principalmente os que tinham 

problemas de saúde, mas uma questão psíquica e não questão tropicais que na nossa 

região tem muita. O mérito de Frei Damião é a proximidade do povo, né? Porque como 

ele se inseria entre as hostes mais desprovidas e marginalizadas ele já levava vantagem 

em relação aos vigários que eram fixos. E ele andava no Nordeste todo. Como ele era 

nômade e como frade não tinha uma paróquia. Que frade também pode ser pároco, né? 

Mas no caso dele não. Ele ficou missionário. Ele já levava vantagem porque ele estava 

muito próximo ao povo. Como ele estava em vários estados do Nordeste. Isso também 

era vantajoso. Porque ao mesmo tempo a imagem descia perante as massas, a 

população, e essa ansiedade porque foi formada pelo português arcaico dentro essas 

conotações que o divino passa pelo padre, pelo religioso, por uma beata, um beato, uma 

conselheira, curador, curadora. Essas pessoas que são mensageiras da paz e às vezes 

também do sagrado, levam vantagem sobre quem está com a aura do político ou da 

política. Como Lampião, por exemplo, era próximo do povo, mas ao mesmo tempo 

criava temor. O pessoal tinha medo dos cangaceiros, do missionário não. O pessoal 

tinha medo da mensagem da boca de maldição da profecia muito exagerada que saía da 

boca dos missionários. Mas eles tinham medo porque foram criados nessa conotação 

religiosa já estavam acostumados que o Pai Eterno é muito irado. O Pai Eterno quando 

joga no inferno, não tem quem tira, né? Só o diabo que cuida mesmo. E os missionários 

trabalhavam nesse aspecto. Quer dizer, não concordo com essa doutrina jansenista. 

Jansenismo é um ramo do catolicismo arcaico que ninguém se salvava, era um exagero 

tão grande que nem o pai perdoando, o Pai Eterno perdoando, você não tinha mérito 

nenhum. Tanto que certos calvinistas, um protestante disse pra mim que tem essa 

história, né? Que a graça, o humano, pelo lado humano você não tinha mérito nenhum. 

E Frei Damião é um pouco disto. Porque os capuchinhos que estão em Juazeiro do 

Norte-CE e são os italianos, de outra província, mas são também italianos, em Juazeiro 
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do Norte é nesta província do Ceará, né? Ele é genial. Porque o povo já tinha. Tinha frei 

conselheiro, tinha espalhado, tem de Ibiapina, que chegou primeiro. Que teve uma 

grande atuação. Fica na área da Paraíba. A Maria Isaura Pereira da USP quando fez o 

mestrado dela aqui em Santa Brígida (BA). Então ela escreveu um capítulo curto sobre 

a questão do messianismo aqui no Nordeste, porque ela pegou a questão do 

messianismo no mundo, não pegou só aqui no Brasil. Mas ela faz essa é um pouco e é 

também a tradição empírica, não mergulha, não se lembra que os povos indígenas pela 

catequese, pelas missões e as áreas missionárias que as missões religiosas pegaram. E os 

capuchinhos foram os primeiros, os italianos, então eles estavam muito à vontade 

porque já tinha feito o Alto Penha, que já atuado lá no Recife, com o próprio Dom 

Vidal, depois, né? O bispo, né? Que ainda naquela época 1870, tem uma questão 

religiosa no Brasil, com Dom Vidal, com o bispo Macedo Costa lá no Pará, no Belém. 

Então é difícil as regras populares católicas não estarem atentas a esses movimentos, 

sobretudo no Nordeste e no Norte. Como os nordestinos também até lá no Norte se eles 

não têm acesso à religiosidade católica eles criam os movimentos deles como o Santo 

Daime, Com a construção de Brasília os nordestinos novamente chegaram eles são 

arautos dessa mensagem do messianismo, que o mundo está próximo e sobretudo 

porque cada final de passagem de século, né? O pessoal cria essa expectativa, né? Que a 

nova era vem pra melhor, mas com o resgate do sagrado, né? Então, como sempre, tem 

alguém dizendo que o mundo é muito pecaminoso, né? Tá cheio de maldade, né? E que 

a maldade, que o mal pode prevalecer então alguém, né?  Agora mesmo estamos com 

20 peregrinos fazendo percurso por onde Lampião passou. Os cangaceiros, cerca de 70 

anos, setenta e poucos anos atrás, passaram aqui no Sergipe, na área de Simão Dias, que 

era mata Ismael, Pinhão. E eles estão sendo recebidos assim eles chegam assim quase 

que sem sacola, não leva comida, não levam dinheiro, um pouco dessa tradição religiosa 

dos beatos aqui do Nordeste. E é interessante que domingo eu fui a Lagadisso que é 

uma das paradas, que eu também estou coordenando isso aqui. E quando chegou lá 

virou festa, o pessoal estava lá de repente com zabumba cantando os benditos, os 

versos, benditos louvam e eles se entrossam e eles trazem o cordão também e logo o 

pessoal contando pife, né? E as mulheres também, não é pouco. Algumas são 

consagradas religiosas, não são freiras, mas são consagradas pelas causas da 

comunidade de Bento Simão, e tem lá dentro antropólogo e tem pessoas do Rio de 

Janeiro e se misturam ali com as pessoas mais simples e no fim o pessoal acha que todo 

mundo ali tem a mesma escolaridade, a mesma percepção de mundo. E não é. Tem uns 



109 

ali que estão fazendo pesquisa, têm outros que estão até defendendo tese de mestrado e 

até mesmo de doutorado. Mas é interessante como o fenômeno é antigo, mas ao mesmo 

tempo contemporâneo, não vai se acabar nunca. O homem está sempre em busca do 

divino, né? Uma explicação da sua existência de onde é que nós viemos, onde é que 

estamos e iremos. A segunda vez que Frei Damião esteve aqui, se não me engano em 

80, 81, pela primeira vez, e em 83 ele esteve novamente em Poço Redondo. Frei Roque 

é o primeiro diácono daqui desde 1972, mas a gente já morava aqui eu e o Padre Luiz, 

que na época era diácono, nós estamos aqui desde 1980. E o interessante é que teve uma 

hora que estava eu, o Enoque e Frei Damião, e estávamos nós três à mesa almoçando, 

essa segunda vez, em 1973, e faltou assunto, a gente tava conversando amenidades, 

como sempre sobre a questão religiosa. Aí, eu aproveitei, Frei Damião é contemporâneo 

de Lampião, ele estavam na mesma área de atuação dos cangaceiros aí, eu sapequei uma 

pergunta Frei Damião meia indiscreta, mas bem direta: - Frei Damião, o senhor 

conheceu Lampião? Ai ele parou com o garfo cheio de macarrão no ar. Parou. Abriu a 

boca e disse: - E não deu tempo. Eu gostaria tanto de conhecer Lampião. Ai, o Enoque, 

saiu até me repreendendo. Isso é pergunta que se faça a Frei Damião sobre Lampião? 

Ai, Frei Damião disse: deixa eu falar, eu quero falar. Eu gostava muito de Lampião, 

tinha medo também, mas gostava muito e gostaria de ter conversado com ele. Ai, ele 

aquietou também como é essa história de não ter tempo de conhecer Lampião? Não que 

eu não sei ele teve medo do meu convite de alguma volante ai, não funcionou bem a 

memória dele. Frei Damião talvez seja porque choveu, mas eu lamento muito ele não ter 

vindo, eu convidei pra ele vir da Santa Missão. (risos) Quer missa. Lampião participar 

de missa. Era muito comum. Aqui mesmo na primeira vinda dele a Poço Redondo-SE, 

ele foi por ocasião de uma missa com o padre Artur Passos e terminou ele assistindo 

missa, Lampião. Na Igreja que era anterior a essa, no lugar que está a Matriz. E o 

vigário terminou se abusando com Lampião, mas depois se entenderam sobretudo 

quando Lampião deu uma nota de um conto de rés, que aí amenizou tudo. Ai o Padre 

Artur ainda disse: - Aí, se eu fosse mais novo. Gostaria muito de ser o Capelão do 

Cangaço (risos). Frei Damião ele tinha alguns momentos que a gente notava que ele 

estava muito constrangido. Sobretudo pelo superior da missão dele, que era Frei 

Fernando. O Frei Fernando tinha uma atuação assim um pouco exagerada devido ao 

costume de solicitar esmolas graúdas. Saco de arroz, sacos de 50kg , sacos de feijão, 

pacote de massa de milho, aqueles grandes de 50 kg. E ele enchia os carros e levava. 

Primeira vez que eu vi Frei Damião mais próximo, que eu tinha visto aqui na Paraíba, 
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mais próximo, né? Com uma certa tranqüilidade, foi no Pão de Açúcar-BA, em 1975.  E 

eu fiquei horrorizado com a atitude de Frei Fernando que ameaçou suspender as 

missões, as Santas Missões, no Pão de Açúcar, se a população não enchesse 10 bacias 

grandes, essas que dão banho em menino, com esmolas. Dinheiro, né? Como se a 

população estivesse devendo graças e favores. Então o Frei Fernando era uma figura 

totalmente apagada. Se a gente estivesse com ele: Frei Damião. Ele conversava, ria. 

Agora se o Frei Fernando chegasse e ele estivesse ele ficava lá, se anulava. Era uma 

pessoa tranqüila, boa, brincava, ria, comia à vontade, dormia bem, mas ele monitorava 

demais. Era superior dele. Só essa história, também não convivi muito. Era rapaz novo, 

31 anos mais ou menos. Pelo visto a partir da Teologia da Libertação. Num primeiro 

momento ele não entrava, Frei Damião, aqui nessa Diocese de Propriá-SE. Não, a partir 

do Concílio Ecumênico de 1962 até 1965, três anos, né? Que os bispos todos do mundo 

inteiro iam pra, os bispos católicos, tem bispos também que tem outras denominações. 

Tem evangélicos, metodistas, bispos anglicanos, e alguns iam também, e alguns bispos 

evangélicos iam também. Até mulheres epíscopais, as bispas, como diriam em 

português. Elas iam como ouvintes, mas não tinham direito a votos, mas participavam 

também. Era um mundo de abertura, de ecumenismo. O Papa João XXIII foi muito 

lúcido nesse momento, na história da Igreja, apartidário. E os bispos do Nordeste, na 

época o Nordeste era o Ceará, Maranhão, Piauí. Depois foi criado o Nordeste 4, que é o 

Piauí, Maranhão hoje. Então os três nordestes, os bispos do episcopado dos três 

nordestes de regionais da CNBB se reuniram para tirar essa linha, ter uma diretrizes 

pastoral que para poder implantar as renovações do Concílio. Tinha que romper com a 

linha tridentina. Frei Damião nunca rompeu com a linha tridentina. Quer dizer, ele se 

adaptou com as inovações das celebrações, né? Um jeito de celebrar missa em 

português, ele teve que se adaptar porque os bispos começaram também. Os próprios 

bispos também aceitaram porque era uma orientação de Roma, da cúria romana não era 

da CNBB. Isso é feito no mudo todo. Alguns padres até exageraram. Derrubaram altares 

históricos em nome disso. O povo muito doido. Não respeitaram nem a questão da 

arquitetura interna das Igrejas. Retiraram colunas e houve, até lugares que a Igreja caiu, 

porque foram mexer nas estruturas. Cairam mesmo. Mas o que ruiu mesmo foi o prédio 

das convicções e a questão como entender, ter uma visão de mundo mais aberta para o 

social. O Vaticano favoreceu isso e o Frei Fernando, como superior  e os capuchinhos 

foram os últimos certamente que entraram, sobretudo os italianos. Então tinha essa 

orientação dos bispos e Propriá-SE era uma dessas dioceses que não aceitava, não 
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aceitava mesmo, que não podia entrar. Frei Damião entrasse ele era comunicado ao 

superior dele, que ele tinha invadido uma diocese que ele não podia entrar. E, por 

exemplo, ele ficou praticamente com a diocese de Cajazeiras e até a diocese de Crato, 

que era outra racionária, que só mudou agora, veio mudar agora. Que condenou Padre 

Cícero, a rebeldia, que forjou documentos para condenar padre Cícero.  Agora tem um 

bispo que aceita que padre Cícero foi um padre normal, até se admira o papel apostólico 

e pastoral que teve padre Cícero, o atual bispo. Então Dom José Brandão de Castro 

(mineiro) como primeiro bispo não aceitava, mas depois foi revendo essa posição que 

era muito radical também e a população corria para diocese de Palmeira dos Índios em 

Alagoas. Porque aos poucos Alagoas foi cedendo, que as três dioceses de Alagoas, da 

própria superfície de Alagoas nunca foram para a TL completamente. Mesmo a 

arquidiocese de Maceió. A gente só tinha Propriá, das três dioceses que assumiu. 

Propriá pertencia ao Nordeste 3 (Sergipe e Bahia), mas seguia a orientação do Nordeste 

2. Então para ceder custou muito. E Frei Enoque sempre quis apostar na ambigüidade 

também. Frei Enoque. Para poder ficar mais próximo do atual estágio que ele está. Das 

massas. Já foi prefeito duas vezes e é candidato pela terceira vez e o religioso facilitou 

muito, a situação dele com as massas. Sim, claro, totalmente diferente, a concepção. 

Que a formação dele é a linha populista. Ele não aceita fazer nada de novo, 

sociologicamente falando. Não que a cabeça dele, que ele tem uma formação muito pela 

teologia da liberdade que ele tem estudou foi muito. A questão da atuação dos 

missionários são coisas que estão muito mergulhadas entre as massas é que eles seguem 

as tradições indígenas e os indígenas têm os xamanismo. Quer dizer os curandeiros, o 

Pajé, então eles fazem essa suplência que a colonização apagou dessa cultura religiosa 

que nós temos dentro de nós. Como nordestino a gente não pode fugir disso. Eu mesmo 

me sinto.  Então essa questão da ascendência indígena é muito forte. Daí Padre Cícero, 

conselheiro, João Pedro Batista (Santa Brígida-BA). Os quilombolas também tem isso. 

Os quilombolas são povos que foram trazidos a força pra cá, então aqui eles tiveram que 

fazer uma releitura, as plantas de lá não são as mesmas, ou seja da tropical área, a 

questão da geografia. Mas muitas espécies de lá, não consegue. O candomblé é feito no 

mato.As capoeiras não são cidade. O candomblé na cidade se acaba. Por isso que as 

mães de Santo tem que ter uma área grande. Em Salvador os terrenos são enormes. Por 

que é para simular que estão no céu. Na África.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo A - Foto da Família de Frei Damião 

 

 

 
Frei Damião, à direita, em pé. 
Foto do Museu de Frei Damião – Recife (PE). 
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Anexo B – Frei Damião de Bozzano 

 

 

Frei Damião jovem.     Frei Damião idoso. 
Imagens cedidas pelo capuchinho Frei Nunes - Convento São Félix de Cantalice, Recife (PE). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

Anexo C – Frei Damião e Dom Hélder Câmara 

 

 

 Fonte: Foto do Museu de Frei Damião. 
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ANEXO D – Frei Damião conselheiro e religioso em arte de madeira. Artesão: Nilson 

Barbosa 

 

 


