
REVISTA VIRTUAL
H O R T O  D O  P A D R E  C Í C E R O

PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA
Acompanhe aqui, informações sobre a
Obra Salesiana Horto do Padre Cícero

E D I Ç Ã O  1  |  V O L .  1  |  J A N E I R O  D E  2 0 2 1

SEGUINDO OS PASSOS
DO PADRINHO



Revista Virtual: Horto do Padre Cícero
Edição 1/ Volume 1/ Janeiro de 2021 
Produção: Obra Salesiana Horto do Padre Cícero 

Projeto e Direção: Jornalista Francisco Mário
Fotos: Francisco Mário
Gestor Pastoral do Horto: Padre Francisco Ataide 

Gestora Administrativa: Francisca Santana 

Diretor da Obra Salesiana, em Juazeiro do Norte:
Padre Raimundo Nonato 

Aprovado em: Fevereiro de 2021

E D I Ç Ã O  1  |  V O L .  1  |  J A N E I R O  D E  2 0 2 1

E X P E D I E N T E  

REVISTA VIRTUAL
H O R T O  D O  P A D R E  C Í C E R O

Editorial .............................................................................04
Funcionamento do Horto em tempos de Covid-19...............05 
Festas dos Santos Reis ........................................................09
Romaria de São Sebastião ...................................................15

Irmã Matilde Tiemi .............................................................17
Romaria Online de Nossa Senhora das Candeias.................23
Festa de São João Bosco ......................................................26
Campanhas do Horto do Padre Cícero ................................29

Mensagem Pastoral ............................................................02



MENSAGEM PASTORAL 

02|  REVISTA VIRTUAL:  HORTO DO PADRE CÍCERO

Prezados Afilhados, prezadas
Afilhadas do meu Padim, graça e
paz de Deus, nosso Pai!

       A obra salesiana, Horto do Padre
Cícero tem a alegria de apresentar a
primeira edição da Revista Virtual,
Horto do Padre Cícero, que é um
canal de comunicação do Horto
com os devotos do Padrinho, com o
objetivo de tornar conhecido os
principais eventos ocorridos em
cada mês e a missão realizada no
Horto do Padre Cícero.

PADRE ATAIDE, SDB/ COORDENADOR DE PASTORAL DO HORTO

        Estamos iniciando um novo ano.

O tempo atual, apesar de incertezas,
e agravado pela pandemia da Covid-

19, nos coloca diante de muitos
desafios, porém, vislumbrados pela
esperança. Uma esperança
iluminada pela fé, capaz de fazer
nossos olhos enxergarem uma luz no
final do túnel, e esta luz é Jesus.
Neste ano de 2021, o tema
motivador para a Família Salesiana
de Dom Bosco é: movidos pela
esperança! “Eis que faço novas todas
as coisas” (Ap 21,5).



   No mês de janeiro de 2021
aconteceram vários eventos no
Horto do Padre Cícero, dentre eles,
queremos destacar: a festa dos
Santos Reis, momento que recorda
a visita dos Reis Magos ao Menino
Jesus, adorando e dando-lhes
presentes, ouro, incenso e mirra; a
Romaria de São Sebastião, o faz
lembrar como, grande protetor
daqueles que pedem a sua
intercessão para livrar-nos da peste,

da fome e da guerra; também
tivemos a alegria de acolher a Irmã
Matilde Tieme, como nova diretora
da comunidade das Irmãs da
Caridade de Jesus; neste ano de
2021, por causa da pandemia da
Covid-19 a realização da Romaria
de Nossa senhora das Candeias foi
Online; por fim, foi celebrada em 31
de janeiro, a festa de São João
Bosco, “Pai e Mestre da Juventude,

fundador dos Salesianos, das Filhas
de Maria Auxiliadora, dos
Salesianos Cooperadores e toda a
Família Salesiana.

    Por causa da pandemia da
Covid-19 estamos com um novo
horário de funcionamento no
Horto: 7h00 às 12h00 e das 14h00
às 17h. 

   Nossa gratidão a todos os
afilhados cadastrados, os quais
todos os meses, contribuem para a
manutenção do Horto do Padre
Cícero e também, para a construção
da Igreja do Senhor Bom Jesus do
Horto. 

      Por Intercessão da Virgem Maria,

Auxiliadora dos Cristãos, o Senhor
nos abençoe, nos livres de todo mal
e nos conduza a vida eterna. Amém!

Fiquem atentos as Campanhas do
Horto do Padre Cícero.

Pe. Francisco Ataide dos Santos,
sdb. Coordenador de Pastoral
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É com imenso prazer que apresentamos
esse novo projeto da comunicação do
“Horto do Padre Cícero”. A ideia inicial
seria a produção de um simples
informativo mensal, acerca das atividades
do Horto. No entanto, motivados pela
amplitude da Obra Salesiana Horto do
Padre Cícero, o projeto ganhou
características diferentes. 

     Juntamente com a gestão dessa Obra,

planejávamos uma produção mais
abrangente a cada semestre, mas frente
à dinâmica de conteúdos, aceitamos o
desafio de produzir uma revista online
mensal.

EDITORIAL 

-FRANCISCO MÁRIO

     O projeto foi estruturado de maneira, ainda tímida, mas reflete o
amor que temos por essa Obra e pelo Padre Cícero, que prospera, em
cada um de nós, motivações de fé, através de seu testemunho. Aos
leitores, desejamos que tenham uma boa experiência, ao ler o conteúdo
de nossa Revista. Forte abraço!

Jornalista; Mestre em Desenvolvimento Regional Sustentável;
Doutorando em Comunicação e Devoto do Padre Cícero.
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FUNCIONAMENTO
DO HORTO EM
TEMPOS DE
COVID-19

A Obra Salesiana Horto do
Padre Cícero, assim como os
demais ambientes católicos no
Brasil, de modo especial, no
estado do Ceará vem se
empenhando para seguir
todas as orientações do
Ministério da Saúde e do
Governo do Estado, a fim de
evitar a propagação do vírus
causador da Covid-19. Por esse
motivo, foi reduzido o horário
de atendimento no Complexo
do Horto, o qual passou a
funcionar, no período da
manhã, das 7h ao meio dia e à
tarde, das 14h às 17 horas.

Por: Francisco Mário

Jornalista
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     Todos os visitantes, obrigatoriamente devem estar utilizando, de
maneira correta, a máscara de proteção. No Horto, durante os momentos
de funcionamento, são reforçados avisos de prevenção contra a Covid-19.

No Complexo, em pisos e bancos, também foram demarcados os espaços
de utilização, com o intuito de evitar aglomerações.                                           

         Ao entrarem no Complexo, os visitantes (devotos, romeiros e turistas)
passam por um processo de medição de temperatura e higienização das
mãos. Nos espaços de visitação, foram instalados lavatórios e também,

encontra-se disponível aos visitantes, diversos suportes com álcool em gel,
para a higienização das mãos. Essas medidas, reforçam a preocupação da
Obra Salesiana Horto do Padre Cícero, com o controle da transmissão da
Covid-19.
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Imagem Interna da Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto



         As missas dominicais passaram a
ser agendadas, para a gestão da
quantidade de pessoas transitando na
Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto,

onde acontecem as celebrações.
Durante a semana é celebrada uma
missa por dia, com espaço suficiente
para manter o distanciamento social,
atendendo ao público habitual. As
missas acontecem todos os dias, de
segunda-feira à sábado às 8 horas da
manhã e aos domingos, em quatro
momentos 7h30, 9h, 10h30 e 19h.
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Imagem da Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto (em construção)

Padre Salesiano, celebrando a Santa
Missa. 



      O Museu Vivo do Padre Cícero, encontra-se fechado, atendendo as
normas sanitárias, especialmente os direcionamentos do Governo do
Estado do Ceará e no Casarão (onde está localizado o Museu), o acesso é
permitido somente a capela e as salas administrativas de atendimento.

Todos os funcionários estão orientados a ficarem em casa, em caso de
suspeitas de Covid-19.

       Assim, reforçamos, enquanto obra, a valorização da vida e da saúde
coletiva. Por esse motivo, solicitamos aos nossos visitantes, que tenham
atenção às normas, para assim, cuidarem de sua saúde e também, da
saúde dos irmãos.
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Imagem externa do Casarão do Padre Cícero 



O Horto do Padre Cícero é
marcado pela espiritualidade
romeira. Esse espaço,

historicamente tem sido lugar de
acolhida de milhões de romeiros
e visitantes, atraídos pelas
histórias e ações que retratam a
figura do Padre Cícero (1844-

1934). Embora, durante todo o
ano, seja expressiva a visitação a
esse complexo, romarias
específicas, demarcam os
maiores fluxos de visitação.

FESTAS DOS
SANTOS REIS NO
HORTO DO PADRE
CÍCERO
Por: Francisco Mário

Jornalista
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Presépio exposto no Horto, em período natalino



         Entre as primeiras romarias que acontecem anualmente, estão as
peregrinações das “festas dos Santos Reis”, onde centenas de devotos,
concretizam ritos de adoração ao Deus Menino e de devoção ao Padre
Cícero. Essa romaria acontece entre os dias 3 e 6 de janeiro. Em 2021, em
decorrência da Pandemia da Covid-19, houve redução significativa no
número de visitantes, no entanto, a experiência romeira, mais uma vez,

dinamizou os espaços de visitação.

          Dona Maria Carnaúba, 68, romeira de Arapiraca Alagoas, disse que
vem à Juazeiro anualmente, no período das festividades de Reis, motivada
pela fé e devoção ao nascimento de Jesus e, mesmo na pandemia, a fé
trouxe esse suporte de encorajamento à devoção.

Devotos vindos de Arapiraca-AL, em visitação à Colina do Horto nas
festividades dos Santos Reis.
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       Para Cristiano, romeiro de Arapiraca e articulador de romaria, a
pandemia trouxe uma dinâmica diferente a essa peregrinação, ao todo,

em seu grupo, vieram à Juazeiro 43 romeiros. Disse ainda que, os devotos
receberam orientações sobre medidas de segurança para evitar a
propagação do vírus e que também, no espaço do Horto receberam
suporte e orientações.

Imagem representativa. Os espaços de visitação estão equipados com pias
com água e sabão, assim também como álcool em gel, para viabilizar a

higienização das mãos de todos os visitantes.
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           O senhor Antônio Artur, 67, vindo do município de Craíbas Alagoas,
relatou que todos os anos vem para a romaria de Juazeiro, somando 38
viagens, e dessa vez, trouxe a sua família. Para ele, durante esse período,

(Festas de Reis) a visita é motivada pela devoção ao Deus Menino e ao
Padre Cícero.

Senhor Antônio Artur e Família, no Horto do Padre Cícero, durante a
romaria das “Festas dos Santos Reis”.
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       O Padre Marisaldo, reitor do Seminário Maior de Nazaré da Mata,

Pernambuco, também esteve no Horto, durante essa romaria. O sacerdote,

que se considera romeiro, celebrou a missa na Igreja do Senhor Bom Jesus
do Horto, no dia 5 de janeiro e relatou que: “Juazeiro é uma terra santa”,

onde encontra motivação, através do testemunho do Padre Cícero. Padre
Marisaldo, convida a todos a conhecerem essa cidade.

Padre Marisaldo, reitor do Seminário Maior de Nazaré da Mata, Pernambuco

13|  REVISTA VIRTUAL:  HORTO DO PADRE CÍCERO



Facebook: @hortopecicerooficial
Instagram: @hortodopecicerooficial
Site: hortodopadrecicero.net.br
E-mail: afilhadosdopadrecicero@salesianos.org
Telefone: (88) 3511-6006
WhatsApp: (88) 99918-1356

          Para você que deseja conhecer mais sobre Juazeiro e a devoção ao
padre Cícero, fique atento as redes sociais oficiais do Horto. Estaremos
com frequência, interagindo com todos.
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"São Sebastião nasceu em Narbonne; os pais eram oriundos de Milão, na Itália,

do século terceiro. São Sebastião, desde cedo, foi muito generoso e dado ao
serviço. Recebeu a graça do santo batismo e zelou por ele. 

         Ao entrar para o serviço no Império, como soldado, tinha muita saúde no
físico, na mente e, principalmente, na alma. Não demorou muito, tornou-se o
primeiro capitão da guarda do Império. Esse grande homem de Deus ficou
conhecido por muitos cristãos, pois os consolava, sem que as autoridades
soubessem – nesse tempo, no Império de Diocleciano, a Igreja e os cristãos
eram duramente perseguidos. Esse mistério o levava a consolar os cristãos que
eram presos, de maneira secreta, mas muito sábia.

SÃO SEBASTIÃO
20 DE JANEIRO DE 2021

Pequena Biografia/ Texto: Canção Nova

Compõe o calendário de romarias,
que acontecem todos os anos, os
festejos a São Sebastião,

celebrado, no dia 20 de  janeiro. 

       Em 2021, no Horto do Padre
Cícero, a programação de
recepção de devotos, para esse
ciclo de romarias, foi agendada
para acontecer, entre os dias 15 e
20 de janeiro. 

           Devido a pandemia da Covid-19, houve redução no número de visitantes,
como já identificado em romarias anteriores (durante a pandemia), mesmo
assim, foram mantidas as atividades diárias do complexo do Horto, atendendo
às restrições impostas por esse período e o planejamento institucional de
combate à propagação da Covid-19 . 

Por: Francisco Mário (Jornalista)
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Imagem de São Sebastião, exposta no Museu
vivo do Padre Cícero



          São Sebastião tornou-se defensor da Igreja como soldado, como capitão
e também como apóstolo dos confessores, daqueles que eram presos.
Também foi apóstolo dos mártires, os que confessavam Jesus em todas as
situações, renunciando à própria vida. O coração de São Sebastião tinha esse
desejo: tornar-se mártir. E um apóstata denunciou-o para o Império e lá estava
ele, diante do imperador, que estava muito decepcionado com ele, por se
sentir traído. Mas esse santo deixou claro, com muita sabedoria, auxiliado pelo
Espírito Santo, que o melhor que ele fazia para o Império era esse serviço;

denunciando o paganismo e a injustiça.

        O imperador, com o coração fechado, mandou prendê-lo num tronco e
muitas flechadas sobre ele foram lançadas até o ponto de pensarem que
estava morto. Mas uma mulher, esposa de um mártir, o conhecia, aproximou-

se dele e percebeu que ele estava ainda vivo, por graça. Ela cuidou das feridas
dele. Ao recobrar sua saúde depois de um tempo, apresentou-se novamente
para o imperador, pois queria o seu bem e o bem de todo o Império.

Evangelizou, testemunhou, mas, dessa vez, no ano de 288 foi duramente
martirizado. São Sebastião, rogai por nós!"
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Imagem de São Sebastião presente na Sala do Coração de Jesus, no Museu vivo do
Padre Cícero



Por: Francisco Mário

ENTREVISTA COM A

IRMÃ MATILDE TIEMI

MAKIYAMA

No último dia 16 de janeiro, a
Congregação Salesiana das Irmãs da
Caridade de Jesus, em Juazeiro do
Norte, teve a alegria de receber a
nova diretora da Comunidade. Nesta
cidade, as irmãs da Caridade de
Jesus, residem e atuam no Horto do
Padre Cícero, desempenhando
diversas ações pastorais. Em
entrevista, a irmã Matilde Tiemi,
contextualiza a sua chegada.
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Matilde Tiemi, irmã da Caridade de Jesus, próxima a uma imagem do Padre Cícero



Francisco Mário: Irmã, vamos
conversar um pouco sobre a
Congregação. Quais são as motivações
da congregação? Qual é o objetivo da
Congregação? E qual seria essa relação
que se tem com os Salesianos. 

Irmã Matilde: A nossa Congregação é
Salesiana, então a gente tem um
vínculo familiar. O nosso fundador,
Padre Antônio Cavoli foi um Salesiano.

Se tornou salesiano por opção, era um
padre diocesano.  Resumindo a
história, o padre Antônio Cavoli foi
como missionário para o Japão,

compondo a primeira equipe
missionária, juntamente com o seu
superior, Dom Cimatti, hoje
considerado o cofundador da
Congregação. Ali começaram um
trabalho na paróquia e depois surgiu a
necessidade de fundar uma
congregação, porque eles eram
estrangeiros e dentro do contexto de
guerra; um contexto bastante
complicado politicamente no Japão,

nesse período, fundou-se a
congregação, em 1937. Nós chegamos
aqui no Brasil, há quase 50 anos e hoje,

com esse desejo de expandir o nosso
trabalho, descentralizarmos de São
Paulo, onde nós temos a presença
maior da província, estamos em
Juazeiro, para colaborar na missão dos
Salesianos, aqui no Horto e também,

expandirmos mais um pouco, o nosso
serviço de animação vocacional.

Francisco Mário: Irmã, ainda existe
a Congregação no Japão, ou
somente aqui no Brasil? 

Irmã Matilde: Sim, existe e são
quase 500 irmãs do Japão, mas nós
tivemos, nos primeiros anos, um
número muito expressivo de irmãs.
Hoje, na realidade do Japão os
casais têm poucos filhos e os
católicos não chegam a 1%, então
hoje, está mais limitado. Então,

graças a Deus, temos a média de
500 irmãs, no Japão e quase 500
irmãs também, na Coreia e em mais
outros 14 países. No total, estamos
em 16 países.
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"ESTAMOS EM JUAZEIRO, PARA

COLABORAR NA MISSÃO DOS

SALESIANOS, AQUI NO HORTO E

TAMBÉM, EXPANDIRMOS MAIS

UM POUCO, O NOSSO SERVIÇO DE

ANIMAÇÃO VOCACIONAL" IRMÃ
MATILDE.

"ENTÃO, GRAÇAS A DEUS, TEMOS

A MÉDIA DE 500 IRMÃS, NO

JAPÃO E QUASE 500 IRMÃS

TAMBÉM, NA COREIA E EM MAIS

OUTROS 14 PAÍSES. NO TOTAL,

ESTAMOS EM 16 PAÍSES" IRMÃ
MATILDE.



Francisco Mário: Com relação as
questões pessoais, como a senhora
conheceu a Congregação e como se
deu a motivação primária? 

Irmã Matilde: Eu conheci a
Congregação, em uma das Missões das
irmãs, elas não estavam presentes na
minha cidade, mas foram fazer um
trabalho missionário e uma das irmãs
me convidou. Aí a gente começou a
fazer contato. Fui conhecer a casa
delas, em São Paulo, e aí me apaixonei
pela vida Comunitária, de ver aquelas
jovens, várias jovens, reunidas na
alegria própria do Espírito Salesiano.

Aquilo me encantou e confesso que
desde lá nunca me arrependi. Então, é
lógico que no decorrer do tempo, a
gente vai amadurecendo e
compreendendo realmente o que é
uma vocação de consagração. Mas foi
assim, que eu conheci, ainda sem
muita maturidade vocacional. Mas ao
longo do processo de formação, a
gente vai amadurecendo, e
confirmando um pouco mais essa
identidade, esse Carisma, de ser
salesiana. É uma vocação específica
que Deus vai dando para cada um.

"MAS FOI ASSIM, QUE EU CONHECI, AINDA SEM MUITA MATURIDADE

VOCACIONAL. MAS AO LONGO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO, A GENTE

VAI AMADURECENDO, E CONFIRMANDO UM POUCO MAIS ESSA

IDENTIDADE, ESSE CARISMA, DE SER SALESIANA. É UMA VOCAÇÃO

ESPECÍFICA QUE DEUS VAI DANDO PARA CADA UM" (IRMÃ MATILDE).
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Matilde Tiemi, irmã da Caridade de
Jesus, próxima a uma imagem de Nossa
Senhora das Dores, na Casa da
Congregação, em Juazeiro do Norte-CE



Francisco Mário: Observando a

Congregação, algumas das irmãs

que já passaram por aqui têm

características orientais. Existe uma

relação direta das irmãs, aqui do

Brasil com o Japão?  

Irmã Matilde: Sim, bastante!

Porque, como falei, a Congregação

foi fundada no Japão, e as primeiras

irmãs vieram acompanhando os

imigrantes japoneses e vendo que

eles tinham dificuldades para se

integrar na sociedade e também,

para manterem a sua fé, então com

esse desejo de ajuda-los, a sustentar

a fé deles, também aqui no Brasil,

foi que nosso fundador teve essa

preocupação de enviar as irmãs.

Então, meio que por conta disso,

nos primeiros anos, as irmãs

estiveram muito presentes dentro

da comunidade japonesa. Tanto é

que, ainda hoje, existe a Pastoral

nipo-brasileira, e nós somos sempre,

muito atuantes nessa Pastoral.

Então, por conta disso, temos

muitos contatos com a comunidade

nipo-brasileira e daí também, as

vocações vão surgindo. 

A maioria de nós, temos descendência

japonesa, mas hoje com a graça de Deus

temos missionárias também da Coreia.

Inclusive, passou por aqui, uma delas, irmã

Damian e temos a graça de termos uma

Pernambucana, uma mineira, irmã Maria

Sônia que está aqui, duas vocações já de

Juazeiro, Luziane que ingressou no

postulantado dia 2 de fevereiro e a Sara,

que está indo para São Paulo para fazer o

seu segundo ano de aspirantado, estará

indo, dia 18 de fevereiro.

"AS PRIMEIRAS IRMÃS VIERAM

ACOMPANHANDO OS

IMIGRANTES JAPONESES "

(IRMÃ MATILDE).
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Matilde Tiemi, irmã da Caridade de Jesus,

próxima a uma imagem do Padre Cícero



Francisco Mário: Hoje, quais são os

objetivos principais da Congregação?

Ação pastoral direta, ou mais uma

missão contemplativa? Como seria

essa identificação?

Irmã Matilde: Podemos dizer que

somos uma congregação mais

apostólica. Nosso carisma consiste

em, levar o amor misericordioso de

Jesus para todas as pessoas e não

temos uma prioridade de atividades,

mas avaliamos pela necessidade local,

então varia muito. No Brasil, nós

temos trabalhos nas paróquias, obras

sociais e também escolas. 

 

Francisco Mário: Como se deu a

vinda da senhora para Juazeiro? Já

existia um conhecimento prévio da

obra e do lugar? Ou, por fazer parte da

Congregação existe essa relação de

disponibilidade para o envio? 

Irmã Matilde: Todos nós consagrados,
temos os nossos votos de obediência,

mas é sempre uma obediência

dialogada, feita com discernimento

comunitário. 

Eu tive a graça de conhecer, de vir

várias vezes visitar essa comunidade,

por conta do meu trabalho de

formação e de acompanhamento

vocacional. Então, me sinto

privilegiada, honrada de poder

trabalhar aqui e espero poder

contribuir, mas mais do que contribuir,

eu tenho certeza que vou aprender

muito, como já estou aprendendo, e

vou crescer muito também, se Deus

quiser.

Francisco Mário: Qual a função que a

senhora atua hoje, na Congregação?

Irmã Matilde: Na nossa Congregação

nós chamamos de superiora, em um

linguajar mais salesiano, eu sou a

diretora da comunidade, em Juazeiro.

Nós somos uma comunidade de

quatro irmãs, irmã Madalena, irmã

Luiza e irmã Maria Sônia e eu faço o

trabalho de coordenar a comunidade,

no sentido de prover sempre o objetivo

da nossa missão aqui, de estar

ajudando nesse discernimento.

"EU TIVE A GRAÇA DE CONHECER, DE VIR VÁRIAS VEZES VISITAR ESSA

COMUNIDADE, POR CONTA DO MEU TRABALHO DE FORMAÇÃO E DE

ACOMPANHAMENTO VOCACIONAL" (IRMÃ MATILDE).
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Francisco Mário: Quais são os trabalhos desenvolvidos aqui no Horto pela

Congregação? 

Irmã Matilde: Fazemos o trabalho principal, de acolhimento dos romeiros, mas

também, cuidamos da parte litúrgica das celebrações, organização, ajudando a

coordenar essa dinâmica, e também, a parte pastoral, juntamente com os

salesianos, naturalmente. Entre as atividades pastorais está a formação das

lideranças, catequese, acompanhamento de batismos, também dos ministros da

eucaristia, coroinhas, além de novenas as vias sacras, tudo o que acontece em

termos de pastoral, de espiritualidade, aqui no Horto, nós estamos

acompanhando. Já estamos atuando aqui a 8 anos. 

Francisco Mário: Irmã, muito obrigado!

"FAZEMOS O TRABALHO PRINCIPAL, DE ACOLHIMENTO DOS

ROMEIROS, MAS TAMBÉM, CUIDAMOS DA PARTE LITÚRGICA DAS

CELEBRAÇÕES, ORGANIZAÇÃO, AJUDANDO A COORDENAR ESSA

DINÂMICA, E TAMBÉM, A PARTE PASTORAL, JUNTAMENTE COM

OS SALESIANOS, NATURALMENTE" (IRMÃ MATILDE).
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Matilde Tiemi, irmã da Caridade de Jesus, em frente à Casa da Congregação, na Colina

do Horto, em Juazeiro do Norte-CE.



“Bendito e louvado seja a luz
que mais alumeia, valei-me
meu Padrinho Cícero e a Mãe,
de Deus das Candeias” (trecho
de um canto popular).

ROMARIA ONLINE DE

NOSSA SENHORA

DAS CANDEIAS 

Em Juazeiro do Norte, a Romaria de

Nossa Senhora das Candeias, todos

os anos, marca um dos principais

ciclos de devoção. Milhares de

romeiros do Padre Cícero e de Nossa

Senhora, sob o título da Mãe das

Candeias, se dirigem a Juazeiro para

celebrar a fé. Os fiéis que chegam à

cidade, movimentam a dinâmica do

município. Chapéus de palha, velas,

candeeiros, hinos e muita fé fazem

parte dos ritos de devoção

protagonizados pelos romeiros.
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Devotos visitam a Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto, no período da Romaria de

Nossa Senhora das Candeias 

Por: Francisco Mário



       A voz popular afirma que, o próprio Padre Cícero teria estimulado essa

devoção. Assim, seguindo os conselhos do Padrinho, até hoje, a devoção a

Nossa Senhora das Candeias tem sido um marco da fé local.

     Em 2021, o Horto do Padre Cícero, assim como em anos anteriores,

promoveu uma dinâmica programação de atividades para atendimento aos

romeiros. Todavia, devido a Pandemia da Covid-19, a programação foi realizada

com restrições de atividades e de público e adaptada, ao sistema online de

transmissão. 

          Na próxima página, você pode acompanhar o quadro de atividades dessa

romaria.
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Atendimento pastoral, em período de romaria. 



Romaria Online de
Nossa Senhora das
Candeias 
Tema: E você, Cícero, toma conta deles
Lema: A vida eucarística do Padrinho dos pobres  
na terra da Mãe das Dores . 
29/01  Sexta-feira
7h30- Terço Mariano 
08h- Santa Missa 
9h30- Ofício de Nossa
Senhora 
10h- Santa Missa 
11h30- Live (Romaria)
15h- Terço da Misericórdia e 
Adoração ao Santíssimo
16h Santa Missa

30/01- Sábado 
7h30- Terço Mariano 
8h- Santa Missa 
9h30- Ofício de Nossa Senhora
10h- Santa Missa 
11h30- Live (Dev. a Nossa
Senhora)
15h- Terço da Misericórdia e 
Adoração ao Santíssimo
16h- Santa Missa

31/01- Domingo 
7h- Terço Mariano
7h30- Santa Missa 
9h- Santa Missa 
10h30- Santa Missa 
18h30- Ofício de Nossa
Senhora
19h- Santa Missa

01/02 Segunda 
7h30- Terço Mariano 
8h- Santa Missa 
9h30- Ofício de Nossa Senhora 
10h- Santa Missa 
11h30- Live (Cantando com Jota
Farias ) 
15h- Terço da Misericórdia e 
Adoração ao Santíssimo 
16h- Santa Missa

02/01- Terça-feira 
7h30- Terço Mariano 
8h- Santa Missa 
9h30- Ofício de Nossa Senhora 
10h- Santa Missa 
11h30- Live: Cantando com 
Eliane
15h- Terço da Misericórdia e 
Adoração ao Santíssimo
16h- Santa Missa 

@hortopecicerooficial

Observação (02/01): As
velas foram abençoadas
durantes as missas
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SÃO JOÃO BOSCO- 31 DE JANEIRO

Pequena Biografia/ Texto: Canção Nova

"Nasceu perto de Turim, na Itália, em 1815 e muito cedo conheceu o que

significava a palavra sofrimento, pois perdeu o pai tendo apenas 2 anos.

Também, sofreu incompreensões por causa de um irmão muito violento que

teve.

     A Obra Salesiana Horto do Padre Cícero, em comunhão com toda a

Congregação Salesiana e com a Igreja Católica mundial, celebra neste

domingo, 31 de janeiro, o dia dedicado ao nosso amado Dom Bosco, fundador

da Congregação. A Deus, rendemos graças por Dom Bosco, esse testemunho

de santidade que até hoje, continua gerando frutos para o Reino de Deus.
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Imagem de São João Bosco, exposta na Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto

Por: Francisco Mário



      Dom Bosco, criador dos oratórios, e por meio destes, as catequeses e

orientações profissionais foram surgindo, para os jovens. Enfim, Dom Bosco era

um homem voltado para o céu e, por isso, enraizado com o sofrimento humano,

especialmente dos jovens. Grande devoto da Santíssima Virgem Auxiliadora, foi

um homem de trabalho e oração. Exemplo para os jovens, foi pai e mestre. São

João Bosco foi modelo, mas também soube observar tantos outros exemplos.

Fundou a Congregação dos Salesianos dedicada à proteção de São Francisco de

Sales, que foi o santo da mansidão. Dom Bosco, também assim o foi, para

aqueles jovens e para muitos, inclusive aqueles que não o compreendiam.

        Em 31 de janeiro de 1888, tendo se desgastado por amor a Deus e pela

salvação das almas, ele partiu, mas está conosco no seu testemunho e na sua

intercessão. São João Bosco, rogai por nós!”. 

     Dom Bosco foi crescendo diante do

testemunho de sua mãe Margarida, uma

mulher de oração e discernimento. Ele teve

que sair muito cedo de casa, mas aquele seu

desejo de ser padre o acompanhou. Com 26

anos de idade, ele recebeu a graça da

ordenação sacerdotal.

        Desde cedo, ele foi visitado por sonhos

proféticos que só vieram a se realizar ao

longo dos anos. Um homem sensível, de

caridade com os jovens, que se fez tudo

para todos. Dom Bosco foi ao encontro da

necessidade e da realidade daqueles jovens

que não tinham onde viver, necessitavam de

uma nova evangelização, de acolhimento.

Um sacerdote corajoso, mas muito

incompreendido.
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Imagem de São João Bosco,

exposta na Colina do Horto



Cadastre-se como Afilhado (a) 
Afilie-se e contribua mensalmente para a construção da

Igreja do Horto. 

F O R M A S  D E  D O A Ç Ã O

I G R E J A  D O  S E N H O R  B O M  J E S U S  D O  H O R T O

CAMPANHAS 

AJUDE-NOS A TORNAR REALIDADE UM DOS
GRANDES SONHOS DO PADRE CÍCERO

28|  REVISTA VIRTUAL:  HORTO DO PADRE CÍCERO



Como realizar o cadastro: 
- Pessoalmente, dirigindo-se ao escritório dos afilhados,

localizado na capela do Casarão do Padre Cícero; 

- Pelo site: hortodopadrecicero.net.br

- E-mail: afilhadosdopadrecicero@salesianos.org.br

- Por meio dos telefones: (88) 3511-6006; (88) 99918-1356

DOAÇÕES ESPONTÂNEAS 

- Banco: Bradesco

- Agência: 0456-1

- Conta Corrente: 12.506-7

- Titular: Inspetoria Salesiana São Luiz Gonzaga

Depósito em conta bancária:

DOAÇÕES PELA CONTA DE ENERGIA 
Você que mora no estado do Ceará, também pode
contribuir, com qualquer valor, através de sua conta de
energia, mas atenção: 

- Esse atendimento é presencial e realizado, nos escritórios:

Escritório dos afilhados na Capela do Casarão do Padre Cícero

(Colina do Horto) e na Casa Museu Padre Cícero, localizado na

Rua São José, 242- Centro, em Juazeiro do Norte-CE. 

- Para os residentes em Juazeiro, o atendimento pode ser

feito em seu domicílio. 

Entre em contato pelos telefones: (88) 3511-6006; (88) 99918-

1356. 
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Um projeto pensado para homenagear o
"Patr iarca do Nordeste"

Horto do Padre Cícero
Juazeiro do Norte-CE

(88) 3511-6006/ (88) 99918-1356
E-mail :  af i lhadosdopadrecicero@salesianos.org.br

 
hortodopadrecicero.net.br


