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Olá, querido (a) devoto (a) do Padre Cícero Romão Batista. 

           É com imensa alegria que apresentamos a segunda edição de
nossa revista virtual. O projeto vem sendo desenvolvido como mais
uma forma de interagir com os romeiros, especialmente, nesse
período de distanciamento social, em decorrência da Pandemia. 

         Na segunda edição da Revista Virtual Horto do Padre Cícero você
pode acompanhar diversas informações sobre a Obra Salesiana Horto
do Padre Cícero e também, acerca da fé romeira. À todos, o nosso
abraço fraterno. 

EDITORIAL
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BENDITA ÉS TU, VIRGEM MÃE

            No mês de fevereiro, os romeiros do Padrinho celebram as
festividades de Nossa Senhora das Candeias. A Virgem Maria,
coroada carinhosamente pelos devotos como Mãe das Candeias,
traz consigo um sinal de luz, um caminho de esperança. 

Por: Francisco Mário
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Membros da equipe que atuou na organização da
Romaria Virtual de Nossa Senhora das Candeias em 2021



           Anualmente, milhares de devotos se dirigem a Juazeiro, como
peregrinos, em honra a Virgem Maria, Mãe Das Dores e Mãe das
Candeias. Nesta cidade, a romaria de Nossa Senhora das Candeias é
uma das principais expressões da fé romeira. Em 2021, devido a
pandemia da covid-19 o movimento católico popular rumo a Juazeiro
foi reconfigurado. 
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Devotos visitam a Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto
no período da Romaria de Nossa Senhora das Candeias 



       A Obra Salesiana Horto do
Padre Cícero, buscando interagir
com os devotos impedidos de
peregrinar a Juazeiro, devido as
necessárias precauções em
combate a pandemia da covid-
19, buscou desenvolver uma
dinâmica programação virtual,
denominada de “romaria virtual”. 
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       Confiantes na misericórdia
infinita de nosso Deus e na
intercessão de nossa querida
Mãe das Candeias, esperamos
que em 2022 possamos viver,
como antes, a experiência da
romaria presencial, livres dos
perigos da pandemia da covid-
19. 

“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).



       O romeiro que visita o
Horto do Padre Cícero,
encontra neste lugar, um
espaço propício para
meditação e comunhão com
Deus. O complexo, além das
estruturas que expressam
fortemente o catolicismo,
carrega consigo, marcas da fé
romeira, aspectos culturais e
uma expressiva dimensão
ecológica.

HORTO DO PADRE
CÍCERO E DEFESA
DA MÃE TERRA

Por: Francisco Mário
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Irmã Maria Sônia e Padre Ataide durante ação ambiental no

Horto do Padre Cícero. 



             A ecologia para o Padrinho era uma característica que não
poderia ser ocultada em sua atuação pastoral e social. O Padre
Cícero Romão Batista foi um importante agente de transformação
socioambiental, especialmente através de seus conselhos e ações
protagonistas. 

           Entre os mais importantes conselhos do Padrinho, estava o
cuidado com o meio ambiente. O Padre Cícero compreendia que, a
qualidade da vida humana depende das relações estabelecidas
com as obras da criação, expressões vivas do amor de Deus. 
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Frondosa árvore, nas proximidades da Igreja do Senhor Bom

Jesus do Horto, popularmente chamada de "pé de tambor". 



          Neste mês de fevereiro, a Obra Salesiana Horto do Padre
Cícero fez memória aos ensinamentos do Padrinho, aos atuais
direcionamentos da Igreja Católica e as demandas do mundo
contemporâneo. Precisamos cuidar da “Mãe Terra”. 

Plantio de mudas de árvores, no complexo do Horto. Seguindo os

conselhos do Padrinho. 
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       Reforçando a cultura ecológica da Instituição, no mês de
fevereiro, a Família Salesiana de Juazeiro do Norte, esteve unida, no
plantio de mudas de árvores. Essa ação integra o projeto de plantio
de 150 árvores em comemoração aos 150 anos de Ordenação
Sacerdotal do Padre Cícero Romão Batista, celebrada em novembro
de 2020. 

Padre Nonato (Diretor das Obras

Salesianas em Juazeiro), durante a

celebração da vida e plantio de

árvores no complexo do Horto. 
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Irmãs da Caridade de Jesus, durante

a celebração da vida e plantio de

árvores no complexo do Horto. 



        O padre Cícero Oliveira, pároco da Paróquia do Sagrado
Coração de Jesus e diretor da Rádio FM Padre Cícero 104,5, em
Juazeiro do Norte, participou do momento e relatou que, a atitude
de plantar árvores na Colina do Horto demarca esse espaço, como
lugar também, de encontro com a natureza. 

Participantes da celebração da vida e plantio de mudas de árvores no complexo

do Horto do Padre Cícero
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         O complexo, compreende quilômetros de áreas reflorestadas,
com árvores de diferentes espécies, e de maneira especial, plantas
características do território caririense. 



          A partir das reflexões do Papa Francisco, divulgadas pelo Vaticano,
buscaremos compreender o tempo litúrgico da Quaresma. O Papa
Francisco em mensagem para a Quaresma de 2021, relatou: 

- “Ao percorrer o caminho quaresmal que nos conduz às celebrações
pascais, recordamos Aquele que «Se rebaixou a Si mesmo, tornando-Se
obediente até à morte e morte de cruz» (Flp 2, 8). Neste tempo de
conversão, renovamos a nossa fé, obtemos a «água viva» da esperança e
recebemos com o coração aberto o amor de Deus que nos transforma
em irmãos e irmãs em Cristo. Na noite de Páscoa, renovaremos as
promessas do nosso Batismo, para renascer como mulheres e homens
novos por obra e graça do Espírito Santo. Entretanto o itinerário da
Quaresma, como aliás todo o caminho cristão, já está inteiramente sob a
luz da Ressurreição que anima os sentimentos, atitudes e opções de
quem deseja seguir a Cristo”.

É TEMPO DE CONVERSÃO
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Papa Francisco em momento de oração. Foto: Vatican News



          O Papa refletiu sobre o
sentido da oração, jejum e
esmola ações que caracterizam
esse tempo litúrgico. “O jejum, a
oração e a esmola – tal como são
apresentados por Jesus na sua
pregação (cf. Mt 6, 1-18) – são as
condições para a nossa
conversão e sua expressão. O
caminho da pobreza e da
privação (o jejum), a atenção e os
gestos de amor pelo homem
ferido (a esmola) e o diálogo filial
com o Pai (a oração) permitem-
nos encarnar uma fé sincera,
uma esperança viva e uma
caridade operosa”.
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Imagem representativa. Devota em

momento de oração no Horto do

Padre Cícero

"Eis o tempo de conversão, 

Eis o dia da salvação. 

Ao Pai voltemos, 

juntos andemos, 

Eis o tempo de conversão" 

 (trecho de música católica).



  As Campanhas da Fraternidade
promovidas pela CNBB,
anualmente marcam um dos
principais movimentos católicos
no Brasil. Em 2021 a Campanha
da Fraternidade tem como tema:
"Fraternidade e diálogo:
compromisso de amor" e como
lema: "Cristo é a nossa paz: do
que era dividido, fez uma
unidade". 

Por: Francisco Mário

CAMPANHA DA

FRATERNIDADE

ECUMÊNICA 2021
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Imagem: Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 (material de divulgação da

CNBB)



       Em matéria publicada pela
CNBB, os representantes
explicam: 

- "Realizada pela CNBB todos os
anos no tempo da Quaresma,
período de 40 dias que antecede
a Páscoa, a Campanha da
Fraternidade de 2021 é
promovida de forma ecumênica,
ou seja, em parceria entre várias
Igrejas Cristãs. A CFE 2021 quer
convidar os cristãos e pessoas de
boa vontade a pensarem,
avaliarem e identificarem
caminhos para a superação das
polarizações e das violências que
marcam o mundo atual. Tudo
isso através do diálogo amoroso
e do testemunho da unidade na
diversidade, inspirados e
inspiradas no amor de Cristo".
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        Ainda segundo o informativo,
a abertura da CFE, aconteceu no
dia 17 de fevereiro, Quarta-feira
de Cinzas. Esse momento foi
promovido pela CNBB em
parceria com o Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs (Conic).
Segundo a matéria: 

- "A Campanha da Fraternidade
tem como gesto concreto a Coleta
Nacional da Solidariedade,
realizada no Domingo de Ramos
nas comunidades de todo o
Brasil. Os recursos são
destinados aos Fundos
Diocesanos e Nacional da
Solidariedade, os quais apoiam
projetos sociais relacionados à
temática da campanha. Em 2019,
o Fundo Nacional de
Solidariedade (FNS) distribuiu a
quantia de R$3.814.139,81,
atendendo a mais de 230
projetos. Em 2020, por causa da
pandemia, não ocorreu
arrecadação".

Fonte: cnbb.org.br 

"Em nome de Cristo, que é a

nossa paz! Em nome de Cristo,

que a vida nos traz: Do que

estava dividido, unidade ele faz!

Do que estava dividido, unidade

ele faz! (cf. Ef 2,14a)" (refrão do

hino da CFE 2021)



TESTEMUNHO DE FÉ!        Em visita ao Horto, o romeiro
e pesquisador, José Carlos,
relatou a sua experiência de
comunhão com a mística que
envolve o Padre Cícero e a cidade
de Juazeiro do Norte. José Carlos
é natural de Surubim-PE. 
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José Carlos (romeiro e pesquisador) em visita ao Horto do Padre Cícero

"Romeiro de verdade vive na

fraternidade"
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         A minha história de romeiro
e de ligação com o Juazeiro e o
Padre Cícero se deu como
herança de família. Os meus
avós me trouxeram pela
primeira vez e me educaram
nessa fé, nessa tradição. Quando
pequeno fui agraciado por
intercessão do Padre Cícero. Eu
tive um problema na pele que só
alcançou a cura, a melhora,
devido a uma promessa feita
pelo meu avô.

   Para mim, as romarias
começaram por volta dos cinco
anos de idade e como todo bom
romeiro, gosto de contar
quantas vezes visitei o Juazeiro, e
já são aproximadamente 39
viagens.

         O Padre Cícero me encantou
por ser essa figura simples,
responsável com ele, com os
outros e com todo o ambiente
envolvido e também, pela
responsabilidade da escolha que
ele fez: servir a Igreja e mesmo
passando por incompreensões foi
fiel até o fim. Ele tinha tudo nas
mãos para fazer um novo
seguimento, mas não. Ele foi fiel e
ensinou a ser fiel, colocou freios,
naqueles que queriam fazer algo
novo. 

     O espaço Juazeiro é uma
grande motivação para mim,
porque eu posso fazer uma
ligação com a leitura bíblica, onde
Moisés chega diante da sarça
ardente e a voz diz: “desamarre
as sandálias, porque este chão é
terra santa”. E o Juazeiro é isso, o
Cariri também é isso, terra santa.
É aqui onde o romeiro, seja ele de
qual classe for, chega e
desamarra as sandálias, sente
realmente que aqui é um lugar
santo. 

Testemunho de José Carlos:

"Eu tive um problema na pele

que só alcançou a cura, a

melhora, devido a uma promessa

feita pelo meu avô".



          Essa é a experiência que eu faço como romeiro, aqui é terra
santa e é terra santa, por conta da ação pastoral do Padre Cícero, que
nos indica isso.

            A partir dos treze anos, olhando a vida do Padrinho, começo a
ter uma relação de pesquisa, não acadêmica, mas para a minha vida,
minha fé, quando adquiri aqui no Horto, um livro que me marcou, de
autoria de Amália Xavier. Então, o espaço do Horto me ajudou a
conhecer o Padre Cícero. 
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José Carlos (romeiro e pesquisador) em visita ao Horto do Padre Cícero



           O Horto, para mim, simboliza esse lugar sagrado de retiro, como
era no tempo do Padre Cícero, onde ele se retirava para meditar. A
cada vez que venho ao Horto eu faço esse retiro. E o Juazeiro? e a
vinda ao Horto? Significa a entrada nesse templo sagrado que o Padre
Cícero construiu juntamente com o povo simples, aquele de quem ele
devia tomar conta”. 
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Horto do Padre Cícero, imagem do pôr do sol



ESTAMOS PRÓXIMOS A VOCÊ,
DEVOTO (A) DO PADRINHO

          A Obra Salesiana Horto do Padre Cícero tem dedicado esforços
para interagir com os romeiros, em diferentes plataformas
comunicacionais. Estamos felizes em termos lançado a “Revista
Virtual Horto do Padre Cícero”, mais um espaço de comunicação da
nossa instituição com você, romeiro (a).
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Por: Francisco Mário

Você sabia? 

Primeira edição da Revista Virtual 

Horto do Padre Cícero

Segunda edição da Revista Virtual 

Horto do Padre Cícero
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          Também, neste mês de
fevereiro, mais precisamente no
dia 14, tivemos a alegria de
divulgar a primeira edição do
programa “O Horto do meu
Padim”, um programa de rádio
promovido pelo Horto do Padre
Cícero, em parceria com a Rádio
FM Padre Cícero 104,5 de
Juazeiro do Norte. 

              O programa “O Horto do
meu Padim” é composto por
uma diversificada programação
que contempla assuntos
referentes ao Horto, aos
romeiros do Padre Cícero,
também músicas, estudos sobre
a vida e atuação pastoral do
Padre Cícero, além de interagir
com informações católicas do
Brasil e do mundo. 

Estátua do Padre Cícero, em Juazeiro



HORTO DO PADRE CÍCERO E
COMPROMISSO SOCIAL

           A história do complexo do Horto do Padre Cícero é marcada
pela interação social com a comunidade a qual está inserida. São
anos que representam a busca por amenizar o alto índice de
vulnerabilidade social, que caracteriza essa parcela do território
Juazeirense.
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Por: Francisco Mário

Cestas básicas para doação. Obras sociais do Horto
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          Entre as lutas históricas da Instituição, algumas ações podem
ser destacadas: geração de emprego e renda para membros da
comunidade, busca pela inclusão social de crianças, jovens, adultos e
idosos, além de atividades de reflorestamento e doações diretas de
alimentos, roupas e livros. 

         Atualmente, a Obra Salesiana Horto do Padre Cícero, também
tem ofertado atendimentos na área da saúde, possibilitado pela
generosidade de parcerias. Os atendimentos contemplam as
especialidades de clínico geral, fisioterapia e aconselhamentos
psicológicos. 

Atendimento social na área de saúde



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

AJUDE-NOS A TORNAR REALIDADE
UM DOS GRANDES SONHOS DO

PADRE CÍCERO
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Campanhas 



- 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

- Banco: Bradesco

- Agência: 0456-1

- Conta Corrente: 12.506-7

- Titular: Inspetoria Salesiana São Luiz Gonzaga

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

Igreja do Horto. 

Como realizar o cadastro: 

DOAÇÕES ESPONTÂNEAS 

Depósito em conta bancária:
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F O R M A S  D E  D O A Ç Ã O

P I X : 0 8 4 6 6 3 5 6 0 0 1 3 6 0



- 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. 

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

DOAÇÕES PELA CONTA DE ENERGIA 
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Você pode contribuir com as
nossas obras sociais doando
alimentos, livros, roupas. Juntos
somos mais fortes! 



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


