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INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar as notícias publicadas no jornal O Nacional, da cidade de 
Passo Fundo – RS, sobre Cícero Romão Batista, mais conhecido como Padre Cícero, ou Padin 
Ciço. O período observado delimita-se entre 1925, ano de função do periódico, e 1934, ano de 
falecimento do padre. O enfoque principal será voltado às notícias que tratem da sua 
importância no desenvolvimento da cidade de Juazeiro do Norte – CE e região. 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Por meio do mapeamento do periódico O Nacional de 1925 – 1934, foram encontradas sete 
noticias referentes à Padre Cícero (1844 - 1934). Através da leitura e fichamento destas fontes, 
observou-se que as notícias presentes no periódico passofundense vinculadas ao denominado 
Padin são redigidas por jornalistas do estado do Rio de Janeiro, evidenciando a veiculação de 
informações produzidas por autores não locais, possivelmente derivadas de outros periódicos 
e/ou agências de notícias. 
As notícias encontradas foram lidas e analisadas, comparando-se às ideias de leituras prévias 
sobre o assunto. Nesta contraposição, buscou-se fazer um cotejo entre essas percepções, 
estabelecendo um paralelo entre as fontes e as referências bibliográficas, ou seja, estabeleceu-
se uma relação analítica entre os materiais.  
Resultante desse trabalho percebeu-se a importância de Padre Cícero para desenvolvimento de 
Juazeiro e região, discurso este corroborado pelos estudos de Silva (2013, p. 183) e pelo 
pretenso milagre que o consagrou ante a população: “pode-se afirmar que a região possui um 
divisor temporal, que se configura em antes e depois dos episódios de transformação da hóstia 
consagrada em sangue durante uma comunhão ministrada pelo Padre Cícero à beata Maria de 
Araújo”.  
Romeiros de toda a região chegavam para ver de perto o “milagreiro” em busca de alento para a 
superação do sofrimento, visto que o sertão nordestino é um espaço geográfico de difícil 
sobrevivência. O jornal também nos traz com destaque, notícias que relatam o cenário de 



 

miséria e as dificuldades de sobrevivência que os habitantes do sertão nordestino passavam: 
“constituiu uma viacrucis de amarguras deante dos quadros de miseria que se nos perpassaram 
pelos olhos. Em cada estação, uma avalanche de flagelados, [...] homens, mulheres e creanças, 
verdadeiros farrapos humanos, abandonavam seus corpos esqualidos ao calor do sol.” (O 
NACIONAL. 29/01/1934). 
Muitos dos fiéis fixavam-se no local, assim, formando aos poucos um núcleo urbano que mais 
tarde tornou-se cidade, “graças a Padre Cícero”. Além disso, baseado no binômio oração e 
trabalho, o líder deu início às obras de orientação espiritual e ao desenvolvimento local, 
construindo obras hídricas e assistenciais, empreendendo ações políticas, divulgando 
ensinamentos sobre a vivência no semiárido e incentivando a criação de pequenas oficinas 
artesanais e comércios. Tais iniciativas foram reforçadas no jornal: “Joazeiro deve muito ao 
sacerdote, que melhorou consideravelmente as suas condições de vida, introduzindo nela 
melhoramentos enormes” (O NACIONAL, 31/07/1934).  
A figura de Padin como líder político e religioso da cidade e região fora consolidada. Mesmo 
depois de seu “milagre” não ter sido aceito pela Igreja Católica, e sua ordem sacerdotal ser 
suspensa, os devotos continuavam a seguir seus passos. Segundo O Nacional: “padre Cícero, 
apesar das antipatias do cardeal, continuava, para todos os efeitos, por delegação exclusiva do 
povo, à frente de sua paróquia. O seu poder era incontrastável”. Essas manifestações de fé 
permanecem até os dias atuais reunindo anualmente cerca de dois milhões de romeiros. 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
 
Com essa análise pode-se notar que a imagem que O Nacional passa a seus leitores em relação à 
Cícero é a de um homem que exerce grande influência em seu meio, tanto no âmbito político, 
quanto religioso. Cabe também destacar, que a devoção dos habitantes de Juazeiro e região 
vinculadas a Padin começam ainda em sua vida, e aumentam significativamente ao longo dos 
anos após sua morte. 
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