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INTRODUÇÃO: 
 
A procissão de São Cristóvão é um evento anual que teve inicio em 1961. Foi criada 
para reunir os camioneiros e motoristas da região, pois eles carregam importantes 
mercadorias que movem em muito o mercado de Passo Fundo e região. São Cristóvão 
é um santo da Igreja Católica, por ser o santo da travessia e ter sido considerado 
padroeiro dos caminhoneiros, tem sua data celebrada com uma procissão de carros, 
caminhões e motos passando em frente a paroquia São Cristóvão. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A primeira edição aconteceu dia 05 de novembro de 1961, as edições seguintes 
ocorreram em julho, em honra ao santo padroeiro, ocorrendo próxima ao dia de São 
Cristóvão. A ideia derivou de Dom Claudio Colling, então bispo de Passo Fundo, que 
solicitou a um religioso que organizasse uma nova paróquia no então bairro Exposição 
– atualmente denominado São Cristóvão. A primeira edição da procissão de São 
Cristóvão teve alguns problemas de organização. Os carros e caminhões passaram em 
frente a igreja Metodista atrapalhando os ritos que estavam acontecendo no 
momento com buzinas e gritos, conforme os registros. Nesta procissão, o próprio 
bispo local benzeu os automóveis.  
Apesar do enfoque aos motoristas e agricultores, também apadrinhados pelo santo, o 
evento agrega membros de toda a comunidade, não apenas para caminhoneiros e 
motoristas. Nos eventos a comunidade leva seus pertences para serem bezidos junto 
com os veículos. Em 2016 a procissão teve mais de 6 mil veiculos celebrando a data de 
São Cristóvão. 



 

 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
EA pesquisa da história da procissão de São Cristóvão ainda está em andamento atrás 
de novas fontes e dados estatísticos. A pesquisa faz parte do projeto que dedica-se a 
estudar e divulgar o patrimônio imaterial local, especificamente articulado às crenças 
religiosas. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 

necessário. 


