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ROMARIA DOS
20 A 30 DE NOVEMBRO

LEMA: 
A VIDA EUCARÍSTICA

DO PADRINHO DOS
POBRES NA TERRA DA

MÃE DAS DORES.

CARTA - CONVITE PARA O ENCERRAMENTO DAS CELEBRAÇÕES DO JUBILEU DO 150º 
ANIVERSÁRIO SACERDOTAL DO PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA

Caríssimos irmãos e irmãs, romeiros e romeiras da Mãe das Dores e do Pe. Cícero Romão 
Batista. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.

Estamos finalizando as celebrações do Jubileu do 150º aniversário sacerdotal do Padre 
Cícero Romão Batista (1870 - 30 de novembro de 2020), ocasião em que faremos memória 
daquele ditoso dia em que ele, despojado de si, conformou sua vida com o mistério da Cruz 
do Senhor.  

Diante das circunstâncias que nos impõe a pandemia do novo coronavírus, a 
programação de encerramento acontecerá de 20 a 30 de novembro, de forma virtual, para 
evitar aglomerações e reafirmar o nosso compromisso cristão de preservar a vida. 
Lembramos que as Igrejas estarão abertas para visitação e as celebrações acontecerão com 
a presença de cinquenta por cento da capacidade de cada templo. Além de missas e 
momentos orantes e celebrativos, serão oferecidas conferências proferidas por renomados 
convidados, programas especiais, lives de entrevistas, festivais culturais e lançamento de 
livros, todos referentes à vida e à missão do Padre Cícero.

Assim, convidamos todo o povo de Deus, a tomar parte neste importante evento, durante 
o qual renderemos graças a Deus pela vida sacerdotal e serviço eclesial do Padre Cícero, que 
permanece vivo na memória, na devoção e no carinho do povo que o tem como “padrinho” e 
intercessor junto à Mãe das Dores. 

A programação jubilar está disponível nos seguintes endereços: 
www.diocesedecrato.org e www.maedasdoresjuazeiro.com, além das redes sociais da 
Diocese de Crato e da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, endereços pelos quais os 
fiéis poderão acompanhar a programação. Especialmente no dia 30, data que marca a 
ordenação sacerdotal do Padre Cícero, pedimos aos párocos e administradores paroquiais que 
façam repicar os sinos das igrejas matrizes e capelas, para que o povo sinta a alegria dessa 
data tão singular. 

Com estes sentimentos, confiamos a Nossa Senhora, Mãe das Dores, o êxito das 
celebrações do sesquicentenário de ordenação do Padre Cícero, para que, inspirados pelas 
suas virtudes e testemunho, saibamos dedicar nossa vida a serviço dos mais pobres.  

Fraternalmente,

Dom Gilberto Pastana de Oliveira
Bispo da Diocese de Crato – CE

Padre Cícero José da Silva
Pároco e reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores


