
PROGRAMAÇÃO 
 
 

 

Dias 15,16,17: 

* Tríduo na capela do IPMC das 19:30 ás 20:30 
 

Dia 17  

14:00 

* a exibição do Filme “O Mar de Antônio Peregrino” 

com o Cinema Itinerante de Canudos. Memorial Antônio 

Conselheiro. 
 

Dia 18: 

*Acolhida aos Romeiros e Romeiras 

*Pela manhã às 09:00: Visitas aos lugares históricos de 

Canudos Saindo do IPMC 

18:00 - Celebração Ecumênica – Memorial Antônio 

Conselheiro; 

19:00 – Apresentação do Projeto: Canudos, História e 

Memória – CELC – Memorial Antônio Conselheiro 
 

Exibição do Filme BACURAU - Memorial Antônio 

Conselheiro. 

Classificação 16 anos 

Um filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dorneles 
 

 

Dia 19: 

08:00 – 17:00: Feira da Agricultura Familiar de Canudos 

Bahia - IPMC 

18:30 – Lançamento do Livro: Sertão, Sertões: 

repensando contradições, reconstruindo veredas (Joana 

Barros, Caio Marinho e Paulo Zangali) Mediação e 

Debate: Neto Camorim – Quixeramobim CE 

19:30 - Apresentação do Grupo Teatral do Cinema 

Itinerante do Rasinho 

20:00 – Mesa Redonda: Antônio Fernando de Sá Araújo 

(Professor e pesquisador – Universidade Federal de 

Sergipe); Julia Maria dos Santos – Durú (descendente de 

sobrevivente da guerra contra Canudos) Rubens 

Serqueira – CPT; Bispo Dom André Marie 

Gerard  Local: IPMC  

22:00 – Show Cultural – Bião de Canudos - IPMC 
 

 

Dia 20: 

05:00 - Alvorada; 

06:00 - Celebração Eucarística  

07:00 - Caminhada ao Mirante  

08:00 – Apresentação Teatral durante as paradas 

Despedida e Benção dos Romeiros e Romeiras. 

 
 

 

APOIO CULTURAL 
 
 

 APLB SINDICATO - CANUDOS 

 COLONIA DE PESCADORES Z 45  

 ASCOOB COOPERAR CANUDOS 

 CASA E COMPANHIA 

 PADARIA E LANCH. DELLACROCCI 

 MERCADINHO SÃO RAIMUNDO         

 MERCEARIA GOMES  

 ELETROLAR 

 PIZZARIA E RESTAURANTE DOCE MEL 

 LUCIANO FÁCIL PROMOTORA 

 GILBERTO RELÓGIO E VARIEDADES 

 RÁDIO ATIVIDADE FM 87.9 

 POSTO CONSELHEIRO 

 WILLY MODAS 

 MARIA FESTEIRA 

 SINDSPUCAN  

 MERCADINHO JOVEM 

 CANUDOS PALACE HOTEL 

 ATACADÃO SERTANEJO 

 CANUDOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

 JOÃO FERREIRA 

 CASA DO BOLO 

 ADÃO – VISÃO INFORMÁTICA 

 CHURRASCARIA DO DETO 

 MERCADINHO RIBEIRO 

 POUSADA PÔR DO SOL 

 DUP INFORMÁTICA 

 COMERCIAL ALMEIDA 

 SUPERMECADO ROCHA 

 FARMACIA CENTER 

 GUIA PAULO RÉGIS 

 MUNDO TECH 

 LUCIANO FÁCIL PROMOTORA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
32ª Romaria de Canudos 2019 

 

Que bom! Mais uma Romaria, a 32ª, está chegando de 

mansinho. De novo caminharemos à luz de uma 

experiência comunitária: costurada com os fios da 

resistência dos últimos da sociedade, desenhada com os 

traços da coragem do povo sertanejo, colorida com as 

cores da utopia libertadora dos inconformados da nossa 

história nordestina como os padres Ibiapina e Cícero 

Romão, inspirada na teimosia do homem de Deus, 

Antônio Vicente Mendes Maciel (Antônio Conselheiro), 

o beato popular que nasceu em Quixeramobim no dia 13 

de março de 1830 e morre em Canudos no dia 22 de 

setembro de 1897. 

Estamos motivados por fatos históricos. Eles 

permanecem vivos na memória das gerações que 

continuam bebendo na fonte do Belo Monte. O sangue 

derramado nas quatro expedições entre 1896 e 1897 que 

constituem uma das guerras populares mais sangrentas 

do Brasil, vai demorar em secar, porque continua 

jorrando por feridas que permanecem abertas. Velhas 

chagas como a injustiça social, a exclusão, a 

manipulação política, a desinformação programada, o 

falso progresso que é apenas acumulação de capital, a 

eliminação do adversário estão virando uma epidemia. 

Os novos “conselheiristas” que são multidão espalhada 

pelo nosso Nordeste, pelo Brasil, pela América Latina; 

que transmitem pelos movimentos populares, pelas 

escolas e universidades, pelas igrejas e pela infinidade de 

foros sociais, pelas artes plásticas e pela literatura 

encontram na trama do belo Monte a inspiração que 

ajuda a não deixar cair a Bandeira da resistência e da 

utopia. 

CANUDOS, TERRA FÉRTIL DE ESPERANÇA E 

LIBERDADE é o tema desta 32ª Romaria, porque a 

aventura humana do Conselheiro em Belo Monte é como 

uma “terra fértil”. A esperança e liberdade que ali 

nasceram na última década do século XIX continuam 

dando frutos nestes tempos nada propícios para colheitas 

abundantes. Nós não vamos pular do barco agora que a 

tormenta é mais ameaçante. 

QUE NÃO NOS ROUBEM A MEMÓRIA E A FÉ é 

o lema que está na nossa frente como desafio. Uma 

sociedade sem a memória que dá sentido ás nossas lutas 

e sem a fé que nos fortalece na caminhada, não oferece 

argumentos para a resistência dos fracos e está fadada a 

uma morte prematura. 

MEMÓRIA que não é saudosismo, nem lembrança de 

velhas batalhas. FÉ que não se limita a um voluntarismo 

ingênuo e anestesiante. MEMÓRIA é alavanca para 

remover obstáculos. FÉ é certeza de que o Deus da vida, 

presente nas lutas do povo, não se ausentou da trama 

humana. 

O Sertão Nordestino continua sendo terra fértil onde as 

sementes da esperança e da liberdade estão bem vivas. A 

32ª Romaria, a ser realizada nos dias 18, 19 e 20 de 

outubro de 2019 na cidade baiana de Canudos, nos 

convoca, nos motiva e nos fortalece nestes tempos tão 

desafiantes. Participar nesta Romaria é uma honra para 

todos nós. 

 

Padre Santhiago 

 

 
Uma sociedade deve valorizar a memória de seus 

antepassados, procurando acima de tudo não deixar cair 

no objeto do esquecimento, pois, a memória de uma 

pessoa se constrói a partir das lembranças significativas 

de suas experiências ao longo de sua vida. E por isso que 

as imagens do passado deverão ser sempre reconstruídas, 

pois, elas são os combustíveis para que possamos dar 

continuidade a um discurso verdadeiro sobre os nossos 

antepassados, e como sabemos que a história da Guerra 

de Canudos foi retratada por mais de meio século na ótica 

dos vencedores, ou seja, um discurso totalmente voltada 

para os interesses da elite.  

E graças a oralidade presente na fala dos 

sertanejos e, em especial, daqueles que testemunharam 

de forma ocular a luta dos belomontenses contra os 

soldados republicanos, que foi possível reconstruir partes 

da História de Canudos observadas por outro ângulo, 

tornando mais verdadeira, sem o ranço da classe 

elitizada, onde sempre se primou na defesa de seus 

próprios interesses, e ainda mais rica  como bem sugere 

Paul Thompson quando diz que: “A evidência oral, 

transformando os “objetos” de estudo em “sujeitos”, 

contribui para uma história que não é só mais rica, mais 

viva e mais comovente, mas também verdadeira” (1998). 

Jairo Carvalho do Nascimento nos ensina que; 

“as rememorações dos indivíduos são frutos das 

experiências que direcionam os olhares e organizam os 

quadros mentais a partir de seus valores, ideias e 

crenças presentes no grupo do qual fazem parte.” (2008) 

Portanto, vale salientar o quanto a tradição oral 

dos nossos antepassados é importante para que possamos 

compreender a nossa história, bem como eventos como a 

Romaria de Canudos, pois, contribuem para a 

desconstrução de um discurso preconceituoso sobre os 

milhares de sertanejos que, liderados pelo seu líder 

Antônio Conselheiro, fundaram uma comunidade 

diferente em todos os segmentos sociais, culturais e 

religiosos. Belo monte representa símbolo de resistência, 

pois, o povo do sertão teve voz na luta contra os 

potentados que dominavam toda a Região do Nordeste. 

 

Professor João Ferreira 
 

 

 

 


