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Professor Renato, fale um pouco sobre a relação entre o que tem mudado e o que
tem permanecido em relação ao sagrado e a imagem de Padre Cícero

Essa história dos evangélicos, né? que mais ou menos um boom, aliás, a entrada foi
nesse período, assim eu realmente não vejo uma, como é que e gente pode dizer, que os
evangélicos inibam ou atrapalhem ou faça qualquer coisa em relação ao que se pensa
sobre Padre Cícero, sobre o Juazeiro enquanto lugar sagrado, um problema maior é
intolerância que isso é terrível em qualquer momento, é a intolerância que tem aqui em
Juazeiro, já teve um problema como a igreja quebrar imagem do padre né? aquela coisa
comum, e avançamos muito, o Horto que seria o lugar mais sagrado de Juazeiro tem
várias igrejas evangélicas e há, vamos dizer, pelo menos que gente saiba uma tolerância

por parte dos praticantes em relação Juazeiro ignorância, ignora-los, ou um
distanciamento, nunca sentir nenhuma coisa por parte dos praticantes, dessa vivência do
Padre Cícero em relação aos evangélicos. É a mudança de religião, raiz de mudança de
religião católica, evangélica, pra isso e pra aquilo outro, é uma conjuntura de elementos
dentro do meu pensamento, e a principal delas é a falta de referências, quando a pessoa
não tem uma lembrança ela foge e vai procurar outras coisas, quando ela não tem um
ponto fixo, além da costela econômica que vigora muito, eu tenho uma amiga que
vizinha, dana Raimunda, que é uma católica fervorosa, não faltava renovação e lavava
roupa, inclusive lavava minha roupa, um momento em que a família dela passou a ser
evangélica ela melhorou de vida, ao ponto de é, ela ter a casinha dela, ela mora no Rio
de Janeiro com as filha, tem um filho aqui, agora ela vem me visitar, faz esse tipo de
coisa. Então eu acho que a forma como a igreja católica, estou falando da instituição, ela
se modernizou, substancialmente, a carismática é um simulacro mal feito dos
evangélicos, minha leitura que eu faço, a igreja católica começou a imitar, deixar de
lado um pensamento mais chão como lidava os eclesiásticos de base, pra trabalhar com
a carismática que é um... to nas nuvens, to olhando o mundo, aquele negócio assim... eu
me lembro na minha infância no Juazeiro as semanas santas puxava você fazer
determinadas coisas, pensar determinadas coisas né? As procissões de Juazeiro, tudo
isso, hoje essa coisa desapareceu não tem aquela referência, tudo isso depois que você
perde, é o que eu penso, né? você procura outras coisas e normalmente uma coisa mais
fácil que se apresenta, como Dona Raimunda já disse, “a to tão bem, com tanta paz com
os evangélicos”, “pow” que legal, encontrou a paz que ela não tinha quando era,
professava o catolicismo, né? Então assim, eu realmente estou vendo acontecendo muita
coisa, ... fui padre lá do salesiano e não está mais aqui, mas ele tomava conta lá do horto
e falava a quantidade de pais e avós que vão levar o coração de Jesus, as suas imagens
para entregar pra ele e guardar lá dentro do horto porque os filhos e os netos se tornaram
evangélicos e não permitem isso, muitos estão levando para garantir que fiquem bem, os
filhos não querem que fiquem em casa, mas eles continuam sendo católicos, né? mas o
filhos mandam e obrigam que eles desfaçam de tudo isso e eles levam para as igrejas,
continuam católicos, eu realmente, eu sei, que tem muita pessoa que professa a religião
ligada ao padre Cícero que ta deixando a igreja católica, a gente não pode, mas eu não
vejo uma nova cruzada, tampouco uma santa inquisição. (...) Saiu a poucos dias esse
livro, eu não comecei a ler mas fala sobre romaria (...)

