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Introdução 

 

Neste trabalho evidenciamos a ação missionária e a opção pelo povo pobre do sertão 

presente na obra de Padre Ibiapina, sacerdote nascido em Sobral, Ceará. Militou na política e 

sua última atuação profissional foi no campo da advocacia. Ingressou na vida sacerdotal aos 

47 anos de idade, evangelizando e empreendendo ações que modificavam a vida das pessoas 

nas cidades e vilas, construindo açudes, cemitérios, capelas e casas de caridade. Padre 

Ibiapina teve uma vida religiosa voltada para causas da população sertaneja carente. As 

províncias por onde peregrinou representam a proporção das missões, medidas pela 

intensidade da ação e o espaço de tempo em que se desenvolveram. Evangelizou, empreendeu 

uma quantidade significativa de obras e criou um método original relacionando as pregações à 

realidade do povo nordestino.  

Antes de ordenar-se circulou pelos sertões e capitais e vivenciou experiências 

ampliando a visão da realidade da população e as divergências entre o sul e o norte. 

Possivelmente, se deu conta das contradições que marcavam o Império de forma política e 

socioeconômica. A obra do sacerdote deve ser compreendida no contexto em que está 

inserida, marcado por revoluções, crises políticas, econômicas e religiosas. Por meio da 

conjuntura histórica compreendemos a formação humana, social e a opção do missionário em 

adentrar os sertões, ligando sua alma a do povo pobre.  

A proposta do artigo é um recorte da Tese que estamos desenvolvendo no 

PPGED/UFRN, que tem como objeto de estudo a Casa de Caridade do Assú/RN, fundada 

pelo sacerdote em 1862. Para investigarmos a biografia de Ibiapina utilizamos os textos de 

Celso Mariz (1980), Eduardo Hoornaert (1981), José Comblin (2011) e Sadoc de Araújo 

(1996). Numa análise da obra do missionário dentro do contexto do século XIX nos 

apropriamos das reflexões de José Oscar Beozo (1985), José Murilo de Carvalho (2012) e 

Pedro Ribeiro Oliveira (1985).  

 

 

Um apóstolo da caridade nos sertões do Nordeste 
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A igreja católica no século XIX estava ligada ao poder civil, funcionando sob o regime 

do Padroado, que desloca o eixo da hierarquia tradicional da Igreja Católica, marcada pela 

tríade papa-bispo-padre. Segundo Hoornaert (1982, p. 12, grifo do autor) “O direito de 

padroado foi cedido pelo papa ao rei português com a incumbência de promover a 

organização da Igreja nas terras descobertas”1. Dessa forma: 

[...] o governo eclesiástico era exercido por meio do aparelho burocrático do 

Estado: a Mesa da Consciência e Ordens, durante o período colonial, e o 

Ministério da Justiça, durante o período imperial. Era o rei, e depois o 

imperador, quem decidia sobre a criação de dioceses e paróquias, a 

instalação de ordens religiosas e fundação de conventos, a nomeação para os 

postos eclesiásticos, e até mesmo a aprovação de documentos eclesiásticos, 

inclusive documentos pontifícios. Ele não tinha um poder propriamente 

religioso, pois era um leigo como outro qualquer, mas sim um poder de 

governo sobre a Igreja existente em seus domínios. Esse poder tornava o 

aparelho eclesiástico um aparelho do Estado, sendo seus agentes submetidos 

à autoridade do rei ou imperador, e, ao menos teoricamente, sustentados pelo 

Tesouro Real. (OLIVEIRA, 1985, ps. 143-144).    

 

Os bispos viviam uma relação de independência do papa com funções voltadas para a 

manutenção da disciplina do clero e a obediência do povo; participavam da vida política, 

militando em campos opostos. Os padres se relacionavam com a população em ocasiões 

específicas, como as festas e solenidades litúrgicas. As expressões religiosas eram vividas na 

capela, nos oratórios domésticos, na devoção aos santos e ritos do catolicismo tradicional 

português. As orações e comportamentos religiosos eram ensinados geralmente no ambiente 

familiar, criando uma religião brasileira mais doméstica e privatizada do que institucional.  

A realidade da Igreja muda no segundo império, com uma aproximação do episcopado 

nacional com Roma. Mais conhecido como Romanização, o objetivo do movimento era a 

vinculação da igreja nacional à Santa Sé e a independência do Estado. A igreja assume um 

perfil fundamentalmente conservador buscando um sentido universal de igreja e atentando 

para a importância da Sé como centro de unidade. As principais características da 

Romanização são a reforma do clero, mais disciplinado, zeloso e piedoso, o aumento das 

congregações religiosas, o desenvolvimento das devoções e vida espiritual, a expansão 

missionária e a renovação litúrgica. (OLIVEIRA, 1985, p. 292). 

 
1 Oliveira (1985, p. 70) afirma que na bula de criação da diocese da Bahia, em 1551, o Papa confirmou os 

“direitos dos reis de Portugal, aplicando-os à colônia, e reconhece o rei de Portugal como principal responsável 

pela expansão do Cristianismo no Brasil, legitimando ao mesmo tempo a apropriação das terras conquistadas aos 

indígenas pela Coroa Portuguesa”. No ano de 1551 o Sumo Pontífice era Júlio III, que governou a Igreja entre 7 

de fevereiro de 1550 e 23 de março de 1555. (DENZINGER, 2013, p. 419). 
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Nesse processo os bispos reincorporam ao catolicismo brasileiro modelos, crenças e 

práticas religiosas fornecidas pela Santa Sé e a Igreja assume o controle efetivo do 

catolicismo no Brasil. Deixa de ser um aparelho religioso segmentado, tornando-se fortemente 

hierarquizado com instituições eclesiásticas verticalmente integradas. Com a Proclamação da 

República, em 1889, o Brasil passa a ser um país laico e o governo provisório decreta a 

separação entre Igreja e Estado colocando fim ao sistema de Padroado que marcou a 

existência do catolicismo no Brasil durante a Colônia e o Império. A opção por ordenar-se e a 

atuação missionária de Ibiapina situa-se temporalmente dentro desse movimento de reformas 

e transformações empreendidas na igreja mundial e nacional. 

Depois da experiência como advogado e se sentindo doente, Ibiapina reuniu suas 

economias e comprou um sítio em Caxangá, no subúrbio do Recife. Na nova morada passou 

por um retiro espiritual de três anos, marcado pelo silêncio e a companhia da irmã Ana. Lia 

obras cristãs como a Bíblia, o breviário e um manual de teologia e recebia frequentemente a 

visita do bispo de Pernambuco, Dom João da Purificação Marques Perdigão. Na capela da 

localidade Ibiapina orava, meditava e participava da missa dominical. A vivência 

contemplativa restabeleceu a saúde física e a paz espiritual de Ibiapina, que vendeu o bucólico 

sítio e retornou ao Recife onde comprou uma residência. Na cidade, conservava o desejo de se 

tornar padre, mas manteve a decisão em segredo. Araújo (1996, p. 265) observa que ele sabia 

“que a vocação sacerdotal desabrocha no coração do homem, mas como resposta a um 

chamado de Deus”. O cônego Lourenço Correia de Sá notou os sinais de vocação sacerdotal e 

incumbiu o jovem Américo Militão de fazer a proposta. A escolha do acadêmico se deu 

porque ele era correspondente financeiro e amigo próximo de Ibiapina e também tinha um 

bom relacionamento com o bispo, podendo intermediar no processo. Em visita ao ex-

advogado, Américo perguntou-lhe sobre a possibilidade da ordenação e obteve como 

resposta: 

Saiba que meu espírito há muito luta com essa ideia e esse é o meu maior 

desejo, mas eu não me achava com coragem de me abrir com ninguém, 

porque então é que diriam que eu estava maluco. Uma vez que me fala nisso, 

faça ver o Sr. Dom João que quero ordenar-me, mas não me sujeito a exame 

nenhum. Se for possível assim, muito bem. Do contrário, nada se fará. 

Entretanto, peço-lhe o maior segredo em tudo isto. (ARAÚJO, 1996, p. 268). 
     

 Apesar de relutar um pouco com a condição de ficar livre dos exames, Dom João 

aceitou a proposta e considerou a ordenação de um homem experiente como Ibiapina uma 

grande conquista para a Igreja. Pesou na decisão as vantagens dos futuros serviços esperados 

de um espírito piedoso, inteligente e maduro como o do ex-advogado. (MARIZ, 1980). 
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O processo de ordenação ocorreu em menos de um mês: A tonsura clerical foi feita em 

11 de junho de 1853; no dia 12 de junho Ibiapina recebeu as ordens menores de hostiário e 

leitor e no dia 18 as de exorcista e acólito; no dia 19 foi conferido o subdiaconato e no dia 26 

o diaconato; no dia 3 de julho recebeu o sacerdócio. Depois da ordenação Padre Ibiapina 

recolheu-se ao Convento da Penha onde fez exercícios espirituais. A primeira missa foi 

realizada na Igreja da Madre de Deus, em 26 de julho de 1853, data da festa litúrgica de 

Nossa Senhora de Santana. Estavam presentes as irmãs Maria José e Ana. (ARAÚJO, 1996). 

Depois de ordenado, residiu temporariamente no Palácio Episcopal da Soledade, 

juntamente com o bispo. Nesse período o Seminário de Olinda passava por reformas e 

reestruturação do estatuto. Com a reabertura do colégio, em fevereiro de 1855, Padre Ibiapina 

assumiu a cadeira de Eloquência Sagrada. Contudo, ocorreram substituições e passou a 

ensinar História Sagrada e Eclesiástica. Para assumir o magistério foi dispensado por Dom 

João da função de vigário geral. 

No dia 8 de dezembro de 1855, durante as celebrações do aniversário de 1 ano da 

proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Maria, Padre Ibiapina decidiu substituir o 

Pereira por Maria passando a assinar como José Antonio de Maria Ibiapina. Araújo (1996, p. 

290) observa que a homenagem a Nossa Senhora aponta para um pedido de proteção em que 

“deseja doravante exercer o sacerdócio pelo resto da vida” e também representa “para ele o 

valor de uma total consagração pessoal à causa de Jesus, o filho de Maria”.  

Um pouco depois da ordenação de Ibiapina começam a chegar notícias do 

alastramento de uma epidemia de cólera-morbo, que havia atingido a Bahia e aproximava-se 

de Pernambuco, atingindo a província no início de 1856. Apesar dos esforços profiláticos, a 

doença progressivamente se disseminou pelas províncias nordestinas dizimando milhares de 

pessoas e provocando desespero em algumas localidades. Diante da situação calamitosa e de 

sofrimento da população Padre Ibiapina decide abandonar o magistério e os afazeres eclesiais 

burocráticos dedicando-se integralmente aos cuidados dos doentes.  

A principal atitude da Igreja foi realizar atos religiosos, como procissões de penitência, 

exposição do santíssimo sacramento e missas para tentar conter o avanço da doença. Em 

Recife a situação começou a melhorar no mês de abril. Contudo, no interior de Pernambuco o 

flagelo da doença continuava, principalmente na fronteira com a Paraíba. Depois de receber 

autorização do Bispo, Padre Ibiapina se dirigiu para a região e iniciou trabalhos no povoado 

de Gravatá do Jaburu2, onde construiu um pequeno hospital para o atendimento dos coléricos. 

 
2 O povoado de Gravatá do Jaburu é hoje a cidade de Gravatá do Ibiapina. Recebeu a substituição como uma 

homenagem aos trabalhos do missionário. 
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Recebeu notícias de que a epidemia havia chegado com força no brejo paraibano e seguiu 

para a região da cidade de Campina Grande. Na povoação de Soledade construiu um 

cemitério3 para enterrar as vítimas do cólera. A proliferação da doença também fez com que o 

missionário adentrasse pela primeira vez no Rio Grande do Norte. No mesmo ano de 1856 

seguiu para o Seridó potiguar prestando socorro aos doentes. Passou por Parelhas e Acari, 

chegando até Currais Novos, onde incentivou a construção de um cemitério.  

Padre Ibiapina peregrinou pelas províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Ceará e Piauí. As movimentações do sacerdote não tinham programação e nem roteiro 

prévios. Mariz (1980, p. 75) destaca que “ele andava para um lado e para outro, estava ao 

norte e ia ao sul, trilhava o mesmo caminho para traz, e retrocedia ao ponto de regresso”. 

Analisando os trabalhos que abordam as missões, identificamos que num mesmo mês ele 

circulou por três províncias nordestinas, numa época em que os meios de locomoção eram 

precários e as condições difíceis. A ação de Ibiapina ia muito além do cuidado com as atitudes 

morais e espirituais. À essa atenção ele associou as obras materiais como igrejas, cemitérios, 

açudes e Casas de Caridade servindo como benefícios para as populações, minimizando 

principalmente as dificuldades do povo mais carente.  

A situação geral do Império era de pobreza, com diversas províncias em decadência, 

contando com grande quantidade de mendigos nas cidades e os interiores enfrentando 

situações muito precárias. Nesse contexto de dificuldades materiais Padre Ibiapina inseriu em 

sua prática missionária e sacramental obras sociais que respondiam às necessidades do povo 

reunindo milhares de trabalhadores, homens e mulheres, em torno das edificações que 

projetava. Comblin (2011, p. 41) destaca que o sacerdote organizou a prática da caridade 

ativa no Nordeste do século XIX ao atentar para as necessidades emergentes da população: 

As necessidades mais urgentes eram: em primeiro lugar os cemitérios, 

porque os corpos dos defuntos estavam expostos e a perspectiva de ser 

devorados pelas feras aterrorizava o povo; em segundo lugar, a falta de água, 

daí a construção de açudes. Padre Ibiapina mandou construir dezenas de 

açudes e cavar dezenas de cacimbas. Em alguns lugares as igrejas 

desmoronavam. Mandou restaurar ou construir dezenas de igrejas e capelas. 

Em outros lugares deixou hospitais, asilos para os velhos, ou abriu 

caminhos. 
 

A caridade ativa de Ibiapina fica mais evidente ao contextualizarmos algumas 

peregrinações. Em 1860 o sacerdote missionou em Barra de Santana/PB e concluiu a 

 
3 Mariz (1980) observa que a construção de um cemitério naquele tempo era uma fundação notável e piedosa. 

Além do sentimento religioso, existia uma preocupação com a salubridade pública que se tornava mais 

preocupante em períodos de epidemias como o cólera-morbo. O autor complementa: “Os missionários 

consideravam cruel profanação estarem os restos dos mortos expostos e pisados, tanto mais não sendo dos ricos, 

que estes naturalmente eram levados a descansar no chão ou na lousa das igrejas”.   
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construção da igreja do Sagrado Coração de Jesus na povoação de Pilão. De lá foi chamado 

para Arara onde pregou “a palavra de Deos com empenho de desapegar os mundanos das 

paixões que os prendião, fazendo-lhes presente o serio da eternidade”. (HOORNAERT, 1981, 

p. 40). Nessa localidade colaborou com a construção da igreja de Nossa Senhora da Piedade, 

celebrou a festa da Imaculada Conceição no mês de dezembro, realizou primeira comunhão 

para crianças e adultos e ofereceu um banquete para os pobres.  De Arara seguiu para Gravatá 

do Jaburú, Pernambuco, onde iniciou o primeiro edifício das Casas de Caridade que 

espalharia posteriormente pelo Nordeste. As instituições para o acolhimento e a formação 

feminina foram criadas pela compaixão do sacerdote para a situação trágica da mulher 

desamparada. As casas tinham por base a ideia do “acolhimento das pequenas órfãs. Ali as 

meninas recebiam uma educação completa e seriam preparadas para ser boas esposas e mães 

de família. Seriam educadas para uma vida ativa”. (COMBLIN, 2011, p. 42). 

 Padre Ibiapina reunia nas missões duas bases importantes: aspectos da produtividade, 

construindo obras materiais como igrejas, açudes, cacimbas, Casas de Caridade, hospitais e 

cemitérios visando melhorar a qualidade de vida da população e congregava as pessoas em 

torno dos aspectos espirituais e morais, tão necessários para a conversão das almas. Assim, 

enfrentava “corajosamente a pobreza, a ignorância, a doença, casando sempre o material e o 

espiritual”. (DESROCHERS; HOORNAERT. p. 11, grifos dos autores).  

O método pedagógico-cristão do missionário, pautado na atenção de aspectos morais e 

espirituais fica evidente quando esteve em Bananeiras, Paraíba, em 1863, e construiu uma 

igreja em substituição a anterior que havia desmoronado. Com a aceitação do povo, iniciaram 

os trabalhos do alicerce. A medida que cavaram, foram encontrados muitos ossos dos 

cadáveres enterrados na matriz anterior. O sacerdote pediu que os ossos fossem guardados, 

mas encontrou objeção por parte das mulheres. Sabendo da situação, Ibiapina aproveitou a 

ocasião para despertar o senso de desprendimento e humildade e combater as vaidades: 

“quero fazer um pedido às moças mais vaidosas e delicadas que houverem aqui, e é para 

serem as primeiras que carreguem os ossos e a terra mais putrefada que houver nos alicerces”. 

(HOORNAERT, 1981, p. 44). Aceitando o convite de Ibiapina, as moças deixaram as 

vaidades de lado e realizaram o trabalho prontamente no dia seguinte retirando os ossos.  

O sacerdote mostrava em sua atuação missionária como a fé cristã poderia ser marcada 

por uma articulação inseparável entre a religião e a vida prática. Nas Crônicas das Casas de 

Caridade aparece uma síntese significativa desses aspectos convergentes nas missões: 

Os resultados das missões em Porteiras [Ceará] são de interesse e se achão 

bem definidos nas suas obras. São resultados materiais a edificação da 
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Capella que estando nas contravergas4 ficou acabada em preto e coberta; o 

grande cemitério de que ali se sentia grande falta, e ficou construído também 

em preto e uma cacimba muito boa e muito grande feita de tijollo e cal para 

guardar as agoas de que sentia-se grandíssima falta. Os Moraes e espirituais 

são: a mudança que na face da sociedade se operou a semente da palavra 

divina que ali ficou plantada e cultivada com cuidado; a converção de muitas 

pessoas que vinherão ao tribunal da penitencia confessar suas culpas e lava-

las com lágrimas de contrição. (HOORNAERT, 1981, p. 55).   
 

 O método de construção das obras efetuado por Padre Ibiapina estava pautado nos 

mutirões. O sacerdote mobilizava as populações por onde passava e empreendia a técnica 

conclamando o maior número de pessoas para colaborar com as construções e edificações 

fazendo com que todos participassem das obras percebendo as transformações que poderiam 

ocorrer por meio da força da fé e da união. E todo o povo era convidado a colaborar, como 

podemos perceber nas missões realizadas no ano de 1868 em Goianinha, Ceará: 

Abrio-se missão no dia 18 e nunca povo algum apresentou tanto 

desenvolvimento, gosto e vontade no trabalho material como o de 

Goianninha. Dividido o serviço por turmas, estabelecerão-se onze decorias 

com seu respectivo Chefe que fazião tijolo, 20 pedreiros com os serventes 

correspondentes trabalhavão no serviço da capella; 30 carpinas apromptavão 

as madeiras, 200 a 300 homens trabalhavam em um açude; outros tantos 

conduzião nos hombros as madeiras tiradas à uma e duas legoas de distância; 

o resto do povo, homens e mulheres e meninos, formigavão no carreto o 

material da lenha para queimar o tijolo e o mais que se ordenava. Dez, doze 

mil almas, reunidas em um lugar tão pequeno por espaço de 12 dias que 

durou a missão, aprezentarão a maior docilidade, a milhor vontade e a mais 

sublime obediência que já se vio em uma maça composta de tantos 

elementos diversos. (HOORNAERT, 1981, p. 53). 

  

Considerando que não existia ajuda exterior, as edificações eram realizadas contando 

somente com os recursos escassos da própria população, despertando energias da alma dos 

sertanejos. Com a mobilização de Ibiapina nas comunidades milhares de pessoas se reuniam 

nos trabalhos durante semanas e concluíam obras de grande porte. Assim, ensinava ao povo a 

importância do trabalho coletivo e despertava a esperança de um mundo melhor por seus 

próprios esforços, mostrando as capacidades e levantando os ânimos. Comblin (2011, p. 41) 

apresenta outras impressões: 

Na mente de Ibiapina, a religião devia não somente preparar para a vida 

eterna os pecadores arrependidos, mas também criar melhores condições de 

vida, lutando contra o que se chama hoje o pecado social ou estrutural. 

Tratava-se de mobilizar as energias latentes no povo para responder às 

necessidades mais urgentes. Por isso, as missões de Padre Ibiapina incluíam 

sempre grandes obras a serviço do povo. Dada a ausência total de sistema 

 
4 Carvalho (2008, p. 65) explica que a contraverga seria “Uma peça usada na parte de baixo do vão das janelas. 

O autor [Das Crônicas das Casas de Caridade] quis dizer que a capela de porteiras encontrava-se levantada até a 

altura das janelas, tendo sido concluída em preto, isto é, na alvenaria sem reboco, e coberta”.  
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social organizado e a carência das autoridades políticas nas províncias do 

Nordeste, Padre Ibiapina achou que ele próprio estava qualificado para tomar 

a iniciativa. Nesse empenho, ele revelou um carisma extraordinário para 

reunir o povo, despertar esperanças e levantar os ânimos. Tinha um poder 

convocatório extraordinário. 

O sacerdote demonstrava interesse em resolver os problemas políticos, que criava 

campos opositores muitas vezes agindo de forma mesquinha e egoísta. Se manifestava contra 

a avareza dos comerciantes e donos de engenho, que evitavam participar das missões e 

negavam colaborações para as obras de caridade. Considerando essas falhas morais, o 

aparelho eclesiástico mostrava-se importante até mesmo na formação social por ter uma 

hegemonia sob muitos domínios da vida coletiva, onde muitas vezes as próprias leis civis não 

chegavam. Para Oliveira (1985, p. 153): 

Num país onde 78% da população acima de 14 anos era analfabeta (dados de 

1870), e onde apenas 2% da população livre estava matriculada em escolas 

primárias, sendo o ensino secundário acessível apenas aos filhos das famílias 

abastadas, era a religião o principal, senão o único, veículo de influência 

cultural e moral capaz de atingir o conjunto da população. Numa situação 

dessas, o Estado não poderia dispensar o concurso do aparelho eclesiástico 

para manter a ordem social, por mais liberal e mesmo anticlerical que fosse.  
 

Muitas das práticas consideradas pecados à época não eram inéditas para Ibiapina. 

Conhecia-as de sua vida civil e profissional quando atuou por vários pontos do Nordeste 

como magistrado e advogado e tentou combatê-las sem obter muitos resultados. Sabia da 

corrupção social e política por ter atuado como deputado na Corte e entendia que faziam parte 

dos abismos da miséria material e moral da população. Tinha conhecimento, por experiência, 

que, em sua época “nenhuma mudança é possível na sociedade brasileira. As estruturas de 

opressão foram consolidadas. Os vícios da sociedade estão profundamente enraizados, e 

nenhuma veleidade poderia corrigi-los”. (COMBLIN, 2011, p. 27).  

Como sacerdote, Ibiapina procurava outras formas de combater os vícios e a miséria 

humana apelando principalmente para a força da religião e a fé da população. Condenava o 

pecado da avareza fazendo com que centenas de proprietários doassem e minimizassem a 

miséria e a ignorância dos mais pobres e fazia das missões momentos propícios para combater 

o ócio dos mais ricos, diminuindo as desigualdades sociais por meio da fé.  

 

Ibiapina e a atuação dos santos missionários 

 

Os missionários foram os propagadores da Igreja no Brasil antes mesmo que se 

instalasse a estrutura canônica. O ministério teve início na colonização com os franciscanos, 
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carmelitas, beneditinos, capuchinhos, oratorianos e principalmente com os jesuítas. 

Apresentam características diferentes das santas missões populares vigentes no século XIX e 

que fizeram parte do perfil de Padre Ibiapina. As missões na Colônia eram chamadas de 

redução5 e estavam voltadas para uma aldeia ou um conjunto de aldeias dirigidos moral e 

espiritualmente por um missionário. Com a expulsão dos jesuítas do território português, em 

1759, e a apropriação dos territórios das reduções por parte dos colonizadores as missões 

obtém outras características que formam o perfil mais popular do século XIX. No contexto da 

reforma da Igreja brasileira do segundo império, Beozzo et. al. (1985, p. 209, grifo do autor) 

acredita que elas tomam um grande incremento “porque eram consideradas instrumento de 

grande importância pastoral. A ação sistemática dos padres da Missão juntamente com os 

capuchinhos tornaram as santas missões um dos momentos fortes da ação pastoral”.  

Comblin (2011, p. 8) destaca que os missionários do século XIX “Eram sacerdotes 

itinerantes que confirmavam a fé do povo e administravam os sacramentos nos lugares em 

que poucas vezes apareciam os vigários, que moravam nas cidades, ou seja, muito longe”. 

Pertenciam tradicionalmente a ordens religiosas europeias que reapareciam constantemente 

mesmo depois da fundação das dioceses e paróquias. Por ser membro do clero diocesano, que 

deveria exercer o sacerdócio em uma paróquia fixa, a atuação de Ibiapina como missionário é 

considerada algo inédito por alguns estudiosos, caso único de um método original de missão 

por evangelizar não “somente pela administração dos sacramentos, mas também pelo 

exercício concreto e prático do amor ao próximo”. (COMBLIN, 2011, ps. 10-11). 

Entre os religiosos que estiveram especificamente nos caminhos sertanejos trilhados 

por Ibiapina destaca-se os freis capuchinhos que anunciavam o evangelho desde finais do 

século XVII: Caetano de Messina, Ângelo Maurício de Niza, Sebastião de Melia e Serafim de 

Catânia. São chamados de santos missionários e obtiveram grande sucesso e aceitação por ter 

uma linha de pregação em sintonia com a alma religiosa popular. Beozzo et. al. (1985, p. 227) 

afirma que a temática desses freis “situava-se dentro de uma religiosidade penitencial, 

moralizante e providencialista, como o era a religiosidade do nosso povo”. 

Os santos missionários exerceram forte atuação itinerante, como os capuchinhos que 

percorreram o Cariri Novo, Ceará, no início do século XIX, denunciando nas pregações 

pecados como o vício da bebida, a prostituição, o concubinato e deixaram algumas fundações. 

Sobre o reflexo de algumas congregações na obra de Ibiapina, Araújo (1996, p. 252) observa 

 
5 Oliveira (1985, p. 37, grifos do autor) explica o termo redução. Segundo o autor “Reduzir os bárbaros à fé é o 

trabalho próprio do missionário. O índio selvagem, aos olhos do colonizador, é reduzido à condição de 

civilizado, deixando de ser índio bravo para ser índio manso”.  
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ser “inegável a influência da espiritualidade franciscana de amor aos pobres [...]”. Hoornaert 

(1981, p. 15) destaca a convivência do sacerdote em tempos de juventude com os oratorianos, 

do “Convento da Madre de Deus no Recife que foi o ponto de partida de importantes 

movimentos missionários no Nordeste durante os séculos 17 e 18”.   

Em suas missões o sacerdote nordestino retomou temas dos antecessores, mas que 

eram tratados geralmente de forma mística, principalmente pelos capuchinhos, falando da 

necessidade da conversão e abordando nas pregações e sermões a perspectiva do fim do 

mundo. Montenegro (1984, p. 28) afirma que o estilo missionário tradicional como o dos 

capuchinhos, que despertavam um fervor místico, tendiam “a esfumar-se com a partida do 

pregador, com o retorno à realidade do dia-a-dia, não alcançava os resultados duradouros que 

iam além da religiosidade solta, pouco ou nada integrativa ou esclarecida”.  

Ibiapina seguiu a tradição oratoriana substituindo o misticismo profético e assombroso 

pelo realismo da caridade prática. Investiu na realização de obras emergências, optando pela 

mobilização de mutirões e obteve extraordinários resultados ao agregar a linha missionária 

tradicional dos capuchinhos à uma identificação maior com a alma e as necessidades do povo. 

Também observamos que foi dos poucos religiosos que voltaram obras exclusivas para as 

necessidades das meninas pobres e órfãs e mulheres do sertão nordestino, dedicando parte de 

sua atuação missionária para a criação das Casas de Caridade como espaços de acolhida, 

proteção social e formação religiosa desse público. Além dele, temos notícia de que Frei 

Caetano de Messina criou um colégio para meninas em Papacaça, Pernambuco, alguns anos 

antes do início da obra de Ibiapina. 

 

Considerações finais 

 

O grande diferencial presente na atuação de Ibiapina em relação à outros religiosos 

está na extensão de sua obra. Enquanto outros missionários concentravam o trabalho em 

localidades próximas, Ibiapina evangelizou num espaço geográfico maior, abarcando o 

interior de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que faziam parte da diocese de 

Olinda, e entrou no Ceará e Piauí, províncias da diocese de Fortaleza. Nesse território tão 

vasto, o sacerdote desenvolveu por quase 30 anos um trabalho incansável com as camadas 

populares valorizando hábitos mais salutares na cultura sertaneja. A pé, a cavalo, e mesmo 

doente, transportado em redes ou liteiras por seus seguidores “pela palavra e principalmente 

pelo exemplo, mostrava a força da utopia cristã na transformação social de seu mundo”. 

(BARROS, 1984, p. 112). Mariz (1980) na introdução da biografia que realizou sobre 
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Ibiapina, afirma que ele “avultando por um tirocínio mais longo e por uma ação mais pura, 

original e brilhante, é, sem dúvida o maior no Nordeste. Antes dele não temos à vista nenhum 

que se lhe pareça”.  

Em 1875 Padre Ibiapina passa por sérios problemas de saúde e é acometido por 

paralisia nas pernas, problema que o deixa preso a uma rústica cadeira de rodas feita de 

madeira. Depois do problema fixa residência na Casa de Caridade de Santa Fé, em Arara/PB. 

Para Araújo (1996, p. 516) a paralisia também é paradoxalmente “o preço que pagou para 

receber o repouso merecido pelas tantas fadigas do andar espalhando a caridade de Cristo por 

todo o interior do Nordeste”. Entretanto, continua exercendo o aprofundamento da mística 

espiritual cristã e mantem uma vida ativa à serviço dos sertanejos que o procuram em busca 

de bens materiais e espirituais. Além de dedicar-se integralmente ao cuidado das suas filhas 

espirituais residentes nas vinte e duas Casas de Caridade que construiu na região Nordeste. 
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