
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

A FIGURA DO CONSELHEIRO NA CULTURA NORDESTINA 

 

 

João Everton da Cruz1 – PUC Minas - jooevertoncruz@yahoo.com.br 

Pedro de Assis Ribeiro de Oliveira2 – PUC Minas 

 

 

 

RESUMO 

Este estudo faz uma análise da função de Frei Damião como conselheiro dentro da cultura 
nordestina. Frei Damião veio para o Brasil em 1931, por ser um missionário da Ordem dos 
Capuchinhos e depois de missionar pelos estados do Nordeste, foi interpretado pelo sertanejo como 
uma figura tradicional do conselheiro. Quando perguntamos às pessoas “o que você se lembra do 
que aprendeu com Frei Damião?”, a resposta é que aprenderam com os seus conselhos sobre o bem, 
a fidelidade, os perigos do inferno e outros. A panorama religioso do sertão nordestino era receptivo 
a um conselheiro que ocupasse o lugar deixado por Padre Cícero. Por isso o Frei tornou-se 
conselheiro dando aos sertanejos uma resposta sobrenatural aos seus problemas e aflições. Daí que 
no catolicismo popular o conselheiro ensina as mesmas coisas que o pai ensina ao filho, os 
ensinamentos são os que passam de geração a geração.   
Palavras-chave: Frei Damião. Conselheiro. Nordeste brasileiro.  

 
 

RESUMEN 

Este estudio hace un análisis de la función de Fra Damião como asesor en cultura Noreste. Fra 
Damião llegó a Brasil en 1931, una misionera de la Orden capuchina y después missionar por el 
noreste, fue interpretado por bushwhacker como una figura tradicional de asesor. Cuando le pida 
personas "lo que usted recuerde que ha aprendido con Fra Damião?", la respuesta es que ellos han 
aprendido con su asesoramiento sobre la buena, la fidelidad, los peligros del infierno y otros. 
Palabras-llave: Frei Damião. Consejero. Nordeste brasileño. 
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Este estudo é uma parte da dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Religião, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre em Ciências da Religião, sob a orientação segura do Prof.: Pedro 

de Assis Ribeiro de Oliveira. A pesquisa faz uma análise da função de Frei Damião como 

conselheiro dentro da cultura nordestina. Para isso, apoia-se em obras que abordam a temática e 

uma análise dos versos da literatura de cordel. Constatamos que os conselhos de Frei Damião estão 

presentes na memória dos devotos e romeiros, incorporados à cultura local.         

Frei Damião veio para o Brasil em 1931, por ser um missionário da Ordem dos 

Capuchinhos. Depois de missionar pelos estados do Nordeste, foi interpretado pelo povo como uma 

figura tradicional do conselheiro, o que se pode constatar por meio dos relatos das pessoas. Quando 

perguntamos às pessoas “o que você se lembra do que aprendeu com Frei Damião?”, a resposta é 

que aprenderam com seus conselhos sobre o bem, a fidelidade, os perigos do inferno e outros.   

O panorama religioso do sertão nordestino era receptivo a um conselheiro que ocupasse o 

lugar deixado por Padre Cícero. Por isso o Frei tornou-se conselheiro dando aos sertanejos uma 

resposta sobrenatural aos seus problemas e aflições. Para Moura (1978), são exemplos de conselhos 

do frade dos quais os devotos se recordam: o matrimônio só poderá ser desfeito por morte ou do 

esposo ou da esposa. Quem deixa o casamento religioso para se casar com outro no civil está no 

inferno de cabeça para baixo. Deve obedecer à Igreja Católica e seguir com exatidão a sua lei, a sua 

doutrina.   

No catolicismo popular o conselheiro ensina as mesmas coisas que o pai ensina ao filho, os 

ensinamentos são os que passam de geração a geração. E Frei Damião segue essa mesma linha 

pedagógica de Padre Cícero. Muitos dos conselhos atribuídos a Frei Damião, a cultura popular 

nordestina já atribuía ao Padre Cícero, modificando a geografia e o tempo, como, “quem matou, não 

mate mais; quem roubou, não roube mais. As pessoas que furtam vão para as profundezas do 

inferno.”  

Frei Damião começou suas atividades no meio do povo três anos antes da morte do Padre 

Cícero, e muitas pessoas pensam, ainda hoje, que ele é o continuador do padrinho do Juazeiro do 

Norte. Um ponto comum dos dois é a sensibilidade para com os pobres, além do uso de uma 

linguagem simples. Combatendo os vícios, os jogos, resolvendo contenda de terras dos fazendeiros 

e outros problemas da comunidade, a função dos dois conselheiros converge.  

No contexto de pobreza do Nordeste e do desalento dos seguidores e devotos, o Padre 

Cícero aconselha aos seus conterrâneos a reclamar e reivindicar, fazendo valer seus direitos para 

fortalecer sua terra e sua identidade como povo. Nesse ponto diverge Frei Damião que ignorava os 

movimentos sociais do Nordeste. Uma particularidade da missão de Padre Cícero é que ele não 

viajava, os devotos é que iam até ele. Já Frei Damião era peregrino, andante, viajava para realizar 
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suas missões pelos estados nordestinos.   

Frei Damião é um conselheiro forte do catolicismo popular que corporiza a herança cultural 

do povo sertanejo. Sua fama de excelente conselheiro e de “santo homem” se espalhou por todo o 

território do Nordeste. Daí que diziam, os devotos e peregrinos, que valia à pena caminhar a pé, ir a 

cavalo por alguns dias e noites para receber de Frei Damião os seus conselhos. Começavam a 

admirá-lo cada vez mais como um santo protetor e guia temporal e espiritual.  

Frei Damião foi elevado à condição de santo pelos seus devotos, ainda em vida, por sua 

personalidade serena, fala mansa, disciplina e pelas mortificações que fazia, como jejum e 

abstinência. Abdalaziz de Moura diz que “O que ele representa, realiza e aconselha, se deve à sua 

santidade. Se não fosse santo, um homem de Deus, não seria o que é, nem teria o significado que 

tem. Ele é diferente dos outros, porque é bem mais calmo que os outros, parece um santo e é só nele 

que eu acredito” (MOURA, 1978, p.53-54).  

Os conselhos dados pelo Frei não tinham nada de anormal e de diferente dos antigos 

conselheiros, pois os seus conselhos eram guiados pelo mesmo senso comum que todo confessor de 

penitente carrega. Frei Damião por meio dos seus aconselhamentos plantava a semente do perdão e 

da misericórdia, daí que “nascia um novo espaço social no meio da provação calamitosa do povo 

esmagado pela seca e pelo latifúndio.” (NUVENS, 1994, p.30). Segundo a crença, Deus se 

manifestava ao povo nos conselhos de um missionário que compreendia as almas sertanejas.  

Frei Damião como conselheiro torna-se o legítimo defensor do patrimônio cultural do povo 

sertanejo, pois ele veio para se unir ao povo e valorizar seus costumes e assisti-lo em suas 

necessidades. No caso dos sertanejos nordestinos, existe um patrimônio cultural que foi ensinado 

pelos antigos e passado de pai para filho, por meio da oralidade. As pessoas gostavam de tomar 

conselhos com Frei Damião, pois este pensava da mesma forma que pensa o povo. Ele convivia 

com o povo e o aceitava; ouvia confissões para depois introduzir seus ensinamentos.      

O capuchinho aconselhava nos momentos mais difíceis de ansiedade do povo na indecisão 

acerca de qual caminho tomar. Os conselhos podiam variar, fosse um problema familiar, um 

casamento, uma viagem a fazer, um negócio a estabelecer, um pequeno pedaço de terra a comprar 

ou a vender. É assim que o sertanejo do Nordeste brasileiro ao longo dos anos apropriou-se dessa 

figura do conselheiro via substrato religioso, sobretudo nas classes populares por meio da presença 

marcante dos antigos missionários, leigos e beatos, sendo o Padre Ibiapina essa figura matricial de 

uma sucessão de conselheiros do povo.  

Frei Damião não é lembrado na cultura nordestina como pregador missionário, mas como 

conselheiro e confessor. O povo não recorda os temas das pregações do Frei, mas sim os conselhos. 

Frei Damião soube alimentar muito bem o cotidiano e organizar a vida do povo sertanejo no seu 

agir. A dimensão da figura de Frei Damião como conselheiro na vida dos nordestinos se sustenta 
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pela fé, reanimando-os e clareando-os na sua realidade que na maioria das vezes é sofrida e 

altamente excludente. Os conselhos de Frei Damião não tinham nada de diferente dos antigos 

conselheiros, mas pelo fato de serem pronunciados pela boca de um santo tinham uma enorme 

relevância, uma poderosa convicção que se estendia por anos seguidos e não raras vezes pela vida 

inteira dos seus seguidores. O frade aconselhava a não dançar, evitar a ociosidade, as más leituras e 

companhias, sobretudo as do sexo oposto; há alguns temas de conselhos que são mais recorrentes: o 

paraíso, o inferno, a morte e o Juízo Final.     

Depois de vinte anos de sua chegada ao Nordeste brasileiro, já na década de 50, Frei Damião 

é reconhecido pelos sertanejos como um conselheiro respeitado e consagrado, passando a orientar o 

povo em problemas da vida, como o adultério, o namoro, o demônio, a pílula, o beijo, o 

concubinato, entre outros conselhos.  

A tese de que Frei Damião foi um excelente conselheiro aparece no exato momento em que 

recordamos que somos filhos de uma cultura africana e indígena.  

 

O costume de tomar conselhos vem dos índios que consultavam o Pagé (sic)3em 
qualquer oportunidade, quer se tratasse de saúde, de segurança social ou de cunho 
religioso. O Pagé não era só um macumbeiro, um curandeiro, um mágico. 
Representava ele também o repositório institucional da sabedoria de vida no 
âmbito da tradição dos índios. Ele, o Pagé, era sobretudo o conselheiro aquele que 
tinha o tirocínio e o conhecimento, no sentido da vasta sabedoria de vida. E nossas 
raízes indígenas colocam na figura do Padre Cícero a auréola do grande 
conselheiro tanto a nível individual como a nível social (NUVENS, 1994, p.28).  

 
Os líderes das comunidades primitivas, africanas e indígenas representam a cosmovisão das 

culturas ameaçadas por uma evangelização imposta e relegadas pela sociedade de consumo. A 

busca das raízes religiosas por essas comunidades significa o desejo de encontrar segurança 

professando suas crenças originais e resguardando sua capacidade de compreensão do mundo. 

Nasce daí o valor do conselho que é fundamental na vida das pessoas. Não foi sem razão que 

Eduardo Hoornaert disse que pela confissão se enraiza a imagem performática do padre no esquema 

mental dos seguidores do catolicismo popular sertanejo, pois o relacionamento paternal que a 

confissão requer só é benquisto quando o padre é bom conselheiro, como é o caso de Pe. Cícero e 

Frei Damião (HOORNAERT, 1969).  

Há uma semelhança inconteste entre os antigos conselheiros do sertão nordestino e Frei 

Damião. Os conselhos de ambos foram dados às populações pobres, oprimidas e dispersas em 

termos de fé e território; preocupam-se em conferir-lhes um sentido de identidade.  

Uma constante nos conselhos de Frei Damião era a dependência aos sacramentos da Igreja 

Católica Romana como a única saída para a salvação. Dessa forma, ir à igreja, confessar-se, estaria 

                                                 
3  A ortografia do nome “pagé” é do autor que se segue na citação.   
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em contraste com aquilo que era tão caro às festividades do catolicismo popular, em que há muita 

dança, muita comida, muita bebida. Os nordestinos notam no missionário não apenas o religioso 

atormentado com a salvação de suas almas, mas um conselheiro, tal qual seu antecessor direto, 

Padre Cícero Romão Batista.  

 

A cultura popular nordestina corresponde a uma cultura de tradição oral. Em hipótese 

alguma devemos conceber a figura do conselheiro dissociado da cultura popular nordestina que é 

onde se constata maior existência de beatos e conselheiros e conselheiras. No catolicismo popular 

sertanejo existe inclusive uma hierarquia, o beato está abaixo do conselheiro, ou seja, estão em 

planos diferentes. O beato tinha como função angariar esmolas para edificação de igrejas, capelas, 

cemitérios, e conduzia os cantos, puxava terços, dirigia as rezas. O beato podia ter uma progressão, 

quando ele “adquiria condições para, além disso, proferir prédicas, ou conselhos, passava a 

conselheiro.” (GALVÃO, 2001, p.33).  

José Calasans define os papéis desses religiosos leigos quando diz que 

  

Admitimos, na igreja popular sertaneja, uma hierarquia, com beatos e conselheiros. 
Tivemos, como já foi dito, nossa atenção despertada para o assunto numa conversa 
com Honório Vilanova, em terras do Assaré. Disse-nos que conhecera, por volta de 
1873, no Ceará, o beato Antônio, que iria encontrar, depois, na Bahia, como 
conselheiro. Explicou-nos que conselheiro era mais do que beato. Ao beato cabia a 
missão de tirar rezas, cantar ladainhas, pedir esmolas para obras da igreja. O 
conselheiro ia além, porque, melhor preparado sobre os temas religiosos, pregava, 
dava conselhos. Um conselheiro pode ter, debaixo de suas ordens, um ou vários 
beatos. Foi o caso de Antônio Conselheiro, ao qual estavam subordinados alguns 
beatos, como o beato Paulo, José Beatinho, Antônio Beatinho, além de outros que 
não nos foi possível identificar (SILVA, 1986, p.13).  
 

Walnice Nogueira Galvão diz que   

 

Antônio Conselheiro é apenas um entre os vários conselheiros de que há notícias 
na época: havia um por nome Francisco, em Itiúba, na Bahia, outro por nome 
Guedes, em Pernambuco, e outros mais. Assim eram designados no sertão os leigos 
andarilhos pregadores de sermões, chamados “conselhos” por não provirem de 
padres ordenados (GALVÃO, 2001, p.32).   
 

Nas cidades do interior do Nordeste brasileiro, apesar dos avanços que a modernidade 

trouxe, ainda deparamos com a presença de pequenos conselheiros e conselheiras que auxiliam as 

pessoas da comunidade, aconselhando-as em suas angústias e suavizando a vida das pessoas que 

sofrem, bem como ensinando a perdoar e promovendo a reconciliação entre famílias. Durante a 

pesquisa de campo, deparamo-nos com várias pessoas que exercem a função de conselheiros na sua 

localidade. Estes são reconhecidos por algumas qualidades que os caracterizam, a saber: virtudes 

pessoais, força da palavra, capacidade de ouvir, intimidade com os santos.  
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Os conselheiros no catolicismo popular sertanejo continuam atuantes. Conhecemos alguns e 

podemos nomeá-los, como o José Cesário da Silva Irmão, de alcunha Frei Damião do sertão de 

Itabira (PE), Dona Antônia Duda Vieira, romeira de Juazeiro do Norte (CE), Maria Garcia Vieira, 

moradora de Nossa Senhora das Dores (SE) e a parteira Josefa da Guia, da cidade de Poço Redondo 

(SE).      

A memória cultural dos sertanejos possui em sua história grandes conselheiros, como Padre 

Ibiapina, Beato Antônio Conselheiro, Padre Cícero e, posteriormente, Frei Damião. A sua 

mensagem de salvação é conduzida ao povo, e é ao povo que o conselheiro é correspondente, com o 

desígnio de relembrar aos seres humanos as exigências do Reino de Deus e guiá-los a seguir pelo 

caminho correto que pode levá-los à salvação.  

Verificamos que a figura do conselheiro na cultura nordestina está entranhada da memória 

dos líderes nativos dos quilombos e das tribos indígenas. Destaca-se a figura do pajé como 

responsável pela tribo nos seus ensinamentos e curandeiro; ele é condutor do seu povo, na função 

de conselheiro em assuntos religiosos. Dentro de uma estrutura social simples, o pajé é a referência 

para os membros do seu grupo. Ele sintetiza os valores morais e religiosos e os índios acreditam 

que ele tem uma ligação direta com os deuses para passar os conselhos ao seu povo, conforme 

constatação de Gilberto Freyre: 

  

Quanto aos pajés, é provável que fossem daquele tipo de homens efeminados ou 
invertidos que a maior parte dos indígenas da América antes respeitavam e temiam 
do que desprezavam ou abominavam. Uns, efeminados pela idade avançada, que 
tende a masculinizar certas mulheres e a efeminar certos homens; outros, talvez, 
por perversão congênita ou adquirida. A verdade é que para as mãos de indivíduos 
bissexuais ou bissexualizados pela idade resvalavam em geral os poderes e funções 
de místicos, de curandeiros, pajés, conselheiros, entre várias tribos americanas 
(FREYRE, 1933, p.150, grifo nosso).  

 
Interessa-nos, nessa citação, não a sexualidade do pajé, mas as funções relevantes que são 

desempenhadas na sua comunidade como místico, curandeiro e conselheiro. No caso do Nordeste, 

especificamente, observamos uma cultura multissecular formada por diferentes etnias e 

sincretismos. O sincretismo religioso é parte essencial da cultura brasileira, como encontramos:  

 

Sincretismo que se torna ele mesmo emblema da natureza ou essência da 
identidade brasileira, e que mesmo quando não se apresenta como a categoria de 
compreensão do Brasil, é certamente o elemento empírico sempre lembrado – e 
ressaltado como mecanismo multicultural criador da socialidade brasileira e de seu 
ethos (CAMPOS, 2009, p.139, grifo do autor). 

 
O modo de tomar conselhos vem dos índios que consultavam o pajé em qualquer 

oportunidade. O pajé não era só uma espécie de curandeiro, um mágico. Simbolizava o repositório 

institucional da sabedoria de vida no âmbito da tradição dos índios. O Pajé era o conselheiro que 
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detinha o conhecimento da vasta sabedoria de vida. Como lembra Plácido Cidade Nuvens (1994, 

p.28): “E nossas raízes indígenas colocam na figura do Padre Cícero a auréola do grande 

conselheiro tanto a nível individual como a nível social.”   

 

1.1 A ética conselheirista 

 

Para exemplificação tomamos a ética do Beato Antônio Conselheiro4 que está estreitamente 

ligada à ortodoxia católica e possui dupla dimensão: a do pecado contra Deus e a do pecado contra 

o próximo. Agir contra o outro é pecado porque é uma infração à ordem divina, que leva o homem à 

condenação eterna. Para se afastar do mal não é preciso ser solidário com os outros, mas temer a 

danação eterna. O temor a Deus é que move a ética de Antônio Conselheiro que afirma, mesmo em 

casos de extrema  pobreza: o homem não pode se esquecer das ordenações divinas. Acreditando na 

tendência natural do homem para o pecado, o beato aconselha que se deve estar sempre alerta para 

vencer a carne.  

Os sermões trazem duas concepções de pecado: a transgressão da lei divina e a sujeição à 

carne. A salvação está na sujeição à doutrina católica, na oração e na penitência. O conjunto da 

doutrina do Conselheiro é interpretado como lei, e sua violação é punida por Deus. A ética se rege 

pela obediência aos mandamentos de Deus e imitação de seus exemplos. A cosmovisão do beato 

está de acordo com a doutrina católica e esse é o único caminho para a salvação.  

As normas de conduta pregadas pelo Conselheiro baseiam-se em três pontos. O primeiro diz 

respeito à autoridade constituída por Deus; o segundo, ao direito de propriedade; o terceiro, à 

manutenção da família tal como está constituída. O Conselheiro exigia que as normas pregadas 

fossem rigorosamente observadas pelos seus seguidores, que deveriam ter um comportamento ético. 

Por exemplo, não era permitido o uso de bebidas, prendiam-se os ladrões e faziam-se casamentos 

das pessoas amasiadas. O furto não era tolerado em hipótese alguma; o aconselhamento é que as 

pessoas peçam quando estiverem em necessidades, e que os ricos sejam generosos, pois dar esmolas 

agrada a Deus. Como se vê, o Conselheiro não pretendia fazer mudanças nos costumes; sua ética é 

passiva e prega a conformidade. Ele era profundamente conservador.  

As prédicas se fundamentavam no catolicismo tradicional. Os sermões eram extraídos de 

livros católicos, como Missão abreviada5 e Horas marianas6, muito utilizados no século XIX. 

Conclui-se que a ideologia das prédicas não surgiu do desejo do Conselheiro de melhorar o mundo 

                                                 
4  Neste subtítulo baseamo-nos em FIORIM, José Luiz. O discurso de Antônio Conselheiro. Revista Religião e 

Sociedade. São Paulo, nº 5, p.113-120, jun. 1980. 
5  É uma síntese teológica da Doutrina da Igreja nos mais diversos campos do agir humano, como o jogo, a 
embriaguez, o purgatório, o amor de Deus, a oração etc.  
6  É um livro dedicado ao culto a Maria, mãe de Jesus.  
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dos homens, mas da ideologia da Igreja Católica.  

Frei Damião foi considerado como conselheiro dentro do contexto de uma ética 

conselheirista tradicionalmente disseminada pelos antigos, padres e beatos, presentes na cultura 

nordestina. Como vimos, até os dias atuais, os sertanejos gostam de tomar conselhos, 

principalmente, daqueles que eles elegem como conselheiros. Pode ser um padre ou leigos: um 

beato, um pai de santo, uma benzedeira, uma parteira; enfim, alguém que possa inspirar certa 

confiança e tenha habilidade na arte de dar conselhos.  

 

1.2 Análise da documentação de cordel  

 

A temática religiosa na literatura de cordel explica-se pelo caráter popular dessa poesia; os 

poetas populares narram em seus versos os acontecimentos locais, dando voz a tudo que ouvem do 

povo, não havendo uma linha para divisar nas narrações o que é real e o que é imaginário. A 

literatura de cordel tem origem na literatura oral, nos fatos narrados pelas pessoas que em sua maior 

parte estão estabelecidas na zona rural e não sabem ler.  

Ainda sobre a literatura de cordel: 

  

Desde as cantorias, até os folhetos impressos, o cordel vem evoluindo e se 
firmando como literatura de reconhecida identidade. Sua multiplicidade temática, 
aliada à função social, tem feito dessa poesia de folhetos um mapa para os corações 
e mentes de um povo e de lugar, daí sua permanência (LIMA, 2008, p.9).   

 
A literatura de cordel é criação popular em verso. Essa literatura foi uma espécie de mestra 

para o nosso vergonhoso mundo de analfabetismo. O folheto é um livrinho, amigo das horas da 

solidão sertaneja e referência nas divertidas conversas de família em calçadas, debaixo de árvores e 

telheiros de fazendas nordestinas em noites de candeeiro. Chama-se cordel porque os folhetos são 

pendurados em cordões nas feiras livres das regiões Norte e Nordeste do Brasil. O cordel é 

reconhecido no país e também no exterior como parte integrante do patrimônio cultural brasileiro.   

Segundo Mário Souto Maior (1998, p.55-59), “foram publicados setenta e dois folhetos de 

cordel sobre a vida de Frei Damião no Nordeste brasileiro. São muitas obras em verso que contam 

episódios das missões populares, das profecias e dos milagres.” Ao analisar os folhetos da literatura 

de cordel verificamos que os poetas edificam os versos sobre o religioso e seus conselhos 

exemplares. Na esteira das observações desenvolvidas por Gutemberg Costa (1998, p.17), “Frei 

Damião é a terceira figura de relevo de preferência dos poetas populares e também dos leitores dos 

folhetos de cordéis. Perdendo somente para Lampião, o Rei do Cangaço, e o Padre Cícero Romão, 

que tiveram uma incalculável tiragem de folhetos.”  

Não é de se estranhar que o catolicismo popular é também re-memorado pela literatura de 
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cordel, cujo elemento central é a figura de Frei Damião como conselheiro. Nos folhetos em que são 

narrados a vida e os milagres do frade, inúmeros títulos foram publicados. Selecionamos quatro 

folhetos, os quais evidenciam Frei Damião como conselheiro. São eles Conselhos e sermão de Frei 

Damião, Conselhos de Frei Damião em favor da humanidade, A voz de Frei Damião e Verdadeiro 

aviso de Frei Damião.  

No jornal Diário de Pernambuco, do Recife, foram publicados versos do poeta popular José 

Costa Leite após a morte de Frei Damião. Citamos duas estrofes que valorizam o trabalho do 

capuchinho como conselheiro:  

 

Frei Damião de Bozzano 
Um santo homem de Deus 
Nos ensinamentos seus 
Aconselhava sem engano 
A todo gênero humano 
Na sua Santa Missão 
Ao povo da região 
A dor é imensa agora 
O Nordeste todo chora 
A morte de frei Damião 
 
Ele só fazia o bem 
Aconselhava na Ribeira 
Rapaz e moça solteira 
Por perto por mais além 
Aos adultos também  
Dava a sua opinião 
Na santa religião 
Nas andanças de outrora 
O Nordeste todo chora 
A morte de frei Damião. 
 

Todos os “grandes” conselheiros possuíam experiência dentro do catolicismo popular 

sertanejo, embora seus conselhos e suas ações pastorais fossem completamente diferentes. Cada um 

tinha seu estilo. O beato Antônio Conselheiro costumava reunir seus seguidores para dar-lhes 

conselhos sobre temas religiosos e também pregava. Quanto à figura do Padre Cícero, ficou 

conhecido como “Padrinho Conselheiro” e também através dos seus “milagres” e da sua inserção na 

vida política local. Enquanto que, em relação a Frei Damião, diz Hoornaert:  

 

O povo não guarda os temas das pregações, mas sim os conselhos. Eis como fala 
um pescador a respeito de Frei Damião: “Tudo quanto diz Frei Damião durante o 
sermão dele, pode caminhar atrás que vai certo. Tudo dele sai em cima da linha. 
Ele não diz palavra perdida”. Aliás, parece que o segredo do sucesso pelo menos 
dos dois últimos sacerdotes que no Nordeste ganharam simpatia universal está na 
sua maneira de abordar as pessoas: o Padre Cícero só falava em diminutivos com o 
povo; a conversa ia entre “padrinho” e os “amiguinhos”. Do Frei Damião, o povo 
diz que ele tem “a fala tão mansinha, parece um santo” (HOORNAERT, 1969, 
p.593).   
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Os cordelistas mostram, de modo original, diferente e pitoresco, cômico ou mesmo trágico, 

casos verdadeiros ou fantásticos episódios sobre o capuchinho Frei Damião. Abdalaziz de Moura 

colheu de um pesquisado da cidade de Lavras de Mangabeira (CE) o seguinte depoimento:  

 
O que se conta de Frei Damião – milagres, histórias – não passam de 
invencionices. Os poetas populares, por ignorância ou por espírito mercenário, 
contam casos de que ouvem falar e inventam outros tantos. A literatura de cordel 
tem entre nós o aspecto sumamente negativo de narrar fatos, milagres e profecias 
imaginárias, contribuindo preponderantemente para o recrudescimento do 
fanatismo religioso (MOURA, 1978, p.12). 

 
Em seu folheto “Frei Damião – o missionário do nordeste”, o poeta popular Rodolfo Coelho 

Cavalcanti defende a tese em estrofes de que   

 

Dizem que o trovador 
Do nordeste tudo inventa 
Mesmo no caso verídico 
O próprio poeta comenta... 
Não passa de uma quimera, 
Se o trovador exagera 
Porque o povo comenta.  
 

Percebe-se nas estrofes que o trovador e o povo têm uma expectativa de mundo comum, 

onde as influências são recorrentes. Os devotos influenciam os poetas e esses, por sua vez, formam 

a mentalidade popular, conservando as identidades culturais e os fenômenos religiosos do passado, 

colocando nessas tradições os seus valores. Por outro lado, os poetas populares vivem vis-à-vis com 

a fome, com a seca, com a corrupção política e com a fé do povo mais simples. Para tanto, no 

tocante aos conselhos que foram proferidos pelo frei, o cordelista Olegário Fernandes da Silva, em 

seu folheto de 8 páginas e sem data7, intitulado Conselhos e sermão de Frei Damião, produz versos, 

que ora apresentamos, apesar da sua extensão, com surpreendentes detalhes e a imaginação do 

autor:  

 

Leitores quem for Romeiro 
Da Vigem de Conceição 
Acredita que há um Deus 
O autor da criação 
Venha ouvir os conselhos 
Do frade Frei Damião 
 
Sabemos que o Padre Cícero 
Foi um grande conselheiro 
Tinha boas intimidades 
Como nosso pai verdadeiro 

                                                 
7  Na maioria das vezes os folhetos são publicados sem data.  
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Por esse meio remia 
Todas as classes de romeiros 
Agora no Juazeiro 
Eu ouvi Frei Damião 
Aconselhando ao povo 
Botando a santa benção 
Tirando do caminho do mal 
E mostrando a salvação 
 

Como notamos, o frade Damião é lembrado pelo poeta popular como conselheiro. Os versos 

de Olegário convidam os leitores para ouvir seus conselhos, colocando Padre Cícero como seu 

antecessor na matriz dos conselheiros. Ele também se referiu aos conselhos que foram dados por 

Frei Damião aos devotos do Padrinho Cícero.  

O poeta popular José Francisco Borges, da cidade de Bezerros, Pernambuco, no folheto, sem 

data e com 6 páginas, intitulado Conselhos de Frei Damião em favor da humanidade”, inicia seus 

versos dizendo que Frei Damião aconselhava “os filhos de Maria”, isto é, todos os católicos, e 

acrescenta que tem poder de aconselhar porque ficou no lugar do Padre Cícero Romão. Portanto, 

com o objetivo de demonstrar o que disse o cordelista, observe com atenção os versos: 

 

Meus caros leitores, ouçam  
esta nova profecia 
falando diretamente 
na corrupção de hoje em dia 
os tempos de aproximando 
e Frei Damião avisando 
aos filhos de Maria 
 
Aqui eu peço a vocês 
que perante a mim estão 
para ouvirem os conselhos 
do frade Frei Damião 
é quem pode aconselhar 
porque está no lugar 
do padre Cícero Romão 
 

Deu a comunhão a todos 
falou num longo sermão 
disse eu aconselho em nome 
do padre Cícero Romão 
apesar dêle ser morto 
mas quem 3 vezes no horto 
tem por certo a salvação 
 
Aconselho ao bom filho  
para não ir de encontro aos pais 
não desobedeça as ordens 
dos conselhos paternais 
a seus pais não façam guerra 
sendo bom filho na terra 
Deus lhe ajudará mais  
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O cordelista José Costa Leite, com o folheto A voz de Frei Damião, de 7 páginas e sem data 

de publicação, também menciona em versos que  

 

Ele é considerado 
Pelo Santo do sertão  
Nas missões ele aconselha 
Ao povo sem distinção 
E aonde ele chegar 
Vai preenchendo o lugar 
Do padre Cícero Romão.  
 
Ele disse que: Quem não 
Ouvir os conselhos seus 
É uma pessoa sem fé 
Pior do que os ateus 
Não gosta da poesia 
E nem crer na Virgem Maria 
A Bendita Mãe de Deus  
 
Quem matou, não tire mais 
A vida do seu irmão 
Vá a missa, se confesse 
Dê esmolas, estenda a mão 
Quem não roubou não roube mais 
E peça a Deus Pai dos pais 
Um meio de salvação  
 

Ainda com o poeta José Francisco Borges, esse apresenta no folheto O verdadeiro aviso de 

Frei Damião, com 8 páginas. Apreciemos os versos: 

 

Fui ao Juazeiro e lá 
falei com Frei Damião 
fui a igreja do horto 
lá assisti um sermão 
sai de lá com saudade 
trouxe esta novidade 
vou ler e quero atenção 
 
Meus católicos romanos 
daqui e de mais além 
leia este divino aviso 
que a todos nos convém 
me preste bem atenção 
quem manda é Frei Damião 
o conselheiro do bem 
 
Pra cada país do mundo 
deixou ele um conselheiro 
e para nosso Brasileira se está no feminino,  
veio ao Santo Juazeiro 
o Padre Cícero Romão 
morreu e Frei Damião 
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assumiu bem prazenteiro  
 

O autor do folheto de cordel diz que foi ao Juazeiro e falou com Frei Damião, trazendo o 

tema de que os devotos associam Frei Damião com Padre Cícero Romão. O cordelista fala do 

Juazeiro como um espaço sagrado para os romeiros. A cidade de Juazeiro do Norte (CE) foi 

considerada um lugar sagrado após as primeiras crenças religiosas em torno do milagre acontecido 

em 1889, um lugar de destaque para a redenção e a salvação dos homens, nutridas através dos 

rituais das romarias. Outro lugar sagrado é a Serra do Catolé, o Horto, que desde o século XIX já 

era considerado pelos romeiros e também pela população local um espaço sagrado; o nome horto 

foi dado pelo próprio  

Padre Cícero, fazendo alusão ao Horto das Oliveiras, lugar onde Jesus de Nazaré passou as 

últimas horas de sofrimento espiritual antes de ser levado para ser preso, condenado à morte e 

crucificado. Frei Damião com os seus ensinamentos foi um conservador, embora para os sertanejos 

isso é o que menos importa. O essencial, para eles, é que Frei Damião é um santo e um autêntico 

sucessor de Padre Cícero como conselheiro. Daí que o cordel retrata essa realidade, ou seja, os 

versos relatam as suas missões populares, com seus conselhos, operando milagres e fazendo 

profecias.  
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