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 Mensagem do Pároco

Caríssimas irmãs e irmãos,

“O bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja”
Amoris Laetitia, 31

Vivenciamos mais uma festa em honra a Nossa Senhora do Ro-
sário, tempo favorável para renovar a nossa fé. Toda a vida da Virgem 
Maria foi permeada pela vivência autêntica da fé; ela nos ensina a fazer 
a vontade de Deus abandonando-se à sua Providência como serva fiel.  

Este ano, meditaremos sobre a importância do Sacramento do 
Matrimônio e da família como bens sublimes para a sociedade e para 
Igreja. São João Paulo II, na Exortação Apostólica “Familiaris Consor-
tio” (FC), afirmou: “Consciente de que o matrimônio e a família cons-
tituem um dos bens mais preciosos da humanidade, a Igreja quer fazer 
chegar a sua voz e oferecer a sua ajuda a quem, conhecendo já o valor 
do matrimônio e da família, procura vivê-lo fielmente; a quem, incerto 
e ansioso, anda à procura da verdade e a quem está impedido de viver 
livremente o próprio projeto familiar. Sustentando os primeiros, ilumi-
nando os segundos e ajudando os outros, a Igreja oferece o seu serviço a 
cada homem interessado nos caminhos do matrimónio e da família” (FC, 
Introdução).

O Papa Francisco, na Exortação Apostólica pós-sinodal “Amo-
ris Laetitia” (AL), recorda a importância do Sacramento do Matrimônio: 
“O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio 
ou o mero sinal externo dum compromisso. O sacramento é um dom para 
a santificação e a salvação dos esposos, porque ‘a sua pertença recíproca 
é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de 
Cristo com a Igreja. Os esposos são, portanto, para a Igreja, a lembrança 
permanente daquilo que aconteceu na cruz; são um para o outro, e para os 
filhos, testemunhas da salvação, da qual o sacramento os faz participar’. 
O matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta à chamada específica 
para viver o amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo 
e a Igreja. Por isso, a decisão de se casar e formar uma família deve ser 
fruto dum discernimento vocacional” (AL, 72).

Sejam bem-vindas e bem-vindos! A casa da Mãe do Rosário vos 
acolhe com imenso júbilo e alegria. Feliz e abençoada festa para todos.

Pe. Alcivan Tadeus Gomes de Araújo
Pároco de Sant’Ana de Caicó
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A primeira Festa do Rosário de Caicó foi celebrada
de 27 de dezembro de 1773 a 1° de janeiro de 1774,

na Igreja de Sant’Ana, local onde inicialmente era realizada a festa.
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FESTA DO ROSÁRIO:
UMA TRADIÇÃO BICENTENÁRIA
Os meses de outubro, em Caicó, e de dezembro, em outras cidades, são marca-
dos pela Festa de Nossa Senhora do Rosário, que une tradições católicas a ritos 
herdados dos escravos. Por isso, aos seus 248 anos de história oficial, vencendo 
a escravidão, lutando contra o preconceito e resgatando muito da origem africa-
na, a Irmandade preserva a cultura e a fé de um povo, sendo, portanto, a repre-
sentação exata de fé, perseverança, dignidade e, acima de tudo, da capacidade 
de olhar para o alto com devoção à Senhora do Rosário.

A Irmandade dos Negros do Rosário no interior do Rio Grande do Norte teve 
seu estatuto oficializado pelo Rei de Portugal, D. José I, em 1771. Mas, de acor-
do com relatos históricos, o documento com o Selo Real só chegou ao país dois 
anos depois, em 27 de dezembro de 1773, data em que ocorreram os festejos 
com o tríduo encerrando em 1º de janeiro de 1774, na Igreja de Sant’Ana, em 
Caicó, local onde inicialmente era realizada a festa com a imagem da santa. 
Posteriormente, o evento passou a ser realizado na Igreja do Rosário e no mês 
de outubro.

No catolicismo, a Irmandade do Rosário é muito antiga. Vem desde a Idade 
Média, no século XIII. No Brasil, chegou com os colonizadores portugueses, 
mas com o propósito de ser absorvida pelos escravos que misturaram crenças 
da sua terra africana ao culto dos senhores de engenhos, com ênfase à devoção 
- principalmente aos santos negros como São Benedito, Santa Efigênia, Santo 
Onofre e, também, à Nossa Senhora do Rosário, a mais venerada entre os ne-
gros brasileiros. Há registros de que alguns grupos de escravos, ao chegarem no 
Brasil, já cultuavam essa tradição.
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Esse ano celebramos 250 anos da Irmandade dos Negros do Rosário
no interior do Rio Grande do Norte. Seu estatuto foi ofi cializado

pelo Rei de Portugal, Dom José I, em 1771
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CORTE REAL NEGRA
Os festejos da Irmandade do Rosário mantêm-se vivos na tradição e cultura 
dos Negros do Rosário de Caicó, cuja Corte é constituída por um Rei Perpétuo 
e uma Rainha Perpétua, sendo os seus sucessores o fi lho e a fi lha mais velhos. 
Ainda segundo a tradição e estatuto da entidade, são escolhidos, na comunida-
de, um rei e uma rainha, além de um juiz e uma juíza, o escrivão e a escrivã, que 
participam dos festejos repassando seus respectivos títulos para os próximos 
representantes durante o ritual de coroação que acontece no encerramento da 
festa em frente à igreja.

No Seridó, de acordo com o jornalista Bosco Araújo, “essa relação de cumpli-
cidade entre o escravo negro e o senhor branco teve suas peculiaridades com o 
trabalho na criação do gado e na agricultura. Na região, as primeiras irmandades 
surgiram nas comunidades de Samanaú, Rio do Peixe, Riacho de Fora e Sabugi, 
em Caicó, e posteriormente foram criados grupos polarizados em Jardim do 
Seridó, Parelhas, Acari, Currais Novos, Jardim de Piranhas, além de irmandades 
que existem no vizinho estado da Paraíba”.
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PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

DIA 21/10 – QUINTA-FEIRA

- 19h - ABERTURA OFICIAL DA FESTA, saindo da Catedral de 
Sant’Ana com Solene Passeata – hasteamento da bandeira e celebração 
da Santa Missa, presidida por Dom Antônio Carlos Cruz Santos, MSC, 
bispo de Caicó.

Itinerário: Praça da Catedral – Rua Pe. João Maria- Rua Visitador Fer-
nandes – Av. Celso Dantas – Av. Cel. Martiniano – Av. Seridó – R. Felipe 
Guerra – Praça do Rosário.

DIA 22 / 10 – SEXTA-FEIRA – 1º dia do Novenário
Subtema: O matrimônio, um caminho para a santidade

Homenageados do dia: Prefeitura municipal e secretarias, Câmara de 
vereadores, Comarca de Caicó, funcionários públicos, capelinhas, Movi-
mento Serra do Brasil, Vicentinos, grupos de idosos e Pastoral da pessoa 
idosa; 10ª DIREC, escolas municipais, estaduais e particulares, e facul-
dades.

- 6h30 - Missa
- 11h30 – Ofício de Nossa Senhora
- 12h – Missa e novena
Celebrante: Pe. Luiz Carlos Alves da Silva, pároco de São Sebastião 
em Equador
- 18h – Recitação do santo terço
- 19h – Novena solene e Bênção do Santíssimo Sacramento
Pregador: Pe. Allysson Bruno de Araújo Rufino, reitor do Seminário 
Diocesano.
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DIA 23 / 10 – SÁBADO – 2º dia do Novenário
Subtema: Matrimônio: uma missão em relação aos outros casais

Homenageados do dia: Fazenda da Esperança, empresas de transporte, 
mototaxistas, taxistas, motoristas, caminhoneiros, mecânicos e Associa-
ção dos garçons do Seridó. 

- 10h – Batizados no Santuário
- 11h30 – Ofício de Nossa Senhora
- 12h – Missa e novena
Celebrante: Pe. Everaldo Araújo de Lucena, pároco de Santo Estevão 
Diácono em Caicó.
- 18h – Recitação do santo terço
- 19h – Novena solene e Bênção do Santíssimo Sacramento
Pregador: Ir. Heitor Pereira Dias - FSA, residente em Natal-RN.

DIA 24 / 10 – DOMINGO – 3º dia do Novenário
Subtema: Marido e mulher, vós sois encarregados da missão juntos 

(a vosso cônjuge)

Homenageados do dia: crianças, adolescentes e jovens: Juventude Ma-
riana Vicentina, Juventude Vicentina (SSVP), Pastoral da criança, Cate-
queses de 1ª Eucaristia e Crisma, Catequese de adultos, Infância e Juven-
tude Missionária, EJC, EJNS e Comunidade Católica Shalom.

- 6h30 – Missa dominical na Catedral e no Santuário
- 8h30 – Missa da Irmandade do Rosário
- 9h – Batizados na Catedral
- 11h30 – Ofício de Nossa Senhora
- 12h – Missa dominical e novena
Celebrante: Pe. Francisco de Assis Costa da Silva, diretor do Colégio 
Diocesano.
- 18h – Recitação do santo terço
- 19h – Novena solene e Bênção do Santíssimo Sacramento
Pregador: Pe. Saul Agripino, pároco de São Geraldo Magela em São 
Geraldo do Baixio – MG.



11

DIA 25 / 10 – SEGUNDA-FEIRA – 4º dia do novenário
Subtema: A missão do casal em relação aos filhos

Homenageados do dia: Terço dos homens, terço das mulheres, terço das 
mães que oram por seus filhos e terço da Divina Misericórdia. 

- 11h30 – Ofício de Nossa Senhora
- 12h – Missa e novena
Celebrante: Pe. Gleiber Dantas de Melo, pároco de São Sebastião em 
Flôrania.
- 18h – Recitação do santo terço
- 19h – Novena solene e Bênção do Santíssimo Sacramento
Pregador: Pe. Stanley Lopes Dantas, vigário de Nossa Senhora da Con-
ceição em Jardim do Seridó.

DIA 26 / 10 – TERÇA-FEIRA – 5º dia do Novenário
Dia votivo a Sant’Ana e São Joaquim

Subtema: Casar é conviver

Homenageados do dia: Irmandade de Sant’Ana, padres, diáconos e fun-
cionários da Paróquia de Sant’Ana de Caicó, Liturgia: Coral de Sant’Ana, 
Coral do Rosário, Coral Maria Bernadete Martins, Ministérios de Músi-
ca, Grupo Sol Maior, coroinhas, acólitos e ministros extraordinários da 
Comunhão Eucarística.

- Visita de Sant’Ana a Nossa Senhora do Rosário

- 6h30 – Missa
- 11h30 – Ofício de Sant’Ana
- 12h – Missa e novena
Celebrante: Pe. Saul Agripino, pároco de São Geraldo Magela em São 
Geraldo do Baixio – MG.
- 18h – Recitação do santo terço
- 19h – Novena solene e Bênção do Santíssimo Sacramento
Pregador: Pe. Andson Gabriel dos Santos Moreira, vigário de São Se-
bastião em Parelhas.



12

DIA 27 / 10 – QUARTA-FEIRA – 6º dia do Novenário
Subtema: A liturgia doméstica

Homenageados do dia: Renovação Carismática Católica, Setores Mis-
sionários, Pastoral do dízimo, Missionários do dízimo e dizimistas da 
Paróquia de Sant’Ana de Caicó.
- 6h30 – Missa
- 11h30 – Ofício de Nossa Senhora
- 12h – Missa e novena
Celebrante: Pe. Joaquim José de Oliveira, pároco de São José em 
Caicó.
- 18h – Recitação do santo terço
- 19h – Novena solene e Bênção do Santíssimo Sacramento
Pregador: Pe. Fabiano Maurício Dantas, pároco de Nossa Senhora da 
Conceição em Jardim do Seridó.

DIA 28 / 10 – QUINTA-FEIRA – 7º dia do Novenário
TRÍDUO SOLENE

Subtema: O lar apostólico

Homenageados do dia: Pastoral da comunicação (PASCOM), Pastoral 
do batismo, Pastoral familiar (ECC e ENS), Comunidade Católica Boa 
Nova.

- 6h30 – Missa
- 7h às 11h30 – Adoração ao Santíssimo Sacramento
- 11h30 – Ofício de Nossa Senhora
- 12h – Missa e novena 
Celebrante: Pe. José Tadeu de Araújo, pároco de Nossa Senhora de 
Fátima em Caicó-RN.
- 18h – Recitação do santo terço
- 19h – Novena solene e Bênção do Santíssimo Sacramento
Pregador: Pe. Railton Sérgio Bezerra de Oliveira Júnior - Comunidade 
Boa Nova.
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DIA 29 / 10 – SEXTA-FEIRA – 8º dia do Novenário
Subtema: O sacramento do amor

Homenageados do dia: Apostolado da oração, Ordem Terceira Secular, 
comissão das festas religiosas e comissão de pastorais.

- 6h30 – Missa
- 11h30 – Ofício de Nossa Senhora
- 12h – Missa e novena
Celebrante: Pe. José Alexandre Lopes Pereira, vigário paroquial de São 
José em Caicó.
- 18h – Recitação do santo terço
- 19h – Novena solene e Bênção do Santíssimo Sacramento
Pregador: Pe. Rômulo Azevedo da Silva, pároco de Nossa Senhora dos 
Aflitos em Jardim de Piranhas.

DIA 30 / 10 – SÁBADO – 9º dia do Novenário
Subtema: Família que reza unida permanece unida

Homenageados do dia: Todas as mães de Caicó, Congregação Mariana, 
Movimentos Marianos, Cenáculos de Nossa Senhora, Legião de Maria e 
Irmandade do Rosário.

- 10h – Batizados no Santuário
- 11h30 – Ofício de Nossa Senhora
- 12h – Missa e novena
Celebrante: Pe. Amaurilo José da Silva, vigário de Sant’Ana em Currais 
Novos.
- 18h – Recitação do santo terço
- 19h – Novena e Bênção do Santíssimo Sacramento
Pregador: Pe. Amaurilo José da Silva 
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DIA 31 /10 – DOMINGO – ENCERRAMENTO DA FESTA 

- 6h30 – Missa dominical no Santuário e na Catedral
- 10h – Solene Concelebração Eucarística em honra à Nossa Senhora do 
Rosário, presidida por Dom Antônio Carlos Cruz Santos, MSC, bispo 
de Caicó.
- 13h30 – Recitação do santo Rosário
- 17h – SOLENE PROCISSÃO DE ENCERRAMENTO DA FESTA 
conduzindo a venerável Imagem de Nossa Senhora do Rosário, com a 
participação do Rei e da Rainha e suas cortes.

Itinerário: Praça do Rosário – R. Felipe Guerra – Av. Seridó – R. Pedro 
Velho – Av. Celso Dantas – Av. Cel. Martiniano – Av. Seridó – R. Felipe 
Guerra – Praça do Rosário.
- Ao chegar ao Santuário, Missa de encerramento da Festa e coroação 
do novo Reinado da Irmandade e descida da bandeira.

NOTAS

•	 80 anos da posse do primeiro bispo de Caicó, Dom José de Me-
deiros Delgado.

•	 Dia 07 de novembro, 150 anos do falecimento do Pe. Francisco 
Justino Pereira de Brito, vigário coadjutor, que construiu o San-
tuário do Rosário em 1853.

•	 Dia 25 de outubro, 90 anos de ordenação sacerdotal do Mons. 
Walfredo Dantas Gurgel e do Pe. Antônio Avelino.
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PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Pavilhão Cultural – 21 a 31 de outubro
Shows diários, após às celebrações, na praça da Igreja do Rosário:

21/10 - quinta-feira - Marcus Vinicius
22/10 - sexta-feira – Thiago Brado
23/10 – sábado – Geraldão e Darrijane Lopes
24/10 – domingo – Jonas Linhares
25/10 - segunda-feira – Suenia Monteiro e Forró de Boa
26/10 - terça-feira - Mellissa Farias
27/10 - quarta-feira - Saulo e Altemar
28/10 - quinta-feira – Fátima Morais e Orlando Batista
29/10 - sexta-feira – Solange Silva
30/10 – sábado – Rodolfo Lopes
31/10 – domingo – Berenice Nascimento

Feira Caicó Mostra Caicó - 28 a 30 de outubro
Na praça da Igreja do Rosário, todas as noites, você prestigia a Feira de Artesanato 
Caicó Mostra Caicó!

Exposição de Artes Visuais:
O Salão Nobre da Antiga Prefeitura será espaço para Exposição sobre os Negros 
do Rosário, com programação de 27 a 31 de outubro. Uma promoção da Paróquia 
de Sant’Ana, Biblioteca Olegário Vale e SEMECE. Curadoria: Custódio Jacinto e 
Aladim Monteiro.

Encontro de Negros do Rosário do Seridó – 31 de outubro:
Em formato presencial, a programação pretende reunir irmandades de Caicó, Jar-
dim do Seridó, Parelhas, Acari, Currais Novos, Jardim de Piranhas e Serra Negra 
do Norte. O encontro contará com palestras e debates sobre “Negros do Rosário – 
Patrimônio Cultural do Seridó”. A programação gratuita acontecerá no Salão Dom 
José Delgado, ao lado do Colégio Diocesano, das 13 às 16 horas, e também será 
transmitida pela internet.
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Oficinas 
Antes e durante a Festa, serão realizadas oficinas gratuitas para diversos públicos, 
na Casa de Cultura Popular de Caicó – Sobrado Padre Guerra. Serão elas:

•	 Oficina de Design de Produtos para Artesanato – 13 a 19 de outubro
•	 Oficina de Fabricação de Tambores e Pífano – 18 a 24 de outubro
•	 Oficina de Dança do Espontão – 18 a 24 de outubro

Confira detalhes da programação em @catedraldesantana e @caicocriativa
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PROGRAMAÇÃO SOCIAL

Leilões da Festa – 17 e 24 de outubro
Participe dos leilões virtuais da Festa do Rosário 2021 pelo Facebook e YouTube 
da Paróquia de Sant’Ana. Doe sua prenda e dê o seu lance pelo WhatsApp da Paró-
quia: (84) 9 9401-2474. Confira as datas:

•	 17 de outubro (domingo), a partir do meio dia
•	 24 de outubro (domingo), a partir das 10 horas

Festa dos Salgados – 21 de outubro
Na quinta-feira, após a abertura oficial da Festa, acontece a Festa dos Salgados, no 
Pavilhão Cultural.

Jantar do Rosário – 30 de outubro
No último sábado de Festa, a partir das 20h30min, é realizado o Jantar da Festa do 
Rosário.
Cardápio: Filé trinchado ao espumante, frango ao molho de maracujá, salada tropi-
cal, arroz com açafrão e farofa.
Senhas: R$ 15,00
Informações: (84) 9 9401.2474

Barracão da Festa – 21 a 31 de outubro
Todas as noites, no Pavilhão da Festa, com vendas de comidas e bebidas para você 
se confraternizar com familiares e amigos.
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