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Apresentamos no presente artigo alguns resultados do nosso trabalho investigativo 

sobre a ação missionária do padre José Antônio de Maria Ibiapina na região do Cariri 

cearense, especificamente na cidade de Crato e Vila (hoje também Cidade) de Barbalha, no 

período de 1864 a 1870. Nossa pesquisa, apoiada pelo PIBIC/URCA, conta com uma aluna 

bolsista e uma aluna voluntária, ambas do Curso de História da Universidade Regional do 

Cariri – URCA. Estamos ainda na fase inicial (seis meses) do trabalho, no entanto, já 

podemos perceber a importância da ação do Padre Mestre Ibiapina no Cariri. 

O objetivo da pesquisa é analisar o impacto social e religioso  na formação das 

sociedades dessas duas cidades. Para tanto, estamos analisando a documentação existente no 

Departamento Histórico Diocesano Padre Antônio Gomes de Araújo – DHDPG, da Diocese 

do Crato, como o jornal A Voz da Religião no Cariri e cartas entre o padre Ibiapina e as 

beatas que cuidavam das Casas de Caridade nessas duas localidades, assim como, outras 

correspondências entre aqueles que as assumiram, depois de 1871, como explicitaremos 

abaixo e após a morte do Padre Ibiapina. Ao mesmo tempo, temos procurado compreender o 

contexto social, político, econômico e religioso da época, segunda metade do século XIX. Em 

outras palavras, procuramos compreender o contexto histórico, nas suas mais diversas facetas, 

no qual Ibiapina viveu e atuou.  

Qual a influência da ação missionária do padre Ibiapina na formação das cidades 

do Crato e Barbalha? Esta é a pergunta que orienta nossa investigação. 

 

Padre Ibiapina: um resumo biográfico
1
 

 

José Antônio Pereira nasceu a cinco de Agosto de 1806, na Vila de Sobral, no 

norte da Província do Ceará. Era o terceiro filho (de um total de oito) do casal Francisco 

Miguel Pereira e Teresa Maria de Jesus. Em 1816 sua família se transfere para a vila de Icó, a 
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mais povoada da Província do Ceará, naquela época. Nesse mesmo ano Ibiapina é 

matriculado na Escola do Prof. José Felipe.  Nessa vila seu pai, Francisco Miguel Pereira 

trabalhou com tabelião público, sendo convidado, em 1919 para ocupar o cargo na recém 

criada Comarca do Crato, pelo seu primeiro Ouvidor, José Raimundo do Paço de Pórbem 

Barbosa. Em Crato, o garoto José teve aulas com o José Manuel Felipe Gonçalves. No 

entanto, diante das agitações políticas pós Revolução Pernambucana de 1817, que teve na vila 

de Crato um de seus pilares no Ceará, o pai de José, em 1820, resolve enviar o filho para 

recém criada vila de Jardim para que o mesmo estudasse com o latinista Joaquim Teotônio 

Sobreira de Melo. Em 1823 seu mestre o enviou de volta a Crato, recomendando que o 

mesmo estava apto a ingressar nos estudos do Seminário de Olinda.  Nesse mesmo ano toda a 

família se transfere para Fortaleza. O Ano de 1823 é marcado ainda pelo falecimento de sua 

mãe e pelo seu ingresso no Seminário de Olinda, onde permaneceu por um curto período 

(10/11 a 15/12).  

Em Fortaleza seu pai e seu irmão mais velho, Alexandre Raimundo Pereira 

Ibiapina, se envolveram no movimento republicano Confederação do Equador. O pai foi 

fuzilado, em 1825, e o irmão preso em Fernando de Noronha, onde morreu pouco tempo 

depois. José, que voltara ao Ceará no início de 1824, a chamado o pai, teve que assumir e 

manter financeiramente a família. Nessa época foi acrescentado ao seu nome de batismo o 

sobrenome Ibiapina, uma homenagem do seu pai à povoação de São Pedro de Ibiapina, na 

Serra da Ibiapaba (como também fizeram outros confederados para homenagear topônimos 

regionais). 

Em 1828, Ibiapina retorna ao Seminário de Olinda para continuar os estudos. No 

entanto, ele permanece apenas 6 meses, de 03/02/1828 a 05/08/1828.  Após o seminário, 

Ibiapina ingressou no Curso de Direito do Recife, concluindo o mesmo em 1832.  No ano 

seguinte, Ibiapina exerceu o cargo de professor substituto de Direito Natural na Faculdade de 

Olinda. Foi eleito Deputado Geral para a legislatura de 1834 a 1837 e nomeado, em 

dezembro, Juiz de Direito da Comarca de Campo Maior (Quixeramobim), no Ceará. Assumiu 

efetivamente esse cargo, somente no período do final de 1834/início de 1835.   

Concluídos os trabalhos legislativos, em 1837, Ibiapina voltou para o Recife e 

resolve exercer a advocacia.  No entanto, ele o faz de fato na Paraíba, nos anos de 1838 e 

1839. Em 1840 volta ao Recife e continua o exercício da advocacia.  A partir de 1850, no 

entanto, após 12 anos atuando como advogado, Ibiapina resolve abandonar seus trabalhos 
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forenses e inicia um período dedicado à meditação e exercícios de piedade. Esse retiro 

espiritual durou três anos.  

 

 

 

Ordenação Sacerdotal e Opção Missionária 

 

Após três anos de meditação e reflexão, Ibiapina decide-se pelo sacerdócio. Nesse 

sentido, em 12 de julho de 1853, ele solicita ao Bispo de Pernambuco, Dom João da 

Purificação Marques Perdigão, permissão para ordenar-se padre, sem, no entanto se submeter 

aos exames que eram exigidos na época. A princípio o bispo não aceita. Porém, com a 

intermediação de amigos, Ibiapina consegue a permissão, sendo ordenado em 26 de julho de 

1853, aos 47 anos de idade. 

Logo após sua ordenação, o Bispo Dom João da Purificação o nomeia Provedor 

do Bispado e Vigário Geral.  Ibiapina aceita apenas este último.  Em 1854, deixa o cargo de 

Vigário Geral e assume a cadeira de Eloqüência Sagrada no Seminário de Olinda. Em 8 de 

dezembro de 1855, quando já tinha tomado a decisão de ser missionário, por ocasião da 

celebração do primeiro aniversário do dogma da Imaculada Conceição, Padre Ibiapina alterou 

o seu nome civil, trocando o sobrenome Pereira pelo de Maria, passando a ser chamado de 

Padre Antônio José de Maria Ibiapina. Com esse ato ele consagrava toda sua vida a Maria 

Santíssima e ao seu filho, Jesus Cristo. 

As funções burocráticas e de professor não agradavam ao recém-ordenado. Assim, 

em dezembro de 1855, resolve abandonar estes cargos e passa a dedicar-se ao trabalho 

missionário. Segundo Eduardo Diatahy B. de Menezes, “tais cargos e honrarias não seduziam 

Ibiapina, que logo renuncia a eles para dedicar-se ao seu projeto missionário de viajar, 

doutrinar, educar e construir algo concreto para as populações abandonadas dos sertões 

nordestinos.”
2
  

No início de 1856, a província de Pernambuco, sobretudo a cidade do Recife, vê 

alastrar-se uma forte epidemia de cólera-morbo. Enquanto a Igreja ordena a realização de 

orações, penitências e procissões pedindo o socorro de Deus, Ibiapina inicia seu trabalho 

junto aos pobres acometidos por tal enfermidade. No povoado de Gravatá do Urubu, iniciou a 

construção de um pequeno hospital para atender aos coléricos, um açude e uma capela. 
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Percebe-se nas primeiras atitudes de Ibiapina que ele desejava ser um sacerdote diferente. Um 

sacerdote voltado para as populações pobres dos sertões nordestinos.  

Segundo Francisco José Pinheiro, o clero católico brasileiro naquele período 

(meados do século XIX) estava dividido em três grupos ou três modelos de catolicismo. O 

primeiro é o que ele chama de clero de tradição liberal, desvinculado de Roma e preocupado 

com as questões nacionais. Um dos seus principais líderes foi o padre Diogo Feijó, que 

chegou a elaborar um conjunto de leis propondo o fim do celibato e dos seminários-internatos 

e a substituição dos estudos clássicos por estudos mais ligados à realidade dos seminaristas. O 

padre Feijó chegou mesmo a pensar numa igreja nacional, totalmente desvinculada de Roma.  

O segundo grupo teve como modelo o catolicismo oriundo de Roma, onde buscou 

apoio para implantar seu projeto de igreja. Esse grupo era constituído por um clero elitizado e 

distante dos problemas nacionais e do povo. Um de seus princípios fundamentais era a 

formação do clero, bem como a obediência e a observância das leis provenientes de Roma. 

Esses eram os dois principais grupos. No entanto, havia um terceiro grupo, 

constituído de padres de tradição lusitana, celibatários como os romanizados, mas, diferentes 

desses, pois intimamente ligados ao povo e aos problemas nacionais. Segundo Pinheiro, “uma 

das figuras mais conhecidas desta corrente é o Padre Ibiapina, famoso pelas suas missões, que 

percorreu todo o sertão nordestino casando, confessando, batizando”.
3
 Mas também 

construindo capelas, açudes, cemitérios, casas para órfãs, hospitais, etc. 

José Comblim explicita com maior profundidade a opção de Ibiapina. Segundo 

ele, à época em que Ibiapina ordenara-se, o padre era, principalmente, um membro 

qualificado da classe dirigente. Residindo nas cidades, sua maior preocupação era atender as 

necessidades do Estado e dos setores dominantes da sociedade. Neste sentido, segundo sua 

formação política, de advogado e religioso, Ibiapina tinha tudo para desempenhar com 

competência essas funções, no entanto, ele  

rompe radicalmente com essa estrutura eclesiástica. Na idade em que muitos 

sacerdotes já pensam no seu estabelecimento definitivo, numa função 

sedentária que lhe permita economizar as energias declinantes, Ibiapina 

escolhe a vida itinerante no interior. No momento em que o Brasil oficial se 

concentra ao redor de uma vida urbana nascente, Ibiapina escolhe o Brasil 

ainda não formado e vai para um interior ainda totalmente desorganizado.
4
 

 

Durante quase trinta anos o padre Ibiapina missionou pelos sertões da Paraíba, 

Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Segundo Cândido da Costa e Silva, “a 

formação cristã da gente sertaneja deve-se basicamente às missões itinerantes”.
5
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Esse método de evangelização já era praticado na Europa, inclusive no mundo 

rural português, e foi trazido para a colônia pelos jesuítas, carmelitas, franciscanos, 

capuchinhos, oratorianos e outros grupos de religiosos. Segundo Hoornaert, esse método 

nasceu da “tradicional negligência de uma pastoral popular”. E acrescenta: “como a pastoral 

de convivência entre os pobres é exigente para o missionário, a Igreja optou, com a formação 

da cristandade, pela pastoral de visitas esporádicas, de „santas missões‟.”
 6

  

No caso do Brasil, porém, a adoção desse método por alguns grupos de religiosos, 

representou a quebra do sedentarismo religioso, como o próprio Hoornaert destaca em O 

cristianismo moreno do Brasil. No período colonial, e mesmo no século XIX, conforme 

salientou José Comblin, era muito mais cômodo ficar reservado à faixa litorânea ou nas 

grandes cidades onde era oferecido o conforto dos conventos. 

Para Hoornaert o método das santas missões foi o que melhor se adaptou ao modo 

de vida sertanejo, sendo  

experimentado sucessiva ou simultaneamente por jesuítas, carmelitas ou 

franciscanos do século 17 e primeira parte do século 18, oratorianos 

portugueses e capuchinhos franceses, e mais tarde, já no século 19, por 

capuchinhos italianos, lazaristas franceses e grupos de sacerdotes seculares 

do tipo Ibiapina e Herculano.  

 

O cristianismo pregado pelos missionários apresentava duas características 

básicas: o caráter penitencial e a sacramentalização. “A primeira intenção das santas missões 

é suscitar o sentimento de pecado e penitência entre os que delas participam”, escreve 

Hoornaert. Por sua vez, “o número de sacramentos administrados constitui o troféu que o 

missionário carrega consigo e lhe assegura o „fruto das Santas Missões‟”.  

 

No entanto, ainda segundo o historiador belga-brasileiro, as santas missões tinham 

um profundo caráter social,  

não só no sentido de unir o povo que normalmente vivia tão isolado nas 

imensidões do sertão, mas, sobretudo realizando obras de máxima 

importância para as comunidades interioranas, como pontes, estradas, canais 

de irrigação, açudes, cemitérios, igrejas, tanques ou cacimbas.
7
  

 

Foi esse, conforme frisei anteriormente, o trabalho do padre Ibiapina durante 

quase trinta anos. Entre os anos de 1856 até sua morte, em 13 de fevereiro de 1883, ele 

peregrinou pelo interior nordestino. Em cada lugar ele pregava, orientava, promovia 

reconciliações, construía açudes, igrejas, cemitérios, cacimbas, dentre outras tantas obras, 

conforme as necessidades de cada cidade, vila ou povoado. Além do trabalho de 
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evangelização e de melhorias imediatas para as comunidades, Ibiapina teve uma grande 

preocupação com a educação. Nesse sentido, ele fundou nas cinco províncias pelas quais 

peregrinou vinte e duas Casas de Caridade. 

Segundo Maria Célia Marinho do Nascimento, as Casas de Caridade eram 

destinadas “à educação física e moral das órfãs, à sustentação dos mendigos, ao tratamento 

dos pobres enfermos e ao recolhimento das mulheres piedosas e das convertidas, que ali 

teriam trabalho e o pão diário.”
8
 

Para cuidar dessas casas e ajudá-lo na sua obra missionária, Ibiapina criou a 

ordem religiosa dos beatos e beatas, homens e mulheres que consagravam suas vidas a Deus e 

ao serviço dos mais necessitados. Mesmo sem o reconhecimento oficial da Igreja Católica, 

esses homens e mulheres tiveram um papel fundamental na expansão da obra missionária do 

Padre Peregrino, que tinha como fundamento a máxima beneditina orat et labora: 

 Sempre baseado no binômio oração e trabalho, o padre e educador de pele 

queimada pelo sol do sertão serviu de modelo para a futura prática pastoral 

de Cícero. Como este repetiria mais tarde, Ibiapina recrutou homens e 

mulheres das camadas mais despossuídas da população e, com eles fundou 

uma nova ordem religiosa, a dos beatos e beatas, que se proliferou Nordeste 

afora e seria mantida á margem da Igreja oficial.
9
 

  

Conhecedor da realidade dos sertões do nordeste brasileiro, tendo em vista a 

peregrinação de sua família por várias vilas e cidades do interior do Ceará, Ibiapina 

desenvolveu um trabalho pastoral que uniu evangelização e ação social em prol dos mais 

necessitados e excluídos. Construiu verdadeiras redes de serviços, instituições e obras 

materiais e espirituais. Segundo João Antonio de Souza Montenegro, seu trabalho tinha pés 

firmes na terra e não alimentava “sonhos utópicos de transformações sócio-religiosas”, nem 

tinha “propósitos messiânicos”. Ainda segundo Montenegro, o que Ibiapina pretendia era, 

“juntamente com o povo, sem discriminação de classes, urdir em obras simples, mas 

marcantes uma história inédita do Nordeste Rural, até então não imaginada com tanta sensatez 

e com tanto realismo.”
10

  

O interior do nordeste, da segunda metade do século XIX, era profundamente 

marcado pela exploração dos grandes proprietários de terra sobre os pobres e escravos. 

Montenegro, em obra já citada, assim define essa região:  

Algo talado pelas guerras de potentados, pelas estruturas de poder montadas 

ao redor das grandes propriedades, que disseminavam a opressão, a 

perseguição, que conservavam comunidades inteiras em gritante atraso. 

Faltava justamente uma força, uma voz, um desses homens que levantam um 

povo, que o desperta para iniciativas arrojada ou para um trabalho 
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construtivo, sem abalar, por inoportuno e intempestivo aquelas estruturas de 

poder, antes procurando cooptá-las no esforço comum de implantação de 

uma rede de serviços, de instituições, de obras materiais. Tudo isso, contudo, 

modelado pela chama da caridade, pelo afã de cristianização daquelas 

comunidades.
11

 

 

Referindo-se mais uma vez ao Padre Ibiapina, escreve Montenegro: 

Tem-se a impressão de que o missionário, conhecedor do meio rural da 

região, experiente dos assuntos temporais, afeito ás propostas político-

administrativas do seu tempo, estava consciente do que sacudia o mundo 

católico, a Igreja, e observando o peculiar estado de penúria desse povo, a 

desorganização em que se achava.
12

  

 

 

 

Presença no Cariri e Conflito com o Bispo do Ceará 

 

No Cariri cearense, o Padre Ibiapina esteve em três momentos. A primeira visita 

ao sul do Ceará aconteceu no período de 14 de outubro de 1864 até o inicio de fevereiro do 

ano seguinte. Durante essa estadia em terras caririenses ele visitou a Vila de Missão Velha, a 

Vila de Barbalha e a o povoado de Conceição do Cariri (atual  município de Porteiras). Como 

principal obra dessa visita, Padre Ibiapina inaugurou, em 02 de fevereiro de 1865, a primeira 

Casa de Caridade do Cariri, situada em Missão Velha. Deste ato participou o jovem Cícero 

Romão Baptista, à época com vinte anos de idade. Segundo os estudiosos da vida Padre 

Cícero, este foi fortemente influenciado pela pregação do Padre Ibiapina e pelo seu exemplo 

de vida ao serviço do povo pobre e humilde.  

A segunda visita ao Cariri ocorreu no período de maio de 1868 a agosto de 1869, 

passando, portando mais de um ano na região. Nessa etapa, ele visitou Missão Velha, 

Barbalha, Caldas (hoje um Distrito do município de Barbalha), Crato, Goianinha (atual 

distrito de Jamacaru, município de Missão Velha), Jardim, Porteiras, Milagres, Brejo Santo e 

Vila de São Pedro(atual Abaiara). Principais ações: construção de capelas, recuperação de 

igrejas e três Casas da Caridade (Crato, Milagres e Barbalha). 

A terceira e última visita ao Cariri ocorreu no período de 9 de fevereiro de 1870 a 

25 de abril do mesmo ano. Esteve visitando as quatro Casas de Caridade implantadas na 

região e realizando novas obras. Depois dessa data, o Padre Ibiapina não missionou mais no 

Ceará. A motivação para tanto foi a discordância em relação ao seu trabalho do primeiro 

Bispo do Ceará, Dom Luis Antonio dos Santos. 
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O Bispo do Ceará, já em 1863, via a atuação do Padre Missionário de forma 

“exagerada” dirigindo censura ao Pregador. O elemento que fomenta desconfiança e 

estranheza na postura de Ibiapina frente à Igreja é a instituição da ordem dos beatos e beatas, 

sem autorização eclesiástica. Sua autonomia foi interpretada por  D. Antônio Luiz como sinal 

de desobediência às prescrições canônicas.
13

 

Dom Luiz vinha procurando tolher os passos do missionário Ibiapina, que apesar 

de suas recorrentes crises de asma não economizava fôlego para peregrinar e realizar seu 

trabalho de evangelização junto ao povo do sertão. Em 19 de julho de 1871, o bispo enviou 

um ofício ao pároco do Crato, Padre Manoel Joaquim Alves do Nascimento, contra o trabalho 

social realizado por padre Ibiapina e suas Casas de Caridade, apinhadas de beatas. As tais 

casas, segundo as palavras oficiais de censura do bispo, agiam “em detrimento da disciplina 

eclesiástica, da paz e harmonia que deve reinar entre o pastor e o rebanho”.
14

 Apesar de não 

citar textualmente o nome do padre Ibiapina, o ofício de Dom Luiz era muito claro e tinha 

endereço certo: 

Não permita nem consinta que missionário algum, de qualquer título e 

ordem que seja, missione na sua paróquia sem licença nossa por escrito, na 

qual com a necessária autorização declaremos as faculdades de que o 

Missionário poderá usar neste Bispado, o que V. Revma. Cumprirá e fará 

cumprir para maior serviço de Deus e bem dos fiéis.
15

   

 

Ibiapina, movido por sua fé e determinação, porém, não se intimida com as 

censuras do bispo. Nesse sentido, com o objetivo de difundir a fé católica e o seu trabalho 

missionário, ele, juntamente com o jornalista José Teles de Marrocos, católico praticante e 

admirador do padre peregrino, criou, em dezembro de 1868, o jornal A Voz da Religião no 

Cariri, “um órgão das idéias religiosas e morais” e “o instrumento destes benefícios em favor 

da doutrina do Evangelho e da terra da pátria.” 
16

 

As páginas semanais do jornal A Voz da Religião no Cariri propagavam as ações 

e trabalhos do missionário cearense, bem como supostos milagres que aconteciam no povoado 

do Caldas, na vila de Barbalha. Vários milagres são relatados pelo jornal, legitimados através 

dos testemunhos de pessoas que foram supostamente curadas pelo poder miraculoso das águas 

que brotavam das fontes situadas naquele povoado. 

Na edição de número 18, de abril de 1869, o semanário noticia: “Três dias 

occupo-se o Apostolo do Cariri em provar, com argumentos irrecusáveis, a necessidade e 

utilidade, do amor de DEUS, confundindo assim a incredulidade, que querendo levantar o 

collo, vio-se obrigada a submetter-se.” 
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Crato e Barbalha: focos principais da nossa pesquisa 

 

Nossa pesquisa sobre ação missionária do Padre Mestre Ibiapina, no momento, se 

concentra em Crato e Barbalha. A nossa perspectiva, porém é ampliar o trabalho para todo o 

Cariri e, num futuro próximo, para todo o Nordeste. Finalizando este artigo, destacamos 

algumas ações especificas nos dois lugares que escolhemos como pontos de partida para 

nossa investigação sobre a vida e as missões de Ibiapina.  

Em Crato, elevada à categoria de cidade em 17 de outubro de 1853, Ibiapina 

fundou uma de suas casas de caridade.  Esta ficou sob sua direção direta até o ano de 1872, 

quando, por imposição de Dom Antônio Luiz, ela passou a ser administrada pela Diocese do 

Ceará, com sede em Fortaleza, e posteriormente pela Diocese do Crato, fundada em 1914.  

Referindo-se à presença do Padre Ibiapina em Crato,  A Voz da Religião no 

Cariri, na edição de abril de 1869, assim noticia o trabalho do “Apostolo do Cariri”:   

“No quarto dia de missão teve a idéia de edificar naquela cidade um asilo de  

caridade. Teve apoio e ajuda de alguns nomes importantes e um povo a seu 

serviço. No quinto dia cuidou das reconciliações e no outro dia do escândalo 

da mancebia.” 

 

Sobre a construção da Igreja de São Vicente, em Crato, o jornal, ainda na mesma 

edição, relata:  

Esta pequena obra, mas de grande necessidade, tendo chegado ao pé em que 

se acha, pela valiosa entervenção do Reverendo e sempre lembrado 

Missionario José Antonio de Maria Ibiapina, é mais um imblema de perpetua 

minoria, que ahi fica provando aos seculos futuroa, que uma alma bemfaseja, 

e um espírito verdadeiramente patriótico existio no sbeculo XIX prestando 

os mais revelantes servissos a DEUS, a sua Patria e a humanidade em geral. 

 

Em Barbalha, elevada à categoria de Vila em 1846, e à de cidade em 1876, 

Ibiapina realizou diversas obras, dentre as quais se destacam: a reforma da igreja matriz de 

Santo Antônio e a construção de um cemitério para os coléricos, da capela do SS Sacramento 

e das Almas, da cacimba do povo e de uma Casa de Caridade.  

Do ponto de vista espiritual e moral, ele combateu duramente dois grandes vícios 

que ali existiam: as intrigas e a mancebia. Muitas reconciliações aconteceram entre famílias 

rivais e outras tantas conversões e mudanças de comportamentos através do seu discurso 

eloqüente e convincente. Padre Ibiapina, como fazia em toda cidade, vila ou povoado, 
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difundiu também em Barbalha a prática da reza do terço e o hasteamento da bandeira do 

santos de devoção por ocasião dos seus festejos. 

Sobre os frutos e resultados de suas missões na Vila da Barbalha, a edição de 

maio de 1869 do jornal A Voz da Religião no Cariri relata: 

O crescido numero de devotos de ambos os sexos que diariamente 

frequentão a matriz, desde as 3 da manha ate as 7 da noite, para os officios 

divinos: e proporcionalmente grande numero de confissões e communhões, 

que se fasem no espaço do dia, e sem interrupção: os grandes donativos, que 

sefasem em dinheiro, e espécies equivalentes em favor das obras de 

caridade; o espírito de devoção, e freqüentes visitas aos Cimiterios, onde se 

vai orar em favor das Almas: a eztinção do luxo ruinoso das famílias: e sobre 

tudo a constante, e assídua presença do Pastor entre o rebanho, desde as 5 da 

manha ate as 10 da noite, já presideado aos terços, e actos de devoção, já 

alimentando a todos com a palavra inspirada por DEUS, já ouvindo no 

conficionario as queixas intimas, consolando a uns, e applicando a outros o 

balsamo dulcificador: e finalmente procurando pelos montes e divizas a 

ovelha desgarrada trasendo-a a seo pesar para o aprisco commum, provão o 

estado moral, e religioso desde feliz rebanho, destas almas predistinadas. 

 

Apresentamos neste artigo um pouco da ação evangelizadora e social do Padre 

Mestre Ibiapina. Acreditamos que como o desenvolvimento da pesquisa novas luzes serão 

lançadas sobre o trabalho desse homem, que renegou cargos, prestígio e status em nome de 

Deus e das populações sertanejas e sofridas do Nordeste. Numa época, segunda metade do 

século XIX, em que a Igreja era financiada pelo estado e processava a instauração de uma 

nova visão de evangelização, a partir da romanização, Ibiapina quebra formalidades e tabus e 

se entrega a uma vida peregrina, sem, no entanto cair na tentação messiânica. É uma 

personagem admirável, sedutora e que merece um estudo histórico profundo. É esse trabalho 

que estamos nos propondo a realizar. 
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