
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A 15ª ROMARIA DA TERRA DO CEARÁ. 

 

Data: 7 de Agosto de 2011. Local: Itapipoca. Tema: No testemunho dos mártires: terra, água e dignidade! 

Formato: Durante a madrugada os romeiros e romeiras da Terra tomarão o café da manhã, em três cidades próximas 

a Itapipoca. As dioceses de Fortaleza, Crato e Limoeiro do Norte farão uma parada em São Luis do Curu. Já as 

dioceses de Quixadá e Iguatu serão recepcionadas em Tururu e as de Crateús, Tianguá e Sobral irão parar em 

Amontada. 

A acolhida em Itapipoca está prevista para as seis horas da manhã na Igreja de São Sebastião. Depois haverá uma 

caminhada pelas ruas da cidade até o Horto do Cruzeiro, local que deu origem à cidade de Itapipoca, onde haverá um 

momento de mística. Em seguidas as caravanas se deslocarão para três tendas, que serão identificadas, tendo como 

referência o tema da romaria e os três climas que estão presentes no município de Itapipoca:  

Tenda Litoral/Água, onde ficarão as dioceses de Crateús, Itapipoca e Fortaleza;  

Tenda Sertão/Terra, para onde irão as dioceses de Iguatu, Limoeiro do Norte e Quixadá; Tenda Serra/Dignidade 

que acolherá as dioceses de Crato, Tianguá e Sobral.  

De tarde, antes da celebração eucarística, haverá apresentação dos artistas da caminhada. A celebração eucarística, 

que fechará a XV Romaria da Terra, acontecerá na Praça da Matriz da cidade de Itapipoca, por volta das 15 horas. 

Dando ênfase à temática, ficou decidido que cada diocese deve escolher um mártir local e mandar confeccionar um 

grande estandarte com sua fotografia.  Para a Celebração Eucarística ficaram definidas as responsabilidades. 

Presidente: Dom Antônio Roberto Cavuto. Acolhida: Itapipoca. Ato penitencial: Quixadá. Glória: Crato. 

Rito da palavra: Limoeiro do Norte. Testemunhos após o Evangelho: Uma camponesa da Diocese de Itapipoca e 

um camponês da Diocese de Limoeiro do Norte – dando ênfase aos impactos dos grandes projetos na vida das 

famílias atingidas. Homilia: D. Antonio. Profissão de fé: Crateús. Preces: Iguatu. Ofertório: Fortaleza. Pai- Nosso: 

Sobral. Ação de graça: Itapipoca. Paz: Iguatu. 

A equipe de Itapipoca ficou responsável pela equipe de liturgia que fará a coordenação da Celebração. 

Os cartazes, como nas edições anteriores da Romaria da Terra, terão distribuição gratuita. O livrinho, conforme 

decisão do Conselho, custará R$ 2,00. Foi escolhido como hino oficial para a 15ª Romaria da Terra a proposta de 

letra e música da autoria de Thiago Valentim e João Bosco, “Romeiros em caminhada”. 

Em contato do Coordenador da CPT com o Setor de Comunicação da Arquidiocese ficou acertado que no dia 26 de 

junho a celebração eucarística transmitida pela TVC terá como tema a 15ª Romaria da Terra e ficará sob a 

responsabilidade da CPT. Foi decidido fazer uma Consulta a Dom Antônio, Bispo de Itapipoca, sobre a possibilidade 

de ele presidir essa celebração, caso não seja possível serão contatados padres ligados à CPT. 

Na próxima reunião do Conselho, nos dias 8 e 9 de julho, na Diocese de Itapipoca, todas as equipes apresentarão o 

número de carros previstos para transporte dos romeiros e romeiras que irão participara da 15ª Romaria da Terra. 

 

Informações: Lia Lima, secretária executiva da CPT Ceará. 


