
 

  

O MONUMENTO É 

FORMADO PELO:  

 

 CRUZEIRO  

 A CAPELA 

   A PORTA SANTA  

 
 

O cruzeiro (mais conhecido como 

Cruzeiro de Roma) foi construído em 1899 e 

inaugurado em 1901, no século XX, sendo o 

primeiro monumento da região, pois entre ele, 

foi construído posteriormente a  capela cujo 

padroeiro também é a sagrada família e a 

porta santa.  

 

 

 

 

 

Bananeiras-PB 

2018 

Sobre o Lugar 

O referente lugar é conhecido 

como “Cruzeiro de Roma”, e é 

considerado um ponto de referência 

religiosa para os fiéis e referência 

turística para  quem deseja ter uma 

visão panorâmica da região, podendo 

alcançar visualmente cidades 

vizinhas, por estar situado num relevo 

considerável. O cruzeiro tem como 

padroeira a sagrada família, por isso 

sua denominação de Cruzeiro Jesus, 

Maria e José, sobre a qual não se é 

muito utilizado pelos nativos da 

região. 
 

O cruzeiro é um monumento 

que geralmente é representado por 

uma cruz sobre uma pedra ou madeira 

colocada sobre uma plataforma de 

diversas estaturas. Normalmente são 

colocados na parte externa das igrejas. 

Surgem como símbolos do 

cristianismo, pois foi quando a cruz 

tornou-se no elemento simbólico dos 

cristãos. Acredita-se que o 

monumento tem o poder de santificar 

o local que se encontra. Desde a 

Contra Reforma religiosa, os cruzeiros 

passaram ser referência de purgatório, 

para se fazer uso contra indulgências 

para se redimirem dos pecados 

cometidos e ter méritos após a morte. 

O que, segundo moradores, o referido 

cruzeiro foi construído com o intuito 

de pagamento de promessa e visando 

a devoção dos fiéis com cumprimento 

de suaspromessasnasromarias. 

O Cruzeiro de Roma 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Cruzeiro é situado 

em Lagoa do Matias 

no distrito de Roma, 

no munícipio de 
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Fotografia- Bello Soares 



 Contextohistórico-

religioso 

 

A CAPELA 

 

A capela da Sagrada Família foi 

construída no ano de 1907, após oito anos 

da construção do cruzeiro, pelo 

proprietário rural de Lagoa de Matias o 

senhor João Rodrigues Neves (in 

memorian), por meio de uma promessa 

após ter recebido uma graça de Padre 

Cícero. Em entrevista com o senhor Luiz 

de Totanos, ele relatou que o senhor João 

teria ido a pé para o Juazeiro passando 

muitos dias pelas estradas junto com a 

romaria, dormiam pelos caminhos e todas 

as noites faziam fogueiras para espantar 

as onças. Ao contar ao padre Cícero, 

prometeu que iria construir um cruzeiro e 

o Papa Pio permitiu edificar o mesmo, 

cujo objetivo era que as pessoas 

 

pagassem suas promessas no cruzeiro já que 

muitos não podiam se deslocar para o 

Juazeiro, no Ceará. A exigência do Padre 

Cícero era que a capela fosse feito no morro 

mais alto da região e com a frente voltada 

para o nascer do sol, na mesma direção da 

Igreja Nossa Senhora das Dores no Ceará. 

Tanto que a frontal da igreja é voltada para 

o nascer do sol e a da sagrada Família é 

voltada para o pôr do sol. Para que os 

romeiros que não podiam se deslocar até o 

Juazeiro do Norte, pudessem pagar suas 

promessas alí mesmo, tendo a mesma 

validação. Segundo moradores da 

comunidade, o Papa Pio XII, entre os 

séculos XIX e XX deveriam comemorar o 

festejo jubilar (evento que ocorre à cada 25 

anos na igreja católica), e com isso, pela sua 

localização, a capela localizada em Lagoa 

de Matias tornou-se referência cristã. 

Contudo, é viável mencionar que o 

fundador do Cruzeiro de Roma, João 

Rodrigues Neves, está com seus restos 

mortais situados abaixo da referida Capela. 

A descrição do seu túmulo está cravada em 

aço na parede interna da capela. 

 

A PORTA SANTA 

 

Foi construída e inaugurada no ano de 

2000 por motivo das festividades do Jubileu 

pela Diocese de Guarabira e por intermédio 

do Papa, para marcar o início do século e de 

um ano santo, representando grande 

importância para os romeiros e peregrinos.  

No caso de uma Porta Santa, há um 

elemento importante: são derramadas 

bênçãos e graças especiais quando a 

cruzamos. Em um Jubileu, a Porta Santa 

serve para indicara os fiéis que passar 

pela porta da igreja significa uma atitude 

de acolhida, de agradecimento, de pedir 

perdão, de pedir novas graças ou saber 

com segurança que vamos receber uma 

bênção.Cada vez que se cruza uma Porta 

Santa ganha-se uma graça especial e essa 

é chamada indulgência plenária, o que 

quer dizer que “Deus perdoa tudo”, uma 

atitude de conversão e de arrependimento.  

 

 

Contexto Turístico 

 
O cruzeiro de Roma fica à 

aproximadamente 13 km do centro da 

cidade. O cruzeiro está situado a 550m de 

altitude, no topo de um chapadão 

intermediário da Cordilheira da 

Borborema.No topo do lugar é possível 

avistar 5 municípios da Paraíba- as 

cidades circunvizinhas que estão situadas 

no Vale do Mamanguape e do 

Camaratuba no Rio Grande do Norte, além 

da estátua de Frei Damião em Guarabira. A 

vista panorâmica vista do alto, onde se 

localiza o cruzeiro, a capela e as 

acomodações, garantem além da riqueza 

histórico-religiosa, uma visão plena para os 

encantos naturais (por exemplo o pôr do sol) 

e a beleza do lugar fazendo jus aos 

monumentos que garantem por si só os 

registros fotográficos dos vales do brejo 

paraibano. O período de maior visitação do 

local se dá entre outubro e janeiro, se 

deslocando de várias cidades paraibanas e 

até de outros estados. 

 

 

 

Uma pesquisa de: ANA CLAUDIA 

NASCIMENTO e                         

JORDANIA  FERREIRA  SOARES 
 

 

 


