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Leis

LEI Nº 115, DE 16 DE SETEMBRO DE 2022
Dispõe a ‘Romaria da Colina Sagrada’ como
Patrimônio Cultural e Imaterial do Município, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MACURURÉ, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal,
FAZ SABER que o Poder Legislativo Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei.
Art. 1º- Fica declarado como Patrimônio Cultural e Imaterial do Município, a ‘Romaria da
Colina Sagrada’, amparada pelo Art. 157º da Lei Orgânica Municipal.
Art. 2º- Fica instituída a referida Romaria no Calendário Oficial do Município, realizada
sempre no mês de setembro, conforme fotografias anexas.
Art. 3º- De acordo com o Art. 2º da Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial - ‘Patrimônio Cultural imaterial’ traduz-se nas práticas, representações, expressões,
conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais
que lhes são associados em que comunidades, grupos e, em alguns casos, indivíduos
reconhecem como parte integrante de seu Patrimônio Cultural. Este Patrimônio Cultural
Imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade. Contribuindo assim, para
promover o respeito à Diversidade Cultural e criatividade humana.
Art. 4º- Fica determinado que o Evento será gerenciado pela Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SEMEC).
Art. 5º- A organização e execução do evento ficará por conta da Paróquia local.
Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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HISTÓRICO DA ROMARIA DA COLINA SAGRADA
A Romaria da Colina Sagrada é uma tradicional celebração católica do Município. Essa
celebração iniciou-se em 1989 com Pe. Henrique José Nascimento.
Ao chegar em Macururé, em 15 de dezembro de 1987, Pe. Henrique foi bem recepcionado
pelo povo sofredor, mas muito acolhedor e hospitaleiro. Aqui começou a ver claramente a
face de Jesus, no rosto sofrido dos irmaos necessitados que aqui paassavam, na angustia e na
tristeza que a seca deixava, mas quando chovia toda essa trizteza passava ao ver os riachos
cheios, a caatinga com a paisagem toda esverdeada, tendo o que dar de comer para os animais
e para se auto sustento. Pe. Henrique fazia a comparação da vida de Jesus e da vida do
sertanejo a partir do título de Jesus abandonado, que ao ser crucificado, às 15h00 deu um grito:
“Eloi, Eloi Iamá sabactâne?”, que significa: “Meu Deus, meu Deus por que me
abandonastes?”, mas ao terceiro dia a glória chegou, ressuscitou para nós o rei dos reis.
No ano de 1988, o bispo da Diocese de Paulo Afonso, Dom Mário Zanetta pediu para o Pe.
Henrique escolher um lugar onde seria implantado um cruzeiro representando seu trabalho
sacerdotal na Paróquia Senhor do Bonfim de Macururé. Certo dia, Pe. Henrique andando pela
cidade, deparou-se com uma colina localizada numa das saídas da cidade. Os mais velhos
contam que o cangaceiro Lampião subia na colina (na época, conhecida como Arraial Senhor
do Bonfim) para observar a cidade tendo como objetivo localizar os macacos (como ele e seu
bando chamavam os policiais). Ao subir a colina, Pe. Henrique percebeu que ali era um ótimo
lugar para peregrinação. Desse modo, no dia 11/01/1989, um grande cortejo reuniu centenas
de pessoas em frente à igreja matriz Senhor do Bonfim. O povo saiu em procissão com cantos
e louvores para a denominada Colina Sagrada, rumo aos céus. O Bispo Dom Mário
acrescentava: “Essa cruz é o sinal da Diocese, pois na cruz a esperança e vida!”
Entre os meses de janeiro a setembro do ano de 1989, Pe. Henrique levava consigo uma
imagem da Mãe das Dores para as comunidades rurais, para assim, ser lançado o convite
presencial na 1ª Romaria da Colina Sagrada que aconteceu nos dia 09 (nove) e 10 (dez) de
setembro do corrente ano. A Romaria da Colina Sagrada, da mesma forma da implantação do
cruzeiro reuniu centenas de pessoas juntamente com todos os Padres da Diocese de Paulo
Afonso, também se fizeram presentes os Padres e Seminaristas Joseleitos da cidade de Tucano
(mesma congregação de Pe. Henrique). Participaram também o grupo do Círculo Bíblico da
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cidade de Paulo Afonso. A animação da Romaria ficava por conta desse grupo e do Bispo da
Diocese Dom Mário Zaneta. A Romaria da Colina Sagrada era realizada junto com a Festa do
Sagrado Coração de Jesus (que em nossa Paróquia já existe a mais de 60 anos). Após
alguns anos, Dom Mário Zanetta mudou a Festa do Coração de Jesus para o mês de Junho.
Quando Dom Esmeraldo tornou-se Bispo da Diocese, a animação da Romaria ficou por
conta da população local. Ele dizia: “A Romaria é do povo de Macururé, e a animação tem
que ser do povo de Macururé!” Dito isso, o grupo da Paróquia Senhor do Bonfim de
Macururé começou a ficar responsável pela animação da Romaria.
Macururé-Bahia, 16 de Setembro de 2022.

LEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OUIWRKY3QZM2QUJGOTAXQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
16 de Setembro de 2022
5 - Ano XVII - Nº 2132

Macururé

FOTOGRAFIAS ANEXAS
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