
 

Avenida Capitão Diogo Lopes, Nº 53, Centro - CEP: 62580-000- Acaraú-CE 
CNPJ:02.346.843/0001-70 | CGF: 06.920.412-8 -  Fone/Fax: (88) 3661-1541 - E-mail: cmacarau@gmail.com 

 
REQUERIMENTO Nº 021/2014, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 
 
Excelentíssimo Srs(as). Vereadores(as) 

 
 
REQUERIMENTO PARA QUE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARAÚ, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZE OBRA 
DE RESTAURAÇÃO DO BUSTO DO REVERENDÍSSIMO 
MONSENHOR SABINO DE LIMA FEIJÃO, EXISTENTE 
EM FRENTE DO COLÉGIO VIRGEM PODEROSA, NO 
QUADRO DA MATRIZ DE ACARAÚ. 
 
 

Monsenhor Sabino de Lima Feijão, um grande religioso, um grande 
Pároco. Nasceu no dia 20 de dezembro de 1906 numa propriedade rural conhecida 
por atalho na cidade de Sobral -Ce. Foi nomeado Vigário de Acaraú em 
15/06/1932, tomando posse em 19 de junho de 1932. 

 
Quando aqui chegou ele encontrou uma situação difícil, mas que 

não foi empecilho para ele desenvolver o seu trabalho pastoral, destacando-se: 
 
A criação no dia 08 de dezembro de 1932, da Pia União das Filhas 
de Maria; 
Um ano depois em 08/12/1933 cria a Fundação da Cruzada 
Eucarística; 
Em 1934: 
07/04 – Associação de Adoração a Jesus Sacramentado 
30/05 – Congregação Mariana de Meninos e Associação Filhas de 
Maria Menores. 
06/12 – Pia União de Mães Cristãs 
08/12 – A Congregação Mariana Mista. 
 
Durante bom tempo o Monsenhor  Sabino, a cavalo, ia de um lado 

ao outro da paróquia: da Caiçara à Almofala, de Bela Cruz aos Patos e em todos os 
torrões da mesma ele procurava estar. 

 
As missas eram rezadas em latim,  além de batizados e casamentos 

(os conhecidos queimas) mostravam que a vida da paróquia voltava ao normal. 
 
A 1ª década à frente da Paróquia de Acaraú foi marcada por 

construções criações e desmembramento. Já em 1934, começa sua faina de 
construtor; pede ao Bispo D. José Tupinambá da Frota, autorização para 
reconstruir as capelas de tanque do meio (Itarema) da Cruz e da Almofala. O que foi 
atendido. 

 
Em 30 de maio de 1939, sucede a fundação da Sociedade"Escola 

Normal Rural de Acaraú", organizada pelo Monsenhor. Sabino de Lima. 
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A gruta de Lourdes foi inspirada e supervisionada pelo Mons. 
Sabino e construída por uma comissão de paroquianos, sendo que a benção da 
mesma foi oficiada por ele mesmo, a 15 de outubro de 1939, estando ali expostas as 
imagens de N. S. de Lourdes e de Sta. Bernadete. 

 
Um lutador incansável. Que não se descuidava de nada, também 

prestando assistência às capelas: de Caiçara, Prata, Aranaú, Cruz, Almofala, 
Itarema e Juritianha. 

 
Concomitantemente à reconstrução da Igreja Matriz, “em 30 de 

janeiro de 1944”, em ambiente festivo, ocorre à inauguração do prédio destinado à 
Escola Normal de Acaraú.  É uma das grandes obras com que o Monsenhor Sabino 
de lima brindou nosso torrão natal. Esta ocupa uma área de 11.258 m2, com cerca 
de 2.576 m2 de área coberta, tendo sua instalação oficial ocorriudo em 23 de 
fevereiro do referido ano. 

 
É uma história extensa e totalmente dedicada à nossa terra. Mas 

tudo tem um fim. Com grande e triste surpresa para todos, veio a noticia do seu 
falecimento em 26 de julho de 1965, na cidade do Rio de Janeiro, onde se 
encontrava há uns 20 dias, em tratamento de saúde. O falecimento ocorreu às 3 
horas da tarde do dia 26, vitimado por um colapso cardíaco quando assistia ao 
filme “A conquista do oeste” no Cine Ryan, que existia na Avenida Atlântica, em 
Copacabana. 

 
Atendendo ao desejo seu, expresso em sua vida, a família do 

Monsenhor Sabino decidiu que seu sepultamento se daria em Acaraú no túmulo 
por ele mesmo aberto na Igreja Matriz de N. S. da Conceição. 

 
Milhares de pessoas vindas de todos os recantos da Paróquia e das 

Paróquias vizinhas, prestaram a sua homenagem póstuma, rezando pela alma do 
pranteado sacerdote.  De Caiçara a Almofala cada um demonstrava a  sua amizade 
e agradecimento ao Mons. Sabino. 

 
Às 8 horas da manhã do dia 29 houve na Igreja Matriz, uma 

concelebração da Missa de Réquiem, em seguida procedeu-se o sepultamento, no 
meio às preces e soluços dos parentes e amigos. Na ocasião, os sinos da Igreja 
Matriz dobravam afinados uma circunstância emocionante para todos. 

 
Meus caros Pares, poucos fizeram por tantos como o Monsenhor 

Sabino de Lima Feijão fez em nossa terra. Era um homem brincalhão (que gostava 

de levantar as crianças pelas orelhas e dar “beliscões” nas barrigas das crianças) 
mas austero quando se tratava de levar a palavra de Cristo aos milhares de 
católicos de Acaraú. Em síntese, um grande homem a quem o nosso município tem 
que sempre apresentar-lhe loas, e não apenas tê-lo como um simples homem que 
aqui viveu e que se considerava um filho da terra. 

 
Da mesma forma que o Poder Público Municipal não olha para a 

deterioração do busto do Padre Antonio Tomás, e objeto de um outro requerimento 
meu, a mesma coisa acontece com o busto do Monsenhor Sabino de Lima Feijão 
existente em frente ao Colégio Virgem Poderosa, no Quadro da Igreja Matriz de 
Acaraú. Temos que preservar a nossa história. Temos que preservar a memória das 
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pessoas que por aqui passaram mas que deixaram a sua marca: a marca do amor à 
Terra do Rio das Garças. O nosso Acaraú. Urge, portanto e por parte do Poder 
Executivo, no mínimo a restauração do busto do Monsenhor Sabino de Lima. 

 
Pelo exposto, requeiro à Douta Mesa, depois de ouvido o Soberano 

Plenário, na forma regimental, que se digne oficiar a Prefeitura Municipal de 
Acaraú, encaminhando o presente requerimento para que esta tome as providências 
cabíveis no sentido de restaurar o busto sobredito, antes que a ação do tempo o 
destrua por completo, e a imagem deste grande sobralense, mas que se considerava 
acarauense, não fique apenas na memória dos mais antigos. 

 
 
Termos em que, 
 
Pede e espera deferimento. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 20 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 
 

JOSÉ NACÉLIO COUTO CRUZ 
VEREADOR - PT 


