Juazeiro do Norte
Ceará - CE
Histórico1
Em 1827, o padre Pedro Ribeiro de Carvalho construiu uma capela num local
denominado Tabuleiro Grande, localizado na estrada real que ligava Crato a Missão Velha, à
margem direita do rio Batateira.
Essa capela foi erguida em frente a um frondoso juazeiro. Esta a origem do nome
Juazeiro do Norte. Juazeiro é palavra tupi-portuguêsa: jua ou iu-à e "fruto de espinho” (em
virtude da grande quantidade de espinhos que defendem os ramos da árvore), mais o sufixo
eiro.
A pequena capela foi consagrada a Nossa Senhora das Dores, padroeira do município,
a quem o padre doou as suas terras e onze escravos.
O povoado não teve grande desenvolvimento até que a 11 de abril de 1872 lá chegou o
padre Cícero Romão Batista, como sucessor do padre Pedro Ferreira de Melo.
A cidade tem na figura do Padre Cícero Romão Batista um marco na construção da religiosidade, da cultura do seu povo e acontecimentos políticos do Cariri. Quando o sacerdote
chegou em abril de 1872, cavalgando num jumento, era apenas um arraial com algumas poucas casas de tijolos e uma rústica capela.
Recentemente, Juazeiro comemorou a passagem de 100 anos da sua emancipação política como a terceira cidade do Ceará após deixar de ser um mero povoado pertencente ao Crato. Tudo começou durante uma missa em março de 1889 quando Padre Cícero ministrava a
comunhão aos fiéis. Ao colocar a hóstia na boca da beata Maria de Araújo, esta se transformou em sangue. O fato se repetiu por diversas vezes durante cerca de dois anos, sendo logo
atribuído pelos fiéis como um milagre.
Levas de católicos passaram a visitar o povoado em busca dos conselhos e da benção
do “Padim Ciço”. O vilarejo foi crescendo com a abertura de novas ruas e a construção de casas tudo no entorno da fé popular. Surgiam os pequenos negócios com melhores perspectivas
e o Padre Cícero sempre aconselhando: “em cada casa um santuário e em cada quintal uma
oficina”. Os espaços sagrado e econômico se entrelaçaram com o trabalho e a fé caminhando
juntos a ponto de servir como alicerce para o desenvolvimento de Juazeiro.
Gentílico: juazeirense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Núcleo de Juazeiro, pelo Ato de 30-07-1858, e
por Lei Municipal n.º 49, de 12-11-1911, subordinado ao município de Crato.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Juazeiro, pela Lei Estadual n.º
1.028, de 02-07-1911, desmembrado Crato. Sede no atual distrito de Juazeiro ex-Núcleo de
Juazeiro. Constituído do distrito sede. Instalado em 04-10-1911.
Pela Lei Municipal n.º 51, de 12-11-1911, é criado o distrito de Horto e anexado a vila
de Juazeiro.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, vila de Juazeiro é constituído de 2
distritos: Juazeiro e Horto.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Juazeiro, pela Lei Estadual n.º
1.178, de 23-07-1914.
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Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído
do distrito sede. Não figurando o distrito de Horto.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 2 distritos: Juazeiro e Cidade.
Pela Lei Estadual n.º 448, de 20-12-1938, o distrito de Cidade foi extinto, sendo seu
território anexado ao novo distrito de Padre Cícero. Sob o mesmo Decreto são criados os
distritos de Marrocos e Padre Cícero e anexado ao município de Juazeiro.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de
3 distritos: Juazeiro, Marrocos e Padre Cícero.
Pelo Decreto Estadual n.º 1.114, de 30-12-1943, retificado em virtude do parecer de
14-06-1946 do Conselho Nacional de Geografia, o município de Juazeiro passou a
denominar-se Juazeiro do Norte.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960 o município é constituído de 3 distritos:
Juazeiro do Norte (ex-Juazeiro), Marrocos e Padre Cícero.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

