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CIER77F7CO que do Livro de Registro das Celebrações, volume primeiro, do

Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional/lphan, instituído pelo Decreto n'

3.55 1, de 4 de agosto de 2000, consta na folha trinta e nove, o seguinte: "Registro número

dez. Bem cultural: Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade/GO.

Descrição: A Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade é uma

celebração específica, uma peregrinação realizada com carros de boi e em devoção ao Divino

Pai Etemo que acontece no contexto da Festa de Trindade, município do estado de Golas. A

devoção ao Divino Pai Eterno se iniciou nessa localidade por volta de 1 840, quando um casal

encontrou um medalhão entalhado com a imagem da Santíssima Trindade. Desde essa época

é comum pessoas peregrinarem até a região e até hoje nos dias da festa ocone um grande

afluxo de pessoas para Trindade no período de nestdos ao Divino. A Romaria de Carros de

Boi da Festa de Trindade, especificamente, está relacionada às antigas práticas cotidianas da

vida rural de se locomover por meio de carros de boi para viagens de longa distância, quando

se usava carros de boi como principal transporte. Se antes peregrinar para Trindade usando

carros de bois era uma das únicas possibilidades de realização do trajeto, hoje permanece

como uma tradição cultural reiterada no convívio familiar por sua representatividade como

uma antiga vivência dos homens e mulheres do campo. A Romaria de Carros de Boi tem seu

epicentro em Trindade, mas se origina em diversas cidades no estado de Golas e estados

próximos, se irradiando, principalmente, pelo mapa do centro-oeste e sudeste brasileiro. Os

romeiros carreiros são uma comunidade composta por grupos familiares de trabalhadores
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rurais, cada um se dirigindo a Trindade no carro de boi de sua família. Tem na vivência

familiar um dos principais sentidos dados à Romaria de Carros de Boi e a fé no Divino Pai

Eterno tem um forte enraizamento na devoção e nos costumes familiares passados de geração

em geração. A besta se encerra no primeiro domingo de julho e diversas atividades são

realizadas nos dias que antecedem sua finalização; e tanto a Festa quanto a Romaria de Carros

de Boi são realizadas em devoção ao Divino Pai Eterno, a figura do Pai na Santíssima

Trindade. Entre os bens associados à Romaria de Carros de Boi do Divino Pai Etemo de

Trindade, encontra-se a própria Festa de Trindade, os saberes e práticas dos construtores

carpinteiros de carros de boi; os saberes e práticas associadas à escultura/entalhe de imagens

votivas e à confecção de ex-votos, e os lugares sagrados e de referência em Trindade, como

a lgrqa do Divino Pai Eterno, entre outros. Esta descrição corresponde à síntese do conteúdo

do processo administrativo n' 0 1450.01 1454/20 12- 12 e Anexos, no qual se encontra reunido

um amplo conhecimento sobre esta Celebração, contido em documentos textuais,

bibliográficos, fotográficos e audiovisuais. O presente Registro está de acordo com a decisão

proferida na 83' reunião do Conselho Consultivo do Património Cultural, realizada no dia 1 5

de setembro de 2016." Data do Registro: 15 de setembro de 2016. E por ser verdade, eu,

Hermano Fabrício O. Guanais e Queiroz, Diretor do Departamento do Património Imaterial

do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional/lphan, lavrei a presente certidão

que vai por mim datada e assinada. Brasílig; Distrito Fedeg1, 16 de setembro de 2016.
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