
1 
 

Trabalho apresentado no V Congresso Internacional sobre 

as Festas do Divino Espírito Santo 

Terceira/Açores 

31 de maio a 3 de junho 2012 

A Circoestesia da Festa do Divino Espírito Santo em Indiaroba – Sergipe 

Katia Maria Araujo Souza1 

RESUMO 

O município de Indiaroba, antes freguesia e Vila do Espírito Santo está localizada no litoral 

sul do estado, na divisa com a Bahia. Foi um território alvo de disputa entre as vilas de 

Abadia, na Bahia e de Santa Luzia em Sergipe, por conta dos limites. Antes de ser freguesia, 

quando ainda era conhecida como Ilha, a padroeira era Nossa Senhora da Conceição, como 

diz a história oral,porém, certo dia, trazem de Abadia a imagem do Divino Espírito Santo para 

ser restaurada na capital da província de Sergipe, São Cristóvão, e após a restauração a 

imagem volta para a Ilha para daí ser levada para Abadia,de barco, quando acontece um 

temporal, ficando a imagem retida. Por três vezes,  tentam os moradores de Abadia levar a 

imagem, e o fenomeno se repetindo. Decidem então deixar o Divino na Ilha, como 

padroeiro, já que este é o Seu desejo. Mudam o nome da povoação para Espírito Santo  cujo 

nome permanece até a elevação da cidade quando modificam por conta de ter um Estado 

com o mesmo nome. Desde então a festa se reveste de um sentimento de religiosidade 

profundo, entendendo aqui os ritos litúrgicos que são acompanhados por uma louvação 

popular com a participação do Samba de Coco (dança dos negros) e batalhão de espadas 

(fogos) com que saúdam o Divino na última noite da novena. A procissão conta em seu 

cortejo com o Imperador,Imperatriz e pajem, que são crianças, o mordomo ou festeiro, que 

carregam a bandeira do Divino. Jovens representam os dons do Espírito Santo. A imagem é 

ladeada por cavaleiros vestidos como soldados medievais e conduzida em carro 

ornamentado. No percurso são feitas 3 paradas - a 1ª. na porta do Hospital, onde o 

Imperador põe a mão sobre a cabeça do doente e este levanta, simbolizando o Espírito que 

Cura, a 2ª. na porta da Cadeia, onde o Imperador liberta um preso, é o espírito que Liberta e 

a 3a. na porta do cemitério significando o Espírito que Salva. Também são distribuídos carne, 
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arroz, feijão e farinha para as famílias mais carentes do município. A transformação da 

cidade é perceptível não apenas no visual, com as ruas enfeitadas de bandeiras vermelhas, 

como no movimento, pois deixa de ser uma cidade pacata, resquício de uma antiga vila de 

pescadores, para se transformar em sua estese, essência, respirando religiosidade. É a 

circoestesia da festa.Todos vivem a Festa do Divino. A economia, a cultura, a religião, a 

aparente unidade das classes sociais parecem viver um momento de entrelaçamento e de 

magia. O comércio, que fora o Bolsa Família (Programa do Governo Federal) e a Prefeitura 

Municipal, são as fontes de renda, vive um apogeu, onde a circulação de mercadoria e de 

moeda, aparentemente fora do circuito religioso, dele se apodera. Como é comum no Brasil, 

ao lado das festas de padroeiros, acontecem as festas de largo, que são os espaços profanos, 

com barracas de comidas, bebidas, shows com as bandas musicais, parques de diversões 

para as crianças. Tradição e modernidade que caminham juntos. 

PALAVRAS – CHAVE: Circoestesia, Relações de Poder, Festa do Divino 
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1. A Festa do Divino Espírito Santo em Indiaroba 

Indiaroba, foi inicialmente uma Aldeia de índios, ou redução, organizada pelo padre Gaspar 

Lourenço, pelos idos do século XVI. Depois é elevada a Freguesia, posteriormente Vila e só 

em 1938 passa a cidade com o nome Espírito Santo. Em 1943 o Departamento de Geografia 

e Estatística, troca o nome da cidade para Indiaroba, nome de um rio da localidade, por 

conta de termos um Estado com esta denominação. 

Não se tem até hoje, oficializado, quando começou o culto ao Divino Espírito Santo. 

Entretanto, desde seu surgimento enquanto aldeia, que já leva o nome de Espírito Santo. A 

escolha de um orago ou padroeiro era algo que fazia parte do processo de colonização. Ora, 

o culto ao Divino foi iniciado no Alenquer nos Açores – Portugal, criado pela Rainha Santa 

Isabel e chega em terras brasileiras a partir da diáspora açoriana. Porém em Sergipe até 

então não temos estudos comprobatórios da presença açoriana. Hoje, iniciamos esse 

trabalho de cruzamento de informações sobre as doações de sesmarias e as famílias vindas 

dos Açores. Há um dado que merece registro: é que em alguns documentos, falam em 

açorianos do Rio São Francisco a Santa Catarina, abrangendo a faixa litorânea e Indiaroba se 

encaixa perfeitamente nesse desenho. 

 

Porém, segundo relato de moradores mais antigos,como o dr. Raimundo Mendonça, católico 

convicto e devoto do Divino, tudo começou por volta de 1811. A então Feira da Ilha, uma 

povoação à margem direita do rio Real, pertencente à Vila de Santa Luzia da Capitania de 

Sergipe Del Rey, tinha como padroeira Nossa Senhora da Conceição, e do outro lado do 

mesmo rio, havia a povoação de Abadia, pertencente à capitania da Bahia, com quem 

mantinha relações comerciais. De acordo com o relatado a  Soares (1986, p.84), 

Abadia fica no Estado da Bahia, aqui vizinho de nós. Lá uma senhora 
era dona desta imagem do Divino que hoje é nossa. A imagem estava 
quebrada e ela levou para Aracaju para encarnar2 Tinha que voltar 
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para aqui porque a viagem para Abadia era de barco e saía  aqui do 
Porto. Chegando  aqui, caiu uma chuva torrencial e a Dona não pode 
levar o Santo e deixou na nossa igrejinha. Marcou depois para vir 
buscar e veio com um acompanhamento3. Na hora da saída, caiu 
outra chuvona e o Divino não deu para ir. Mais uma vez a Senhora 
veio com um acompanhamento para levar a imagem e mais uma vez 
a chuva caiu e a imagem não foi. A dona então resolveu que a 
imagem ficaria com nós, pois não estava querendo ir e lá tinha outra 
imagem do Divino. Também ela acabou de decidir e a chuva parou. 
Nesta época nossa terrinha se chamava Feira da Ilha. Diante desta 
preferencia do Divino por nós, nossa terra passou a se chamar 
Espírito Santo. 

Seja realmente por esse motivo, ou por sua origem e certamente a presença açoriana, o fato 

é que há mais de 200 anos que se cultua o Espírito Santo. 

Como toda festa de padroeiro tem Novena preparatória, Missa e Procissão., mesmo que 

realizados de forma muito simples, com poucos recursos. Cada noite é de responsabilidade 

de uma família, mas não pode faltar o foguetório, principalmente numa região cuja 

característica é a confecção de fogos de artifício com destaque para a “espada”4. A vinda de 

Padre Abílio5  em 1912 vai fazer a diferença. 

,e tomando conhecimento do processo contra ele levantado, surgiu-
lhe a idéia de expatriar-se, como já o fizera  antes um tio seu, que 
fora espalhar a religião e pregar o evangelho entre as negras 
populações do Timor [...] Com passaportes legítimos para ele, a irmã 
e o irmão mais novo, providenciou tudo. Assim, vindos em três navios 
diferentes, aportou toda a família ao Brasil já no ano de 1912. Os 
monarquistas portugueses, preexistentes no Brasil , ou para aqui 
emigrados após a implantação da República, haviam se organizado 
no Rio de Janeiro, sob a legenda “Liga D. Manoel II”, para tratar dos 
interesses dos emigrados mais baldos6 de recursos, para encaminhar 
ao trabalho os que dele necessitassem. Assim, atendendo a um apelo 
do Bispo de Aracaju, que se queixava da falta de sacerdotes, para ali  
encaminharam o Padre Abílio. Só estava vaga, à sua chegada, a 
paróquia do Espírito Santo, localidade paupérrima, de população 
escassa, onde os homens de maiores haveres eram alguns poucos 
proprietários de terras das fazendas circunvizinhas. [...] o Padre teria 
dito; “Se o lugar é pobre, tanto melhor. Seremos todos iguais, eles e 
eu” 
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4
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bambu e recheado de pólvora, barro e limalha de ferro – item que confere o efeito brilhante às faíscas. 
5
 Padre Abílio forma-se em Santarém/Portugal em 1911 e lhe dão a paróquia de Amiais. 

6
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Os primeiros dias do padre Abílio são de adaptação, tanto pela língua, como hábitos. 

Decorridos aproximadamente dois meses, padre e população já estavam bastante 

entrosados. Padre Abílio havia se destacado no Seminário de Santarém como musicista e 

essa característica o levou a criar a Banda de Música do Espírito Santo em Sergipe, para 

acompanhar as Missas solenes e procissões e ele mesmo seria o Maestro. Assim, se 

empenha pessoalmente a adquirir os instrumentos, para os 15 integrantes da banda, que 

não tinham condições de adquirir. Como ninguém na localidade se responsabilizasse pelo 

pagamento dos mesmos, ele se responsabiliza pelo pagamento, o que honra até o último, 

quando é transferido para o Seminário em Aracaju e lhe dão a paróquia de Santo Antonio, 

na capital do Estado. Ainda segundo Fontes (op. cit. p.32) Para reger a banda recém criada, 

“entrou em entendimento com um dos irmãos,(dr. Antonio da Silva Mendes, professor 

jubilado do ginásio Estadual de Niterói e do Colégio Santo Inácio) para que este, também 

amante da música e inteiramente jejuno de regência se incumbisse, por seis meses da 

instrução da Banda” 

Seis meses depois inaugura o grupo musical que idealizara e organizara e o sucesso foi tanto, 

que os homens de maiores posses da Vila do Espírito Santo se cotizaram e efetuaram o 

restante do pagamento do instrumental  que ainda estava sob a responsabilidade do padre 

Abílio. 

A partir de 1912, a Banda de Música do Divino passa a acompanhar as procissões do 

padroeiro e da co-padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Não encontrei registros de 

quanto tempo durou essa Banda. Sabemos apenas que, de acordo com o Livro do Tombo da 

Paróquia a partir de 1950 e nesse período, a procissão do Espírito Santo é acompanhada 

pela Filarmonica da vizinha cidade de Estancia. As bandas de Música ou Filarmônicas sempre 

acompanham as festas religiosas, dando-lhes um caráter solene. De acordo com Soares (op. 

cit. p.48) 

A análise da religiosidade popular deve ser feita sempre num 
contexto sócio-cultural donde ela deriva, pois um homem simples ao 
viver sua vida numa dimensão global é sempre um homem religioso. 
E a partir do religioso, manifestado em orações, festas, penitencias, 
provérbios, cantos, expressões, etc.,é que ele analisa o mundo e nele 
consegue se integrar cheio de fé, esperança, fraternidade, caridade e 
humildade. 

De acordo com o Livro do Tombo da Matriz do Divino, de 1953 aos dias atuais, a festa do 

Divino nem sempre teve as mesmas características. Houve períodos que quase não 

aconteceu por falta de recursos para comprar flores e ornamentar a charola7 

Em 25 de janeiro de 1978 chega ao município de Indiaroba o clérigo Frei José Fernando Ávila 

Soares, que durante o período que se mantém à frente da paróquia do Espírito Santo, dá 

uma nova dinâmica á festa do Divino. 
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Em 1979, Frei Fernando é ordenado sacerdote e a partir de 1980, a procissão do Divino 

recebe alguns acréscimos, com o as figuras do Imperador e Imperatriz, representada por 

crianças, a comissão da festa, tem agora um festeiro responsável, que é chamado Presidente 

da Festa e são inseridas  sete crianças e adolescentes em vestes  nos tons rosa e azul muito 

claros, com trombetas emolduradas por flâmulas, representando os dons do Espírito Santo. 

 

 

Entre as inovações podemos colocar a inserção do Imperador e da Imperatriz, crianças 

pertencentes à família do Presidente da Festa. Participam do cortejo pela manhã e são 

coroados à porta da Igreja pelo Bispo Diocesano. A seguir adentram ao recinto e assistem a 

Missa 

 

Também é a partir de 1980 que aparecem os cartazes para divulgar a festa, que até então só 

utilizava para divulgação as emissoras de rádio da capital Aracaju e do vizinho município de 

Estancia. Porém é importante frisar que o cartaz sempre foi doado pela Prefeitura local e em 

alguns anos, quando as relações entre o estado (prefeito municipal) e a Igreja (pároco) são 

tensas não existe o cartaz. Em 2000, é formada a Filarmônica do Divino, que hoje conta com 

Escola de Música e tem sede própria. Atualmente não apenas em solenidades religiosas, mas 

em festas civis, temos sempre a presença da Filarmônica. 
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Algumas características dessa festa constatadas através da pesquisa ação, mas que não 

consta nos registros documentais, seja em livros, Trabalhos de Conclusão de Curso ou 

mesmo o Livro do Tombo. Assim, destacamos: 

1. A última noite de Novena é uma tradição da Família Mendonça de Indiaroba. O 

patriarca atual, Dr. Raimundo Mendonça de Araujo é proprietário da Fazenda São Pedro. De 

acordo com o depoimento oral, assim se expressa: 

Após a morte de Jesus, encontravam-se os Apóstolos com Maria no 
Cenáculo, quando desceu o Espírito Santo sobre suas cabeças em 
forma de línguas de fogo. Portanto, nada mais justo do que São 
Pedro participar da preparação da festa. A procissão sai da fazenda 
distante cerca de 15km da Igreja, acompanhado com cânticos. 
Antigamente quem anima a festa eram os ternos de zabumba, hoje o 
acompanhamento é feito com o Samba de Coco. As pessoas cantam e 
dançam ao longo do percurso, empunhando galhos de árvores numa 
atitude que podemos dizer de louvor, mas também para espantar 
maus espíritos. Esse cortejo dança dentro da Igreja e a seguir se 
retira. Houve época em que apenas levavam a imagem de São Pedro, 
mas não podiam entrar na Igreja. O atual Bispo Diocesano, D. Marco 
Eugenio permitiu a presença dos brincantes na Igreja, por não achar 
justo que fizessem o percurso mas não pudessem completar a 
louvação. Como a estrada é escura, a claridade se faz a partir do 
clarão das espadas. 

 

 
 

2. Às 9 horas, horário presumível da descida do Espírito Santo, em todas as casas da 

cidade solta-se fogos, numa homenagem simbólica ao Divino Espírito Santo; 
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3. Durante o percurso da procissão são feitas três paradas: a 1ª. Na porta da 

Delegacia, onde se apresenta um “preso” e o Imperador em nome do Espírito Santo lhe 

impõe o cetro e o preso livra-se das algemas, representando o Espírito Santo Liberta; a 2ª. 

Parada se dá  em frente ao Hospital, onde é apresentado um “doente” e o Imperador realiza 

o mesmo ritual e doente se levanta da maca significando o Espírito Santo Cura e a 3ª. E 

última parada acontece em frente ao Cemitério, significando o Espírito Santo Salva; 

 

4. Aqui usa-se o termo Ato Concreto que é a distribuição de cestas básicas e de carne 

de boi, no dia da festa às famílias em situação de vulnerabilidade social, anteriormente 

visitadas e constatado seu estado de pobreza, de forma que todos possam participar da 

grande comemoração ao divino Espírito Santo. Outros atos concretos podem ser realizados 

como marcação de exames complexos e que exijam atenção especial; 

5. Desde os primórdios que para a realização da festa, a decoração da Igreja e das 

ruas, o andor e outros detalhes, são realizados bingos, leilões e pedidos feitos a pessoas de 

posse, geralmente fazendeiros, empresários, políticos e mesmo ao prefeito municipal. 

Entretanto podemos observar que a relação Igreja/Estado nem sempre é serena, muitas 

vezes é conflituosa, pois quem tem o dinheiro tem a tendência de querer impor sua vontade, 

tanto em relação ao tema como a decoração, às inovações, etc.  

 

Para este ano de 2012 a temática foi “Eu e minha família serviremos ao Senhor!” 

Também uma outra inovação foi incorporada ao calendário da festa a partir deste ano, que é 

o Colóquio do Divino, um Seminário para discutir os aspectos ligados ao sagrado e ao 
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profano. Embora voltado para os professores e estudantes, o Colóquio é aberto a todos os 

participantes e tem a chancela da Universidade Tiradentes, mais precisamente o Curso de 

Serviço Social do campus Estância e tem o objetivo de mobilizar a comunidade para a 

manutenção da tradição da festa. 

 

Poderiam perguntar: Mas o que tem o Serviço Social com uma festa religiosa? Lhes respondo 

que tudo, visto que a instrumentalidade do Serviço Social está em sua atenção às questões 

sociais. O ato concreto, do qual já falei anteriormente é um exemplo do conhecimento do 

território e de suas vulnerabilidades que vão na direção não apenas da doação naquele dia, 

mas de expor inclusive várias vulnerabilidades fazendo com que a população comece a 

conhecer e exigir os direitos, bem como a atenção para situações complexas como 

prostituição, drogadição, violência doméstica, etc. Outro fator que deve ser levado em 

consideração está diretamente ligado à circoestesia da festa religiosa, que também tem seu 

caráter profano, ou seja o belo e os signos que envolvem o evento. 

2. A circoestesia da Festa do Divino Espírito Santo 

Pinheiro e Freire (2005, p. 51) dizem que 

A estese (aistheses) da religião, apesar de delimitar-se a apenas uma 
das muitas representaçãoes da existência humana, consegue 
exprimir o próprio caráter humano “quase que em sua mais alta e 
enérgica medida” 
 Mircea Eliade considera o estudo da religião seja imprescindível na 
compreensão do mundo moderno, uma vez que, mesmo dentro do 
homem não-religioso, existiriam guardadas marcas ancestrais da 
religião 

Em outras palavras, a festa religiosa, com todos os seus ritos, também expressam os códigos 

sociais vigentes na comunidade, embora tragam os traços ancestrais, esses se renovam a 

partir das vivencias. 

A festa do Divino exige uma preparação, que se inicia um ano antes, quando é escolhido o 

Presidente da Festa e o Imperador. Embora exista a presença da Imperatriz, esta não passa 

de mera coadjuvante e representa o próprio modo de vida da sociedade de herança 

patriarcal, centrada na figura masculina. Esse código vai estar presente em vários 
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momentos. O presidente da festa é um homem. Embora a esposa participe, as decisões 

cabem a ele. Entretanto, as Comissões de Liturgia e de arrecadação de prendas para os 

bingos e leilões têm uma maioria significativa de mulheres, pois “tem mais jeito para pedir” 

Os códigos sociais estão presentes em todos os espaços da festa. 

Há um outro fator que merece destaque – a cidade, a partir dos preparativos, vive um outro 

tempo, o profano, em que costureiras, cabeleireiras, manicures, bares, restaurantes, 

pousadas etc., se envolvem com o evento, tirando dele proveito econômico. O capital 

financeiro gira. Muitas pessoas ganham dinheiro. Na festa do Divino, retrocede-se no tempo. 

A cidade é enfeitada com flâmulas e estandartes colocados nos altos dos postes, bem como 

a entrada da Igreja Matriz  O peitoril das janelas das casas são recobertos por toalhas 

bordadas encimados por jarros de flores ou plantas, significando a alegria. Também são 

espalhadas faixas de louvor ao Divino Espírito Santo. Para a Missa no Domingo às 10h da 

manhã, homens e mulheres devem usar um adorno ou peça do vestuário no tom vermelho. 

Literalmente a cidade se veste do Espírito Santo. 

  

O percurso do cortejo pela manhã traz a guarda montada, numa representação medieval, 

enquanto na procissão tanto o Imperador, quanto a Imperatriz ,o pajem e a guarda seguem 

a pé. 

Outro ponto que pretendemos chamar a atenção diz respeito às relações de poder entre a 

Igreja e o Estado, no caso o poder municipal. A participação financeira no evento é uma 

tradição, entretanto este fato pode ser visto como uma submissão da sociedade ao gestor. O 

Brasil, pós Constituição Federal de 1988, optou por ser um país laico, não tendo uma religião 

oficial, abrigando portanto todas as formas de expressão religiosa. Entretanto, quando se 

questiona diretamente as pessoas, a grande maioria se diz católica, salvo os evangélicos que 

assumem sua posição. 

Em Indiaroba, isso é muito presente. O espaço para os evangélicos é muito pequeno e ínfimo 

e até inexistente os de outras expressões, principalmente se levarmos em consideração que 

o município, antiga vila de pescadores, está encravado entre antigos engenhos de Santa 

Luzia do Itanhy e de Estancia. Chamo a atenção para esse fato, devido a forte presença de 

africanos nessas localidades, com suas tradições e ancestralidade, sufocada pela presença 
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predominantemente católica. O poder está imbricado entre o ter posses e o poder simbólico 

definido por Bourdieu, daí que essa relação não é apenas pré-estabelecida simbolicamente, 

mas exercida na prática, na organização da festa. 
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CONCLUSÃO 

É uma festa belíssima, onde encontramos semelhanças com as realizadas em outras cidades 

do Brasil e segundo nossas pesquisas também nos Açores. Não temos aqui uma Irmandade 

do Divino, embora tenha encontrado registros sobre uma Associação do Divino Espírito 

Santo, que inclusive foi responsável pela reativação da Banda de Música do Divino criada 

pelo Padre Abílio e que agora se chama Filarmônica do Divino. 

A circoestesia, ou seja, o belo que envolve a cidade desde as novenas até dia de Pentecostes 

propriamente dito, revela uma cidade literalmente vestida do Espírito Santo. E não só na 

festa, mas o obelisco da entrada da cidade, a Igreja matriz, lojas comerciais, com o nome ou 

símbolo do Divino, já revelam o envolvimento com o padroeiro,permitindo a estese. 

O que simboliza para nós a festa do divino em Indiaroba é a pomba e suas 7 línguas de fogo 

representando os 7 dons do Espírito Santo. A coroa é um detalhe ou ornamento, 

simbolizando o poder, mas fica em segundo plano. 

A grandiosidade, exuberância e beleza da festa depende não apenas da condição financeira 

individual do Presidente dos festejos, mas de suas relações com o poder temporal, 

econômico, que vai subsidiar a festa e que vai chamar a atenção para que os devotos 

compareçam á procissão. Esse é também um espaço de poder e de exposição tácita dos 

códigos sociais da comunidade postos nos rituais. Este é um trabalho inconcluso. Encontrar a 

verdadeira história da freguesia do Espírito Santo é por certo desvendar a diáspora açoriana 

em nossa região. 
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