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Entre pecadores e santos, invocar o espírito santo! 

Maria Aida Costa Baptista 

1- Introdução 

Estar hoje aqui, à semelhança do que aconteceu há quatro anos (embora nessa altura 

me tivesse faltado a coragem para o declarar) é, seguramente, um acto de contrição e 

um pedido de desculpas, pela leviandade com que, no passado, fiz apreciações menos 

justas a alguns dos rituais ligados às festas do Divino Espírito Santo na diáspora. 

Sentindo já no ar uma certa curiosidade face ao pecado cometido, passo a explicar. 

Em 2002, na Vila do Porto, ilha de Stª Maria, durante o Curso «À Procura das Raízes» 

fez-se o lançamento do livro de Tony Goulart «The Holy Ghost Festas». Arrisco a dizer 

que todos quantos aqui estão presentes se habituaram a olhar para esta obra como 

uma referência de consulta obrigatória para quem pretenda conhecer as celebrações 

do Divino Espírito Santo por terras da Califórnia. Não foi essa, porém, a minha leitura 

nesse dia. Ao folhear o livro, e perante muitas das imagens que o documentam, senti-

me invadida por um misto de surpresa e estranheza, acicatadas pela crítica de outros 

conferencistas presentes. Já depois do jantar, e durante uma improvisada sessão de 

autógrafos, recordo bem as conversas mais acaloradas travadas entre o Tony Goulart e 

alguns destinatários do livro, que se travavam de razões e argumentos, de um lado e 

do outro, sobre as fronteiras entre o profano e o sagrado nas festividades do Divino 

Espírito Santo. Tenho ainda bem presente o rosto de desagrado do Tony Goulart 

quando, a determinado momento do debate, alguém, a propósito da procissão e da 

capa, utilizou a expressão «feira de vaidades». 

Confesso que, de regresso a Toronto, e novamente inserida no coração da nossa 

comunidade diaspórica, comecei a ter um olhar diferente sobre as Festas, como se 

pela primeira vez estivesse a interiorizar a diferença entre «ser» e «estar», tantas 

vezes invocada nas minhas aulas de Língua, mas tão pouco praticada no seu 

verdadeiro alcance sociológico. De facto, só se «é» quando se estabelece e fortalece a 
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relação de pertença a um tempo, espaço e comunidade. Até então, «está-se» 

simplesmente, como num efémero rito de passagem, sem deixar marcas, mas também 

sem nada levar da experiência que se viveu. Como escreveu o Embaixador Marcello 

Mathias1: 

«Gerações há que são fronteiras. Outras, meras zonas de transição, ao mesmo tempo 
prolongamento e absorção. Outras, ainda, compartimentos estanques. Sobrevivem isoladas no 
tempo que lhes foi dado viver, sem antes nem depois. Um pouco à maneira de certos 
indivíduos que, não tendo antepassados, tão-pouco deixam sucessores (p. 42). 

Foram reflexões deste tipo que me fizeram despertar para este tema, obrigando-me a 

redimir da ignorância com que atrevidamente fizera levianos juízos de valor. 

2- O papel do imaginário nas migrações 

Os agentes que se movem em cenários de diferentes movimentos migratórios 

transportam consigo todas as representações das experiências até então vividas e que 

constituem o lastro do seu tecido identitário, feito de inúmeros retalhos, entre os 

quais assume particular importância a religiosidade. Vá o homem para onde for, 

sabemos que a igreja é sempre dos primeiros edifícios a serem construídos e que é à 

volta dela, e a partir dela, que nasce toda a arquitectura de um lugar. 

Pesem embora as diferentes teorias que se perfilam perante a etimologia da palavra 

«religião», a maioria defende que provém do latim religare no sentido de que a 

religião religaria o homem a Deus, num conjunto de sistemas culturais e de crenças 

que, ao definirem uma visão do mundo, criam símbolos e estabelecem um quadro de 

valores morais. Nesse sentido, a religião consagra não só a comunhão e a partilha de 

um determinado conjunto de práticas, mas liga a memória dessas práticas ancestrais a 

um presente que as recria. Como nos diz Maria Isabel João2, 

«A memória humana não é meramente reprodutiva e replicativa como a dos 
computadores. É muito mais criativa e capaz de se reinventar ao longo da vida. Por 
isso, o investigador tem de procurar apreender, com detalhe e rigor, os seus registos e 
representações, a partir das narrativas dos seus interlocutores, procurando 
descodificá-las e lê-las à luz dos contextos em que são produzidas para melhor 
compreender o seu sentido e significado. As memórias não nos transmitem a 
realidade, mas a visão, a imagem, a representação que os seres humanos têm da 
realidade» 

Tendo em conta este comportamento da memória e detendo-nos especialmente na 

última afirmação, de que as «memórias não nos transmitem a realidade, mas a visão, a 

imagem, a representação que os seres humanos têm da realidade», é tempo de 

deixarmos de analisar as manifestações religiosas à luz da sua maior ou menor 

                                                           
1
 Marcello Duarte Mathias, Brevíssimo Inventário, 2010, D. Quixote. 

2
 Maria Isabel João, Memória e História: os problemas e o método, in Maria Betariz Rocha Trindade e 

Maria Christina Siqueira de Souza Campos (organizadoras), História, Memória e Imagens nas Migrações, 
Abordagens Metodológicas, 2005, Oeiras, Celta Editora. 
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fidedignidade à matriz inicial que lhes deu corpo, porque, como afirmou o prestigiado 

investigador João Leal, conferencista convidado para a sessão de abertura deste 

Congresso, «é inútil procurar o modelo orginal». E isto é tanto mais válido quando os 

mesmos se reproduzem em comunidades da diápora onde fatalmente se entralaçam 

duas mundivivências - a do país de origem e a do país de acolhimento - que, numa 

coabitação pacífica, fazem com que uma mesma celebração ganhe contornos 

diferentes em função de elementos que lhe foram incorporados. São estes que 

acrescentam às memórias do passado um outro presente, porque «É com os olhos do 

presente, com a experiência que se acumula, que o passado é revisitado», como nos 

explica Alice Beatriz da Silva Lang3 (pág. 143). 

Mas a memória, e cito ainda a mesma autora: 

«não pertence apenas ao indivíduo, pois as suas lembranças só se sustentam 
no interior do grupo com o qual as partilha, constituindo o grupo condição 
necessária para a existência e preservação desta memória». 

É precisamente esta característica de pertença e sustentabilidade da memória por via 

do grupo, que nos dá uma heterogeneidade de resultados que fazem com que as 

manifestações religiosas, enquanto construções identitárias, estejam vinculadas a um 

código grupal que as torna diferentes, consoante se realizem no Brasil, Estados Umidos 

ou Canadá. Como afirmei em Congresso anterior4: 

«Participar nas festividades do Divino Espírito Santo, em qualquer comunidade 
açoriana emigrada nas diferentes américas, é estar perante a recriação de um espaço 
açoriano, transposto para um outro qualquer lugar. (...) Não é já o adro de uma igreja 
americana, mas o largo da freguesia reinventada no imaginário de cada um, onde se 
queima o incenso da grande família diante do altar da Pátria, mãe e divindade comum. 
É o rememorar de outras liturgias. É o retorno às origens. É o virar de mais uma página 
e o regresso à infância em que a festa valia não tanto pela religiosidade em si, mas pela 
ansiedade vivida na contagem antecipada dos dias à espera da mesa farta e das roupas 
e sapatos a rigor por estrear». 

3- Profano e sagrado: duas faces de uma só moeda 

Sempre que leio textos do domínio do literário, em que o tema são as celebrações do 

Divino Espírito Santo, rapidamente me apercebo de que é muito ténue ou quase 

inexistente a fronteira entre o profano e o sagrado ou entre o humano e o sagrado. 

Nada de novo, se pensarmos que a maior parte das religiões mais não fizeram do que 

sobrepor o seu calendário religioso às festividades pagãs, essencialmente ligadas aos 

ciclos da natureza e ritos das colheitas. Porém, no caso das referências às festas do 

                                                           
3
 Alice Beatriz da Silva Gordo Lang, Imigração e História Oral: trajectórias e vivências, in Maria Betariz 

Rocha Trindade e Maria Christina Siqueira de Souza Campos (organizadoras), História, Memória e 
Imagens nas Migrações, Abordagens Metodológicas, 2005, Oeiras, Celta Editora.  

4
 Aida Baptista, Mentir por um manto em nome do Divino Espírito Santo, comunicação feita no III 

Congresso do Divino Espírito, 2008, Terceira. 
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Divino Espírito Santo, não receio afirmar que as marcas do profano são as que mais se 

destacam em todas as narrativas. As limitações de tempo desta exposição impedem-

me de ser mais exaustiva na apresentação de exemplos, pelo que, de entre o muito 

que li, me limito a apresentar apenas alguns. 

O conceituado académico e escritor Luiz Fagundes Duarte5, no conto «O bezerro do 

Senhor Espírito Santo», dá-nos a conhecer o Lambadeirinha, neto do Lambadeira, que 

nasceu tolinho para expiar as culpas de um avô que, por causa das brianças, ousara 

desafiar a autoridade do padre Joaquim, que era contra estas práticas. Ora, sendo o 

padre o representante de Deus na terrra, pôr em causa uma determinação sua era o 

mesmo que provocar a ira divina. Não era esse, porém, o entendimento do 

Lambadeirinha e de outros, para quem as brianças eram parte integrante da festa. 

Como tal, o bezerro constituía igualmente uma divindade, mais ainda depois de ter 

escapado aos efeitos de um raio que, numa noite de trovoada e relâmpagos, queimara 

o mato todo do cerrado, excepto o pedaço onde «o guecho estava calmamente 

deitado», aquele que o Luís Mariquinhas destinara para a função. 

 Se ele escapara à fúria dos céus, é porque o Espírito Santo fizera o milagre de o salvar, 

pensava o Lambadeirinha. Assim, em dia de matança, porque não encerrar o menino 

nas entranhas de um bezerro santificado? «O Lambadeirinha Pequeno havia de ficar 

discretinho; pelo menos mais um bocadinho». A deficiência da criança, segundo a voz 

popular, fora «castigo de Nosso Sinhiô». Esta faceta de pai punitivo e vingativo 

aparece-nos com frequência associada ao Espírito Santo, sempre que os três 

elementos da trindade se fundem e confundem na representação de uma família 

terrena. 

O conto «A ovelha tosquiada», de um dos mais divulgadaos escritos açorianos, Daniel 

de Sá, é bem outro exemplo disso. Apresenta-nos uma jovem Maria de Fátima que 

sempre sonhara com a América, por via do fascínio de uma terra onde «se vendiam 

saquinhos só com moelas ou fígados de galinha». Um dia promete: «Se eu for para a 

América, faço um império que há-de ser para toda a gente de Santa Maria comer». 

Resposta imediata da mãe: «Tem juízo, Maria de Fátima, olha que o Espírito Santo é 

vingativo. Não faças promessas que não cumpras». 

Além de vingativo, o Espírito Santo assumia ainda outra faceta bem humana - era 

pouco tolerante para com determinado tipo de pecados, em especial se tinham a ver 

com promessas por cumprir. E Maria de Fátima acreditava, ao ponto de ter sentido 

necessidade de confessar ao padre Serafim uma culpa «tão grande que diziam que o 

Espírito Santo não perdoava». E que pecado era esse? Por insistência do padre, acabou 

por contar: «Senhor padre, eu prometi fazer um império se Deus me desse a graça de 

ir para a América.» Esta crença num Espírito Santo, implacável cobrador de promessas, 

                                                           
5
 Luiz Fagundes Duarte, Histórias D' Assombração, 1988, Editorial Caminho. 
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estava de tal modo enraizada na consciência popular e coletiva que, «por mais que o 

padre Serafim a descansasse, ela sabia que ele não mandava no Céu». 

Álamo de Oliveira6 no conto «Por um punhado de Espírito Santo», ao retratar-nos duas 

famílias rivais na disputa do comando das festividades, faz-nos entrar na discussão das 

duas imperatrizes, em que uma delas diz: 

 “- Mas muit'm'admiro com'a é qu'o Esprito Santo sai a gente com'a vocêses... 

 Responde a outra: 

- Ah, Senhô Esprito Santo!, corta-lhe aquela línguea que só serve pr'a  levintar 

aleives... Olha qu'o Esprito Santo é vingative!” 

Também nesta freguesia a guerra entre terroristas e saiotes estalou por causa da 

forma como se acataram ou não as regras do bispado. Na origem, as disposições 

apregoadas pelo padre Francisco, o que confirma o historial de conflitualidade entre as 

normas definidas pela Igreja e a vontade soberana do povo: 

«Era preciso acabar com as práticas pouco dignas de tal devoção: os balhos e os 

jogos não seriam permitidos. Cortava-se a alegria dos "terços" dos imperadores 

como se fosse a gangrena infecciosa. Era preciso devolver "à devoção do 

Espírito Santo o antigo sentido dos votos e das promessas que os nossos avós 

faziam nas suas aflições particulares, ou quando os atingia calamidade vinda do 

céu e da terra!" (...) Antigamente, coroava-se por promessa e voto! Epidemias e 

abalos de terra faziam transbordar a fé dos nossos antepassados em 

verdadeiras manifestações de temor a Deus e ao Espírito Santo!» 

A verdade é que o povo rejeita uma fé que se alimenta apenas de medo, desgraça e 

dor. O povo precisa da alegria da festa e, por isso, no calor das altercações ouviu-se a 

voz do António Cana-Verde: 

«- Cá pr'a mim, ia-se ao paço alimpar o assunto! O Espírito Santo não é de 

igreijas! É da gente!» 

Este grito de posse «É da gente!» diz bem de como se reivindica uma crença, 

independentemente de se ser santo ou pecador, porque a bitola que os define 

pertence apenas à consciência de cada um.  

Maria Eduarda Rosa7, no texto XI., Veni Creator Spiritus, do seu livro A Guardadora do 

Tesouro e a Vara de Ouro, diz-nos que: 

                                                           
6
 Conto publicado em O meu coração é assim, edição da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, 2003. 

7
 Maria Eduarda Rosa, A Guardadora do Tesouro e a Vara de Ouro, 1998,  Edições Blu, Angra do 

Heroísmo. 
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«O povo gosta mais da parte pagã», acrescentando: «O Espírito Santo não 

esquece ninguém, nem mesmo os animais. É como o corno de Amalteia, 

enchendo o mundo de abundância». (pág. 85-86) 

Com esta comparação, Eduarda Rosa remete-nos para a cabra da mitologia greco-

romana que amamentou Zeus/Júpiter, reduzindo a função do Espírito Santo à dos 

deuses pagãos pela abundância com que, no dia das festas, brinda os seus fiéis com 

uma fartura de carne e pão. 

A plenitude da comunicação do divino com o humano expressa-se em todas as 

narrativas em que o homem se comporta com uma enorme familiaridade com Espírito 

Santo, num promíscuo tuteamento de trocas, como quem estabelece os tratos de um 

negócio. Manny Valente, a personagem do conto O homem que era feito de rede, da 

açor-americana Katherine Vaz8, faz uso de ilícitos truques contabilísticos para 

conseguir comprar uma capa de dez mil dólares com que a filha desfilará na festa. 

Constava-se que, naquele ano, estaria presente um caça-talentos de Hollywood a 

observar o desfile das raparigas cobertas de ricas e trabalhadas capas nas festas do 

Espírito Santo. Manny, que não era homem de missas nem de confissões, travou-se de 

intimidades com o Divino: 

«Por favor, torna a minha filha numa estrela de cinema. Se me concederes essa 

graça, serei mordomo o ano que vem e a todos darei de comer.» 

Segundo o nosso grande pensador, Eduardo Lourenço9, numa entrevista a Ana Sousa 

Dias, este é um lado positivo do catolicismo português: 

«O Deus dos protestantes é distante, insondável, incógnito, mas nós temos 

com ele uma espécie de familiaridade profunda de um eu humano com um tu 

divino. (…) O Cristianismo foi uma descida à terra do Deus inacessível, judaico, 

omnipotente, numa espécie de reversão, um deus que é ao mesmo tempo 

homem, um homem que é deus». 

Na verdade, a componente espiritual das Festas é quase um reduto da pesquisa dos 

académicos, enquanto a literatura retém o lado lúdico, onde também não faltam 

encontros e desencontros em jogos iniciáticos próprios da juventude, como no poema  

inédito de Nuno Costa Santos10, Primeira Separação: 

(…) 

Um dia, o Jorge veio grogue de uma festa 

[do Espírito Santo. 

                                                           
8
 Katherine Vaz, O homem que era feito de rede, 2002, Salamandra. 

9
 Revista da TAP Portugal, Maio 2012, pág. 37-38. 

10
 Nuno Costa Santos, 1974, jornalista, escritor, poeta, guionista. 



7 
 

 (…) 

   [O vinho de cheiro borrando a roupa. 

   O andar aos esses. 

   As primas levando as mãos à cabeça, 

   tapando-me os olhos, 

   invocando o santo nome de Deus. 

   Foi aí que nos separámos. 

   Apartados pelo gesto iniciático 

   de um ritual popular. 

 

   Disjuntados por uma carraspana. 

Mesmo depois de muitos anos a viverem fora do espaço berço, é ainda este lado 

festivo que permanece no imaginário dos que lembram as celebrações, como é o caso 

de Celina de Melo11, professora radicada no Canadá há várias décadas: 

«Gostava e participava sempre nas coroações do Divino Espírito Santo. A minha 
irmã Zélia preparava-nos e arranjava, com esmero, os vestidos brancos que 
usávamos nas coroações» (pág. 141). 

Não admira, portanto, que estes mesmos elementos estejam também presentes nos 

contos brasileiros, de que «A Enxada» de Bernardo Elis12 é bem o exemplo mais 

acabado de como a Festa do Divino Espírito Santo alterava a rotina dos lugares, para 

onde, em nome do divino, desembocava gente vinda de todo o lado: 

«Olhava-se para a banda da Mata, vinha gente. Olhava-se para o lado do Barreiro, 
vinha gente. Para onde quer que se olhasse estava gente chegando para a festa do 
Divino Espírito Santo: gente de a cavalo, cargueirama, carros de bois e uns poucos de a 
pé». 

Tal como quando se recebem visitas em casa, também a cidade se comportava como 

uma anfitriã que se esmera nos preparativos para receber a ilustre presença do Divino 

Espírito Santo: 

«A cidade inteira retinia com o retintim das enxadas limpando o mato dos 
quintais das casas que permaneceram fechadas durante o ano. Os moradores 
da cidade também se valiam da quadra da festa para limpar as calçadas, 
capinando a grana que crescia entremeio às lajes, abrir uma estradinha no 
largo, enfim, dar um toque mais urbano à cidade tão rural». 

                                                           
11

 Fátima Toste, Açorianos na Diáspora Fazem a Diferença, 2011, Impressão Markwood Bookworks. 

12
 Alfredo Bosi (org.), O Conto Brasileiro Contemporâneo, 2006, São Paulo, Editora Cultrix 
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Nesta descrição, até as tarefas ligadas ao lado religioso da festa, ficam para o fim e 

confinadas a pouco mais de duas linhas de prosa: 

«Na porta da Igreja, os mordomos cumpriam suas tarefas: as fogueiras do 
Divino, de São Benedito e Santa Ifigénia iam-se erguendo. A do Divino 
naturalmente que era a mais alta e larga das três». 

De muitos mais exemplos poderíamos falar, mas penso serem estes já suficientemente 

elucidativos do que me propus defender e que o talento do poeta Vasco Pereira da 

Costa13, tão bem sintetiza neste poema/prece: 

(…) Entende 

O alterado código a salva o ceptro a coroa 

o vasto vermelho do manto que no asfalto se estende 

as lantejoulas os penachos os vidrilhos do diadema 

ainda que te lembrem adereços grotescos de cinema. 

(…) 

Acolhe a Rainha do Teu dia da Tua minha gente. 

Em humanal verdade te digo ela é o povo 

que cruzou mares e terras num pássaro de metal 

até ao pacífico em busca da felicidade legítima. 

Protege Senhor Espírito Santo a rapariga gramatical 

seus enunciados terrunhos a sua sintaxe marítima. 

(…) Entende 

 na Tua sabedoria infinda procura perceber a língua delas (…) 

4- Conclusão 

É este último pedido do poema «… procura perceber a língua delas…» que me vai 

servir de mote à conclusão, recorrendo ao que há anos escrevi a propósito de uma 

exposição de fotografias e pintura, que tive o gosto de ajudar a montar na Galeria 

Almada Negreiros do Consulado Geral de Portugal em Toronto, intitulada «Caligrafias 

Açorianas»14: 

«São estas as novas Caligrafias Açorianas, testemunhas de um tempo e de um 

lugar presente no imaginário de cada um. Tempo e espaço transformados por 

                                                           
13

 Vasco Pereira da Costa, Queen Nancy, in My Californian Friends, 2009,  pág. 44-45, Bilingual Edition, 
Portuguese Heritage Publications of California, INC. 

14
 Aida Baptista, Passaporte Inconformado, 2004, Editora MinervaCoimbra, pág. 124. 
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novos ícones que se lhe incorporaram, mercê de outras vivências em que todos 

se reconhecem, numa coabitação pacífica de tradição e inovação. O traço de 

união é o Divino Espírito Santo, a festa por excelência de todos os açorianos e 

elemento aglutinador de uma identidade que se mantém viva por via d’Ele, 

revelado aos apóstolos através de línguas de fogo. Saibamos nós, também, 

aceitar todas estas novas linguagens como o curso e o percurso autêntico de 

um povo, que soube preservar a tradição como forma de sobrevivência de uma 

identidade cultural, mesmo quando esta foi invadida por elementos intrusos de 

outras culturas, numa simbiose perfeita de união que, em vez de a 

adulterarem, a enriquecem como marca de uma nova mundividência 

integradora de todas as tendências». 
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