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Introdução 

Uma das primeiras demonstrações de interesse pelas terras do atual estado do Rio Grande 

do Sul por parte do governo português está na provisão que D. João V manda em 10 de 

abril de 1717 para que o Governador do Rio de Janeiro, Antonio de Brito Menezes, a 

examinasse. 

A resposta de Antonio Brito Menezes ao Rei D. João V foi dada em 6 de março de 1718; 

suas informações constam em vinte itens, sendo que apenas três referem-se ao Rio 

Grande, os itens 15, 16 e 20. 

No item 15 “...não há rio a quem chamem Tramandê, nem Mandovi, que tenha gado ou 

gentio que faça resgate: só trinta léguas ao Sul há um a que chamam Tarumanbí que se 

possa equivocar com o nome e quase tanta distância mais para o sul outro com riquezas (a 

que os mapas trazem com o nome de Rio Grande de S. Pedro), porque toda esta distância 

até a Colônia do Sacramento é cheia de muitos gados e muitos haveres;” 

O item 16 afirma que “os castelhanos se comunicam de Buenos Aires a Montevidéu com 

este sertão; e que no ano de 1716 se proveram da erva congonha da cidade do Paraguai 

que fica nele, e de dez ou quinze aldeias que os padres castelhanos da Companhia de 

Jesus têm naquele distrito...”. Estas informações esclarecem que o território rio-grandense 

é considerado apenas como sertão e que há aldeias jesuíticas dentro dele, com invasão 

dos direitos soberanos de Portugal. 
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Com relação ao Rio Grande, o texto segue dizendo “que o distrito que se há de povoar, 

(...) há de ser a margem austral do Rio Grande de S. Pedro...” que fica em 32° ao sul da 

Equinocial: deságua em uma légua de boca, onde a costa corre nordeste – sudoeste. 

Consta em parecer de 28 de janeiro de 1738, sobre o estabelecimento: “Como, porém 

este sítio não está compreendido no território que os castelhanos nos contestam (...) e 

podem tomar de algum sofístico pretexto para desalojar dela os portugueses e...”. 

A partir desta data a Coroa Portuguesa passa a incentivar cada vez mais a migração de 

ilhéus para ocupar os territórios sulinos, utilizando a prática de utis-possidetis (direito de 

posse). A primeira entrada oficial se dá em 1752, embora constem registros de batismos 

de filhos de casais açorianos desde 1738 no território destinado ao Rio Grande de São 

Pedro. (Amaral, Jaccottet e Mattos,1999).  A disputa ideológica luso-espanhola pelas 

terras na região do Prata fez com que a ocupação mais efetiva se consolida-se somente 

após o Tratado de Santo Ildefonso(1777), quando firmou-se o domínio português e a 

doação de sesmarias. 

Localização Geográfica 

Jaguarão(Jaguanharo) que na lingua tupi significa cão bravo ou onça brava; ou ainda 

animal que habita as margens do rio. Municipio situado no estado do Rio Grande do Sul na 

fronteira com a cidade de Rio Branco - República Oriental do Uruguai, país do prata que 

faz divisa com o Brasil, e tem o Rio Jaguarão, definindo este limite(este nasce próximo a 

cidade de Bagé e desagua na Lagoa Mirim). A cidade dista 383 km da capital gaúcha Porto 

Alegre, e 137 km de Pelotas, cidade pólo da região mais meridional do sul do Brasil. Está a 

380 km de Montevidéu - capital uruguaia. 

HISTÓRICO 

Em 1791 moradores das proximidades do Piratini, na fronteira isolada e distante dos 

centros de poder, pediram que fosse erguida uma capela. No ano de 1801, no local da 

atual cidade de Jaguarão, ergueram os espanhóis uma fortificação com o nome de Guarda 

do Cerrito e da Lagoa; nesse mesmo ano, essa fortificação foi tomada pelas forças do 

tenente-general Manoel Marques de Souza (fiel súdito da família real e partidário de D. 

Pedro I). No local, foi deixada uma guarnição de 200 homens, comandados pelo tenente 

general Jerônimo Xavier Azambuja. Em 1803 o governador da capitania é informado que já 

estão povoando o campo em toda a extensão do Jaguarão; e neste mesmo ano a Junta 

Real fazenda pôs em arrematação o arrendamento da Estância Real do Cerrito, a qual é 

reservada a Coroa Portuguesa, foi arrematante o português José Pereira da Fonseca. 

Em 1811, o bispo Dom José Caetano da Silva Coitinho, cuja jurisdição eclesiástica se 

estendia por todo o sul do Brasil, propôs ao Príncipe Regente a divisão da freguesia de São 

Pedro do Rio Grande, com a formação de três novas freguesias. Em documento datado de 
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1815 o bispo acima referido descreve em detalhes o que encontrou nestas plagas ao 

chegar e com relação a igreja o que se segue: “Achei a Igreja uma miserável barraca de 

palha com uma sineta enforcada a porta, mostrei meu desgosto especialmente da falta do 

batistério, que mandei logo fazer a minha custa.” E sobre a população: “ A Freguesia toda 

tem três mil almas seguras.” E continua; “proponho em terceiro lugar para nova Freguesia 

todo o distrito do Sul do Arroio Grande compreendido entre a Lagoa Mirim, o rio 

Jaguarão, a fronteira espanhola, e os limites da Freguesia da Conceição do Piratinim, o que 

ocupa um espaço pouco mais ou menos (...). E havendo de dar assento da Igreja Parochial 

no lugar mais acomodado às circunstâncias, parece-me que deve ser a capela denominada 

de Guarda da Lagoa, e não o oratório da Fazenda de Manoel Jerônimo, como dizem (...) 

posto que não seja o ponto mais central do referido espaço mas é mais acompanhado de 

moradores e próximo ao Rio Jaguarão.(Franco-1980).” 

Através de Resolução Régia de 1812, Dom João criou a freguesia que viria a se chamar 

Espírito Santo do Cerrito de Jaguarão. O decreto criando a cidade de Jaguarão data de 06 

de julho de 1832. “A Regência, em nome do Imperador o Senhor D. Pedro Segundo, há por 

sancionar, e mandar que se execute a seguinte Resolução da Assembléia Geral Legislativa, 

tomada sobre outra do Conselho Geral da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul.”  

Art.1º.- O lugar do Espírito Santo do Cerrito de Jaguarão, Província de São Pedro do Rio 

Grande do Sul é elevado à Vila. 

Art.3º- Haverá na Vila do Espírito Santo de Jaguarão, Juízes Ordinários, Juízes de Órfãos, 

Tabelião do Judicial e Notas, assim como o Inquiridor e Contador que servirão em ambos 

os Juízos. 

Em Memórias Economo-Politicas, publicada em 1823, Gonçalves Chaves ser refere a 

Jaguarão da seguinte maneira:”Esta povoação teve início por o estabelecimento de uma 

guarda militar.O comércio para seu porto no Jaguarão, cinco léguas acima de sua foz, é 

mui próprio, faz a principal base de sua riqueza.” 

Alterado pela lei provincial nº 322, de 23/11/1855 o Topônimo Divino Espírito Santo do 

Cerrito para Jaguarão, Em divisões territoriais datadas de 31/12/1936 e 31/12/1937, o 

município aparece constituído de 3 distritos: Jaguarão, Juncal e Serrito (ex-Cerrito). Pelo 

decreto estadual nº 7199, de 31/03/1938, os distritos de Juncal e Serrito são incorporados 

pelo distrito de Jaguarão. 

O primeiro padre chamava-se Joaquim Cardoso Brum, este nasceu no continente de São 

Pedro do Rio Grande em 01 de abril de 1784; filho de Francisco Cardoso de Brum, natural 

da Ilha do Pico e de Francisca do Nascimento. Faleceu em Pelotas no ano de 1845. No mês 

de março de 1814 assumiu os santos ofícios da Capela, sua vida eclesial no lugar foi de 

idas e vindas; é fato constatado através dos livros de Batismos entre os anos 1814/1845 

sua presença na Paróquia, apesar de no ano de 1818 documentos registrarem a presença 

do Padre João Themudo Cabral Diniz, como vigário colado na Freguesia. Ambos foram 
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membros da Câmara Municipal da cidade instalada em 1833. 

Um ano depois de elevada a Vila ainda o estado de precariedade do barracão que oferecia 

os Santíssimos Sacramentos era informado a Câmara de vereadores pelo padre João 

Themudo. Solicitava ele auxilio para que uma segunda matriz fosse erguida, dada a 

importância que o lugar havia adquirido muito além dos interesses militares a Coroa de 

Portugal. 

A obra de elevação da igreja matriz do Divino Espírito Santo começou no ano de 1847, 

tendo sido concluída em 1875. Construída em estilo barroco, sua belíssima arquitetura é 

complementada com vitrais dispostos de forma a iluminar seu interior. Os altares em 

escadaria são esculpidos a mão e ainda hoje os batizados são realizados tendo como 

referência uma pia batismal em mármore de Carrara que ali se encontra desde a 

construção da igreja. Algumas imagens sacras são em tamanho natural, trabalhadas em 

madeira. Possui bela e rara imagem do Senhor Morto, semelhante a encontrada em 

templo católico na cidade do Porto-PT. O relógio, ostentado no alto da torre, foi feito em 

Lisboa por Veríssimo Alves Pereira no de 1872, pago com verba doada por três ilustres 

cidadãos. 

A Igreja Matriz do Divino Espírito Santo na cidade de Jaguarão necessita com urgência 

restaurar sua estrutura. Ações emergenciais foram realizadas, e verba arrecadada através 

do livro Ouro entre os moradores da cidade serviu para realizar a escora do forro e 

telhado. Uma comissão busca junto às autoridades competentes e aos órgãos 

governamentais voltados à preservação do patrimônio público verba para salvar a igreja 

bicentenária. Com sérios comprometimentos em virtude da ação do tempo, encontra-se 

fechada desde o mês de outubro passado. Será reaberta para as festividades do Divino 

Espírito Santo, é a única Igreja na região que tem o Divino Espírito Santo como padroeiro; 

representado em belíssimo esplendor dignamente colocado a frente do altar Mor, cercado 

de anjos dispostos em escadaria. 

Na arquitetura da cidade, patrimônio reconhecido pelo IPHAN, vê-se representados 

diversos estilos, com um dos mais belos conjuntos representativos da arquitetura eclética 

no sul do Brasil. Podemos observar em suas principais ruas belos exemplares de casarões 

que datam de 1876/1920, no estilo clássico e neoclássico, conservando os frisos, 

marquises e portas com a típica artesania lusa. É referenciada como cidade das belas 

portas. Localizada na praça central Dr. Alcides Marques, a manutenção da linha de 

composição na quadra onde se localiza a Igreja enobrece sua beleza e estilo. 

DIVINO ESPIRITO SANTO (a festa) 

O jornal O Jaguarense de 02 de maio de 1856 publica a seguinte nota: 

“A mesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento, desta cidade resolveu celebrar a Festa 
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do Divino Espírito Santo, padroeiro da Matriz, no dia 11 de maio, conforme se acha 

marcado, pela maneira seguinte: Haverá novenas, que começarão no dia 3,às 4 da tarde; 

Missa cantada com o Santíssimo Sacramento exposto; Sermão ao evangelho e procissão a 

tarde, sendo a última novena ao recolher da Procissão. (...) convidamos ao público a 

adornar a frente das casas, como louvavelmente se costuma praticar, por onde passa a 

procissão. (...) Os anjos que houverem por devoção, podem apresentar-se na igreja na 

hora marcada ao irmão Tesoureiro, para serem distribuídos aos irmãos nos lugares 

próprios. (...) Os leilões começam no dia 9; Os fogos de artifício se queimarão 

impreterivelmente às 10 horas da noite do dia da festa, se o tempo permitir.” 

Ainda cita que haverá novena, leilão, doação de esmolas aos necessitados, ofertas de 

agradecimento e procissão, saindo da igreja e percorrendo as ruas: das Praças, do 

Comércio, Nova, das Flores, Boa Vista e da Palma, posteriormente recolhendo-se à igreja, 

onde será celebrada missa festiva. 

A Festa do Divino de 1870 aconteceu dia 15 de novembro em virtude da ausência do 

pároco na cidade. Ofesteiro senhor Major Faustino João Corrêa, convidou o padre. 

Joaquim Lopes Rodrigues para os atos religiosos e levou a cidade um grandioso espetáculo 

de fogos de artifício. 

Foram escolhidos para imperador do ano de 1871 o padre Joaquim Lopes Rodrigues; 

Guarda da Coroa - Theotonio de Bittencourt Pereira e Mello; Capitão do Mastro – Israel 

Francisco Raymundo; Alferes da Bandeira- Laurindo Antonio Vieira; Pajem do Estoque, 

Antonio Furtado de Souza. 

Mordomos: Joaquim Benvindo Gonçalves, José Maria de Miranda, Patrício da Cunha 

Barbosa, João da Silva Vieira Braga, Bonifácio Cardoso, Isidro Leandro, Serafim Marques 

de Andrade, Liadorio Machado Marques Filho, Serafim Pedro da Silva, José Maria 

Gonçalves, coronel Manoel Amaro Barbosa, Capitão Antonio Bernardo Vargas. 

Em 1875, o Pároco de forma pública convida seus paroquianos: 

“A solenização da festa do Divino Espírito Santo, padroeiro desta cidade não tem podido 

ser feita desde 1871 por causa das obras da Igreja Matriz. Hoje elas terão seu termo, 

temos fé robusta na divina providência e no concurso, sempre franco de nossos bons 

paroquianos, que nos auxiliarão nesse empenho de maneira que, em 16 de maio, 

possamos solenizar o grande dia em que o Espírito Santo baixou a terra a iluminar a 

humanidade.” 

O Império do Orago de 1876 foi eleito com Imperador; Pajem do Estoque, Guarda da 

Coroa, Capitão do Mastro, Alferes da Bandeira, e ainda onze mordomos. 

Em 1876 o inverno rigoroso e outros interesses transferiram as festividades para muito 

além da data correta. Dia 25 de dezembro - nestes dias as obras do sangradouro da Mirim 
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(canal lacustre) haviam ficado prontas, e o vapor trazendo convidados de Rio Grande, 

Porto Alegre e Pelotas com o Vigário Dr. Canabarro, convidado de honra, foi o ponto alto 

da festa. 

Nos idos de 1900, a cidade de Jaguarão inteira envolvia-se nas atividades de preparação 

da festa do Divino Espírito Santo. Seu estandarte era conduzido em procissão de porta em 

porta, dando aos moradores oportunidade de beijar a bela imagem da pomba e oferecer 

sua contribuição para aumentar o brilho das festividades. Uma jovem chamada Cecy Cony, 

filha de um capitão do exército e nascida em 1900 na cidade de Jaguarão, agradecia por 

viver em uma cidade protegida pelo Espírito Santo, quando foi surpreendida por uma 

noticia que muito a entristeceu. No quartel do Exército, localizado no centro da cidade, o 

coronel comandante mandou um sargento avisar que a procissão devia seguir adiante, 

pois lá não entraria o estandarte do Espírito Santo.Esse fato causou uma forte impressão 

em Cecy. - “Os pobres soldados ficaram privados da oportunidade de receber a bênção do 

Espírito Santo e dar sua modesta contribuição para a festa.Muito pior, aquela atitude era 

um insulto a Deus!" 

Saiu então às ruas pedindo aos soldados e demais militares moedas e falando de sua 

tristeza pelo fato de o coronel não ter permitido que o estandarte do Espírito Santo 

entrasse no quartel. Na véspera da festa, ela teve a discreta alegria de ler na lista de 

contribuições: "Um grupo de soldados - 50 réis". Na cidade, ninguém soube da 

participação de Cecy nessa oferta. A jovem devota do Divino Espírito Santo fez votos 

perpétuos de pobreza, obediência e castidade em de fevereiro de 1933 e tornou-se a irmã 

Maria Antônia. 

O senhor Mogar Xavier – Secretario de Cultura da cidade de Pelotas - relata que entre as 

lembranças de sua infância, está à imagem de sua mãe organizando a casa e ornando a 

mesa para receber a Bandeira do Divino e seus acompanhantes. Morava a família a 40 

quilômetros do centro urbano da cidade de Jaguarão, na localidade chamada Bretanhas. 

No ano de 2002, a comunidade jaguarense teve a oportunidade de presenciar uma das 

mais belas festas de seu Padroeiro - o Divino Espírito Santo. As comemorações tiveram 

início no dia 25 de maio, com uma bela apresentação da Banda de Música do Colégio 

Estadual Carlos Alberto Ribas. Imediatamente, houve a bênção do mastro no Largo das 

Bandeiras, realizada pelo Pe. Leduvino Lazzarotto. Através de decreto municipal, o mastro 

da bandeira Municipal foi instituído como Mastro Oficial do Divino Espírito Santo, durante 

as festividades alusivas ao Padroeiro. No dia 27, um domingo, a Folia do Divino visitou a 

residência dos ex-festeiros, prestando-lhes homenagem. A Folia do Divino é constituída 

por um grupo de músicos e pessoas da comunidade que tocam e entoam canções 

referentes ao Espírito Santo. Os festeiros de 2001, Moacir e Nilciléia Bretanha, os juízes 

por devoção, Cláudio Renato e Luciane dos Santos, e a Imperatriz, Gabriela Mano Radünz, 

protagonizaram, abençoados pelo Espírito Santo, festa inesquecível para os jaguarenses. O 

dia 03 de junho marcou o encerramento das festividades. Na tarde de domingo, apesar do 
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tempo instável, a quermesse comunitária programada transcorreu normalmente, 

culminando com a apresentação da Invernada Artística do C.T.G. Rincão da Fronteira, 

dançando o "Pau de Fita", dança típica da Festa do Divino. Para as pessoas que passeavam 

no centro da cidade ou que participavam da festa, a impressão que dava era de que enfim 

se resgatara um pouco da história do município, pois, em tempos idos, a festa do 

padroeiro sempre tinha sido um acontecimento muito comemorado por toda a 

comunidade. Desde as 18 horas e 30 minutos, a Banda de Música do 12º RC Mec, 

especialmente convidada para a ocasião, acompanhou a Imperatriz e sua corte, os 

festeiros e juízes por devoção até a Igreja, onde aconteceu a Missa Solene, oficiada por D. 

Jayme Chemello, Bispo Diocesano de Pelotas. Ao chegarem à Igreja, encontraram-na 

repleta de fiéis e ricamente iluminada. A entrada da Imperatriz foi um acontecimento 

único, pois ao som de "Pompa e Circunstância", não havia quem não manifestasse sua 

emoção e admiração. 

O padre Hamilton Centeno, a frente da igreja desde 2010, entende que a celebração é da 

cidade e não da Paróquia; é um bem devocional, embora diretamente ligada a Diocese. 

Vale acrescentar que a matriz do Divino Espírito Santo é citada no hino da Cidade. 

Estrofe do hino da Cidade  

”Quem da Matriz do Divino  

Deixa a Avenida pro Cais,  

Ouve o canto dos pardais  

Nas figueiras do mercado  

Roga a Deus, ajoelhado,  

Pra daqui não ir jamais”  

O culto ao Divino Espírito Santo é celebrado como forma de manutenção dos valores 

culturais e sociais, mantendo-se tradicionalmente a parte religiosa da Festa, com as 

pompas da corte. Os festejos são abertos com a visita da bandeira do Divino Espírito Santo 

(de cor vermelha e branca) a casa dos paroquianos e lugares públicos; trinta dias antes do 

domingo festivo. Destaca-se a participação das religiosas moradoras na vizinha cidade 

uruguaia de Rio Branco, e a presença de uruguaios entre os paroquianos.  

Os festeiros e os juízes por devoção são indicados e escolhem a imperatriz e as aias, que 

também podem ser sugeridas pela imperatriz; as festividades ocorrem no dia de 

pentecostes. Por muitos anos o Império esteve postado ao lado do altar mor; hoje uma 

cadeira situada em primeiro plano a frente do altar recebe a jovem, com vestido branco 

de festa, capa vermelha, coroa e cetro participa de toda a missa festiva. Fazem parte do 

cortejo: Casal festeiro, casal juízes por devoção, capitão do mastro. 

A implantação do mastro com a Bandeira do Divino em frente à igreja acontece no 
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primeiro dia de novena; sua retirada do mastro é feita pelo casal festeiro e todos os 

demais presentes a missa festiva, no final desta. 

No ano de 2011, a figura da imperatriz Carolina Dias jovem e bela, vestida com esmero, 

adentrou a matriz seguida pelo Arcebispo da Catedral Metropolitana de Pelotas Dom 

Jacinto Bergmann, do Padre Haminton Centeno – Vigário da Matriz, do Diácono Aníbal, e 

do Vigário da  

Matriz da Imaculada Conceição – Padre Estevão; a missa festiva realizada às 18h constitui-

se no ponto máximo dos festejos. No ano de 2012, a celebração deverá acontecer no dia 

27 de maio, antecedida pelas novenas e visita da Bandeira. 

Considerações Finais 

Entre batalhas, guerras, concessões e ocupações nasce o município de Jaguarão, primeiro 

povoamento da zona da fronteira Brasil/Uruguai; – uma imensa e pouco conhecida 

campanha; os interesses e as disputas pela posse da terra transformaram o lugar em 

território militarizado. Segundo José Lopes Souza (UFRJ) “Todo espaço delimitado e 

definido por e a partir de relações de poder é um território.” 

A cidade de Jaguarão esta localizada em um contexto geográfico fronteiriço; a troca da 

Colônia de Sacramento pelas Missões Jesuíticas alterou a fisionomia e a demografia do 

lugar (Tratado de Madri-1750). Nas primeiras correspondências do Senhor Bispo do Rio de 

Janeiro a Sua Alteza Real, demonstrava o pontífice preocupação em criar novas Paróquias 

livres e independentes, na Freguesia de São Pedro do Rio Grande. As muitas léguas que a 

mesma apresentava requeriam e justificavam a divisão eclesiástica. Desmembradas da 

Capitania Geral de São Paulo as terras em questão passam a fazer parte da Governança 

Militar de Santa Catarina, subordinada ao Rio de Janeiro. Neste período a capitania 

prosperou, acrescida de novas famílias vindas do Rio de Janeiro ou dos Açores (casais Del 

Rey que passam ser identificados como casais de numero ao serem registrados nas 

freguesias). Documentos existentes no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul registram a 

predominância de mulheres açorianas sobre os homens açorianos; a presença de 

mulheres brasileiras casadas com militares vindos de outras capitânias; e ainda 

comprovam o que a história oral já havia identificado os homens portugueses que 

chegavam sozinhos, a maioria militares, amigavam-se com índias e a partir do século XIX, 

também com negras e formavam famílias. “Assim se expressou Dom José Caetano da Silva 

Coutinho: Reconciliei malcasados por termo do Livro da Visita. Vi casar uma parelha de 

noivos. Confessei algumas mulheres.” 

Ao vermos relacionados o numero de açorianos que entraram, permaneceram, evadiram-

se e criaram novos núcleos, chegando a São Carlos de Maldonado no vizinho país, 

entende-se a complexidade e cumplicidade desses povos. Os subtraídos ao domínio 

espanhol perpassaram valores, hábitos e costumes do sangue luso, e o sul do Brasil - Rio 
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Grande do Sul (litoral, serra, fronteira), onde teve início o São Pedro de Rio Grande, é 

herdeiro de um cordão cultural unido por laços imateriais presentes desde os primeiros 

tempos de ocupação da terra e incorporado pelas demais etnias migratórias. Baseado em 

relação de Manuel Escudeiro, Borges Fortes (1932) informa que tenham passado para o 

Rio Grande, até o ano de 1750, o numero de 278 casais somando 798 pessoas. Entre os 

anos de 1748 e 1752 entraram em Santa Catarina e no Rio grande do Sul, 1057 casais 

totalizando 5823 pessoas, contabilizando-se os menores. (Salvi, 1990)  

Foram os ilhéus atores sociais nesse rincão deserto ao receberem datas de terras e 

mudarem a geografia do lugar. A noção de pertencimento e a forma de ocupação e uso da 

terra que trouxeram em sua bagagem são transferidas através de um novo conceito 

familiar e social: lar organizado, refeições em família e trabalho. A cristandade vivenciada 

no dia a dia, e destarte todas as idéias e sentimentos religiosos, justificava e reforçava 

suas atitudes. 

Grandes extensões de terra representavam poder e dinheiro (sesmarias); em Jaguarão, 

duas festas religiosas concorriam entre si, uma em homenagem a Nossa Senhora da 

Conceição e a outra, o culto ao Divino na Igreja Matriz. A povoação havia prosperado, os 

relatos e história escrita nos dão conta que a Festa do Divino oscila desde o primeiro 

registro, em 1856, ora com grandes pompas e folguedos, ora com comemorações mais 

simples. Na memória da igreja e da comunidade estão presentes nomes de famílias que 

ajudaram a construir o patrimônio material e imaterial, formavam a comissão 

organizadora dos festejos, e à frente destes, tomando as primeiras providências, o Pároco. 

O povoamento das ilhas dos Açores deu-se a partir do século XV, conseqüência das 

viagens portuguesas de expansão, advêm de um passado mítico; o domínio espiritual 

pertencia à Ordem de Christo. É de fácil entendimento que os muitos núcleos fundados 

pelo elemento luso, vindos do Arquipélago dos Açores, das demais das ilhas ou do 

continente, tenham como patrimônio imaterial - as ordens, irmandades e confrarias; a 

devoção aos santos e a maior delas a devoção ao Divino Espírito Santo. Em Jaguarão, 

cidade objeto de nosso estudo para este trabalho, percebemos pessoas que não se 

conhecem e tem entre si um passado comum e um sentimento de pertencimento. O 

querer perpetuar hábitos e costumes faz com que se unam para restaurar templos, contar 

histórias, resgatar o passado de forma que este possa servir de orientação e apoio cultural 

para a construção da memória futura. 
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Anexo I 

MATRIZ E MEMÓRIA DE JAGUARÃO  

2Matheus JeskeVahl  

2Graduado em Teologia pela UCPel; Texto aprovado pela Conselho Pastoral 

Paroquial da Paróquia Divino Espírito Santo em 25/04/2012.  

 “Um povo sem história, é um povo sem identidade”.  Ao falarmos de Jaguarão 

como uma das cidades possuidora de grande herança histórica de nosso Estado, não é 

possível relegar ao esquecimento a história vivida pelo povo de Jaguarão em torno de sua 

Igreja Matriz. Desde sua fundação há duzentos anos, a cidade, e quem aqui chega, não 

reconhece a história deste chão sem passar pela capela batizada com o nome do “Divino 

Espírito Santo”. Quando ainda era uma capelinha de torrão e palha, esta Igreja já era o 

sinal da paz entre os soldados portugueses e espanhóis, que defendendo suas fronteiras, 

celebravam juntos, como irmãos, frente ao mesmo altar.   

A Igreja cresceu junto com a fé do povo que levava a bandeira do Divino de casa 

em casa, promovendo o encontro entre o gaúcho desta terra e o açoriano que para cá 

vinha, para juntos construírem a identidade cultural deste povo.  

A mesma matriz que abrigava soldados, tropeiros e agricultores era a casa de 

oração dos escravos que rezavam a sua fé.  Na história das irmandades e confrarias está a 

fé de um povo desconhecido, das mulheres que rezavam pelos homens que iam à guerra, 

das mães que zelavam pelos filhos no trabalho do campo, dos escravos e dos inúmeros 

anônimos que se dedicavam à caridade.   

Seja na festa do “Divino” ou na vida silenciosa de uma comunidade que continua 

caminhando, por esta igreja passa a construção da identidade do povo jaguarense. Nos 

muros centenários, nos desenhos dos vitrais, na fina tinta que cobre suas paredes, na fé 

popular inscrita na arquitetura e na história de suas imagens, a matriz guarda mais do que 

um patrimônio de pedra, traz a história e a identidade de um povo que hoje luta para 

manter erguida sua memória nos pilares de seu templo, não com as “lutas”, “conchavos” e 

“disputas” que a política do mundo exalta como grandes valores, mas vivendo a grande 

expressão da fé cristã: a partilha. Por ela continuamos a ter uma comunidade viva que 

segue a escrever suas linhas na história desta terra. Sobre ela mantemos erguido o templo 

que é símbolo da paz, do amor, da história e da verdadeira identidade que faz a honra do 

povo jaguarense.  

A partilha vivenciada por este povo no salvamento de sua igreja matriz evidencia o 

seu direito de, ao manter erguido um símbolo de sua vida, manter viva a sua história. 
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Anexo II 
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Imperatriz,no interior da Igreja, celebração ao Divino Espírito Santo, 2011 

 

Altar Mor 

Nota: A primeira planta de Jaguarão está reproduzida no ensaio de Iconografia das 

Cidades Portuguesas do Ultramar, Lisboa s/e, s/d; Vol. IV; p. 591. 
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