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Sinto-me muito a vontade para apresentar esta comunicação. É como se estivesse 

falando com meus parentes, depois de uma longa ausência familiar. Sou descendente 

da oitava geração de José Vieira Lopes casado com Ageda da Conceição, naturais desta 

Ilha Terceira. Eles partiram com seus cinco filhos, para povoarem juntamente com 

muitos outros casais Açorianos a Província de São Pedro, no século XVIII. Pelos 

registros encontrados, ficaram na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do 

Estreito, no atual município de São José do Norte, dando assim origem aos 

descendentes dos seus cinco filhos. 

Fico imaginando, depois de ver de onde saíram todos esses Açorianos, para povoarem, 

uma terra desconhecida, uma terra de muitos. Muitos, conforme o relatado por Andre 

da Silva Coutinho, um oficial militar, companheiro de Silva Paes, fundador da cidade de 

Rio Grande, escrevendo que aquela era uma terra de “MUITOS”. 

Dizia o Oficial: Aqui há muita carne, muito peixe, muito pato, muita marreca, muita 

perdiz, muito jacu, muito ananás, muita courama, muita madeira, muito balsamo, 

muita serra, muito lago e muito pântano. No verão: muita calma, muita mosca, muita 

mutuca, muito mosquito, muita pulga. No inverno: muita chuva, muito vento, muito 

frio e muito trovão. 

Estes povoadores, então ocuparam este território, com suas famílias numa extensão 

de seiscentos kilometros, ao longo do oceano Atlântico. Local que os soldados e 

bandeirantes Paulistas, nas suas incursões, fundaram a chamada Estrada da Laguna. 

Ligação entre Laguna e a cidade atual de Rio Grande, fundada em 1734, por Silva Paes, 

para sustentar a posse portuguesa da Colônia do Sacramento, no atual território da 

República Oriental do Uruguai. 
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Faço este relato temporal e de espaço, para demonstrar onde foram localizados estes 

Casais de Açorianos e suas famílias no Rio Grande do Sul, principalmente nas cidades 

de Rio Grande, São José do Norte, Mostardas, Osório e Torres, todas localizadas a beira 

mar. Nestas cidades ainda existe a presença muito forte Açoriana. São pessoas, casas, 

linguajar, gastronomia e principalmente a religiosidade.  Claro que desta região 

litorânea foram povoar outras localidades como a capital do estado Porto Alegre, 

comemorando neste ano 240 anos ainda com uma forte presença Açoriana. 

Dentro de tudo isso está a Festa em Louvor ao Divino Espírito Santo, principalmente no 

município de Osório, onde ocorre anualmente esta manifestação popular da religião 

católica. Podemos afirmar ser a maior manifestação religiosa em todo Litoral Norte do 

estado do Rio Grande do Sul. 

Venho acompanhando e pesquisando estas manifestações religiosas há muitos anos e 

em cada festa, uma grande descoberta, ou melhor, um olhar novo para determinado 

momento. 

Durante as visitas realizadas pelo Festeiro e sua comitiva a Folia do Divino, 

encarregada de fazer a cantoria e o peditório, cantando em versos próprios para cada 

propriedade visitada, há cada momento uma nova percepção religiosa. 

O Alferes carregando a Bandeira do Divino, que ao chegarem à propriedade do irmão 

visitado, este, primeiro ouve a cantoria com a porta ainda fechada e as luzes apagadas, 

somente abre e acende as luzes, no momento em que os cantadores pedem em versos 

para serem recebidos na casa. Após a entrada  a bandeira é entregue ao dono da casa 

que passa à sua esposa e com toda a família percorrem os cômodos, inclusive os 

currais e as plantações. 

Neste momento, agradecem ao Divino Espírito Santo as graças recebidas e também a 

boa colheita. Pedem outras graças e fazem novas promessas. Quando ha um membro 

da família doente e acamado, fazem as orações em conjunto, pedindo sua cura e 

proteção. 

Naquele tempo estes povoadores não dispunham de recursos, senão aqueles da fé e 

da fraternidade. Para suprir estas carências, neste tempo, recorriam aos remédios 

caseiros, os chás, as simpatias e também as orações das benzedeiras. Em comunidades 

mais conservadoras ainda praticam as benzeduras, principalmente para determinadas 

doenças que acometem as crianças, como: “sapinho e cobreiro”, as simpatias contra o 

“pianço, engasgamento entre outros males”. 

Então, nas visitas com a Bandeira do Divino, os presentes fazem verdadeiras filas para 

pedirem graças e prometerem alguma coisa, e se alcançarem com sucesso seus 

pedidos no ano seguinte tudo se repete, com muita fé e devoção. Estes momentos são 

representados com grande fé e concentração junto à bandeira, pelos devotos. Fazendo 

o sinal da cruz na aproximação e rezam em voz baixa, demonstram grande 

concentração neste colóquio perante a bandeira. Depois dão um demorado nó em 
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uma das fitas que ornamentam a bandeira, caracterizando compromisso de pagar o 

pedido realizado, no próximo ano, ou no próximo encontro com a bandeira do Divino. 

Chamamos este momento de PACTO ou PROMESSA. 

Estas manifestações de fé remontam dos primeiros Açorianos que aqui chegaram à 

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Arroio e passam de pais para filhos esta 

tradição de receberem em suas casas nos dias que antecedem o Pentecostes, o 

Festeiro e sua comitiva, para uma noite de devoção e confraternização, junto os 

cantadores da Folia e os Tropeiros do Divino.  

No primeiro dia de Pentecostes o Vigário faz o envio das bandeiras, sendo este o 

primeiro ato para a Festa em louvor ao Divino Espírito Santo, percorrendo todas as 

moradas, pedindo a sua proteção, podemos dizer com toda a tranqüilidade ser desta 

forma o maior movimento de evangelização da comunidade católica, realizado até os 

dias atuais. Não fica uma morada sequer sem receber a bandeira pedindo ao Divino 

Espírito Santo, sua graça, saúde e proteção para toda a família. 

Muitos são os momentos de manifestação de fé, porém nenhum, com esta 

intensidade, onde podemos ver e sentir o contágio da devoção permanecendo entre 

nós, bem como nos primeiros povoadores oriundos das mais diversas Freguesias 

destas ilhas abençoadas por Deus e “PROTEGIDAS PELO DIVINO ESPIRITO SANTO”. 


