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INTRODUÇÃO 

 

Pelotas, localizada no extremo sul do Brasil, às margens da Lagoa dos Patos, no 

estado do Rio Grande do Sul, está situada a 259 Km de sua capital, Porto Alegre, e a 

150 Km da fronteira com o país Uruguai, datando sua fundação do ano de 1812.  

O início da ocupação territorial, dessa região, se deu através dos portugueses, 

etnia que representa em maior número aqueles que contribuíram para o seu 

crescimento e desenvolvimento. Dentre estes destacam-se os açorianos, valorosos 

participantes desse processo, que começam a se espalhar pela região entre os anos de 

1750 e 1754, quando começam a entrar pela Vila de Rio Grande, mais de 1200 ilhéus. 

Povo simples mas com uma grande generosidade, vontade de trabalhar e uma 

religiosidade de grande expressão, trazendo na bagagem a devoção ao Divino Espírito 

Santo. Devoção mostrada através das festas que se tornaram, no sul do Brasil, um 

marco, uma referência expressiva desse povo, diante de tamanha fé.  

É, também, em Pelotas, assim como em outros municípios do sul do Brasil, que 

a herança religiosa se propaga com as tradicionais festas, dentro das comemorações 

de pentecostes da Igreja Católica - as conhecidas festas em Homenagem ao Divino 

Espírito Santo.  

Em pesquisa realizada, nos livros de registros da Catedral São Francisco de 

Paula (Sé), criada em 1813 e com os dados colhidos junto a algumas pessoas da 

comunidade e de dois sacerdotes, da mesma arquidiocese, é que dá condições de 

confirmar se a fé e as homenagens ao Divino Espírito Santo foram e ainda são de 

grande significado para os pelotenses.  



1 A DEVOÇÃO E A COMEMORAÇÃO EM HONRA AO DIVINO ESPÍRITO SANTO 

 

Não sendo encontrado os registros iniciais das atividades da Capela, da Igreja 

que posteriormente passou a Catedral, foram analisados primeiro os dados existentes 

no livro Tombo sobre as festas do Divino Espírito Santo, em Pelotas, que é de 1922 até 

1967. As informações obtidas através de entrevista com algumas pessoas da 

comunidade e com os dois sacerdotes foram importantes para a realização desse 

pequeno estudo, salientando o período anterior e posterior a 1967, até os dias de 

hoje.  

 

1.1 ANÁLISE DO PERÍODO 1922 ATÉ O PRESENTE  

 

Do ano de 1922 até 1967 existem importantes confirmações sobre como se 

realizava a visita com a bandeira junto às famílias, quais as associações paroquiais que 

se envolviam diretamente com o peditório, com a organização da procissão, a 

realização da novena, a quem eram destinados os valores arrecadados, quem foram, 

ao longo dos anos, os imperadores, os festeiros e a celebração da Missa solene.  

Verifica-se que alguns períodos não constam registros de atividades realizadas na 

paróquia, não aparecendo, também, dados sobre as comemorações ao Divino Espírito 

Santo.  

Nos registros encontrados e através das entrevistas realizadas, observa-se que os 

símbolos mais presentes nas comemorações do Divino Espírito Santo em Pelotas, 

assim como em várias cidades do Rio Grande do Sul e que se sabe da existência da 

festa, são a bandeira e a pombinha, aparecendo, na bandeira da Arquidiocese de 

Pelotas, os 7 Dons do Espírito Santo.  

Quanto a época em que era passada a Bandeira, o livro Tombo (1922) da Catedral 

São Francisco de Paula, página 13, diz que:  

 

Um mez, approximadamente, antes da Festa do Divino 

Espirito Santo, sahem quotidianamente pelas ruas da cidade, 

[...], portadores das bandeiras do Divino Espírito Santo, a 

recolherem os donativos espontâneos que, em cada lar 



catholicos, são reservados para essa piedosa solenmidade 

catholica, que, precedida do novenario de preparação 

ordenado pelo S. Padre Leão XIII, [...], se tem celebrado todos 

os annos, com Missa Pontifical pelo Sr. D. Joaquim, sermão e 

procissão.  

 

Observa-se em várias notas, registradas no mesmo livro, que os donativos 

recolhidos, com a bandeira, eram exclusivamente para a realização da festa e o que 

sobrava era doado para aquelas instituições que a igreja auxiliava e que até hoje 

auxilia como, por exemplo, o Seminário onde estudam os jovens seminaristas.  

No ano de 1934 página 62, do mesmo livro Tombo, refere que:  

 

A festa do Divino costuma-se fazer às espensas do 

povo que com suas offertas por ocasião do percurso que fazem 

pelas ruas da cidade as bandeiras do Divino. A solenidade faz-

se sempre com missa pontificial e procissão à tarde. [...]. A 

procissão, jovem, foi muito numerosa. Pregou a missa 

pontifical o Mons. Sylvano de Souza.  

 

 

Através desta citação vê-se que a participação dos jovens na Arquidiocese de 

Pelotas tem sido, ao longo dos anos, de muita representatividade, que os jovens 

participavam em grande número da procissão em comemoração ao Divino Espírito 

Santo.  

Aproveitamos mais um registro, existente no mesmo livro, como confirmação 

do que se fazia na comemoração do Divino Espírito Santo, em Pelotas, no ano de 1944, 

página 127:  

 

A 28 de maio foi celebrada a festa do Divino Espirito Santo 

precedida de solene novenário. Houve missa pontificial na Catedral às 

10 horas com sermão.  



Como de costume as Bandeiras do Divino percorreram as ruas da 

Paróquia da Catedral angariando donativos para a festa. As Bandeiras 

estiveram a cargo das Associações paroquiais na seguinte ordem:  

2ª feiras – Apostolado das Senhoras e Associação de S. Antônio  

3ª feiras – Filhas de Maria e Juventude Feminina Católica  

4ª feiras – Côrte de São José  

5ª feiras – Liga do Menino Jesus, Doutrina Cristã e Obs. das V. 

Sacerdotais  

6ª feiras – Apostolado das Senhoras e Associação de S. Geraldo  

Sábados – Ordem 3ª do Carmo e Liga Feminina da A. Católica.  

 

Especificamente quanto a passagem da bandeira pelas ruas da cidade, indo até 

as residências dos pelotenses, era uma atividade realizada pelas associações 

paroquiais e com uma organização de distribuição dentro dos dias da semana.  

Quanto a forma de realizar esta atividade é, ainda, destacado pela Senhora Ada dos 

Reis Franz1, em forma de depoimento, quando diz que as comemorações em 

homenagem ao Divino Espírito Santo recebiam muito destaque uma vez que depois da 

devoção a São Francisco de Paula, padroeiro da cidade, a maior devoção, a maior festa 

era a do Divino Espírito Santo.  

Continuando a sua descrição sobre a festa menciona:  

 

A bandeira que a gente levava nas casas... era muito 

bonita,... vermelha e branca, com uma pomba muito pesada... 

de um metal pesado, prateado. Tudo com muita pompa...  

A minha avó saia, a minha mãe e eu quando menina, depois 

também...  

Claro, as pessoas diziam que sim, pois já estavam esperando... 

Geralmente ficávamos na sala e a dona da casa, ia de peça em 

peça com a bandeira para abençoar todas as dependências, 

 

____________  

1) De família muito ligada a Igreja, com destaque para o seu avô, português Antonio Alves dos 
Reis, que sempre esteve a frente de todas as atividades desenvolvidas na comunidade, sendo 
por muitos anos o Coordenador do Apostolado da Oração.  



cozinha, quartos, banheiro... Se tinha mais alguém na casa beijavam a 

bandeira, as fitas, rezávamos e depois, então, ofereciam um copinho 

de licor, um cafezinho, uma balinha, ...tinha aquele agrado, aquele 

ritual (FRANZ).  

 

De acordo com este depoimento nota-se que a devoção expressada quando da 

visita às casas, era com responsabilidade, realizado com muita fé tanto por quem 

visitava como por quem recebia a visita. A importância de ser cordial com quem trazia 

a presença do Espírito Santo, para dentro de sua casa, era demonstrada ao oferecer 

um agrado no final da visita e que era considerado sagrado.  

Em continuidade, salienta que eram as mulheres que passavam a bandeira 

pelas ruas da cidade:  

 

Os grupos do Apostolado da Oração, da Nossa Senhora do 

Carmo e o outros grupos todos saiam com a bandeira... era um 

trabalho para mulheres...  

A bandeira era passada pelas mulheres, pois era durante a tarde e os 

homens trabalhavam nesse horário.  

Saiam em três mulheres: uma levava um cofre lacrado para a oferta, 

outra levava a bandeira e a terceira ia na frente perguntando.... Nos 

trocávamos, por que a bandeira era muito pesada... aquela pomba era 

de um metal pesado.  

Eram várias bandeiras... cada grupo saia com uma. Nós íamos pela 

Anchieta... e quando chegava no Edifício APIP, a bandeira não entrava 

no elevador e então tinha de subir pela escada (FRANZ).  

 

Na sua descrição confirma a existência e o trabalho realizado pelas associações 

religiosas na tarefa de passarem a bandeira pelas ruas da cidade (cada grupo percorria 

um número "x" de ruas). Percebe-se o empenho, não só por fazer o peditório mas a 

benção e todo o ritual para que o Divino Espírito Santo estivesse presente em todas as 

casas visitadas, que a festa acontecesse com sucesso.  

A valorização da participação do trabalho da mulher nesse contexto era 

destacado.  



Também a referência ao edifício que, não sendo possível a bandeira entrar no 

elevador tinham de subir pela escada, o que dificultava, pois a bandeira era pesada, 

demonstrando o sacrifício realizado para que o maior número de pessoas recebesse a 

benção.  

A mesma depoente ainda refere que costumavam entregar santinhos rendados 

nas festas da Igreja, mas nas comemorações do Espírito Santo costumavam entregar 

medalhinhas, miniaturas da pombinha, que eram mandadas cunhar a cada ano uma 

diferente, nunca eram iguais, podendo variar de tamanho, as vezes douradas outras 

vezes prateadas. Cada festeiro, de cada ano, queria fazer mais bonito do que aquele do 

ano anterior. Reforçando a preparação muito especial, a forte devoção se fazia sentir 

em cada detalhe.  

Algumas das medalhinhas de diferentes anos (Acervo: Marlene Mendonça) 

Fotos 1, 2, 3, 4, 5 - da Autora  

 



Outra informação que foi encontrada no livro Tombo da Catedral, é sobre o 

imperador e a imperatriz, que muito pouco foi possível saber nos registros e quase 

nada nos depoimentos. No ano de l949, página 156, diz:  

 

Neste ano as bandeiras percorreram novamente as famílias da 

paróquia. Aproveitou-se o ensejo para organizar o Ficheiro Paroquial. 

[...]  

Neste ano foi precedido por solene novena pregada pelo R. Pe. Basílio 

[...].  

As novenas foram concorridíssimas. Houve Imperador e imperatriz 

com 24 pares e aias.  

 

Observa-se nesse registro sobre a visita com as bandeiras que, no momento do 

contato com as famílias, aproveitavam para atualizar o endereço, nome do atual 

morador da casa visitada, etc.  

Nesta mesma citação vê-se referência ao imperador, imperatriz, pares e aias, 

figuras importantes dentro das festas do Divino e que existiam, também, nas festas 

organizadas pela Catedral São Francisco de Paula, mas que com o tempo essas figuras 

foram desaparecendo.  

Em diferentes comunidades que realizam a festa na Zona Sul do estado do Rio 

Grande do Sul, principalmente como nos Municípios de São Lourenço do Sul e 

Jaguarão2, ainda existe a figura do imperador e da rainha.  

Já na década de 70 observa-se uma mudança de como eram as festas do Divino 

Espírito Santo e como passaram a se realizar.  

Os grupos que trabalhavam, que saiam com a bandeira, percebiam que em 

muitas ruas que antes só havia residência, agora eram muitos escritórios, 

estabelecimentos comerciais, com pessoas trabalhando e os funcionários estavam 

preocupados em vender, com o horário de trabalho e quando chegava a bandeira, 

antes que perguntassem se aceitavam a visita do Espírito Santo, segundo a Sra. Ada 

 

_____________  

2) Igrejas pertencentes a Arquidiocese de Pelotas, mas em cidades distintas, com pesquisa já realizada 

nos dois municípios e sendo o Espírito Santo o padroeiro de Jaguarão.  



Franz, já iam logo dizendo: "ah, é a Bandeira do Divino... ah é o dinheiro... pode colocar 

ai". Não tinha a devoção, não tinha o ritual de receber e começou a enfraquecer a 

atividade, pois o objetivo da visita não era o peditório somente. Davam o dinheiro mas 

começou a haver um distanciamento daquela tradição.  

Outras pessoas reclamavam que não tinham recebido a visita, sendo que no dia 

que a Bandeira passava hão havia ninguém em casa. Houve uma alteração no 

comportamento.  

Em decorrência desses fatos e, principalmente, das modificações ocorridas com 

o Concílio Vaticano II, resultaram significativas alterações nas comemorações, nas 

festas da igreja, mudanças de comportamento das pessoas em relação a igreja.  

As comemorações em homenagem ao Divino Espírito Santo, na Catedral São 

Francisco de Paula, passaram a ser mais internas do que externas conforme 

depoimento do Pe. Mário Prebianca3, que faz uma reflexão sobre a realização das  

comemorações de Pentecostes e das tradicionais festas do Divino Epírito Santo, em 

Pelotas:  

... houve uma mudança, as solenidades deixaram de ser mais 

exteriores, que eram feitas dentro de uma religiosidade, de uma piedade 

popular... passaram para o interior da igreja... [...] houve um aprofundamento 

a respeito do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a ação do Espírito 

Santo na Santificação, na vida da Igreja. Isto realmente cresceu. ... as novenas 

sempre acontecem, a fé ao Espírito Santo, hoje, está mais forte (PREBIANCA).  

 

A análise feita pelo Pe. Mário é de que dois movimentos bastante fortes, 

também contribuíram para o fortalecimento do Espírito Santo, que foi a Renovação 

Carismática e o movimento do Cursilho de Cristandade. Trouxeram essa preocupação 

para que o Espírito Santo passasse a ser mais conhecido, mais amado, embora a 

diminuição da visualização popular com a festa. Reconhece que há que ter o 

envolvimento com o povo, com as pessoas da igreja e não ficar com as decisões 

somente dos padres, dos bispos. Há que se trabalhar padres e leigos juntos.  

 

___________  

3) Pároco por longo tempo da Catedral São Francisco de Paula e atual Vigário Geral da Arquidiocese de 

Pelotas.  



Salienta que o próprio Papa Francisco diz que "não quer que a igreja seja como 

uma alfândega, aonde se espera que a freguesia venha, mas uma igreja aberta".  

Ressalta que além da realização das novenas, que sempre aconteciam e 

acontecem em cada paróquia da Arquidiocese de Pelotas, foram doadas bandeiras 

para cada uma dessas paróquias, embora o número de visitas às famílias não seja mais 

como antigamente - estas diminuíram.  

Outro depoimento importante, dentro desse contexto, é o depoimento do Pe. 

Luiz Amarildo Boari4 quando salienta que a igreja está recuperando o lugar do Espírito 

Santo como agente. No seu comentário faz a seguinte afirmação:  

 

Por um longo período a igreja destacou muito a figura do pai e do 

filho.[...] Nestes últimos períodos nós estamos recuperando, o lugar do Espírito 

Santo na Igreja [...] Há assim uma redescoberta [...] uma franca reapropriação 

da Divina Pessoa da Santíssima Trindade, pois que Jesus nos garantiu que ele 

ficaria conosco [...] Há uma unanimidade... que um dos momentos 

fundacionais da Igreja é o Pentecostes (BOARI).  

 

Salientou que na Catedral durante a preparação para a festa de Pentecostes, na 

semana de preparação, costumam realizar uma visitação abençoando as casas, as 

famílias daqueles mais próximos a comunidade da Catedral, sem ser as visitas como no 

passado, de forma indiscriminada em todas as casas. Para aqueles que  

não são encontrados costumam deixar uma cartãozinho de benção à casa.  

Da conta, também, sobre a realização das novenas nesse período de 

preparação, onde no ano de 2013 tiveram a participação de algumas pessoas dando 

depoimentos da presença do Divino Espírito Santo na comunidade e em suas vidas.  

Fez referência, sobre a necessidade que as pessoas sentem em visualizar de 

forma concreta a presença do Divino, que aparece ilustrado de várias formas como o 

vento, o fogo, a pomba e também a oração ao Divino Espírito Santo, que muitas 

pessoas costumam rezar.  

 

___________  

4) Atual pároco da Catedral São Francisco de Paula.  



Neste ano de 2014 também acontece a visita às famílias da comunidade, 

daqueles e envolvidos com as atividades religiosas da igreja. Sendo mantida a novena 

com a presença da bandeira com os 7 Dons, a Pomba e passada a bandeira 

abençoando as pessoas no momento da missa.  

O Pe. Luiz complementou o que disse o Pe. Mário em relação as bandeiras, 

salientando que algum tempo atrás, foram confeccionadas de 350 a 400 bandeiras 

quando da Preparação do Novo Milênio, onde, na preparação tinha o ano do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo, fortalecendo a fé presente ao Divino. Foi doada uma 

bandeira para cada igreja que inclui, além de Pelotas, outros municípios da Zona Sul do 

estado do Rio Grande do Sul. Lembrou, ainda, que a Sociedade São Vicente de Paulo 

faz a visita às famílias levando a Bandeira do Divino Espírito Santo. A Sra. Regina 

Amália Dillmann Nunes5 confirmou a realização da atividade pelo grupo de mulheres 

da mesma sociedade e que estão nos preparativos para as visitas na semana que 

antecede Pentecostes.  

As homenagens ao Divino Espírito Santo, em Pentecostes, seguem sendo 

realizadas conforme a liturgia da Igreja, mas o peditório com a bandeira, as lembranças 

com as medalhinhas, as festas, as procissões, foram diminuindo e as atividades sendo 

interiorizadas, para o espaço de dentro da igreja. Continuou e continua no período de 

Pentecostes as cores vermelho e branco, a bandeira, a pomba mas sem atividades 

externas ao espaço físico da Igreja.  

A fé para aqueles devotos ao Divino Espírito Santo não foi alterada e a Igreja da 

Catedral realiza a solenidade de Pentecostes com a Bandeira do Divino , as fitas 

vermelho e branco e um dizer luminoso onde se lê "Vinde Espírito Santo", no alto da 

Igreja (ano de 2013).  

 

 

 

 

 

 

_____________  

5) Coordenadora da Comunidade de Base da Sociedade São Vicente de Paulo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



No interior da Catedral, o altar aparece com as cores vermelho e branco, a 

Bandeira com a Pomba de Prata, com os 7 Dons do Espírito Santo (ano de 2013).  

 

Fotos 10, 11, 12, 13 e 14 - da Autora  

 



Também é celebrada a novena onde a igreja tem recebido um número bastante 

expressivo de fiéis e no último dia é rezada a missa solene com a benção pelo Padre 

(ano de 2013 pelo Pe. Luiz Boari) que passa a bandeira para abençoar a todos os 

presentes (ano de 2013).  

Fotos 15, 16 e 17 - da Autora 

 

 



CONCLUSÃO  

 

Pelotas recebeu várias etnias de diversas partes do mundo, além daqueles que 

iniciaram seu povoamento (portugueses do Continente e Ilhéus). Na religiosidade 

recebeu a influência dos Açorianos mas as modificações resultantes do Concilio 

Vaticano II, da Renovação Carismática e do movimento do Cursilho de Cristandade, 

contribuíram para as muitas alterações nas atividades da igreja.  

Também o aumento do número de empresas no centro e bairros da cidade de 

Pelotas e o grande número de moradias em edifícios, passou a dificultar o acesso às 

residências, principalmente dos andares mais elevados, onde a bandeira tinha de ser 

conduzida pela escada, pois não cabia no elevador.  

As modificações de comportamento trazidas pela modernização e a alta 

tecnologia contribuíram, consequentemente, para a perda de alguns hábitos e uma 

mudança na ordem social dos grupos estabelecidos.  

Por outro lado, no que refere ao Divino Espírito Santo confirma-se a 

continuidade das visitas às casas daquelas famílias que são efetivamente participantes 

da comunidade da Igreja da Catedral, tanto pela Sociedade São Vicente de Paulo, 

como por outros integrantes da coordenação de leigos. Hoje a bandeira é menor, 

facilitando o percurso e a benção em todas as peças das casas visitadas, também com 

a oração.  

Nas paróquias da Arquidiocese, além da Igreja da Catedral, acontece a novena, 

a missa e a benção aos fiéis com a Bandeira e a Pomba.  

Salienta-se que a religiosidade herdada dos ilhéus açorianos a mais de dois 

séculos e meio e mantida pelos gaúchos nos momentos difíceis de suas vidas, se fez 

presente nos tempos passados e permanece nos tempos atuais e em especial a fé e 

devoção ao Divino Espírito Santo.  
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