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O Culto ao Divino Espírito Santo em Portugal 

 

José Rebelo 

Terá tido início, segundo há registos, no séc. XIV pela mão da rainha Isabel de 

Aragão (rainha Santa Isabel) que terá prometido peregrinar pelo mundo com uma 

coroa com o símbolo do Espírito Santo, angariando dinheiro para os pobres, caso o seu 

marido, o rei D.Dinis fizesse as pazes com o filho legítimo D. Afonso. 

A primeira festividade em honra do Divino terá sido na vila de Alenquer, onde 

foi fundado o primeiro convento Franciscano, o que reforça a ideia que terão sido eles 

os grandes impulsionadores desse culto e tradição, porque foram também eles a 

primeira ordem religiosa nos Açores, terra onde o culto ao Divino teve maior 

expressão. 

Há também relatos de que até a bordo das naus Portuguesas eram celebradas 

essas festividades em honra da terceira pessoa da Santíssima Trindade. No século XVI, 

um missionário Jesuíta terá enviado, a partir de Goa, uma carta para Itália a relatar um 

episódio ocorrido numa Nau durante a viagem para a India referindo que os 

Portugueses têm o costume de coroar Imperador uma criança por altura do 

Pentecostes e que até os oficiais dos navios ficam por essa altura submissos a esse 

Imperador….E relata assim o ocorrido a bordo da Nau S. Francisco. 

Na Vigília de Pentecostes elegeram um menino para Imperador no meio de 

grande aparato, vestiram-no ricamente e puseram-lhe uma coroa imperial na cabeça. 



Escolheram fidalgos para seus criados e oficiais ás ordens dele, de modo que até o 

capitão foi nomeado mordomo da sua casa, outro fidalgo foi nomeado copeiro…cada 

um com seu oficio á disposição do Imperador. Entraram nisto até os oficiais da nau 

mestre, piloto, etc…. 

Depois, no dia de Pentecostes, ou Páscoa do Espírito Santo, trajando todos a 

primor, fez-se um altar na proa da nau, por ali haver mais espaço, com belos panos e 

prataria. Levaram o Imperador à missa, ao som da música, tambores e festa e ali ficou 

sentado numa cadeira de veludo e almofadas, de coroa na cabeça e cetro na mão, 

cercado pela respectiva corte, ouvindo-se entretanto salvas de artilharia. Comeram 

depois os cortesões e o Imperador e por fim, serviram toda a gente embarcada, cerca 

de 300 pessoas. 

A Partir do século XV, com o povoamento dos Açores, essa devoção é levada 

com os que se instalaram nas ilhas, onde ganhou grande expressão devido em muito 

ás catástrofes naturais que desde sempre fustigaram as nossa ilhas e os seus 

habitantes, que assim se refugiaram desde sempre na fé ao Divino. Existem inúmeros 

relatos de atos de fé em que os populares iam em procissão com as insígnias de 

encontro á lava que brotava das entranhas da Terra ou das procissões, que ainda hoje 

se fazem em algumas localidades chamadas procissões dos abalos, em que o símbolo 

do Divino tem sempre o seu lugar de destaque. 

Embora as ilhas tenha sido povoadas por gente de diferentes lugares, essa 

devoção foi levada para todas as ilhas, o que vem reforçar a ideia de que a ordem 

Franciscana terá tido um papel muito importante nessa mesma devoção por te sido a 

primeira ordem religiosa nos Açores e a única força una nas ilhas, já que cada ilha tinha 

governação diferente. Até os dois maiores hospitais dos Açores receberam e mantêm 

até hoje o nome do Divino. Nomeadamente Santo espirito em Angra do Heroísmo e do 

Espirito Santo em Ponta Delgada. 

No século XVIII, quando começa a emigração dos Açores para o Brasil, essa 

devoção é levada e até hoje mantida praticamente igual. No século seguinte, ou seja, 

séc XIV levada para os Estados Unidos, quando do início da emigração Açoriana para 



essas terras e mais tarde para o Canadá, onde são mantidas, embora possa haver 

algumas diferenças consoante os costumes de cada ilha. 

Desde sempre, esta tradição tem, além da vertente religiosa, uma vertente 

mais profana. Sempre muito baseada na partilha. Inicialmente a rainha terá dado o 

nome de «bodo dos pobres» e ainda hoje tem essa vertente da partilha da carne, do 

pão e do vinho pelos «irmãos» ou «ajudantes» conforme os usos de cada lugar, 

podendo se chamar de esmolas ou pensões. É uso, em alguns lugares nos Açores, a 

distribuição dos mesmos ser feita acompanhada pelos foliões que, ao som de 

instrumentos regionais, vão cantando mais ou menos de improviso. 

Como já disse essas tradições mudam de lugar para lugar e de ilha para ilha.  

Na Terceira, onde nasci e fui criado, desde que me conheço sempre andei 

envolvido nas festas do Espírito Santo, ou Bodos, como se costumam por lá chamar ao 

7º e 8º domingos após a Páscoa, Pentecostes e Santíssima Trindade ou 1º e 2º Bodo. A 

partir do domingo de Páscoa começam as coroações, alguém que no ano anterior, no 

domingo do Bodo, tirou um pelouro para coroar nesse ano, um pelouro para cada 

domingo do Bodo. Nalgumas freguesias esses pelouros são comprados e depois 

sorteados chegando a não haver domingos que cheguem para todos os interessados. 

Noutras freguesias mais pequenas quem tem pelouro tem o Espírito Santo 2 semanas 

ou então instituições da freguesia organizam as semanas que faltam conforme os usos 

de cada freguesia. 

Os domingos de bodo foram sempre dias de grande festa, por isso há o hábito 

de dizer quando alguém se está a divertir muito «tás a fazer dia de bodo». Começava 

de véspera quando no sábado á tarde, após a missa vespertina, com a praça ou largo 

do centro da freguesia cheio de gente onde a filarmónica tocava após o sacerdote 

fazer a bênção das esmolas, o pão, a carne e o vinho. Este que agora é comprado 

engarrafado, mas que ainda me lembro de se levar uma garrafa vazia e o vinho era 

tirado na hora directamente do barril. Após a entrega dessas esmolas os ajudantes ou 

criadores ajudam a rezar o terço e alguns ficam a ajudar pela noite dentro na 

confecção das sopas para o dia a seguir, para após a missa ,os criadores, ajudantes e 



convidados irem almoçar, normalmente em casas do povo das freguesias por todas 

terem os seus espaçosos salões. 

No domingo do bodo, pela manhã, fazem-se os últimos preparativos, as sopas, 

o cozido, a famosa alcatra e o arroz doce, tudo tem de estar perfeito. Acompanhados 

de pão doce e de milho e do vinho de cheiro, tudo tem de estar já adiantado e as 

mesas preparadas para o almoço. 

Por volta das 9:30 h começam os convidados a chegar a casa do mordomo ou 

imperador para, em cortejo, irem até á igreja para a missa e coroação. No fim do 

cortejo, o mordomo com uma coroa, o mordomo do outro bodo com outra e o seu 

substituto para o ano seguinte com outra e a filarmónica acompanha o cortejo até á 

igreja. Após a missa e coroação, saem de novo em cortejo até ao império, onde as 

coroas são expostas enquanto é dado o chamado bodo franco, a oferta de um pão a 

cada pessoa que passa por ali…..da freguesia ou não. E enquanto a filarmónica vai 

dando um pequeno concerto é distribuída massa sovada e vinho aos presentes. 

Passado algum tempo inicia-se o cortejo para a casa do povo onde é servido aos 

criadores, ajudantes e famílias um abundante almoço ou «função do Espírito Santo». 

Depois do almoço novo cortejo, desta vez o chamado cortejo da massa, em que os 

convidados do almoço, trazem aos pares, a massa sovada, as postas de carne assada e 

os pães doces para as arrematações ao longo da tarde em frente ao império e durante 

os intervalos feitos pela filarmónica durante o seu concerto. São também arrematadas 

peças de alfenim, fruto de ofertas de pessoas que por promessas dão as mesmas em 

forma de membros ou de animais conforme as suas promessas. Enquanto isso, as 

pessoas da freguesia e não só, vão convivendo em alegre cavaqueira, pondo a 

conversa em dia, falando do tempo, da vida, da crise ou da vida dos outros…por fim, 

acabadas as arrematações, são tirados os pelouros  para o ano seguinte. 

Ainda me lembro, na minha freguesia, de serem tirados todos os domingos dos 

dois bodos, portanto no ano seguinte, haviam duas famílias a coroar em cada 

domingo. Noutros tempos, segundo as pessoas mais antigas, havia uma família que 

todos os anos tirava pelouro e tinha os Espírito Santo (as insígnias) todo o ano em sua 

casa, pelo que, uma vez na catequese terem perguntado a uma criança quais os dons 



do Espírito Santo e a criança, ao perceber «donos» terá respondido que os donos eram 

o Sr. padre essa família. Atualmente, as instituições da freguesia fazem algumas 

semanas para preencher as que não foram atribuídas a ninguém, não por menos fé ao 

Divino, mas pela forma despesista que se tornou, com o hábito as pessoas oferecerem 

aos seus convidados. De forma que só por promessa grande parte das pessoas fazem 

coroações, mas em algumas freguesias esses pelouros são comprados e sorteados, há 

quem compre vários na esperança de lhe sair um domingo do Espírito Santo e não 

tenha a sorte de lhe sair nem um. Após esse sorteio seguem as insígnias para casa de 

quem no ano seguinte será o mordomo desse bodo. Na minha freguesia o mordomo 

escolhe quem o vai substituir, após ouvir uns «nãos» sempre arranja alguém que 

aceite. Noutras freguesias é sorteado e vão até casa do feliz contemplado, ou onde ele 

estiver, levar a coroa. Normalmente a surpresa é tal que não têm coragem de negar, 

embora já tenha acontecido, mas por ser tão raro é logo falado pelo povo. Cabe a esse 

mordomo novo começar a arranjar novos ajudantes, criadores ou irmãos, como lhe 

chamam de lugar para lugar, para que ao longo do ano, se forem criadores de gado, 

lhes seja entregue um animal para engordar e se forem «ajudantes secos» irem-se 

preparando psicologicamente para abrirem os cordões á bolsa e darem uns trocos para 

a ajuda do bodo, para a compra do pão, do vinho e de tudo o que naquelas semanas se 

gasta e se partilha em nome do divino. Com diferenças de freguesia para freguesia, 

umas com mordomos outras com comissões, não há freguesia ou lugar da mui nobre 

ilha de Jesus que não festeje o Espírito Santo, com partilha de carne, vinho e pão e 

terminando com a famosa tourada á corda, onde é preciso abrir o olho porque aqueles 

bichos não se benzem. Por isso se diz que….gente tola e toiros paredes altas. 

 


