
É TEMPO DA DIVINA FESTA DO DIVINO 

 

“Asperge pela praça poções mágicas de paz e saudade, 

sobrevoando a mais doce memória da cidade e abrindo 

as asas para o futuro, que, afinal, ao Divino pertence.” 

Sérgio da Costa Ramos, Divina Tradição, in: DC, 1998 

 

A celebração do Espírito Santo em Santa Catarina, no Sul do Brasil, bem ilustra 

a variedade das apropriações dos sentidos de pertença a uma mesma herança cultural e 

sua contribuição fundamental na configuração da identidade cultural. É a maior 

expressão da transnacionalidade cultural a partir da grande saga dos ilhéus açorianos  do 

século XVIII.Vitorino Nemésio em Corsário das Ilhas (1983:p.62) registrou que o 

açoriano civilizou largamente as suas ilhas e ainda teve vagares para ajudar a fazer a 

terra alheia, sobretudo o Brasil e a América, referindo-se a essa odisséia do século 

XVIII e a grande corrente da emigração dos séculos posteriores. 

Nas palavras do primeiro historiador catarinense, Manoel Joaquim de Almeida 

Coelho, em sua obra “Memória Histórica da Província de Santa Catarina,” publicada em 

1853 e reeditada em 1877, pode-se avaliar a extensão da contribuição dos povoadores 

açorianos e a importância do papel desempenhado no nosso desenvolvimento:  

“Desde a chegada desses colonos, começou a Ilha a florescer em habitantes, 

em agricultura e mesmo em indústria manufatureira, apesar de terem  sido cumpridas 

as recomendações do governo de Portugal, assim a respeito da 

repartição das terras, como do tratamento prescrito nas Provisões do Conselho 

Ultramarino, resultando daí abandonarem alguns colonos o país, e outros 

arrependerem-se de ter vindo;(...)”  

E acrescenta ainda Almeida Coelho: 

“Foi com a distribuição desses colonos prestimosos e interessantes pela Ilha, 

e alguns lugares da terra firme, que se formaram as melhores povoações, hoje 

convertidas em cidades, vilas e freguesias; podendo dizer-se, sem risco de erro, 

que poucas são as atuais famílias catarinenses que deles não descendam.” 

As mundividências de uma açorianidade sobrevivente  tem no culto e na festa 

em louvor ao Divino Espírito Santo a sua maior manifestação. Sua  intensa 

comemoração em todo o litoral de Santa Catarina alimenta uma tradição secular que, 

mesmo modificada no decurso do tempo, se faz sentir em toda plenitude desde os 

municípios de Penha e Barra Velha, no litoral norte, até Jaguaruna e Sombrio no 

extremo sul de Santa Catarina, abrangendo cerca de cinqüenta localidades. Na Ilha de 

Santa Catarina  ocorre a Festa do Divino Espírito Santo  no distrito sede, Florianópolis, 

na Capela do Espírito Santo e em catorze distritos e bairros a saber:Trindade, Santo 

Antônio de Lisboa, Monte Verde, Canasvieiras, São João do Rio Vermelho, Barra da 



Lagoa, Lagoa da Conceição,  Prainha, Ribeirão da Ilha, Campeche, Cachoeira do Rio 

Tavares, Armação, Pântano do Sul, e no bairro do Estreito, na parte continental.  

É o Ciclo do Divino que se inicia no domingo de Pentecoste, cinqüenta dias após 

a Páscoa, nos meses de maio e junho e que em alguns municípios se prolonga até o mês 

de novembro como ocorre em Imbituba, no distrito de Mirim, em conjunto com a  festa 

da padroeira Sant`Ana desde 1856, quando foi elevada à categoria de Paróquia. Uma 

memória viva que faz desaparecer as marcas do tempo, as distantes geografias, ficando 

em sintonia absoluta, apenas o sentimento de pertença: nossa cultura ancestral que 

chegou pelos caminhos de mar. 

Cruz e Sousa (1861-1898), o príncipe negro da poesia simbolista no Brasil, em 

suas raras prosas escreveu sobre a Festa e o frenesi que gerava no artigo publicado no 

Regeneração, edição de 5 de junho de 1887, com o título de “Romaria da Trindade”, 

descreve o poeta :  

“A seu tempo, os sinos bimbalhantes vibram no ar, abrindo naquela atmosfera de 

festa e de rumor um vivo clarão de alegria, e os foguetes estourantes e 

estrepidosos, com a marcha brava e pomposa da música, põem em tudo aquilo 

espalhafatosos e murmúrios, como o eterno zumbir de cem colméias trabalhadoras 

e amigas. Então, numa gala púrpura e de arminho, saem da igreja, S.M. infantis e 

ingênuas, num sorriso feliz de crianças festejadas, comendo balas ou as massas, 

em forma de boizinhos e bonecas, que a boa mamãe ou o festeiro lhes trouxera 

todo expansivo e contente. (…)” 

 

Do escritor  Virgílio Várzea (1863-1941), no memorável “Santa Catarina  

          Ilha“ (p.73), encontra-se esta descrição: 

“O povo se reúne (...) por três dias, findos os quais tem lugar um belo fogo de 

vista,composto invariavelmente das velhas peças conhecidas: um navio dando 

combate as duas fortalezas, o amolador, o casal de valsistas e o antigo e velado 

painel transparente, onde, no fim de tudo, por uma mutação repentina,surge o 

símbolodo Divino numa auréola flamejante.” 

 

Com o passar dos anos, a pompa e a intensidade da celebração da Festa sofreram 

mudanças motivadas por fatores religiosos e sócio-econômicos. A tradição adentra o 

século XXI, em algumas localidades, enfraquecida, especialmente no que tange a 

realização de festas populares junto aos atos litúrgico.  Mas a festa não desapareceu e 

continuou sendo realizada sempre com grande devoção e fé, mantendo-se incólumes os 

seus ritos tradicionais, apresentando em sua programação o conjunto de cerimônias 

religiosas – novenas, tríduos, missas e missa solene da coroação e bênçãos, os ritos 

sacro-profanos e os folguedos populares com bingos, barraquinhas, leilões, músicas e 

foguetório. 

A Ilha se mobiliza, a cidade toda se mobiliza. Pelo Estado afora, nas bordas do 

Atlântico e, sobretudo, na Grande Florianópolis é intensa a participação das famílias, 



das empresas, do comércio em geral, da administração municipal, do governo estadual, 

dos colégios enfim, de toda a comunidade. 

No bucólico distrito do Ribeirão da Ilha, que reúne um dos mais importantes 

conjuntos históricos de Florianópolis, o núcleo populacional surgiu em meados do 

século XVIII a partir do assentamento de casais açorianos na região, chefiados pelo 

Capitão Manoel Vargas Rodrigues que erigiu em 1760 uma pequena capela abrigando a 

imagem de Nossa Senhora da Lapa. Anos mais tarde, é edificada na praça central da 

freguesia, com pedra, cal, e óleo de baleia, a Igreja Nossa Senhora da Lapa, elevada à 

categoria de Paróquia em 1809. Ao lado da Igreja Matriz, na mesma época de sua 

edificação, foi construído o Império do Divino Espírito Santo, uma arquitetura singular 

que conserva ainda hoje o traçado original. Ali, no Ribeirão da Ilha, desde o século 

XIX, se realiza uma das mais bonitas Festas do Divino Espírito Santo do município de 

Florianópolis. 

 No ano de 1959, o pesquisador e etnógrafo Profº. Franklin J. Cascaes escreveu 

no Jornal A Gazeta, de Florianópolis, diversos artigos, reunidos nas colunas “Folclore 

da Ilha de Santa Catarina” e “Folclore Catarinense”. Com o título de Festas Religiosas 

de Antanho: o Divino no Ribeirão da Ilha e Festa do Divino em Ribeirão da Ilha de 

Santa Catarina relatando, com grande riqueza de detalhes a organização da festa e o 

festejo propriamente dito nos anos de “antanho” e no tempo dessa publicação. Muito do 

que relata o ilustre pesquisador ainda é observável na Festa de agora.  

Anotou Cascaes: “O imperador entrega o Cetro para o Imperador-Mirim e a 

Espada para a Imperatriz- Mirim e coloca a Salva com a Coroa sobre o altar entre 

flôres e velas acesas. Ambas as crianças usam roupagens reais.Os fiéis ostentando suas 

promessas, se ajoelham em frente ao menino Imperador,beijam o Cetro e depositam 

suas oferendas no Altar ao pé da coroa,ainda beijam  as duas bandeiras. Na praça 

fronteiriça à Igreja e ao Império, que se acha soberbamente ornamentada,as 

arrematações são das promessas que o Divino recebeu no Império,e consiste em  

cabeças, pés, mãos, pernas,braços, corpo, etc.,de massa, e também,de ovos, aves, 

animais,frutas, objetos apregoados por leiloeiros afamados do lugar,sempre com muio  

humorismo.(...)” 

As transformações decorrentes da dinâmica cultural, da crescente urbanização, 

das influências externas à comunidade não provocaram, neste correr dos anos, 

alterações substanciais na forma de se celebrar o Espírito Santo no Ribeirão da Ilha. Sua 

Festa, nos dias atuais, revela a existência de práticas coletivas de se comemorar o 

Divino que nos remetem de forma indelével à tradição açoriana ainda sobrevivente e 

que a caracteriza como uma das mais autênticas de Santa Catarina. 

No continente, na Grande Florianópolis, a peculiaridade de uma Festa do Divino 

Espírito Santo conhecida pela suntuosidade dos trajes e pelos festejos populares que 

movimenta todos os municípios da região merece que seja mencionada. Falo do 

município de Santo Amaro da Imperatriz que traz no nome o complemento 

“Imperatriz”, alusivo a visita do Imperador Dom Pedro II e a Imperatriz Dona Thereza 

Christina àquela estância hidromineral em outubro de 1845. Santo Amaro une o fato 



histórico da inesquecível visita imperial aos festejos religiosos e profanos em louvor ao 

Espírito Santo. A Corte Imperial apresenta-se em trajes criados com requinte e beleza. 

A vestimenta de toda a Corte é fruto de pesquisa histórica, da memória coletiva que 

ainda retém a lembrança da visita de S.S. Majestades Imperiais e da tradição dos reis de 

Alenquer Isabel e Dinis. Toda esta “pompa e circunstância” transformaram Santo 

Amaro da Imperatriz num grande pólo produtor de trajes, adereços e ornamentos da 

Festa do Divino. E, em conseqüência, ali se estabeleceu um variado comércio de venda 

e aluguel de trajes e alfaias do Espírito Santo, concentrando uma mão-de-obra 

especializada e abastecendo todo o litoral catarinense 

A Festa de Santo Amaro da Imperatriz na sua essencialidade mantém os usos e 

os saberes introduzidos na primeira celebração em 29 de maio de 1854 quando o bisavô 

da minha avó paterna, Major João Alexandre de Campos realizou a primeira Festa do 

Divino respeitando uma tradição existente na região do vale do Rio Cubatão onde de 

1753 a 1806 foram assentados “casaes açoreanos” vindos da Ilha de Santa Catarina e 

da freguesia de São José da Terra Firme. Desde a véspera da Festa quando o Prefeito 

Municipal entrega a chave da Prefeitura ao Casal Imperador, instalando o Império do 

Divino até a segunda-feira do Espírito Santo ou dia do “Enterro dos Ossos”, feriado 

municipal, quando termina a festa e marca o inicio de um novo ciclo do Divino, a 

cidade vive intensamente os festejos em louvor ao Espírito Santo.  

É a grande Festa da partilha, do espírito solidário, da comunhão, da liberdade e 

da alegria. Uma tradição abençoada com 269 anos, que chegou com os açorianos na 

grande diáspora do século XVIII e continua muito viva. Tão viva e enraizada via  

sobrevivência cultural e os  anos de celebração no espaço de acolhimento no Sul do 

Brasil que está salvaguardada pela força da Lei em alguns municípios. É o caso do 

município de Jaguaruna que no Capítulo VIII,Seção II,Art.3200 da sua Lei 

Orgânica,promulgada em 1990,dispõe que a Festa do Divino Espírito Santo integra o 

patrimônio cultural do Município e do município de Florianópolis que instituiu a 

quarta-feira anterior ao domingo de Pentecostes como o Dia Municipal de Abertura 

Oficial das Festividades do Divino Espírito Santo, conforme determina a Lei 8010 de 

21 de outubro de 2009. A criação deste dia pela Câmara Municipal de Florianópolis 

está plenamente justificada na tradição secular de celebrar a Festa do Divino Espírito 

Santo e que se reproduz por toda Ilha de Santa Catarina e na estreita faixa de terra 

continental que integra o território físico do município.   

Na Capela do Divino Espírito Santo, no centro de Florianópolis, o clima de 

devoção e comunhão fraterna toma conta de toda comunidade dias antes do domingo de 

Pentecostes. A reza da novena, a investidura dos novos Irmãos, a bênção das massas 

sovadas ou “pão de promessa” na forma de membros do corpo que motivou o voto e 

dos “pãezinhos do Espírito Santo”, ornados com os dons e qualidades do Divino, a 

celebração da Missa, os foliões e as coloridas barraquinhas na Praça completam o 

cenário da festa.  

Há que se considerar que a cada ano a Festa ganha em grandiosidade, na 

suntuosidade, na dimensão e em projeção na região da Grande Florianópolis e para 

além. Ganhou, com certeza, no maior congraçamento das famílias, na imensa 



participação popular marcada pela emoção e pela fé, intensificando a vivência da 

religiosidade, a propagação do culto ao Espírito Santo e mantendo viva a tradição de 

muitas gerações. 

            A expansão da Festa do Divino Espírito Santo em Florianópolis  serviu de 

exemplo para outras comunidades da Ilha e do continente que passaram a dar mais 

atenção à organização do festejo e buscaram nova motivação e criatividade, 

salvaguardando a sua memória cultural e evitando que enfraqueça a sua manifestação. 

Por todo estado de Santa Catarina, a cada ano,na Missa  de transmissão da Coroa 

do Divino ao novo Casal Festeiro assiste-se a renovação de um compromisso firmado 

perante toda a comunidade. É o tempo da Divina Festa do Divino, uma tradição  trazida 

por naus açorianas ou baleeiras aladas no distante século XVIII. Ancorada nos valores 

culturais e na religiosidade telúrica que entre signos sagrados e profanos, emerge com a 

força de resistência nascida da alma coletiva ou, intencionalmente, inserida e que, 

mesmo assim, tem sua relevância na busca de preservar  para o Futuro. 

Por tudo que foi dito,brevemente,a Festa do Divino Espírito Santo em 

Florianópolis e por toda Santa Catarina será reconhecida como Patrimônio Cultural 

Imaterial dos catarinenses.  

Lélia Pereira Nunes 

Academia Catarinense de Letras e IHGSC 

2017. 

 

 


