
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Grupo da Coroa do Espírito Santo - Festa da Coroa, Dorchester, Boston, 

Massachusetts 

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade A Festa não é organizada por uma  irmandade. Mas 

por um grupo de paroquianos da Igreja de Sainte Peter 

de Dorchester, denominado Grupo da Coroa do 

Espírito Santo. 

 

Ano de fundação 

 

A igreja de Saint Peter foi fundada em 1892. A Festa 

começou em 2007. 

 

Número atual de membros 

 

Perto de 400 famílias de paroquianos. A maioria é 

oriunda de Cabo Verde 

 

Origem dominante dos membros  

 

A Festa é realizada por pessoas de origem cabo-

verdiana e não há açorianos envolvidos. O padre 

Christopher, de origem portuguesa, quando era pároco 

da igreja de Saint Peter, decidiu introduzir os 

paroquianos na Festa do Espírito Santo porque 

gostava de dar mais ênfase à data do Pentecostes e 

celebrá-la de uma forma especial.   

 

Atividades durante o ano 

 

Outras festas da Igreja: Festa de São Pedro, Festa da 

Nossa Senhora da Assunção, Bazar Anual da Igreja. 

 

Instalações 

 

Da Igreja. 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 2007. Denomina-se Festa da Coroa. 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo de Pentecostes. 

 

Organização da festa 

 

Nos primeiros anos em que o padre Christopher 

esteva na igreja, organizava a Festa com a ajuda das 

famílias que tinham ficado com a coroa em casa, 

durante uma semana, para rezar o terço.  

Agora, em cada ano são sorteadas 7 (sete) famílias, 

não sendo permitido que a mesma pessoa que já teve a 

coroa em casa volte a colocar o seu nome para sorteio. 

Dessa forma, cada ano há sempre mais sete pessoas 

envolvidas na organização da Festa.  
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Mordomo 

 

O mordomo é sorteado com as domingas: quem tiver 

a sétima dominga, é mordomo e a coroa permanece na 

sua casa o ano inteiro  

 

Número de ajudantes 

 

Cerca de 35 pessoas ajudam na preparação da Festa. 

 

Número de coroas  

 

1 (Uma). Nos primeiros anos da Festa, usaram uma 

coroa emprestada pelo padre Christopher e, depois, 

compraram a sua própria coroa.  

 

Origem das coroas 

 

A primeira coroa da irmandade foi comprada em 

Cambridge, em 2010, com o dinheiro das doações 

feitas na coroa, quando é rezado o terço em casa de 

cada família. 

(Há também uma bandeira que foi oferecida pelo 

padre Christopher). 

 

Coroação  

 

É coroada a família do mordomo. 

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Uma família fica com a coroa o ano inteiro e, no 

domingo da Misericórdia, a coroa passa para a família 

seguinte.  

Nas sete domingas, cada uma das famílias reza o terço 

durante a sua semana. As restantes famílias 

envolvidas na Festa vão rezar o terço com a família 

que tem a coroa em sua casa. Na sexta-feira, depois da 

reza do terço, é oferecido um jantar.  

O mordomo, que tem a coroa o ano inteiro “abre as 

portas” da sua casa a familiares, vizinhos e amigos, 

uma vez por mês, para a reza do terço e jantar. O 

jantar consiste numa sopa com pão, à moda cabo-

verdiana, mas não é a sopa do Espírito Santo. 

O padre vai uma vez por semana a casa de cada 

família para a reza do terço. 

Nas domingas realizam-se coroações. 

 

Cortejos do dia da festa 

 

Desfilam as famílias que tiveram a coroa em casa e 

transportam uma imagem de Nossa Senhora. 

 

Estimativa do número total de 

pessoas que acorre à festa 

 

As 35 pessoas que tiveram a coroa em casa, bem 

como os seus familiares e amigos. 
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