
FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Festa do Espírito Santo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, de  

Peabody, Massachusetts  

 

IRMANDADE 

 

Tipo de irmandade A Festa está ligada à paróquia. 

 

Ano de fundação 

 

A igreja foi fundada no dia 11 de Outubro de 1975. 

 

Origem dominante  dos membros 

por relação aos Açores 

 

Ilha Graciosa. 

 

Atividades durante o ano 

 

Incluem ceias para angariação de fundos para a 

paróquia. 

 

Instalações 

 

Da Igreja 

 

FESTA: DADOS GERAIS 

 

Ano de fundação 2010. 

 

Data preferencial da festa 

 

Domingo de Pentecostes. 

 

Modelo preferencial para a 

organização da festa 

 

O padre Christopher Gomes, atual pároco da Igreja, 

afirmou, acerca das ilhas de origem dos paroquianos, 

que” não gostam dessas distinções, que aqui são todos 

portugueses.” 

Como não confecionam sopas do Espírito Santo, nem 

há propriamente uma Festa, é difícil dizer a que ilha 

esta celebração está associada. A ênfase maior é dada 

às domingas, tradição micaelense, mas a maioria da 

população de Peabody é da Ilha Graciosa. 

 

Organização da festa 

 

A festa é organizada por um grupo de paroquianas que 

pertence ao Holy Name, grupo de oração, pelo padre e 

pelas pessoas que são responsáveis pelas domingas. 

 

Número de coroas  

 

2 (duas).  

 

Origem das coroas 

 

Não se sabe a origem da coroa mais antiga. A segunda 

foi oferecida à paróquia, em 1976, pelo casal Fátima e 

Manuel Moniz, em cumprimento de uma promessa. 

 

 

 

 



FESTAS DO ESPÍRITO SANTO 

 

Coroação Coroa quem quiser. Como a Sociedade Açoriana do 

Divino Espírito Santo também faz a sua Festa e 

coroação no domingo de Pentecostes, os mordomos 

escolhem alguém para coroar. O padre Christopher 

referiu que, em 2012, como os mordomos da 

Sociedade não tinham prometido coroar ninguém em 

específico, ele sugeriu que se coroassem as 18 

crianças que iam fazer a sua Primeira Comunhão.  

 

COMPOSIÇÃO RITUAL DAS FESTAS 

 

Domingas Há 7 (sete) domingas. Alguns responsáveis das 

domingas organizam jantares e, geralmente, quando o 

fazem, oferecem sopas do Espírito Santo  no salão 

paroquial. As senhoras do Holy Name confecionam 

massa sovada e arroz doce. Tem também lugar um 

leilão de prendas elaboradas pelas senhoras: arroz 

doce, massa sovada, bordados e rendas, etc. Alguns 

responsáveis das domingas podem coroar. 

 

Outras cerimónias antes do dia da 

festa  

 

Incluem a reza do terço, em casa dos organizadores 

das domingas. O padre vai a casa de cada responsável, 

pelo menos uma vez, para rezar o terço. Nessas 

ocasiões, são oferecidos doces e bebidas. 

 

Distribuição de sopas do Espírito 

Santo 

 

Não são confecionadas sopas, porque, segundo o 

padre Christopher Gomes, como já existe, no mesmo 

dia, a grande Festa do Espírito Santo, realizada pela 

Sociedade Açoriana do Divino Espírito Santo, com 

distribuição de sopas, não fazia sentido duplicá-la na 

Igreja, até porque os paroquianos e o padre também se 

juntam a esse evento. 
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