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Sumário

edificado no alto de uma montanha de pedra há 
mais de 400 anos, o convento de nossa senhora da 
Penha atravessou os séculos não se deixando abalar 
pela constância dos ventos fortes que dia e noite 
investem contra suas largas e fortes paredes. de cor 
branca e de arquitetura de singular estilo e beleza 
para nós brasileiros o convento encanta a todos os 
que chegam a vitória e vila velha.
estando nas planícies das cidades vizinhas que 
circundam o convento, quem olha para o alto 
não deixa de sentir que é do alto que descem as 
bênçãos do céu para o povo, homens e mulheres 
que todos os dias agradecem a deus pelo dom da 
vida, do trabalho, da família, da saúde; ao mesmo 
tempo pedem a deus, pela valiosa intercessão 
de nossa senhora, a cura das enfermidades, o 
restabelecimento da paz na família, a paz para as 
cidades, a harmonia para dentro de casa.
o convento de nossa senhora da Penha é o 
santuário mais antigo do Brasil. a história do 
Povo capixaba e a história do convento nascem 
praticamente juntas. a colonização do solo espírito-
santense teve seus inícios no mesmo local em que 
Frei Pedro Palácios morou inicialmente, num local 
que chamamos de Prainha.

É no convento da Penha que se encontram o painel 
de nossa senhora das alegrias, trazido por Frei Pedro 
Palácios em 1558, bem como a imagem encomendada 
de Portugal pelo mesmo Frei e que aqui chegou no ano 
de 1569. recém chegada a imagem de nossa senhora 
da Penha (nome dado à imagem devido à geografia 
do local: pedra, local alto), no ano de 1570 foi realizada 
a 1ª Festa de nossa senhora das alegrias, que hoje 
chamamos “Festa de nossa senhora da Penha”, sempre 
realizada na segunda-feira após a oitava da Páscoa.
a cada ano que passa, cresce o número dos que vêm 
ao convento durante o ano em peregrinação e cresce 
também os devotos durante os festejos de nossa 
senhora da Penha. É uma festa sumamente religiosa: 
mais de 50 missas realizadas durante o festejos, diversas 
romarias: como a dos Homens e a das mulheres, muita 
gente de longe e de perto vem ao convento para 
agradecer e pedir a deus por intermédio da mãe da 
Penha.
a todos os homens e mulheres de fé, o convento é 
referência para buscar refúgio nas angústias; porto 
seguro nos momentos de tribulação. na correria do dia 
a dia, uma certeza para todos: do alto, um olhar a todos 
observa e abençoa.
Frei Valdecir Schwambach, ofm
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O livro de Francisco auré-
lio ribeiro, intitulado “O 
Convento da Penha “ Fé 
e Religiosidade do Povo 

Capixaba” (2006), com riquíssimas 
ilustrações e textos, apresenta o monu-
mento dos monumentos do estado do 
espírito santo: O Convento de Nossa 
Senhora da Penha.  o primeiro capí-
tulo deste livro, com o título “A origem 
da crença numa divindade feminina”, 
provoca a curiosidade de todo leitor. 
a esta ‘divindade feminina’ elevam-se 
gestos de amor e atitudes de nobreza 
cavalheiresca por parte de multidões 
de homens e mulheres da história. vejo 
em cada um destes gestos de amor e de 
cortesia o cumprimento da profecia da 
virgem maria, a mãe de deus: “Eis que 
desde agora me chamarão feliz todas as 
gerações, porque grandes coisas fez em 
mim o Poderoso cujo nome é santo” (lc 
1, 48-49). 

Foi este amor cortês que fez com 
que um seguidor de são Francisco de 
assis, Frei Pedro Palácios, trouxesse 
em 1558 de Portugal para o Brasil, 
um quadro de nossa senhora das 
alegrias. na sequência dessa presença 
evangelizadora no litoral do espírito 
santo, o mesmo Frade menor, qual fiel 
cavaleiro da imaculada, em comunhão 
com o povoado que ali em vila velha 
se consolidava, construiu no cume da-
quela penha uma capela que recebeu 
a imagem da virgem maria, vinda de 

Portugal. 
Foi assim que os primórdios da 

evangelização, naquele pequeno 
espaço de chão da grande Terra da 
Santa Cruz, se fundamentam na rocha 
inabalável do evangelho de Jesus cristo 
e na fiel crença da materna proteção 
da mãe de deus, a mulher que por 
excelência está revestida da divindade 
feminina. sem dúvida alguma, foi esta 
a espiritualidade que conduziu e ainda 
hoje conduz e justifica a nossa presença 
franciscana neste místico santuário da 
mãe do Filho de deus.

Quantos romeiros e romeiras! 
são mulheres crentes que carregam 
o peso da divina grandeza da qual a 
virgem da Penha está revestida e que 
só a sensibilidade feminina é capaz de 
compreender e de traduzir com um 
novo “sim”.  são homens crentes que, 
quais fiéis cavaleiros e lutadores pela 
causa maior da divina senhora, mesmo 
na travessia das madrugadas, prestam 
seu juramento de fidelidade e filial 
adesão à senhora das senhoras. 

e no alto daquela penha, depois 
da escalada que exigiu de cada homem 
e de cada mulher a unção interior da 
fortaleza de espírito e a consequente 
deposição de todo o peso da vontade 
própria, todos fazem a grata experiên-
cia de serem acolhidos pela ternura dos 
braços daquela ‘Divindade Feminina’.  
certamente é esta a rica experiência 
que a grande multidão de peregrinos 

anualmente faz na festa de nossa 
senhora da Penha, mas é também a 
experiência de fé que cada romeiro 
faz na sua peregrinação àquela que 
são Francisco chamou de “Palácio do 
Senhor”, tão humildemente iniciado por 
Frei Pedro Palácios.

e nós, Frades menores, que há 
mais de 400 anos marcamos nossa 
presença evangelizadora a partir deste 
convento-santuário, um patrimônio 
da fé, da religiosidade e da cultura que 
ultrapassa os limites do espírito santo, 
procuramos imprimir um ritmo de vida 
muito querido por são Francisco de 
assis. certamente por conta disso este 
gracioso convento respira uma mística 
franciscana toda particular: durante o 
dia, desde o alvorecer, evangelizamos 
no acolhimento e na comunhão de vida 
com todos os romeiros que conosco 
partilham a sua fé e a sua esperança, 
bem como as suas dores e as suas ale-
grias; durante a noite nos recolhemos 
no profundo silêncio da montanha e o 
convento se transforma num místico 
eremitério franciscano.  enquanto isso 
a mãe de deus continua a repetir a 
todos os seus filhos e filhas, tal como 
nas Bodas de caná: “Fazei tudo o que Ele 
vos dizer”, isto é,  “buscar acima de tudo 
o Reino de Deus e a sua Justiça”.

virgem mãe da Penha, intercedei 
por nós!

Frei Fidêncio Vanboemmel
ministro Provincial

Mensagem

Convento de 
Nossa Senhora 
da Penha: um 

santuário mariano 
e eremitério 
franciscano
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história

Festa da Penha ganha impulso 
com a Lei nº 7 de 1844

O dia dia escolhido por 
Frei Pedro Palácios para 
celebrar a festa da santa 
Padroeira era a segunda-

-feira depois da oitava de Páscoa, 
dia consagrado, naquele tempo, 
à devoção franciscana de nossa 
senhora dos Prazeres. Foi também 
a época de sua morte, pois faleceu 
na quarta-feira depois de celebrar 
a festa na segunda. Para esta última 
festa tinha mandado vir de Portugal 
uma imagem de vulto, quando até lá 
venerava a santíssima virgem no pai-
nel trazido na sua vinda para o Brasil.

segundo Frei Basílio röwer, 
frade historiador desta Província, no 
livro “Páginas da História Franciscana 
no Brasil”, a festa da Penha atraía mul-
tidões,  sempre com grande número 
de romeiros, que, no correr do ano, 
vinham prestar homenagem à excel-
sa Padroeira, pedir a sua proteção e 
cumprir as promessas feitas. a partir 
de 1774, quando foi feita a reforma 

da ladeira de acesso ao convento, os 
romeiros passaram a ter acesso mais 
fácil ao topo da colina.

segundo o historiador, já no 
século Xvii, existia hospedagem para 
romeiros. Frei Basílio cita Gomes da s. 
neto, historiador (1888), lembrando 
que a cidade de vitória e a vila velha 
se esvaziavam, pois todos queriam 
subir a montanha para venerar a mãe 
de deus. “Faltar era considerado qua-
se um pecado. o maior contingente 
de romeiros de fora vinha de campos 
e de são João da Barra. Quando o va-
por que os trazia entrava pela barra, 
eram saudados com o estrugir de 
foguetes”, descreve.

“desde a véspera iluminava-se 
a igreja e o convento interior e ex-
teriormente. acendiam-se fogueiras 
em alguns pontos do campinho, ou 
sítio das casas dos romeiros; e colo-
cavam-se lampiões e vasos de barro 
com luzes na ladeira de distância em 
distância, ficando mais aproximados 

da capela do s. Bom Jesus para cima. 
ninguém, por mais pobre que fosse, 
deixava de pôr luminária na frontaria 
de sua casa. as festas externas, infe-
lizmente, degeneraram em lautos 
banquetes e jogos. muito triste teria 
ficado o santo Frei Palácios se em 
vida tivesse presenciado coisa seme-
lhante. a acreditar, todavia, no que 
escreve o citado Gomes da s. neto, 
“não ocorria um incidente funesto 
a lamentar-se; um delito ou crime a 
punir-se; nem ao menos um distúr-
bio, que desequilibrasse a ordem e 
a tranquilidade pública”, acrescenta 
Frei Basílio.

em meados do século XiX, sob o 
teto da casa dos romeiros, a pretexto 
de comemorar o dia da padroeira, 
pessoas usavam o local para feste-
jos profanos. empanturravam-se 
de comidas e bebidas e em seguida 
passavam a noite em torno da roleta 
ou debruçados sobre as mesas de 
carteado.  a casa dos romeiros foi par-
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históriacialmente destruída por um vendaval 
em outubro de 1864, o que provocou 
o fim da heresia no local.

esse acontecimento deu origem 
a uma lenda. segundo ela, aquele 
que reconstruísse a casa dos romei-
ros, estigmatizada por servir durante 
tantos anos a atividades profanas, 
logo morreria. 

Também os operários 
que trabalhassem nas obras 
de reconstrução seriam víti-
mas de acidentes. o padre 
José ludwin, que a partir 
de 1916 foi o capelão do 
convento, resolveu desafiar 
a lenda e em 1920 autorizou 
a reconstrução da casa dos 
romeiros, cuja ruína parcial 
prejudicava a aparência do 
convento. desfez-se a lenda 
sem nenhuma conseqüência 
danosa.

a festa propriamente 
religiosa consistia em vés-
peras solenes e missa solene 
no outro dia. Para o sermão 
era geralmente convidado 
um pregador conhecido. 
ao ofertório da missa 
acontecia publicar-se 
carta de liberdade a 
escravos como foi feito 
em 1871, na presença 
de pessoas de desta-
que. não há notícia ex-
plícita, mas é de supor 
que de tarde houvesse 
procissão, como já era costume em 
1621 e Frei apolinário da conceição, 
outro frade historiador da Província, 
confirma no seu tempo.

no tempo do guardião Frei 
vitorino de santa Felicidade (1842 a 
47), a festa da Penha foi oficializada 
pelo governo da Província do espírito 
santo. aos 12 de novembro de 1844, 
a assembleia votou a lei 7, em virtude 
da qual o dia da festa foi declarado de 
“grande gala”, e como tal feriado para 
todas as repartições públicas. “assim 
se guardou até o advento da repú-
blica; e se a festa por motivo justo era 

transferida e o dia escolhido não era 
domingo, o governo transferia tam-
bém o feriado”, explica Frei Basílio.

o presidente da Província, dr. 
manuel d’assis mascarenhas, foi mais 
tarde interpelado pelos deputados 
por ter sancionado a refererida lei e 

esta mesma ridicularizada por causa 
da expressão “grande gala”, que os 
representantes da nação achavam 
imprópria num decreto do Poder 
legislativo da Província. mas o  pre-
sidente justificou-se com o culto 
imemorial da virgem da Penha e com 
grande devoção de todos os espírito-
-santenses, os quais, dizia, “certamen-
te tê-lo-iam fulminado com os raios 
da execração pública, se não tivesse 
deixado passar este voto dos eleitos 
da Província”.

Frei Basílio recorda que no ano 
de 1879, houve intervenção do bispo 

do rio de Janeiro em favor da festa 
da Penha. “constava neste ano a 
Frei João do amor divino costa que 
também nas matrizes de vila velha 
e vitória se pretendia celebrá-la, 
com que ainda mais escasseariam 
os recursos para os consertos e con-

servação do santuário.  d. Pedro  
de lacerda dignou-se, então, de 
proibir, por decreto de 14 de abril, 
semelhante festa nas comarcas 
de vitória, sem licença sua ou do 
Prelado maior dos Franciscanos. 
sua excelência ponderou que o 
santuário devia a sua existência 
aos Franciscanos e ao auxílio dos 
fiéis, de modo que as esmolas 
não deviam ficar reduzidas pela 
divisão, para se poder concluir as 
obras de restauração e não ficar 
adiado ‘o dia suspirado para se 
ver outra vez fulgir de glória e 
majestade e de novas galas sobre 
o píncaro de seu devoto e célebre 
monte o santuário da senhora da 
Penha’.”, conta o frade historiador.

no intuito de aumentar a 
devoção a nossa senhora da 

Penha, Frei João alcançou do Papa 
leão Xiii várias indulgências aos que 
devotamente visitassem “o sacelo 
público em honra a nossa senhora - 
chamada da Penha - da ordem dos 
Frades menores” e arrependidos re-
zassem nela nas intenções da igreja. 
nestas condições, o decreto de 6 de 
dezembro de 1881 concedia 40 dias 
para o dia da festa na segunda-feira 
depois do domingo da Páscoa.

em 1912, a santa sé declarou e 
proclamou nossa senhora da Penha 
Padroeira da diocese do espírito 
santo.

Desde a véspera da Festa iluminava-se a igreja e o Convento 
interior e exteriormente. Acendiam-se fogueiras em alguns 
pontos do campinho, ou sítio das casas dos romeiros‘ ‘
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história

Quem começou tudo

Frei Pedro Palacios nasceu em medina do rio 
seco, perto de salamanca, na espanha. ele ingres-
sou na ordem dos Frades menores pela Província 
espanhola de são José de castela. Pouco depois 
se mudou para Portugal, onde obteve licença do 
custódio Frei damião da Torre de, em 1558, em-
barcar para a capitania do espírito santo, no Brasil, 
como missionário. Tinha fama de santidade e, na 
viagem, suas orações aplacaram uma tempestade. 

ao chegar na capitania do espírito santo, 
os companheiros de viagem se espalharam pela 
localidade e Frei Palácios cuidou do seu destino. 
dias depois, porém, lembraram-se do religioso, 
que havia granjeado todo o seu afeto, e sabendo 
também os moradores da presença do santo ho-
mem, todos tiveram desejo de saber onde estava.

Procuraram-no e só depois de três dias 
encontraram-no numa cabana na montanha. 
segundo a tradição local, o lugar do encontro foi 
um vão formado pela natureza em baixo de uma 
grande pedra, situada no sopé da montanha, jun-
to à praia, ao lado esquerdo de quem entra pelo 
atual portão da “ladeira da Penitência”. ainda hoje 
é conhecida por “Gruta de Frei Palácios” e, desde 
1864, é assinalada por uma lápide comemorativa, 
que mandou colocar o Guardião Frei Teotônio de 
sta. Humiliana.

não querendo, pois, Frei Palácios descer 
da montanha, pediu aos moradores que cons-
truíssem uma capela na parte plana da rocha. 
Fizeram-no e ele dedicou-a a são Francisco de 
assis, colocando sobre o altar a imagem de nossa 
senhora da Penha e a imagem do Patriarca são 
Francisco. a morte do servo de deus se deu em 
1570 e, em 18 de fevereiro de 1609, os despojos 
foram exumados e transladados para a igreja do 
convento de são Francisco da cidade de vitória. 

CRONOLOGIA dO CONVENTO: 1558 A 1769
1558 Chega à Capitania do Espírito Santo o irmão leigo franciscano, 
Frei Pedro Palácios, fundador do Santuário de Nossa Senhora da 
Penha.
1562 Construção da Capela dedicada a São Francisco por Frei Pedro 
Palácios.
1566 Início da construção da ermida de Nossa Senhora da Penha do 
Espírito Santo por Frei Pedro Palácios.
1569 Chega de Lisboa a imagem de Nossa Senhora da Penha enco-
mendada por Frei Pedro Palácios.
1570 Conclusão da construção da ermida de Nossa Senhora
1570 Falece Frei Pedro Palácios na capela de São Francisco, no dia 
seguinte aos festejos da Penha. Seu corpo foi sepultado na ermida 
de Nossa Senhora da Penha.
1573 Notícia da primeira romaria ao alto do Morro da Penha reali-
zada pelos jesuítas Luís de Grã e Inácio de Tolosa, em agradecimento 
por terem sobrevivido a um naufrágio.
1590 Entrega da administração da capela de Nossa Senhora da 
Penha aos religiosos franciscanos.
1591 Chegam a Vitória os religiosos franciscanos para fundarem o 
Convento de Vitória. Quando receberam por carta de doação de 5 de 
dezembro, o terreno em que o construíram.
1591 Dona Luiza Grimaldi, Governadora do Espírito Santo, faz aos 
franciscanos a escritura de doação do Morro da Penha.
1592 Os franciscanos de Vitória assumem a assistência espiritual aos 
romeiros da Penha e o culto divino dominical.
1592 Tentativa de tomada de assalto da Vila de Vitória pelo pirata 
inglês Thomas Cavendish.
1595 Colocação da pedra fundamental da Igreja de São Francisco 
por Frei Antônio das Chagas, então superior da comunidade no 
Espírito Santo (21/3).
1609 Translado dos restos mortais de Pedro Palácios para o Convento 
de São Francisco de Vitória.
1616 Início do processo regular para canonização de Frei Pedro 
Palácios, instaurando-se em Vitória o processo de beatificação pelo 
Custódio Frei Vicente do Salvador (27/7).
1652 Lançamento da pedra fundamental da Construção do Con-
vento da Penha.
1652 Doação do Governador do Rio de Janeiro, Salvador de Sá e Be-
nevides, para a construção do Convento da Penha (escritura pública 
passada aos 17 de junho de 1652).
1653 Saque dos holandeses ao Convento da Penha, às vésperas do 
término do domínio holandês no Brasil.
1660 Terminam as obras de construção do Convento da Penha.
1675 Criada a Província Franciscana da Imaculada Conceição, com 
sede no Rio de Janeiro, a que fica subordinado o Convento da Penha
1750 O Provincial Frei Agostinho de São José manda ampliar o prédio 
do Convento da Penha.
1765 O Convento aumentado conta com 23 franciscanos (12 sacer-
dotes, 6 coristas e 5 irmãos).
1769 Durante grande seca, a imagem de Nossa Senhora da Penha 
segue em procissão marítima para Vitória, dando ensejo ao “Milagre 
da Chuva”.
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A cada ano,  a 
Festa da Penha se supera

N a  m i s s a  d e  e n c e r -
ramento da Festa da 
Penha,  o arcebispo 
emérito, d. silvestre 

luiz scandian, deu uma ideia de 
como viu o evento, ele que co-
nhece bem esses festejos: a praça 
estava pequena para tanta gente 
e brincou com o prefeito dizendo 
que precisaria ampliar o Parque 
da Prainha para as festas futuras. 
d. mário marquez, que já foi bispo 
na arquidiocese de vitória e agora 
foi nomeado por Bento Xvi para a 

diocese de Joaçaba, caminhou com 
os romeiros na grande demonstra-
ção de fé da romaria dos Homens, 
da catedral à Prainha, e não tem 
dúvida: “a cada ano vem aumen-
tando a participação e devoção 
dos romeiros”.

Foram nove dias de intensa 
manifestação de fé, especialmente 
nos três últimos dias, quando cres-
ceram as romarias. durante o ano, 
o convento da Penha já é conside-
rado o segundo santuário mariano 
mais visitado no Brasil. 

neste tempo das festividades, 
entre o domingo da ressurreição 
e a segunda-feira da oitava da 
Páscoa, as grandes celebrações e 
romarias congestionaram as ladei-
ras do convento com fervorosos 
devotos.     

neste ano, a proximidade dos 
feriados da semana santa e do dia 
do Trabalho, fizeram com que mais 
de 1 milhão de pessoas participas-
sem da Festa. segundo o guardião 
e reitor do convento e santuário da 
Penha, Frei valdecir schwambach, 

A Festa
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A Festa
no ano passado a festa teve alcan-
ce nacional com as transmissões 
da Tv canção nova e neste ano 
voltou a ter suas imagens mostra-
das para todo o Brasil pela mesma 
esmissora. “essa festa mobiliza o 
estado inteiro do espírito santo. 
envolve todas as áreas pastorais 
da arquidiocese, que são bastante 
populosas. e depois temos também 
a participação das dioceses. cada 
ano o público aumenta e, no ano 
passado, com a canção nova, a 
festa ganhou um alcan-
ce nacional. neste ano, 
não foi diferente. além 
da mídia católica, cada 
vez mais a festa é di-
vulgada nacionalmen-
te, fazendo com que o 
número de devotos e 
turistas aumente signi-
ficativamente”, acredita 
Frei valdecir.

segundo o guar-
dião do convento, a 
festa cultural é respon-
sabilidade da Prefeitura 
municipal de vila velha, 
que faz toda a organi-
zação. 

Já a festa religiosa 
é feita por uma comis-
são formada pela mitra, convento 
e associação amigos do convento. 
“o que é muito bonito de se ver na 
festa é o envolvimento das pesso-
as. eu sempre brinco que o nosso 
papel enquanto comissão da festa 
é de fazer com que as pessoas se 
articulem e se organizem. mas a 
festa da Penha já acontece de for-
ma espontânea, pela força da fé 
que as pessoas têm. Por exemplo, a 
romaria dos Homens ou a romaria 
das mulheres acontecem por si só. 
se a gente não tivesse qualquer 
infra-estrutura, elas iriam aconte-
cer. o povo capixaba é muito devo-

to, naturalmente muito religioso”, 
explica Frei valdecir.

este ano, a Festa da Penha teve 
onze romarias, incluindo a tradicio-
nal romaria dos Homens, com mais 
de 200 mil pessoas. a romaria dos 
Homens nasceu em 1958 e não tem 
similar no mundo, principalmente 
pelo expressivo número de homens 
que percorrem 14 quilômetros, en-
toando cânticos e orações.

 É realizada no primeiro sába-
do após a Páscoa, à noite, saindo 

da praça da catedral metropolitana 
de vitória até o Parque da Prainha, 
quando se dá a celebração euca-
rística por volta das 23h30. atual-
mente, a romaria não é mais uma 
celebração exclusiva dos homens, 
mas de toda a família.

Por trás de todas as romarias 
e celebrações está um batalhão de 
voluntários. “são 300 voluntários, 
contando com os ministros, que 
já fazem parte das celebrações do 
convento, até pessoas que orna-
mentam o “Penha-móvel” (o carro 
que transporta a imagem de nossa 

senhora), por exemplo. cada um 
doa um pouco do que pode para a 
festa”, explica Frei valdecir. 

o frade destaca que, além de 
todo o momento de fé proporcio-
nado pelo evento, o convento da 
Penha é uma excelente opção de 
visita pela importância do mo-
numento para a história e para a 
cultura do espírito santo.

“o convento da Penha está 
ligado à história do espírito santo. 
o Frei Pedro Palácios veio para o 
estado praticamente junto com os 

primeiros colonizadores. 
dessa ligação nasceu uma 
identidade muito forte. 
não dá para separar uma 
coisa da outra. cultura e 
religiosidade andam jun-
tas. várias pessoas que não 
são católicas admiram o 
convento por acreditarem 
ser um local especial. a 
montanha fala do sagrado”, 
acredita o franciscano.

a Festa mexe com a ci-
dade de vila velha. Para se 
ter uma ideia da dimensão 
da festa, durante nove dias, 
o comércio ganha muito: 
nas lojas de lembrancinhas 
e artigos religiosos, uma 
dúzia de fitinhas de nossa 

senhora da Penha eram vendidas 
a r$ 1,00. 

em outros estabelecimentos, 
pelo mesmo valor, era possível 
comprar 20 fitas. Já as imagens da 
padroeira do estado foram vendi-
das a preços que variavam de r$ 
10,00 a r$ 470,00.

como evento religioso, a Festa 
da Penha é a maior manifestação 
religiosa do espírito santo e a ter-
ceira maior festa religiosa do país, 
atrás apenas da festa da Padroeira 
do Brasil, nossa senhora aparecida, 
no estado de são Paulo, e a do círio 
de nazaré, em Belém, no Pará.

Frei Valdecir Schwambach
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O Oitavário

A grande área plana cha-
mada de campinho, ou 
estacionamento, antes 
da última escadaria para 

o topo da rocha onde está o con-
vento da Penha, concentra o altar 
fixo para as grandes celebrações do 
ano e do oitavário da Festa. a capela 
do convento, contudo, mantém as 
celebrações diariamente de manhã 
e é visitada pelos devotos e turistas 
durante todo o dia. 

antes da principal celebração 
eucarística, às 15 horas, os frades do 
convento mantêm uma tradição ao 
presidirem o oitavário, uma “novena” 
de oito dias, que começa às 14h30. 

o oitavário é um momento 
celebrativo que convoca os devotos 
à oração e meditação recordando o 
sentido de ser ali o santuário da graça 
e do perdão. 

Faz-se este momento com can-
tos a nossa senhora; acolhimento 

Primeiro Dia

Imagem da Virgem da Penha 
chega ao Campinho

do povo de deus; recordação e con-
sideração do primeiro franciscano, 
Frei Pedro Palácios; a trajetória da 
vida franciscana na devoção maria-
na; ladainha de nossa senhora; e a 
bênção final.

neste ano, o belo dia de sol 
(24/04) lembrava a Páscoa do senhor. 
era também o início do oitavário. um 
pouco depois das 14 horas, a imagem 
da virgem da Penha fez o primeiro 
contato com os seus devotos, emo-
cionando a todos. em procissão, a 
imagem atravessou o campinho e foi 
levada para o nicho principal do altar.

como não podia deixar de ser, 
o povo lotou o campinho e cantou 
com fé e devoção, acompanhando os 
belos acordes dos músicos e coral do 
convento, que teve como animador 
Frei Florival mariano de Toledo. 

Frei valdecir schwambach, guar-
dião e reitor do convento e santuário 
da Penha, fez diariamente a acolhida 

do povo. neste primeiro dia, ele tam-
bém presidiu o oitavário. Terminada 
a celebração, teve início a celebração 
eucarística, presidida pelo arcebispo 
de vitória, d. luiz mancilha vilela, 
ss.cc, e concelebrada pelos sacerdo-
tes da área pastoral serrana. a cada 
dia, uma área pastoral é responsável 
pela liturgia da missa.

neste ano, a festa teve como 
tema geral “em maria, a Palavra se fez 
humanidade”. 

“Queridos irmãos e irmãs, vocês 
que vieram de longe, vocês que estão 
aqui perto, todos vamos colocar aos 
pés de nossa senhora nossos pedi-
dos, nossas esperanças, sabendo que 
ela vela sobre nós, que ela nos prote-
ge, que ela nos ama e que ela sempre 
nos dá aquele presente maior: Jesus, 
nosso salvador, certeza da vitória, 
certeza do céu, nossa alegria, nossa 
paz, nossa vida”, convidou a todos d. 
luiz, nesse início do oitavário.
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Terço gigante 
embeleza festa
Já é tradição na Festa da Penha. 
Há 14 anos, um terço gigante 
une as palmeiras, deixando mais 
belo o cartão postal visto do 
campinho. no sábado de aleluia, 
a  equipe coordenada por osmar 
sales, tendo o apoio do corpo 
de Bombeiros da cidade, fez a 
instalação do terço, que tem 20 
metros de comprimento e foi 
confeccionado com material de 
plástico, alumínio e madeira. 
“Tudo é feito prevendo inclusive 
chuva forte”, adianta osmar, que 
trabalha neste projeto há catorze 
anos: “Tudo começou quando 
resolvemos, junto com os frades, 
reproduzir aqui o terço como 
havia sido feito durante a visita 
do Papa a vitória. desde então, 
a cada ano aperfeiçoamos um 
pouco e aprendemos com os erros”, 
acrescenta.
segundo osmar, muito material 
foi reaproveitado do ano 
passado, com exceção da cruz. 
“ano passado, usei isopor, com 
caneta bic e palito de churrasco 
porque precisava representar um 
simbolismo de raio de luz devido 
ao tema da eucaristia. neste ano, o 
tema é mariano. Flor é sempre um 
tema que repito porque tem um 
sentido de homenagem. no caso, 
a homenagem a maria”, explica. 
Para ele, ao criar a obra de arte está 
fazendo catequese também.
além do reaproveitamento do 
material, o terço usa garrafas PeT 
para confeccionar as flores. cada 
conta, simbolizando uma ave-
maria, tem 6 flores e, no total, 
são mais de mil flores pintadas 
nas cores amarelo e branco. Para 
iluminar o terço à noite foram 
colocadas 60 lâmpadas. 
Para a montagem das peças, osmar 
contou com a ajuda artística de 
sinésio Ferrari. 

O Oitavário
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O segundo dia do oitavá-
rio da Festa da Penha 
(25/04) não foi diferente 
da abertura no dia an-

terior. apesar de ser uma segunda-
-feira, num horário onde a maioria 
das pessoas está trabalhando, o cam-
pinho voltou a lotar. nem mesmo o 
sol forte espantou os fiéis devotos de 
nossa senhora da Penha. depois das 
orações e cantos do oitavário, presi-
dido por Frei atamil campos, a santa 
missa reuniu os sacerdotes de 13 pa-
róquias e mais o convento da Penha, 
pertencentes à região pastoral de 
vila velha. ou seja, a região anfitriã 
da Festa da Penha não decepcionou.

Frei clarêncio neotti, vigário 
paroquial do santuário do divino 
espírito santo, presidiu a celebração 
e lembrou na sua homilia que a Festa 
da Penha acontecia num momento 

Frei Clarêncio lembra João 
Paulo II como o “papa mariano”

de festa para a igreja católica: a bea-
tificação de João Paulo ii.

“eu não diria nenhuma novi-
dade para vocês se dissesse que o 
Papa João Paulo ii passará à história 
como o papa mariano”, declarou Frei 
clarêncio, embora ressaltando que os 
últimos papas se destacaram muito 
na piedade e na atenção a maria, 
mãe de deus e mãe nossa. “Bastaria 
lembrar Pio Xii, que em 1950, de-
clarou verdade de fé a assunção de 
maria santíssima ao céu, no dia 1º de 
novembro de 1950. depois, em 1954, 
declarou o ano inteiro ano mariano, 
para lembrar os cem anos de outra 
verdade de fé: imaculada conceição 
de maria. e naquela ocasião, Pio Xii 
escreveu um dos textos mais lindos 
de toda a bibliografia mariana. uma 
enclíca que traz em latim o título 
‘Fulgens corona’. ‘refulgente coroa’ na 

cabeça de maria, mãe e rainha da Hu-
manidade”, recordou Frei clarêncio.

segundo o frade, na sequência 
histórica, Paulo vi foi o Papa que 
ao encerrar a grande reunião dos 
bispos do mundo inteiro, o concílio 
vaticano ii, no dia 8 de dezembro de 
1965, declarou maria mãe da igreja. 
“e com esse título nós passamos a 
venerar com muito mais intensida-
de a mãe de deus e mãe nossa. e 
mais: é de Paulo vi um dos textos 
mais lindos que se escreveram nos 
últimos tempos. um texto chamado 
‘Marialis Cultus’, ou seja, o culto ma-
riano. Paulo vi pôs em documento 
a verdadeira estrada, o verdadeiro 
caminho, o verdadeiro modo de nós, 
cristãos, venerarmos a mãe de deus 
e mãe nossa”, enfatizou o celebrante.

Por último, chegou ao Papa 
João Paulo ii, que tinha como lema 

SegunDo Dia

O Oitavário
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no seu escudo “Totus tuus”, “sou in-
teiramente teu maria”. 

Frei clarêncio lembrou que João 
Paulo ii, em 1988, transformou o 
ano todo num ano mariano. depois, 
dentro deste ano mariano, escreveu 
a encíclica: a “mãe do redentor”. “e 
quantas, quantas vezes, o Papa João 
Paulo ii foi visto com o seu terço na 
mão, porque aos sábados ele ia à 
gruta de nossa senhora de lourdes 
ao cair do sol para rezar o terço com 
as pessoas que podiam estar com 
ele. durante 26 anos de Papa, ele fez 
isso todos os sábados que estava em 
roma”, contou.

BEBê EM GLOBO 
SURPREENdE A TOdOS

a celebração reservou um mo-
mento de muita beleza e emoção no 
final. Tendo o tema da campanha da 
Fraternidade como base, um grupo 
de meninas fez uma coreografia e, 
no final, trouxe para o centro da roda 
um globo terrestre. Para a surpresa 
de todos, o globo foi “dividido” em 
duas partes e, em uma delas, estava 
um bebê, que olhava a multidão 
um pouco assustado. simbolizando 
a vida, ele permaneceu quieto e 
dócil dentro da metade do globo, 
encantando e arrancando aplausos 
do público. 

FREI CLAUdIUS GUSkI 
atendente no convento, Frei 
claudius, é natural de allenstein, 
alemanha. nasceu no dia 10 de 
novembro de 1933 e ingressou na 
ordem Franciscana no dia 21 de 
dezembro de 1955. Fez a profissão 
solene no dia 22 de dezembro de 
1959 e foi ordenado sacerdote no 
dia 15 de dezembro de 1961. 

Quem é o frade?

O Oitavário
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Pe. Paulo: “Com Maria podemos 
caminhar confiantes”

Mais um dia de sol muito 
quente. mesmo assim, o 
povo foi chegando aos 
poucos e tomando todos 

os espaços do campinho. mas desta vez 
não foi só o povo de vila velha que veio 
para a celebração. na terça-feira (26/04), 
terceiro dia do oitavário da Festa da Pe-
nha, os devotos vieram de longe, porque 
o dia foi reservado para a área pastoral 
de cariacica e viana. Quinze paróquias 
marcaram presença.

Às 14h30, o guardião do convento, 
Frei valdecir schwambach, acolheu o povo 
e lembrou que o tema deste terceiro dia do 
oitavário era “a experiência do cristo nos 
torna irmãos!”. Frei ari do amaral Praxedes, 
da fraternidade do convento, presidiu esta 
celebração, levando as pessoas a refleti-
rem sobre a virgem da Penha e a devoção 
que Frei Pedro Palácios nos deixou. o coral 
do oitavário, os músicos e Frei mariano 
Toledo emocionaram os devotos com os 
cantos marianos. 

a celebração eucarística foi presi-
dida pelo Pe. diego carvalho, pároco da 
Paróquia Jesus libertador, de cariacica. a 
homilia foi feita pelo Pe. Paulo ernandes 
Pereira de souza, pároco da igreja do sa-
grado coração de Jesus, de itaquari.

Tendo como base o evangelho do 
dia, Pe. Paulo enfatizou que devemos pro-
clamar o Jesus ressuscitado. “maria, mãe 
da comunidade dos discípulos, estará pre-
sente em todas as etapas da caminhada 
dos verdadeiros discípulos e discípulas. era 
dirigirá a nossa atenção e nossa fé para o 
Filho do deus vivo, ensinando-nos: ‘façam 
tudo o que ele vos disser’. ela nos ensinará 
a perseverança, como aquela que fica do 
lado do filho até os pés da cruz. com maria 
podemos caminhar confiantes, certos de 
que ela nos aproximará sempre mais de 
cristo Jesus, que acolheu como bendita 
entre todas as mulheres”.

Terceiro  Dia

O Oitavário
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FREI ARI dO AMARAL PRAxEdES   
natural da ilha do Governador, rio 
de Janeiro, Frei ari é atendente 
no convento. nasceu no dia 27 
de junho de 1942 e ingressou na 
ordem Franciscana no dia 13 de 
fevereiro de 1973. Fez a profissão 
solene no dia 20 de janeiro de 1974 
e foi ordenado presbítero no dia 07 
de dezembro de 1975.

Quem é o frade?

O Oitavário
imagenS Do Terceiro  Dia
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A lição de Emaús e a grande 
demonstração de fé

No quarto dia do oitavário 
da Festa da Penha, na 
quarta-feira (27/04), a 
frente fria trouxe muita 

chuva ao espírito santo. chuva forte 
desde as primeiras horas da manhã. 
mas quem pensou que o povo não 
apareceria para as celebrações a 
partir das 14h30, enganou-se. com 
guarda-chuvas, sombrinhas e capas, 
o povo marcou presença no campi-
nho e deu uma grande demonstração 
de fé à nossa senhora das alegrias, a 
virgem da Penha.

muitos vieram de longe, pois 
o dia estava reservado para a área 
pastoral de Benevente, composta 
pelas paróquias: nossa senhora da 

QuarTo Dia

conceição (Guarapari e alfredo cha-
ves), nossa senhora da assunção 
(anchieta), nossa senhora de lourdes 
(Perocão), s. José (Bairro s. José) e s. 
Pedro (muquiçaba).  o Pe. adriano 
Pighetti, s. J., da Paróquia nossa 
senhora da assunção, em anchieta, 
presidiu a celebração e o Pe. Tiago 
roney santos, pároco da Paróquia 
são José, em Guarapari, fez uma bela 
homilia sobre os discípulos de emaús.

Pe. Tiago lembrou que no cami-
nho dessa vida vamos desanimando 
também pelo peso dos acontecimen-
tos, pelo cansaço da vida, pelas difi-
culdades, pelas provações. “Quais são 
os dois remédios fortes que Jesus tem 
para nós e onde os encontramos?”, 

perguntou, acrescentando: “na santa 
missa. em cada missa, os católicos se 
alimentam primeiro com o Palavra 
de deus e depois com o Pão da vida”. 

depois de enumerar vários tí-
tulos dados à mãe de deus, lembrou 
que ela é chamada de “aurora da 
salvação”. segundo o padre, antes do 
nascer do sol na praia de vila velha 
ou Guarapari, a aurora é um grande 
espetáculo. “o céu fica colorido e 
rosado. nossa senhora é aurora da 
salvação. não é o sol. mas ela está 
preparando a chegada do sol. essa é 
a missão de nossa senhora. ela não 
quer brilhar para si mesmo, mas ela 
quer nos levar ao brilho verdadeiro, 
que é seu Filho Jesus cristo”.

O Oitavário
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FREI PEdRO ENGEL
É irmão religioso. natural de Peritiba, 
santa catarina. nasceu no dia 24 de 
agosto de 1936. ingressou na ordem dos 
Frades menores no dia 28 de fevereiro de 
1954 e fez a profissão solene no dia 4 de 
maio de 1962.

Quem é o frade?

Negrão emociona o Oitavário com o hino a Maria
o oitavário, diariamente, come-

çava quando se abriam as portas de 
um nicho no altar do campinho, para 
deixar exposta a imagem de nossa 
senhora da Penha. o momento, emo-
cionante, ganhava mais devoção por 
causa da música “ave maria”, um hino 
composto por Washington negrão, 
que é o responsável pelos ajustes e 
arranjos de som durante o oitavário.

nenhuma surpresa falar do hino 
de um cantor, compositor, letrista, re-
gente, diretor e produtor musical. mas 
a “ave maria” de negrão tem uma linda 
história de vida por trás. o capixaba 
Washington, que reside atualmente 
em sorocaba (sP), conta como maria 
entrou em sua vida há pouco tempo. 

Tudo começou em 2005, quando 
veio pela primeira vez ao convento. 
Washington atravessava um momento 

difícil em sua vida, principalmente pela 
crise em seu casamento. “vim buscar 
refúgio na casa dos meus amigos, que 
são meus compadres”, conta. 

desde então, as ladeiras do con-
vento se tornaram familiares. “em 2006 
foi feito o cd da Penha e minha esposa, 
a Telma, estava participando da grava-
ção. Foi quando vim pela primeira vez. 
mas foi só para assistir”, recorda.

o primeiro cd mariano nasceu 
em 2010. É o primeiro trabalho como 
músico e intérprete. “minha família 
sempre cobrava um cd, mas jamais 
imaginaria que fosse fazer um de mú-
sica mariana”, revela, embora confesse 
que o relacionamento com a família 
(evangélica) é de muito respeito. “me-
lhorei como filho, como ser humano 
porque descobri coisas novas. e pro-
curo viver isso no dia-a-dia com meus 

pais e meus irmãos”.
Washington nasceu em vitória, 

mas se mudou para são Paulo com oito 
meses de vida. “Já morei em curitiba 
e Belo Horizonte. Foi morando em 
Belo Horizonte que vim conhecer o 
convento da Penha pela primeira vez 
na minha vida. 

devido ao preconceito não vinha 
nem para visitar o lugar histórico”, 
lamenta.

Washington explica que o cd não 
foi produzido visando o lado comercial, 
mas a finalidade é dar um testemunho 
de fé. “deus me deu um dom. sempre 
trabalhei na igreja, mesmo como 
evangélico. Tanto é que esse cd não 
foi projetado. esse cd é para levar o 
meu testemunho às pessoas. não é 
o alvo financeiro. se isso acontecer é 
uma consequência”.

O Oitavário
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Um dia dedicado à paz 
na Festa da Penha

QuinTo Dia

Lutar por uma cultura de paz 
foi a grande mensagem dei-
xada na quinta-feira (28/04), 
no quinto dia do oitavário 

da Festa da Penha, que tinha como 
tema “cristo ressuscitado anuncia 
a paz!”. Para marcar a celebração, a 
área pastoral de serra, o segundo 
maior município do espírito santo, 
trouxe bandeirinhas e uma bandeira 
gigante, que foi estendida durante o 
abraço da paz. 

o público foi o menor de to-
dos os dias do oitavário devido às 
dificuldades de acesso ao convento 
da Penha. vila velha, onde está loca-
lizado o convento, declarou estado 
de emergência depois de mais de 
24 horas de chuva. várias avenidas e 
acessos principais foram interditados. 
segundo o Pe. Hudson Teixeira, que 
presidiu a celebração, a sua cidade, 

serra, foi uma das mais castigadas pe-
las chuvas. “muitas pessoas deixaram 
de vir à Festa devido às dificuldades 
de locomoção”, testemunhou.

a chuva, contudo, chegou a dar 
um refresco ao fiéis devotos de nossa 
senhora. Praticamente não choveu 
durante todo o momento celebrativo 
do oitavário, que foi conduzido por 
Frei atamil campos. Frei Florival Tole-
do e a equipe de músicos deixaram o 
momento devocional mais belo. 

a celebração eucarística teve 
início às 15 horas e Pe. José carlos 
Fernandez Jorajuria, da Paróquia 
são José de calasanz, em serra, fez 
a homilia e lembrou que o livro dos 
atos dos apóstolos vai nos acompa-
nhar durante todo o tempo pascal, 
pois vai mostrar como os apóstolos 
se encontravam sem Jesus, como fo-
ram reconstituindo tudo, lembrando 

palavra por palavra, os gestos e os 
momentos que estiveram com Jesus.

“o livro dos atos nos acompa-
nhará como um livro que ilumina as 
nossas comunidades e reconstitui a 
nossa vida à luz da Palavra”, indicou.

Por último, destacou o encontro 
com maria, a mãe do cenáculo, onde 
Jesus aparece pela primeira vez aos 
seus apóstolos. “maria, a mulher 
do encontro, nos acompanha hoje. 
É aquela mulher que sabe como 
preparar esse encontro. É a mulher 
que quando Jesus chegava em casa 
encontrava a mesa pronta. É a mulher 
da eucaristia, que prepara o encontro 
em nossa comunidade. maria é a 
mulher da paz, a anunciadora da paz. 
maria faz possível que Jesus seja real 
e não um fantasma inventado por um 
misticismo ou um objeto de consumo 
criado por materialistas”, concluiu. 

O Oitavário
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FREI ATAMIL VICENTE dE CAMPOS
natural de Poconé, mT, Frei atamil é 
atendente no convento. nasceu no dia 
5 de abril de 1946 e ingressou na ordem 
Franciscana no dia 20 de janeiro de 1975. 
Fez a profissão solene no dia 2 de agosto 
de 1979 e foi ordenado presbítero no dia 
21 de dezembro de 1980. 

Quem é o frade?

O Oitavário

imagenS Do QuinTo Dia
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Pe. Adenilson: “O Senhor  
vem ao nosso encontro”

SeXTo Dia

Foi assim todos os dias no 
oitavário da Festa da Penha. 
com chuva forte ou sol, o 
povo não deixava de fazer a 

sua devoção à virgem da Penha. na 
sexta-feira (29/04) não foi diferente. 
a área pastoral da Grande vitória foi 
responsável pela celebração eucarís-
tica no campinho, que foi transmi-
tida para todo o Brasil pela canção 
nova. Às 14h30, Frei atamil campos 
presidiu o oitavário, enquanto Frei 
Florival mariano fez a animação com 
o grupo de músicos. a chuva apare-
ceu durante o oitavário, mas parou 
durante a celebração eucarística, 
que foi presidida pelo Pe. adenilson 
antônio schmidt, reitor do seminário 
nossa senhora da Penha de vitória, 
e concelebrada pelos sacerdotes da 
capital capixaba e pelos frades do 
convento da Penha. a celebração 
teve um momento especial quando 

a romaria dos militares chegou ao 
campinho. segundo o capelão Frei 
dalvio José da silva, os militares “são 
homens de fé e devotos”. 

Pe. adenilson fez a homilia mos-
trando que a igreja de cristo nasceu 
frágil, mas foi crescendo à medida 
que se deram os encontros com o 
ressuscitado. e foi o senhor que 
tomou a iniciativa de ir ao encontro 
dos apóstolos, como mostra a leitura 
do evangelho do dia. “É o senhor 
que toma a iniciativa e vem ao nosso 
encontro. É Jesus que se apresenta a 
cada um de nós e nos chama de novo. 
nos anima, nos fortalece”, ensinou o 
celebrante.

no final, uma prece ao falar de 
maria: “Peçamos a maria santíssima, 
ela que soube tão bem acolher a 
palavra de deus, ela que soube ser 
tão bem essa missionária do amor de 
deus, ela que soube tão bem acolher 

a todos, que nos ensine também a 
sermos essa palavra de apoio, de 
incentivo para o outro. Que nenhum 
de nós possa se perder por falta de 
uma palavra amiga. Que nenhum 
de nós possa sair da igreja de cristo 
por falta de acolhida, por falta de ter 
sido amado, de ter sido revigorado 
no seu ânimo. Pois nós somos esses, 
em primeiro lugar, e devemos ser esse 
apoio, essa presença amiga de Jesus 
no coração, como é a nossa mãe”.

ROMARIA dOS 
AdVOGAdOS
a 5ª romaria dos advogados e 

servidores do Jurídico homenageou 
na sexta-feira (29/04) o advogado 
rodrigo Barroca amorim, vítima 
de um acidente no início de março. 
Parentes de rodrigo trouxeram um 
banner com a foto de rodrigo e a 
frase: “motorista: sua imprudência 
destrói sonhos”.

O Oitavário
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FREI FLORIVAL MARIANO dE TOLEdO
natural de umuarana, Paraná, Frei Florival 
fez o último trabalho no convento durante a 
Festa. ele foi transferido para o santuário do 
divino espírito santo, em vila velha. nasceu 
no dia 14 de janeiro de 1970 e ingressou 
na ordem dos Frades menores no dia 15 
de janeiro de 1994. Fez a profissão solene 
no dia 2 de agosto de 2001 e foi ordenado 
presbítero no dia 23 de agosto de 2003. 

Quem é o frade?

O Oitavário
imagenS Do SeXTo Dia
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SéTimo Dia

Como era de se esperar, 
tendo como base nos anos 
anteriores, a diocese de 
cachoeiro de itapemirim 

veio em peso para demonstrar a sua 
devoção à virgem da Penha, lotando 
o campinho na celebração eucarísti-
ca das 15 horas. Padres e seminaristas, 
junto com os frades do convento, 
marcaram presença na celebração. 
Foi um dia bonito de sol e céu azul. 
ninguém quis saber de praia, mas da 
casa da mãe de deus.

Frei valdecir schwambach, guar-
dião e reitor do convento e santuário 
da Penha, presidiu o oitavário, e 
destacou o compromisso com a paz 
ao passar com várias faixas brancas 
pela multidão que lotou o campinho. 

Pe. Antônio pede compromisso 
com o Deus da vida

enquanto as faixas chegavam ao 
altar, Frei Florival mariano e o grupo 
de músicos entoaram o hino de são 
Francisco: “senhor, fazei de mim um 
instrumento de vossa paz”.

neste sábado (30/04), o tema do 
oitavário era “nossa missão é anun-
ciar Jesus!”. Foi com base neste tema 
que o Pe. antônio Tatagiba vimercat, 
administrador da diocese de cacho-
eiro, conduziu a sua homilia. “estamos 
aqui reunidos para reafirmar o com-
promisso com o anúncio do cristo 
vivo e ressuscitado”, disse o também 
reitor do seminário diocesano Bom 
Pastor.

segundo o celebrante, não 
devemos ter medo diante de crises 
econômicas, crises ecológicas, crises 

sociais, crise do homem. “Queremos 
colocar como força, para lidarmos 
bem com todas essas crises, o cristo 
vivo e ressuscitado”, enfatizou.

Pe. antônio insistiu no compro-
misso com o deus da vida. lamentou 
o extermínio de jovens no estado e no 
país. denunciou as mortes que acon-
tecem na Br-101, que cruza o estado 
do espírito santo, e cobrou um com-
promisso com a vida de nossas auto-
ridades estaduais e nacionais. “não 
podemos ficar calados, mas devemos 
nos comprometer diante do cenário 
político social, ambiental, do cenário 
ecológico que a igreja nos convidou 
a nos comprometermos este ano e 
todos os anos”, acrescentou. 

“e como maria, possamos as-

O Oitavário
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dá sentido à nossa caminhada: Jesus 
ressuscitou verdadeiramente, ale-
luia!”, comemorou d. Zanoni.

mas d. Zanoni lembrou do 
compromisso do cristão e do fiel 

devoto de maria. “saindo daqui, 
nossa missão continua: anunciar 
Jesus! não só nos ritos, nas cele-
brações, nas cantorias e romarias, 
mas sobretudo no viver e conviver”, 

Romaria das Pessoas com Deficiência
a iv romaria das Pessoas com 

deficiência tambéu aconteceu no 
sábado (30/04) durante a Festa da 
Penha, em vila velha. depois da 
caminhada, foi celebrada a santa 
missa no Parque da Prainha, às 9 
horas, pelo Pe. carlos Barbosa, que 
pediu igualdade e acessibilidade 
aos deficientes. o evento, que já está 
na quarta edição, foi criado a partir 
da campanha da Fraternidade de 
2006, quando teve como objetivo 
principal fazer com que a sociedade 
se  questionasse sobre suas atitudes 
e convivência em relação às pessoas 
com deficiência. segundo Pe. carlos, 
a romaria é importante para que os 
portadores de deficiência não se 
sintam excluídos da sociedade.

O Oitaváriosumir esse compromisso com muito 
vigor, com muita clareza. desde a 
concepção, maria percorreu um cami-
nho sempre cheio de perseguições, 
atravessou situações difíceis. maria 
sempre esteve forte e firme, como nos 
pés da cruz”, lembrou o padre.

dOM ZANONI 
PRESIdE SANTA 
MISSA NO CAMPINHO
a casa da mãe de deus e Pa-

droeira do espírito santo abriu as 
portas no sábado de sol (30/04) para 
receber uma das romarias mais dis-
tantes da Festa da Penha: a diocese 
de são mateus. 

os romeiros participaram da 
celebração eucarística no campi-
nho, às 8h30, presidida pelo bispo 
diocesano de são mateus, dom 
Zanoni demettino castro, e conce-
lebrada por sacerdotes da diocese 
e frades do convento. Participaram 
também os seminaristas da diocese.

“estamos aqui na casa da mãe. 
viemos lá do norte do espírito 
santo para celebrar com o mesmo 
entusiasmo, a mesma alegria, esta 
grande notícia, acontecimento que 
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Romaria dos Homens, a grande 
homenagem a Nossa Senhora da Penha

desde o primeiro dia da 
Festa da Penha, foram 
muitas as manifestações 
de fé à virgem da Penha, 

mas no sábado (30/04), a já tradicio-
nal romaria dos Homens, que neste 
ano chegou à 53ª edição, mostrou 
por que é única e não tem prece-
dentes no Brasil e talvez no mundo. 
uma multidão, calculada em mais de 
150 mil pessoas, caminhou mais de 
13 quilômetros entre a catedral e o 
Parque da Prainha para prestar uma 
grande homenagem a nossa senhora 
da Penha. depois de 3 horas e 50 mi-
nutos, a imagem da virgem da Penha 
chegou à Prainha num dos momen-
tos mais belos da Festa da Penha. o 
povo se emocionou e aplaudiu sem 
parar quando ela foi tirada do carro - 
“penha-móvel” - e carregada no andor 
para cruzar o meio da multidão até o 
altar montado no grande palco. 

o depoimento de dom Gil an-
tônio moreira, bispo de Juiz de Fora, 
resumiu o que se passava nesta noite 
de sábado em vila velha. “É a primeira 
vez que venho à Festa da Penha, mas 
já a conheço há muitos anos através 
de notícias. estou impressionado de 

ver o número de pessoas aqui presen-
te homenageando a Jesus cristo e a 
sua mãe nossa senhora”, disse.

essa homenagem começou 
às 19 horas em frente à catedral 
de vitória, quando as pessoas se 
aglomeraram com velas acesas e foi 
dada a bênção do envio. durante a 
caminhada, na qual os fiéis passa-
ram pelo centro de vitória, segunda 
Ponte e avenida carlos lindenberg, 
os romeiros rezaram e cantaram 
acompanhados por um carro de som. 
depois de 3h30m de caminhada, os 
últimos romeiros chegaram à Praça 
duque de caxias, em vila velha, reta 
final da longa peregrinação.

uma grande parcela dos romei-
ros, contudo, não se contentava em 
ter a Prainha como destino final, mas 
ainda tinha forças para subir o morro 
até o santuário. “Para mim, a romaria 
só é completa até a casa da mãe de 
deus”, dizia antônio cícero, pedreiro e 
participante da romaria há mais de 20 
anos. ao mesmo tempo, na Prainha, 
muitos se jogavam na grama para 
descansar ou faziam alongamentos 
musculares.

Às 23h49, a imagem foi recebida 

O Oitavário
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pelo arcebispo de vitória, dom luiz mancilha 
vilela, por três bispos - d. mário marques, de 
Joaçaba; d. Gil, de Juiz de Fora e dom Zanoni 
demettino castro, de são mateus -, pelo guar-
dião e reitor do convento e santuário da Penha, 
Frei valdecir schwambach, por sacerdotes, 
religiosos e seminaristas. 

dom Gil deixou o momento mais emocio-
nante ao revelar que estava ali fazendo uma 
ação de graças por ter recebido uma cura. “Para 
mim é uma grande emoção participar desta 
linda festa que é realizada há tantos anos no 
santuário de nossa senhora da Penha. estou 
aqui fazendo uma ação de graças porque no 
ano passado estive mesmo correndo perigo de 
vida. mas com a oração do povo e a intercessão 
de nossa senhora hoje estou curado de uma 
enfermidade muito grave”, disse.

d. mário marques, que já foi bispo nesta 
arquidiocese e agora foi nomeado por Bento 
Xvi para a diocese de Joaçaba, disse que fez a 
caminhada da catedral à Prainha e que pôde 
sentir “que a cada ano vem aumentando a par-
ticipação e devoção dos romeiros”.

dom Zanoni celebrou com seus romeiros 
de são mateus logo cedo no campinho e tam-
bém teve forças para fazer a caminhada. “sem 
dúvida nenhuma esta caminhada é uma alegria 
de nossa senhora”, festejou.

o povo não deixou a Prainha até o final da 
celebração eucarística às 1h20 deste domingo 
(1/05). d. luís, vendo o cansaço dos peregrinos, 
fez uma breve homilia.

O Oitavário
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oiTavo Dia

Romaria das Mulheres: 
beleza, emoção e fé

Nem bem havia terminado 
na madrugada do do-
mingo (01/5) a grandiosa 
romaria dos Homens, à 

tarde a Festa da Penha ganhou mais 
uma demonstração de fé, desta vez 
também grandiosa, mas com o toque 
feminino, que mesclou beleza, emo-
ção e fé na romaria das mulheres.

com bolas coloridas e rosas, as 
mulheres se concentraram em frente 
ao franciscano santuário do divino 
espírito santo e, também na compa-
nhia de muitos homens, caminharam 
por cerca de uma hora até o Parque 
da Prainha ao lado da mãe Peregrina 
nossa senhora da Penha. 

segundo os organizadores, a ro-
maria colocou cerca de 60 mil pessoas 
nas ruas e lotou o Parque da Prainha, 

num espetáculo belíssimo no final de 
tarde de sol e céu azul em vila velha.

antes da celebração eucarísti-
ca, o guardão e reitor do convento 
e santuário da Penha, Frei valdecir 
schwambach, presidiu o último dia 
do oitavário, num dos momentos de 
devoção mais belos da Festa. o públi-
co, afinado com os cantos e músicos 
do oitavário, deu um espetáculo à 
parte, principalmente nos cantos 
marianos.

a santa missa, às 16 horas, foi 
presidida pelo bispo de Juiz de Fora, 
dom Gil antônio moreira, e teve 
como concelebrantes Frei valdecir, 
Frei Paulo Pereira e Frei miguel da 
cruz.

na sua homilia, dom Gil comen-
tou o evangelho do dia e lembrou a 

beatificação de João Paulo ii. dom 
Gil explicou que foi o novo beato 
que promoveu a devoção à mãe da 
misericórdia, que é lembrada neste 
segundo domingo da Páscoa. assim, 
no dia 30 de abril de 2000, o Papa 
João Paulo ii declarou que “em todo 
o mundo, o segundo domingo da 
Páscoa receberá o nome de domingo 
da divina misericórdia, um convite 
perene ao mundo cristão para enca-
rar, com confiança na divina benevo-
lência, as dificuldades e provações 
que a humanidade enfrentará nos 
anos vindouros”.

segundo d. Gil, esta devoção se 
baseia nos ensinamentos dados por 
Jesus à irmã Faustina Kowalska, que 
foi canonizada por João Paulo ii em 
30 de abril de 2000. 

O Oitavário
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Motociclistas fazem 
buzinaço para homenagear 

Nossa Senhora
nem bem a multidão da romaria 

dos Homens tinha deixado o Parque 
da Prainha, na madrugada de domin-
go (01/5), e logo de manhã o local foi 
invadido por 13 mil motociclistas, a 
maioria trazendo outra pessoa junto, 
que levou à estimativa de 15 mil pes-
soas na Prainha. 

Frei Florival Toledo deu a bênção 
e pediu a proteção de nossa senhora 
aos motociclistas, para que não te-
nham a vida ceifada no trânsito. se-
gundo os organizadores, no ano pas-
sado 61 motociclistas perderam a vida. 
a cada “viva nossa senhora da Penha”, 
o buzinaço e ronco dos motores eram 

O Oitavário
imagenS Do oiTavo Dia

ensurdecedores. Terminada a acolhida 
e oração, os motociclistas seguiram em 

passeata para participar da manifes-
tação pelo dia do Trabalho.
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Dia da 
Padroeira. Dia 

de muita fé!

São mais de quatro séculos de 
tradição e fé. Todo ano, os fi-
éis vêm de diferentes regiões 
do estado do espírito santo e 

de outros estados para subir a colina 
da fé, onde está a imagem de nossa 
senhora da Penha. não foi diferente 
neste ano e no dia de nossa senhora 
da Penha, padroeira do estado do 
espírito santo. À meia-noite e logo 
depois, às 1h30 da madrugada, o povo 
já fazia a sua devoção nas primeiras 
celebrações eucarísticas. 

com calma e muita devoção, as 
escadarias que dão acesso ao conven-
to foram tomadas de peregrinos que 
subiam e desciam, num belo dia de sol 
e céu azul em vila velha, onde está o 
santuário da graça e do perdão.

durante toda a manhã e até o 
início da missa de encerramento, na 
Prainha, foi intenso o movimento 
no convento. Às 7 horas, a primeira 
celebração eucarística no campinho 
teve a coordenação da conferência 
dos religiosos do Brasil e do seminário 
diocesano nossa senhora da Penha da 
arquidiocese de vitória. o arcebispo 
de vitória, dom luiz mancilha vilela, 
presidiu a santa missa, concelebrada 
pelos sacerdotes da arquidiocese e 
Frei valdecir schwambach, guardião 
do convento da Penha.

logo depois, Frei valdecir rece-
beu as bandas de congo do espírito 
santo, que vieram pedir a bênção à 
nossa senhora da Penha. enquanto 
isso, o povo chegava em grupos para 
a missa das Pastorais sociais, que lotou 
o campinho às 10 horas.

dom mário marquez, bispo da 
diocese de Joaçaba, presidiu a cele-
bração, tendo como concelebrantes o 
guardião do convento, Frei valdecir, e 
sacerdotes que estão envolvidos com 
o trabalho social. um deles é o o Pe. 

savério Paolilo, mais conhecido como 
Pe. Xavier, coordenador da Pastoral 
do menor e dos Projetos sociais da 
cáritas, que fez uma das mais belas 
homilias da Festa da Penha.

Pe. Xavier foi várias vezes inter-
rompido na homilia com aplausos, 
especialmente quando tocou em 
temas polêmicos e atuais de nossa 
sociedade. “a política que nasce do 
alto é aquela que promove a vida e 
a dignidade das pessoas, que busca 
o bem comum. É a política que não 

faz sangrar o povo com o desvio do 
dinheiro público, com as reiteradas 
violações aos direitos humanos, com 
o abuso de poder, mas é aquela que 
sangra pela vida dos outros, que acaba 
com as enchentes, que põe fim a in-
termináveis filas nos postos de saúde, 
que cuida da educação das crianças, 
que não mede esforços para acabar 
com o extermínio dos jovens, que 
dá um basta à cultura da morte, que 
desarma a população e põe um fim ao 
tráfico de drogas”, criticou.

Encerramento
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Multidão lota a Prainha no 
encerramento da Festa 

Foram nove dias de muitas 
demonstrações de fé, cari-
nho, devoção e alegria. na 
segunda-feira (02/05), com 

uma missa de ação de Graças que lo-
tou o Parque da Prainha mais uma vez, 
o povo homenageou a sua Padroeira, 
nossa senhora da Penha, numa das 
mais belas manifestações neste país.

no grande altar montado no 
palco da Prainha, um grupo de mari-
nheiros da marinha do Brasil carregou 
o andor de nossa senhora da Penha 
em procissão pelo meio da multidão, 
dando início à celebração eucarística 
às 16 horas. logo atrás, uma grande 
procissão de seminaristas, diáconos, sa-
cerdotes, um administrador diocesano, 
três bispos e dois arcebispos.  

no lado direito do palco, um ban-
ner gigante do Bem-aventurado João 
Paulo ii, com o seu lema “Totus tuus”. 
o novo beato, que visitou em 1991 o 
espírito santo, ganhou uma homena-
gem durante a celebração e foi muito 
lembrado pelos bispos. 

o povo deu um show de alegria, 
beleza e devoção. agitou os lenços 
brancos e azuis, fazendo uma belíssima 
coreografia, como se pôde ver antes na 
missa de encerramento das romarias 

dos Homens e das mulheres.
a missa solene contou com a pre-

sença de autoridades civis e militares 
do estado, como o governador renato 
casagrande, o prefeito de vila velha, 
neucimar Ferreira Fraga; o prefeito de 
vitória, João coser; o prefeito de caria-
cica, Helder salomão; o coordenador 
executivo de relações institucionais 
da vale, eugênio Fonseca, senadores, 
deputados e vereadores. 

o arcebispo de vitória, dom luiz 
mancilha vilela, que já tinha presidido a 
missa das 7 horas no campinho, presi-
diu a celebração de encerramento, que 
teve a acolhida do guardião e reitor do 
convento e santuário da Penha, Frei 
valdecir schwambach.

d. luiz teve como concelebrantes 
o arcebispo emérito,  d. silvestre luiz 
scandian, dom Zanoni demettino 
castro, bispo de são mateus, dom 
décio Zandonade, bispo de colatina, 
o novo bispo de Joaçaba (sc), dom 
mário marquez, e Pe. antônio Tatagiba 
vimercat, administrador da diocese de 
cachoeiro de itapemirim.

d. luiz confessou que estava 
usando nesta celebração a casula que 
João Paulo ii usou quando celebrou 
em vitória. “Tenho certeza que ele está 

orando para nós. creio na comunhão 
dos santos, na igreja triunfante que 
está orando conosco. Por isso, nossa 
homenagem a João Paulo ii”, disse. em 
sua homilia, dom luiz sempre pro-
curou conversar com a multidão, que 
respondeu prontamente. 

“aprendamos com maria abrir 
esse coração de paz, de justiça, de amor. 
e cada coração leve amor para que 
aqueles que ainda não amam; leve paz 
para aqueles que não têm paz; verdade 
para aqueles que vivem na mentira”, 
pediu, reforçando que cada cristão tem 
que ter o rosto alegre, como é nossa 
senhora das alegrias. “alegria que 
vem do alto, nos dá esperança, força e 
coragem”, finalizou. após a comunhão, 
jovens e crianças fizeram uma apresen-
tação em homenagem a João Paulo 
ii. a missa, que foi transmitida ao vivo 
pela canção nova e Tv Gazeta, teve a 
animação do coral e grupo de músicos 
do convento da Penha, conduzidos por 
Frei Florival mariano de Toledo. 

a festa terminou com o show 
de encerramento do Pe. regionaldo 
manzotti, a partir das 18h30. com o 
título de “Padre que reúne multidões”, 
manzotti se apresentou pela primeira 
vez na Festa da Penha.

Encerramento



● 
C

o
m

u
n

ic
aç

õ
es

 ●
 S

U
P

LE
M

EN
TO

 E
SP

EC
IA

L

30    

FREI VALdECIR SCHwAMBACH 
natural de ituporanga, santa catarina, Frei 
valdecir é o guardião e reitor do convento 
e santuário da Penha. nasceu no dia 
29 de setembro de 1979 e ingressou na 
ordem dos Frades menores no dia 10 de 
janeiro de 2000. Fez a profissão solene no 
dia 2 de agosto de 2005 e sua ordenação 
presbiteral foi no dia 12 de abril de 2008, em 
Petrolândia (sc).

Quem é o frade?

imagenS Do encerramenTo

Encerramento

A BELA MÚSICA dO OITAVÁRIO
erroneamente, uma corrente na igreja acha que o canto litúrgico tem que ser mais barulhento. mas 
na Festa da Penha, o coral e os músicos do oitavário mostraram que é possível fazer um som acústico 
e propiciaram uma grande interação com milhares de pessoas. com letras e melodias, modernas e 
tradicionais, os músicos e cantores do oitavário da Penha fizeram a diferença nas celebrações. Frei 
Florival Toledo conduziu, com maestria, as celebrações.  CANTORES: dailce marcarini cabidelli, dalva 
maria Fim, deuza souza cabral, dilma dos santos, emerenciana Fachetti (merê), Fátima Fernandes 
lima, lorozira Klen (lola), maria da Glória s. mota (Glorinha), Terezinha da Penha stein alves (Zuca), 
adermival de Queiros alves (neneco), alvo Brioschi, Jenilson dos santos motta,  José Geraldo Pizelli 
alves, José Jerônimo da natividade, Frei Pedro, luiz carlos sepulcri. MÚSICOS: antonia larissa Fachetti 
oliveira (Piano); evandro marendaz (violino); laís Fernandes dos santos (Flauta); roselene Gonçalves 
dos santos; sebastião oliveira (violão); Theodoro effgen (Bandolin); Tulio Fernandes dos santos Junior 
(acordeon); ana carolina rangel (viola);
TÉCNICOS: Tulio Fernandes dos santos e Washington negrão
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Bandas de Congo homenageiam 
Nossa Senhora da Penha

O congo é uma manifes-
tação cultural e musical 
tipicamente capixaba. e 
não poderia faltar na fes-

ta de nossa senhora da Penha. cinco 
bandas foram recebidas no dia da 
Padroeira pelo guardião do convento, 
Frei valdecir schwambach, que rezou 
e deu a bênção da virgem da Penha. 
mas o frade causou a maior surpresa 
ao pedir que, no ritmo do congo, 
fossem cantadas músicas marianas, 
como por exemplo, “maria de nazaré, 
maria me cativou”. segundo o mestre 
alberto Pego, da banda Tambor de 
Jacaranema, o arranjo improvisado 
foi inédito na história das bandas e os 
deixou muito satisfeitos.

“Queria agradecer pela recep-
ção calorosa que tivemos aqui. um 
catarinense (Frei valdecir) estreando 
no espírito santo deu para a gente 
a recepção mais emocionante que 
tivemos”, garantiu mestre Beto Pego.

segundo Frei valdecir, o congo 
tem um amor profundo à mãe do 
povo capixaba, a nossa senhora da 
Penha. “abençoando os seus parti-
cipantes, queremos com isso buscar 
bênçãos e graças para esse povo que 
marca os valores da nossa história”, 
disse o guardião.

segundo o mestre Beto, já há 20 
anos vem para a Festa da Penha. mas 
nem sempre tiveram essa acolhida 
como hoje. “Quando a gente começou 
era uma banda só e perguntávamos: 
‘será que eles vão deixar?’ e a gente 
tinha o maior medo. será que não 
vamos atrapalhar?”. 

mestre Beto, que é professor de 
Filosofia, faz um desabafo e diz que as 
bandas de congo têm uma ligação ge-
nuína com o cristianismo. “no entan-
to, a igreja sempre teve uma relação 

Encerramento
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hesitante. Parece que tem vergonha. 
Às vezes, há padres muito ligados e o 
trabalho fica maravilhoso, como essa 
surpresa que tive agora. mas têm mui-
tos que, não sei que herança cultural 
carregam, associam muito o tambor 
com a umbanda e o candomblé e não 
conseguem aceitar esse sincretismo. 
Têm dificuldades. mas o congo não 
tem nenhuma pessoa que é membro 
da umbanda ou candomblé”, explica.

segundo alberto Pego, são 
pessoas simples e totalmente ligadas 
à igreja católica. ele explica que a 
maior dificuldade da banda de congo 
é que ela está intimamente ligada 
ao calendário litúrgico e religioso 
da igreja católica. “Por exemplo, na 
Quaresma, os tambores não tocam. 
respeitamos esse tempo de peni-
tência e só voltamos na Páscoa. não 
aceitamos os pedidos para tocar 
porque a gente guarda a quaresma. 
a nossa festa principal, anual, que é 
a fincada do mastro, é feita na porta 
da igreja, no dia 26 de dezembro, na 
Barra do Jucu. a tirada do mastro é 
feita no dia de são sebastião. muitos 
gostam, mas não sabem como vão 
ser recebidos dentro da hierarquia 
religiosa”, acredita o professor. 

Para ele, seria tão mais simples 
ter o reconhecimento e apoio da 
igreja, como fez Frei valdecir: “vocês 
serão sempre bem-vindos aqui no 
convento, tenho certeza disso. o 
convento vai recebê-los de braços 
abertos. o convento da Penha é co-
ração de mãe”, reforçou o frade.

alberto informa que no espírito 
santo existem 60 bandas. É o único 
estado brasileiro com esta tradição 
musical. “Parentesco com o congo há 
em minas e no maranhão. embora a 
tradição das congadas de minas não 
é de tambor, mas de viola. o congo 
é rítmico. nosso parentesco maior é 
com o maranhão, a cultura de boi de 
marica, boi de marimba. Tem muita 
semelhança com a nossa batida”, 
completou.

Encerramento
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AACP

Por trás de toda a grandiosidade da Festa 
da Penha não estão somente os religiosos, 
frades franciscanos e a Mitra Diocesana, 
mas um militar reformado, que há oito 
anos resolveu ser voluntário do Convento 
da Penha. Fernandes Avelino Pereira é 
o presidente da Associação dos Amigos 
do Convento da Penha, uma entidade 
criada há 15 anos para ajudar o trabalho 
religioso e o trabalho de manutenção do 
patrimônio histórico. Durante a Festa da 
Penha, o celular de Fernandes não para. 
Agora, ele é o “comandante” de Nossa 
Senhora. Devoto de Nossa Senhora da 
Penha, Fernandes se mudou do Rio de 
Janeiro em 1989, um ano depois se ser 
reformado. Morando em Vitória, antes de 
trabalhar no Serviço Social da Indústria ou 
nas Unidades Móveis Médicas, ou ainda 
gerenciando uma empresa terceirizada de 
mão de obra, ele não perdia a missa das 6 
horas no Convento. “Mesmo morando no 
Rio, nas minhas férias o primeiro local de 
visita era o Convento da Penha”, conta. 
Há oito resolveu se dedicar ao Convento 
como voluntário e se tornou presidente 
da Associação há cerca de 3 anos. “Estou 
no meu segundo mandato”, explica, 
esclarecendo que cada mandato tem a 
duração de dois anos. 

O braço direito do guardião da Penha

Por que foi criada a AACP?
Fernandes  - a manutenção do con-
vento da Penha é cara. Pensando nisso, 
um grupo de fiéis resolveu fundar uma 
associação com a finalidade única de 
dar manutenção ao convento. Para isso 
foi criado o estatuto no dia 2 de abril de  
1996. desde essa época, graças a deus, 
vem funcionando bem.
Quantos sócios tem a Associação?
Fernandes  -  ativos temos cerca de 3 
mil. contando uma parte que não paga 
regularmente, chegamos a 3.500 sócios.
O que fazer para se tornar um sócio?
Fernandes  -   simplesmente procurar a 
secretaria do convento, preencher uma 
ficha com os dados da pessoa e ali há 
uma opção de valores. se for no carnê, 
é a partir de 5 reais. se for no boleto, é 
a partir de 15 reais. Porque o boleto é 
mais caro? Por causa das taxas bancárias 
que são altas. na verdade, só temos um 

mínimo que é necessário e o valor fica 
à escolha do sócio.
Quais os trabalhos da Associação?
Fernandes  -  Primordialmente  temos 
hoje em andamento uma escada que 
não foi terminada, parte do telhado 
do convento que está sendo trocada 
por causa de uma tempestade que o 
destruiu; o piso do altar no campinho 
era em marmorite e foi colocado de 
porcelanato; e os suportes nas escada-
rias que dão acesso ao convento foram 
trocados para aço inoxidável. enfim, no 
dia a dia temos vários trabalhos, como a 
parte elétrica. sempre aparece alguma 
coisa para fazer.
Além da ajuda da Associação, a Festa 
tem patrocínios?
Fernandes  -  a festa da Penha é coor-
denada pelo convento da Penha, pela 
associação dos amigos do convento e 
pela arquidiocese de vitória. os patro-
cínios são captados por uma assessoria 
da arquidiocese e esta nos fornece o 
material, como por exemplo, os ban-
ners, faixas, livretos de cantos. Temos 
ajuda das Prefeituras de vila velha e 
cariacica, por exemplo.
Quais os gastos da Associação na 
festa?
Fernandes  -  a associação internamen-
te gasta na faixa de r$ 20 mil. esse ano, 
por exemplo, tivemos de confeccionar 
as camisetas para os voluntários e as 
pessoas que trabalham na festa porque 
não conseguimos verbas de patrocínio 
para isso.
Como é eleita a diretoria?
Fernandes  -  a eleição normalmente se 
realiza no mês de novembro. É eleito o 

conselho deliberativo e o conselho Fis-
cal. o conselho deliberativo é que elege 
a diretoria. o Fiscal é eleito pelos sócios.
Quantas pessoas trabalham na festa?
Fernandes  -  cerca de 300 voluntários 
estão envolvidos com a festa, claro que 
nem todos trabalham diariamente, 
alguns tem seus compromissos. mas a 
maioria está à disposição. É preciso lem-
brar também que antes da festa muitas 
pessoas já trabalharam na preparação.
Qual o maior desafio para o presiden-
te e para a associação?
Fernandes  - Talvez não devesse falar, 
mas ele se chama iPHan. Porque tem 
coisas simples que a gente poderia fazer 
e melhorar muito para receber melhor 
os fiéis devotos e não se pode fazer para 
não entrar em choque com eles. na ver-
dade, não falo em fazer coisas que vão 
modificar o convento. isso nós também 
não queremos. mas são pequenas obras 
necessárias. isso é um desafio muito 
grande. Por exemplo, os banheiros. 
Queríamos ampliar e demorou quatro 
anos para aprovarem o projeto. outra 
coisa, precisamos ter um depósito para 
guardar o material que acumulamos. o 
convento da Penha não tem um lugar 
para guardar. então, você fica preso por 
causa de uma regulamentação.
Como o sr.  vê a presença dos frades 
no Convento?
Fernandes  -  vejo de uma maneira 
muito boa, pois os frades têm uma vi-
são religiosa e administrativa, que não 
é muito comum. não estou dizendo 
que outros padres não tenham. creio 
que isso vem da formação religiosa 
dos franciscanos. a presença dos fra-
des está muito ligada ao convento. e o 
convento é um marco no espírito santo, 
tanto como turismo religioso e turismo 
normal. o turismo internacional, inclu-
sive, está aumentando. enfim, todos os 
frades são muito queridos do povo capi-
xaba, mas o guardião tem mais contato 
por ser o presidente da aacP. não faço 
nada sem sua autorização. É um frade 
jovem mas que tem muita sabedoria. 
ele sabe dizer um não e a gente ainda 
pede a bênção a ele.

enTreviSTa
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Notas

Convento também é uma FAV
a etapa do aspirantado na Pro-

víncia da imaculada conceição, para 
os jovens que já concluíram o ensino 
médio, é feita em algumas de suas 
fraternidades, denominadas Frater-
nidade de acolhimento vocacional 
(Fav). o convento da Penha é uma de-
las e acolhe dois jovens: acácio cruz 
romão Giovaneli e eduardo augusto 
da silva. os dois são capixabas. no 
meio do ano, eles se unirão a outros 
jovens dessas Fav’s para fazer um 
semestre do aspirantando no semi-
nário de agudos. desta vez, visando o 
entrosamento da turma que vai seguir 
para o Postulantado Frei Galvão, em 
Guaratinguetá, em 2012. 

nos dias de celebrações no campinho, 
foi muito comum ver o bando de 
saguis atravessando de um lado para 
o outro nas rochas que ficam na base 
do convento. estão sempre próximos 
porque são alimentados com bananas. 
são muito ágeis e inteligentes. o peso, 
em média, é de 500 g. Possuem garras 
para escalar árvores e superfícies ásperas, 
como as rochas do convento. a cauda, 
que é grande em relação ao corpo, não 
serve para pendurar o sagui nos galhos, 
mas sim para promover o equilíbrio. o 
público já se acostumou com eles.
Já a jiboia que apareceu próxima do 
convento não queria saber de muito 
barulho. Preferiu o outro lado do 
convento, no sossego de uma árvore 
nas antigas ruínas onde pode ter 
existido uma senzala. do lado, fica uma 
hospedagem do convento. Tranquila, ela 
nem se incomodou com as fotos.
o convento fica a 154 metros de altitude 
e está cercado pela mata atlântica, 
numa área de 632.226 m². a faixa da 
mata atlântica existente no santuário da 
Penha é o mais importante pulmão verde 
da cidade de vila velha, abrigando uma 
variada flora e fauna. 

Festa não atrapalha o sossego da jiboia
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