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A devoção a Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças surgiu no Rio Grande do 

Sul, na cidade de Santa Maria, a partir dos episódios político-militares do final dos anos de 

1920. As divergências entre as elites políticas que haviam gerado no Estado a Revolução de 

1923, levaram à instabilidade política até 1926, quando, em algumas cidades sul rio-

grandenses aconteceram enfrentamentos e levantes militares contra os revolucionários da 

Coluna de Zeca Neto. Em Santa Maria, cidade da Depressão Central, os “horrores” de 1926 

foram narrados nos jornais como uma sangrenta e vingativa tragédia combatida pela Brigada 

Militar do Estado. Os revoltosos, derrotados foram para o exílio no Uruguai. Em Santa Maria 

morreram alguns militares e entre os feridos também havia civis
2
.  

Em nível estadual, dois anos depois, em 1928, Getúlio Vargas foi eleito pelo Partido 

Republicano Riograndense (PRR) para governar o Estado do Rio Grande do Sul. Nesse 

período, a criação da Frente Única Gaúcha (FUG), uniu republicanos e oposicionistas em 

apoio à candidatura de Vargas ao governo federal em chapa de oposição, pois o paulista 

Washington Luiz, presidente da República, inclinou-se para Júlio Prestes como candidato da 

situação a sua sucessão, preterindo o nome do mineiro Antônio Carlos. As forças políticas dos 

Estados que se opunham ao governo central formaram a Aliança Liberal, contando, também, 

com o apoio dos tenentes. O assassinato de João Pessoa, em julho de 1930, candidato a Vice-

Presidente da República na chapa de Getúlio Vargas, provocou uma revolução armada contra 

o governo de Washington Luiz. O movimento, que eclodiu em 03 de outubro de 1930, levou 

Washington Luiz a entregar o poder a uma junta militar, aconselhado por Dom Sebastião 

Leme, Cardeal do Rio de Janeiro
3
.  

Em Santa Maria, este episódio, como em todo o Rio Grande do Sul, teve 

desdobramentos. Estavam aquartelados na cidade duas unidades do Exército Nacional e uma 

da milícia estadual. Com a eclosão da revolução, a população temia um novo embate na 

cidade. Na iminência desse episódio, segundo Belém (2000, p. 285-287), “nos cafés, nas 

barbearias, nas lojas não se falava em outra coisa” senão na eclosão da revolução. Mas, “o 

mailto:mrborin@gmail.com


ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

 2 

Tenente Coronel Honório Campelo, comandante do 5º Regimento de Artilharia”, afirmava 

que “queimaria até o último cartucho em defesa do governo da República”. Com isso, a 

cidade ficou em polvorosa e ninguém ignorava que a revolta aconteceria em todo o Rio 

Grande do Sul ao mesmo tempo e todos sabiam que “o primeiro ato dos rebeldes era prender 

o General Fernando Medeiros comandante das forças federais”. Como os populares acorreram 

na data marcada para a Praça central, Saldanha Marinho, para, de soslaio, presenciar a prisão 

do General Medeiros, o autor afirma que a prisão, sem resistência, do general em frente ao 

Telégrafo Nacional da cidade era coisa combinada e “devido ao civismo do General Fernando 

Medeiros não houve derramamento de sangue na cidade”.  

Mas, a versão eclesiástica sobre o episódio foi posta em outra dimensão. Segundo o 

padre Inácio Valle, foi Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças que protegeu a cidade 

Revolução de 1930.  

 

A Brigada Militar tomou conta da cidade. A população estava em 

pânico. Foi dado o prazo até o dia seguinte para entregar os quartéis, 

caso contrário às 9h:30min do dia 04, iniciariam o bombardeamento 

dos mesmos. O quartel de infantaria entregou-se à meia-noite e o 

quartel de artilharia às 9horas do dia 04, meia hora antes de expirar o 

prazo cedido. O terror da cidade transformou-se em “festa”, pois não 

houve tiros nem derramamento de sangue. E o povo clamou: “a 

Virgem Medianeira nos salvou!”  

 

Neste sentido, entendemos que, no jogo das crenças, o padre Valle atribuiu a 

intervenção de Nossa Senhora à mudança de um fato histórico, uma ação que teria evitado 

uma tragédia na vida das pessoas da cidade. Na continuidade desta devoção, se daria a 

afirmação do catolicismo, não somente em Santa Maria mas, também, no Estado do Rio 

Grande do Sul, através de diferentes formas de manifestação religiosa, às quais, muitas vezes, 

agregavam significado político.  

Capturamos, a partir de fontes de jornais, algumas ações estratégicas de atores sociais 

do clero sul rio-grandense, para consolidar esta devoção no Estado, como, por exemplo, o 

incentivo às primeiras romarias, iniciadas logo após o período revolucionário, em 1931. 

Aderiam àquela devoção mariana, não somente os seminaristas, alunos do padre Valle no 

Seminário São José, e os populares, mas, também, algumas pessoas da elite de Santa Maria. 

Assim, a versão eclesiástica em relação a devoção que conferiu identidade católica à cidade, 

em seguida vai aparecer objetivamente representada num estandarte confeccionado pelas 

Irmãs franciscanas de Porto Alegre. A insígnia, sustentada por uma vara horizontal, presente 
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de famílias ilustres à Igreja, continha, não somente uma pintura representando Nossa Senhora 

Medianeira, mas uma mensagem simbólica que, quando levantada à frente do cortejo nas 

romarias, representava a armadura da devoção no enfrentamento aos agnósticos, aos 

anticlericais e aos protestantes, que, à época, contestavam o catolicismo através da imprensa 

confessional
4
.  

A afluência de pessoas às romarias era registrada no jornal local enfatizando o 

grandioso acontecimento. Naquele contexto histórico, a Igreja católica obtinha, com a 

devoção do jesuíta, a oportunidade de convencer os devotos sobre a ação divina a partir de um 

acontecimento concreto – o episódio de 1930 – e, com isso, desconstruir o discurso dos 

descrentes do poder da mãe de Jesus, catalizando a devoção para um projeto maior no campo 

religioso. Estava em jogo o prestígio da Igreja e seu capital de bens de salvação. Neste campo 

religioso, o capital cultural como conjunto de bens acumulados, como por exemplo, o 

conhecimento dos bispos e sacerdotes, creditava poder de monitorar a devoção através de 

cursos e palestras, bem como das missas. Assim, a Igreja católica em Santa Maria acumulava 

capital de bens de salvação. O poder simbólico, representado pela devoção a Medianeira, agia 

como sobreposto à autoridade, ao reconhecimento, ao prestígio, o que agregava valor à Igreja, 

conferindo a ela um poder que lhe era fundamental para a conquista de fiéis e para o seu 

reconhecimento como preponderante no espaço da cidade. Podemos entender assim, que o 

poder simbólico é uma forma irreconhecível, transfigurada das outras formas de poder. Ele 

exige pensá-lo relacionalmente, neste caso, a crença
5
.  

O pode simbólico como poder de constituir o dado pelo vocativo, “a Medianeira nos 

salvou!”, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão daquele episódio de 

1930 e, por extensão, a catolicidade da população sul rio-grandense, exerce um poder quase 

mágico de obter benefícios. Este poder é exercido somente se ele for reconhecido, ou seja, 

com a adesão da população, ignorando o poder como arbitrário. Assim, a divulgação do 

crescimento desta devoção através da imprensa corroborava para sua legitimação
6
.   

No desdobramento desta estratégia, lê-se no Diario do Interior, que no Seminário São 

José estavam sendo rezadas missas, a pedido de fiéis, para que se definisse, o quanto antes, o 

dogma da Mediação Universal de Maria Santíssima”. A nota fez uma breve explicação sobre 

o início da devoção à Medianeira com o Cardeal Mercier, na Bélgica,  e mencionou 

publicamente que, por seu pedido, o Papa Pio XI havia concedido a festa e a missa de Nossa 

Senhora Medianeira de Todas as Graças. Anunciou também as comissões que haviam sido 

organizadas para o estudo do dogma, formada com mais de 450 bispos europeus, sendo que, 
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no Brasil, cerca de 20 dioceses haviam pedido a festa da Medianeira. Informou também que o 

maior centro de pró-devoção a Medianeira estava nessa cidade e que a população esperava o 

Santuário
7
. 

À realização desta prerrogativa de sagração, talvez pudéssemos relacionar a uma outra 

estratégia da Igreja, no sentido de poder transformar as “romarias” em “peregrinação”. Isto 

significa, de acordo com o estudo de Sanchis, que na visão eclesial as peregrinações teriam 

um caráter mais oficial porque totalmente reguladas pela autoridade eclesiástica, enquanto 

que as “romarias”, de certa forma revestiam-se de mais autonomia
8
.  

Estas iniciativas cooperaram para a concretização da idéia da Igreja em período de 

renovação. A atuação do clero nas escolas, seminários e movimentos sociais, como a Ação 

Católica e o Círculo Operário, possibilitaram à sociedade santa-mariense, como um todo, 

perceber que a Igreja católica estava mudando e, ao fazê-lo, mudava também o perfil da 

cidade. O clero de Santa Maria contribuiría, significativamente, para a consolidação e 

implementação efetiva da Restauração Católica, tanto em Santa Maria quando nas cidades da 

região. Pois, a partir da década de 1940, o clero católico vai dirigir o espetáculo do sagrado, 

promovendo as consagradas Romarias Estaduais e a festa popular da devoção a Nossa 

Senhora Medianeira, atuando em conformidade com as autoridades políticas locais e 

regionais. Isso contribuiu para assegurar à Igreja prestígio na região, época em que a 

religiosidade popular era tutelada pela hierarquia da Igreja e quando uma das prerrogativas da 

Restauração Católica era manter o controle do catolicismo supersticioso, fantasioso, 

messiânico e fanático, qualificação esta usada, não somente pelos anticlericais para 

ridicularizar os católicos e o clero, mas também pelo próprio clero liberal.  

A iniciativa do padre Valle, em promover a devoção a Nossa Senhora Medianeira em 

outras cidades também possibilitou à Santa Maria o mérito de dar o maior presente cristão ao 

Estado, em 1942: uma padroeira. E isso significava que, com este capital simbólico, Santa 

Maria tornava-se um centro de peregrinação de católicos.  

Portanto, o incentivo e o triunfo desta devoção mariana e sua promoção à padroeira do 

Rio Grande do Sul pode ser entendida como uma das estratégias do clero a favor da 

legitimação da identidade católica do Estado juntamente com outras conquistas da Diocese, 

como a alteração de um dos símbolos mais significativos do poder civil de Santa Maria: o 

brasão de armas do Município. A este foi agregada, pelo poder político local, representado 

pela Câmara de Vereadores, a letra “M”, representando Maria Santíssima. Com este ato, em 

1960, a preponderância da Igreja católica na cidade era sancionada pelo poder civil, o qual se 
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apropriava do prestígio e do reconhecimento da Igreja e vice-versa. O símbolo heráldico, 

sancionado por lei Municipal, evidenciava que a devoção mariana não era mais considerada 

uma religiosidade ingênua dos devotos, senão uma identidade do Município: a catolicidade, 

respaldada pelo poder civil e tutelada pela hierarquia da Igreja católica. Postula-se, “então 

uma relação clara entre o signo visível e o que ele significa, o que não quer dizer que 

possamos decifrá-lo como deveria”
9
, pois podem surgir outros significados para a mesma 

letra daquele brasão que podem estar relacionados a outros acontecimentos cujos registrados 

desconhecemos.  

Com tal iniciativa, o poder executivo e legislativo Municipal definia sua “predileção” 

religiosa, ao menos simbolicamente, visível agora no brasão da cidade. A partir de então, a 

nova bandeira do Município de Santa Maria, juntamente com a do Estado e a do Vaticano, 

eram colocadas lado a lado no altar das igrejas católicas nas celebrações solenes e carregadas 

por ocasião das romarias. A devoção mariana passava a ser representada, também, através do 

brasão de armas do Município de Santa Maria, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura e nas 

repartições públicas da cidade. 

A partir desta decisão do poder civil, podemos entender que a devoção mariana não só 

produziu uma identidade à cidade mas, através da festa em honra a Nossa Senhora 

Medianeira, agregou poder e valor à Igreja, foi geradora de tensões, porque provavelmente a 

devoção não era unanimidade na cidade e como parte de um jogo do viver social, produziu a 

negociação das identidades sociais, pelas quais circulam bens simbólicos, influência e poder. 

A cidade de Santa Maria, ao se tornar um centro de peregrinação em honra a Nossa Senhora 

Medianeira, podia ser oficialmente identificada pela religiosidade da população, pois a 

devoção mariana também passou a refletir sociabilidade quando o poder civil, na pessoa do 

prefeito, assumia posição de frente junto ao bispo, emoldurando com a pompa e o brilho das 

bandeiras as romarias em honra a Nossa Senhora Medianeira. Isto refletia a conotação 

simbólica e política resultante da romaria.  

O poder simbólico estava personificado nas autoridades máximas do Município, o 

Executivo e o Legislativo e, ao lado deles, o episcopal. Assim, as romarias em honra a Nossa 

Senhora Medianeira possibilitaram ao Estado apropriar-se do poder da Igreja católica ao 

reunir diferentes grupos sociais com interesses distintos e até divergentes. Poderíamos dizer, 

então, que a religiosidade popular, antes considerada pelos anticlericais da cidade, dentre eles 

alguns políticos, objeto de chacota para combater a Igreja católica, agora servia de trampolim 

para aproximar os políticos de seus eleitores. A devoção popular, teoricamente, não 
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caracterizaria mais a população como ingênua ou ignorante por acreditar em Nossa Senhora, 

pois agora havia respaldo, não somente da hierarquia da Igreja católica, mas também do poder 

civil. 

Se as crenças, sejam elas sagradas ou profanas, são formas de expressão da cultura, 

elas também incorporaram um sistema de concepções herdadas, expressas de forma simbólica 

em Santa Maria, por meio das quais os agentes sociais da cidade comunicaram seus 

interesses. Neste caso, a religião e a devoção enquanto cultura faziam parte deste sistema 

simbólico, com significados entrelaçados entre o sagrado e o profano, o religioso e o político, 

que entendemos como mecanismo de controle do comportamento por meio do qual, 

indivíduos ou grupos de indivíduos, guiavam seus interesses
10

. Se a devoção, como 

fronteira
11

, produzia a diferença cultural, com a festa era ressignificada, pois tensões e 

ideologias se anulavam, as romarias, com todo o aparato de seu universo simbólico, não eram 

privilégio dos devotos, mas também de políticos com ideologias distintas e definidas, às vezes 

alinhadas com o Estado e a Igreja e outras vezes, não. 

A festa da Medianeira, ao acumular bens simbólicos, então, constituiu-se num bem 

suscetível de acumulação, em torno do qual se estruturou o mercado do campo religioso 

católico, pois havia demanda para a fé. E, quanto mais a devoção crescia, maior se tornava a 

autonomia do campo religioso, na cidade e no Estado sul Rio-grandense. O campo religioso 

católico foi mudando e ampliando o espaço de jogo, como, por exemplo, agindo junto aos 

operários, aos políticos, no setor educacional e vocacional. 

No entanto, se a cidade tinha também templos evangélicos e Lojas maçônicas, no final 

do século XIX e no início do século XX, significa que também havia público para outras 

crenças na cidade. Assim, categorias de diferentes credos encontraram condições para atuar 

em Santa Maria e os diversos agentes sociais puderam eleger o seu reduto, garantindo um 

mercado a diferentes produtores. Uma relação dialética entre produtores e consumidores, 

entre bens de salvação oferecidos e suas escolhas. 

Uma visão cética com relação a Revolução de 1930 também faz parte da análise do fato 

ocorrido em Santa Maria durante aquele episódio. A rendição pacífica do coronel do Exército 

de Santa Maria supõe que tudo foi premeditado naquela guerra civil. Mas, como as senhoras 

devotas vinham rezando junto aos seminaristas pela proteção da cidade e de suas famílias 

durante a Revolução de 1930, o padre Valle e os católicos devotos puderam atribuir a Nossa 

Senhora Medianeira a situação de vitória contra os revolucionários na cidade sem prejuízos à 

população. 
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A provável pertinência desta versão dos fatos nos permite afirmar que a proteção da 

cidade por Nossa Senhora Medianeira poderia ser interpretada, na perspectiva de Hobsbawm 

e Ranger (1997), como uma tradição inventada. Em Santa Maria, a iniciativa da devoção 

mariana invocada como Medianeira teve, portanto, maior projeção devido à vinculação ao 

fato político e ao empenho do episcopado na projeção da devoção, cujo nível mais amplo de 

inserção se deu entre a classe operária com os títulos de Padroeira dos Círculos Operários, em 

1939 e de Padroeira do Estado, em 1942. Ambas as inserções resultaram em capital simbólico 

para a Igreja católica. 

Com tal convicção, a devoção a Nossa Senhora Medianeira foi sendo construída em 

Santa Maria. Parafraseando Bourdieu
12

, a sobrevivência desta crença cristã, como as outras, 

dependia da sua capacidade de transformação à medida que fossem modificadas as suas 

funções em favor do grupo que a adotava. Deste modo, as representações e as condutas 

religiosas que ela invocava passaram a receber significações e funções distintas por parte de 

diferentes grupos.  

A adesão dos devotos foi aumentando. Em 1945, o clero católico esperava a chegada 

de caravanas de várias cidades do Estado. Somente de Porto Alegre teriam chegado 400 

romeiros
13

. Foi registrada, também a chegada de trens especiais conduzindo os romeiros de 

Porto Alegre, Bagé, Pelotas, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Jaguari, Cacequi e outras 

localidades. A rádio Imembuí, de Santa Maria, em cadeia com a rádio Gaúcha de Porto 

Alegre transmitiu a solenidade que contou com a presença de “15 mil pessoas na monumental 

parada da fé”
14

. 

A manchete do jornal A Razão, de 1950, destacava a catolicidade do Estado gaúcho 

através desta devoção mariana: “O Rio Grande Católico esteve genuflexo no Santuário da 

Medianeira de Todas as Graças”. Ainda, em letras garrafais, lê-se: “Mais uma vez se confirma 

aos nossos olhos a verdade tão grata ao coração da cristandade, de que Deus quer salvar o 

mundo por meio de Maria-ad Jesum per Mariam”. Este era o lema do episcopado do Bispo 

Dom Antônio Reis, “A Jesus por Maria”. O título da matéria não deixa de ser emblemático, 

pois demonstra o prestígio da Igreja através da afirmação do lema episcopal. Esse órgão de 

imprensa tornou-se, de certa forma, um veículo propagador da catolicidade da população 

santa-mariense. 

Naquele ano, o evento foi registrado como “um espetáculo religioso” com a presença 

de 20 mil romeiros que, durante o percurso, puderam ver “as fachadas dos prédios enfeitadas” 

em homenagem à Virgem Medianeira. De Porto Alegre chegaram à cidade 800 devotos; de 
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Cachoeira do Sul, 650; de Santa Cruz do Sul, 250; de Caxias do Sul, 151; de Cruz Alta, 150; 

de Caçapava do Sul, 100; de Júlio de Castilhos, 80 e outros de localidades distintas. Essa 

edição do jornal descreve todas as atividades religiosas do dia: a romaria, a missa campal, a 

bênção do Santíssimo Sacramento e a bênção dos doentes.
15

 Por festejos populares entende-se 

como atividades profanas de múltiplas linguagens que se desenvolvem à sombra das devoções 

populares
16

. Em outras palavras, a cidade se traveste de palco e de teatro para a passagem da 

virgem. 

O caráter profano desse acontecimento ficava por conta da festa, espaço de 

sociabilidade sustentado por grupos de homens e mulheres que, de uma forma ou de outra 

ligados à Igreja, garantiam a praça de alimentação e tudo o que é necessário para o 

atendimento dos peregrinos pois, após a missa campal, o romeiro tinha a possibilidade de 

almoçar nos arredores do Santuário, no Parque da Medianeira, onde eram vendidos 

comestíveis como churrasco, doces, cucas, etc. Os organizadores da festa eram voluntários da 

Diocese e a renda arrecadada investida em obras da Igreja
17

.  

Outro aspecto desse caráter profano era a convergência de políticos locais e regionais, 

não só do Rio Grande do Sul, mas também de outros Estados que, por motivos distintos, 

passaram a participar das romarias, conferindo-lhe caráter político-religioso. Geralmente os 

políticos iam à frente do cortejo da procissão ao lado do bispo e demais autoridades, unindo a 

devoção à padroeira com a oportunidade de externar o apoio do Estado à Igreja católica, 

momento em que podemos pensar, caso o político fosse descrente, que o sagrado servia de 

plataforma política. Assim, a conotação de evento político-religioso, profano-sagrado das 

Romarias em honra a Nossa Senhora Medianeira, ficava explícita durante o percurso da 

caminhada. Por outro lado, a presença do político ao lado do Bispo dava ao representante de 

Roma a certeza de que o Estado estava ao lado da Igreja. Ainda, o evento religioso servia 

também para a afirmação do poder político da Igreja frente aos anticlericais e aos protestantes. 

Os romeiros saudavam Nossa Senhora com fogos de artifício, com vivas e salvas de 

palmas quando da chegada do quadro com a imagem da Medianeira ao seu Santuário. O 

sagrado e o profano apareciam juntos, também, na celebração religiosa quando, durante a 

missa, os políticos tomavam a palavra após a homilia do sacerdote. Na Romaria de novembro 

de 1960, por exemplo, Schneider e Barbieri
18

 referem que o prefeito de Santa Maria, Dr. 

Miguel Sevi Vieiro, em discurso solene, consagrava sua administração municipal à Virgem, 

bem como os colegas da Câmara de Vereadores e funcionários do município. Recomendava a 

ela também todos os operários e todos os ferroviários da cidade e pedia à “Mãe de Jesus 
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Operário” que derramasse graças sobre os ferroviários, “a fim de que não se deixem guiar 

por líderes de ideologias estranhas, mas sigam a doutrina social cristã”. Naquele momento, o 

homem político apelava para a religiosidade popular, pretendendo dar testemunho de 

devoção, a fim de demonstrar a apropriação da devoção pelo poder Executivo do Município. 

Esses elementos são tentativas de dar unanimidade à festa, a qual parece-nos que foi 

ilusória, pois a presença dos devotos não estava unicamente relacionada à padroeira  da cidade 

ou ao seu reconhecimento pelo Estado, mas, às necessidades individuais e grupais de cada 

romeiro, Nossa Senhora como mediadora, ao “nutrir o imaginário coletivo da época”, o que é 

próprio da festa estava criando a “herança que lhe é propícia”, pois “a festa não é imóvel, mas 

um continum de mutações, de transições, de inclusões”
19

 de elementos que lhe configuram 

uma nova plasticidade, pois o nome da festa já diz: Medianeira de todas as graças, ou seja, 

está disponível a uma multiplicidade de elementos.  

Estas iniciativas ocorrem no episcopado de Dom Antônio Reis (1932-1960), que com 

o passar do tempo evocam práticas contributivas, não somente para a afirmação da identidade 

católica sul rio-grandense mas, também, conferem prestígio e poder à Igreja frente ao Estado. 

Para tanto consideramos o campo religioso
20

, como os demais campos, seja o social ou o 

político, um espaço de jogo, onde os agentes sociais ocupam uma posição determinada, à qual 

estão ligados certos interesses sendo, neste caso, a festa um bem simbólico do campo 

religioso legitimado, também, pelo Estado. 

No episcopado de D. Ivo Lorscheiter (1974-2004), percebe-se que a ressignificação da 

devoção mariana enfatizava a religiosidade popular, pois, mesmo que nas suas homilias o 

bispo lembrasse o episódio de 1930, os operários e houvesse a presença de políticos no 

cortejo da romaria, ele solicitava aos bispos convidados para o evento que trouxessem como 

presente para a cidade uma imagem de Nossa Senhora com outro título. Um exemplo, que 

podemos citar é quando, ao convidar o, então Cardeal de Veneza, Patriarca Albino Luciani 

para ta 32ª Romaria Estadual da Medianeira, solicita-lhe que trouxesse a imagem de Nossa 

Senhora da Saúde (Madona della Salute) para comemorar o primeiro Centenário da imigração 

italiana no Rio Grande do Sul. Atendendo ao pedido de D. Ivo Lorscheiter, o Patriarca de 

Veneza, não somente trouxe a imagem, como, também, percorreu com outros sacerdotes e 

autoridades civis, os municípios da Quarta Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do 

Sul
21

. Aquela romaria foi celebrada com mais de cinqüenta sacerdotes. 

Esta iniciativa de D. Ivo Lorscheiter, de solicitar aos bispos, arcebispos ou cardeais 

para as romarias de Nossa Senhora Medianeira que trouxessem uma imagem de Nossa 
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Senhora venerada nas cidades de onde eles procediam
22

 tornou-se uma característica do seu 

episcopado. Com isto, muitas imagens de Nossa Senhora, com diferentes títulos, eram levadas 

por ocasião das Romarias da Medianeira e colocadas no altar da Cripta Mortuária daquele 

Santuário Basílica, compondo para a Diocese, ao longo dos anos, não somente uma coleção 

de títulos da invocação mariana, mas também, sugerindo uma releitura sobre o significado das 

festas que estas devoções encerram nos lugares de adoção. Em outras palavras, a flexibilidade 

do campo religioso era mobilizada pela cultura, pois a homenageada pelos devotos nas festas, 

tanto em Santa Maria como em outras cidades, era sempre a mesma, a Madonna, Nossa 

Senhora, o que mudava era a interpretação do fato histórico, do prodígio, tanto por parte dos 

agentes sociais da Igreja quanto pelos agentes sociais do Estado, e a ainda, a forma de 

apropriação do acontecimento pelos devotos. 
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