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Resumo: Conhecida como Santa Lola, Floripes Dornelas de Jesus é uma personagem 

importante no cenário religioso da Zona da Mata mineira. Acometida muito cedo por um 

acidente que a deixou paraplégica, juntamente com alterações inexplicáveis ocorridas em 

seu organismo, fazendo com que não se alimentasse, dormisse ou tivesse qualquer 

necessidade fisiológica, tais fatores, condicionaram o surgimento de uma série de questões 

que suscitaram à construção desse mito. Este artigo visa à busca da compreensão de toda 

uma simbologia contida nas ações cotidianas de Lola, como a ingestão diária e 

unicamente da Eucaristia por cerca de 65 anos, abdicando das demais formas de 

alimentação.  
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COMO FLORIPES DORNELAS DE JESUS SE TORNOU SANTA LOLA 

“O sagrado não é uma eficácia inerente às coisas.  

Ao contrário, coisas e gestos se tornam religiosos  

quando homens os batizam como tal.” 

 (Rubem Alves) 

 

Situada na zona da mata mineira, a cerca de 300 km da capital, a cidade de Rio 

Pomba conhece um fenômeno religioso de grande magnitude, embora não se tenha estudos 

mais aprofundados sobre o assunto. Falecida há cerca de 14 anos, a Santa Lola, como é 

chamada pelos seus devotos, suscita uma série de indagações e reflexões acerca desse mito, 

a festa anual em sua homenagem e os encontros mensais, bem como, o processo e a luta de 

seus fiéis pela sua beatificação, fazem de Floripes Dornelas de Jesus um referencial para ser 

entendido e estudado, mesmo de forma incipiente, podemos situá-la em patamares 

importantes enquanto personagem do catolicismo, cuja grandeza será ou não reconhecida 
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em vista de sua canonização. Procuramos neste trabalho, analisar alguns aspectos da 

religiosidade da Santa Lola, partindo do reconhecimento de conceitos históricos nos quais a 

mártir se inseria e seguindo pelo processo que transformou a vida, embora sempre de 

devoção cristã e católica, para vivenciar uma experiência de renúncia, dedicação e 

sofrimento. O mistério que envolveu sua vida após o acidente que a privou de determinados 

movimentos é grande, uma vez que as novas condutas por ela adotadas suscitam 

simbologias essencialmente místicas presentes nas mais diversas religiões. O jejum, a 

eucaristia, o sacrifício e a oração possuem significados nas práticas religiosas contribuindo, 

de certa forma, naquilo que podemos definir como construção de um mito e, nesse sentido, 

vamos tentar entender os processos que levaram a ser, mesmo ainda sem reconhecimento 

oficial, ao grau de santa, seguida por milhares de devotos. 

Floripes Dornelas de Jesus, conhecida como Lola
3
, nasceu no dia 09 de junho de 

1913 em Mercês, uma pequena cidade do da Zona da Mata de Minas Gerais, mas foi 

batizada no dia 27 do mesmo mês, data em que oficialmente é comemorado seu aniversário. 

Filha de Joaquim Dornelas de Jesus e Deolinda Dornelas de Jesus, Lola era caçula de treze 

irmãos: seis homens e sete mulheres. Dois anos após seu nascimento, porém, sua família se 

transferiu para o município vizinho de Rio Pomba, onde se instalou em um sítio no distrito 

chamado Lindo Vale. Os pais, conservadores e muito religiosos, instituíram a pequena Lola 

a uma vida semelhante à de qualquer criança de sua época, com horários divididos entre 

escola e lazer.
4
 

Segundo relatos do livro “O Tesouro de Lola”, de Márcio Antônio Deotti Ibrahim, 

em sua adolescência, assim como as irmãs, ela exercia as tarefas da casa e ao fim do dia se 

reunia com a família para recitar o Santo Rosário da Imaculada Virgem Maria diante de um 

pequeno altar disposto no salão principal. As manhãs da família também eram dedicadas à 

religião, uma vez que se reunia diariamente para assistir à missa na Igreja Matriz de São 

Manoel do Rio Pomba e comungar. Floripes sempre mostrou interesse pelas atividades 
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religiosas, tornando-o concreto ao ingressar na Irmandade de Filhas de Maria por volta dos 

dezenove anos, instituição que ainda pertence à Paróquia de São Manoel de Rio Pomba.
5
 

De acordo com depoimentos, a mais importante transformação na sua vida ocorreu 

no ano de 1934: Lola se acidentara enquanto apanhava jabuticabas no quintal de seu sítio; 

ao cair sobre um cercado feito de bambus, perfurou o baço e lesionou a coluna. Após 

permanecer algum tempo desmaiada e desamparada, foi encontrada pelo pai, que a 

conduziu até o interior da casa e solicitou assistência médica. Ao chegar o “socorro”, Lola 

já estava lúcida, porém com forte hemorragia e dores lancinantes. Após os cuidados e 

medicações, foi advertida a cumprir repouso absoluto para que um próximo exame fosse 

realizado e revelasse suas reais condições físicas.
6
 

A gravidade das lesões foi logo constatada, uma vez que atingiram as terminações 

nervosas da coluna da paciente, privando-a dos movimentos das pernas. Por três anos, 

mesmo com a limitação de recursos médicos existentes na época, Lola permaneceu em 

tratamento na cidade de Juiz de Fora. Seu caso, no entanto, era irreversível e após esse 

período, resolveu dedicar-se inteiramente à vida de oração e recolhimento. Os 

medicamentos eram excessivos e por este motivo, seu estômago, danificado, começou a 

rejeitá-los. A partir de então, Lola foi se abstendo dos remédios e também dos alimentos.   

Diante dos problemas que acometiam seu sistema digestivo, Lola apenas conseguia 

ingerir um caldo feito de cidras. Mas para a surpresa de todos à sua volta e de sua própria, 

sua saúde não estava definhando: ao contrário, permanecia intacta. O mistério relacionado à 

sua vivência se intensificou ao passo que abandonou a ingestão do líquido e passou a 

sobreviver fazendo Jejum Eucarístico, ou seja, Lola se alimentava apenas da Sagrada 

Eucaristia que o Padre Gladstone Batista Galo, Vigário da Paróquia de São Manoel, lhe 

entregava todos os dias.  

Lola ainda sentia dores, o que já não a incomodava mais. Suas instalações, precárias 

por sua própria opção, eram compostas de uma cama sem colchão e um altar em 

homenagem ao Sagrado Coração de Jesus. Ela prometeu permanecer ali, imóvel e 

concentrada a fazer orações pela conversão dos pecadores. A partir de então, senhoras 
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pertencentes ao Apostolado da Oração e o Vigário de São Manoel constituíram uma vigília, 

a fim de unir-se a Lola em suas orações e também ampará-la diante de suas condições 

físicas e necessidades especiais.  

Os depoimentos tomados parecem ser incisivos no sentido de que Lola realmente 

não bebia e não ingeria qualquer tipo de alimento, exceto hóstias consagradas, desfrutava 

de poucas horas de sono diário, mantendo-se lúcida e com excelente memória. Sua higiene 

era feita por ela mesma, com tecidos de grosso acabamento embebidos em álcool, não fazia 

nem mesmo uso de toalhas e colchões. Apesar disso, viveu 65 anos nessa situação.  

Lola parecia não mostrar interesse pela vida matrimonial. A partir de 1935, no ano 

seguinte após o acidente, passou a dedicar-se inteiramente aos inúmeros romeiros que 

visitavam sua casa em busca de conselhos e orações. Inicialmente, os devotos eram 

recebidos em seus aposentos e presenteados com um pequeno folheto, cuja finalidade era 

incentivá-los a fazer orações durante nove meses, em todas as primeiras sextas-feiras do 

mês. Essencialmente católica, aconselhava os fiéis a procurarem a igreja para fazer 

confissões e comungar. Dessa forma, acreditava que suas súplicas e aflições seriam 

atendidas por Deus, com a garantia de suas próprias orações e meditações. 

Floripes passava seus dias reclusa em seu quarto, recebendo cartas, bilhetes e 

pessoas que procuravam por alguma libertação: de enfermidades, problemas financeiros e 

sentimentais. Nos momentos em que não estava orando, Lola se dedicava à leitura sobre as 

vidas dos santos e também à confecção de trabalhos artesanais, como flores, terços e fitas 

que eram enviadas aos seminários, como uma forma de estimular os homens da cidade a 

integrar uma instituição de oração e exaltação da memória divina. 

“A relação dela com o Sagrado Coração de Jesus era muito íntima. 

Ela tinha uma intimidade tão grande com Deus que a gente ficava 

até admirado. Quando, às vezes, a gente ia lá para fazer os pedidos 

de orações, ela pedia licença para poder rezar e depois dava a 

resposta que ia mandar para a pessoa que pediu a oração. Ela 

rezava e depois dava a resposta. Então para cada um ela tinha um 

momento de silêncio e oração. Mas a prioridade das orações dela 

era para as famílias, para os padres, religiosos e também para 

seminaristas.” (Miriam, 2013) 

Lola deixou claro em cartas o desejo de que mesmo após sua morte, tanto os 

trabalhos em prol do Apostolado da Oração quanto a impressão dos folhetos contendo a 



Grande Promessa do Coração de Jesus fossem levados adiante, para que em sua falta, os 

romeiros e devotos de sua santidade se sentissem amparados e não abandonassem a fé 

naquele que ela exaltou durante toda a vida. Na carta datada de 07de agosto de 1960, Lola 

diz estar satisfeita com os trabalhos do Apostolado. Segundo ela, “esperamos continuando 

sempre bem a devoção do Coração de Jesus, espalhando como lastradoras e enraizando nos 

corações para que todos amar a Jesus como ele merece e todos saibam desprezar as ilusões 

do mundo, pois cada dia de minha vida vejo melhor a grande misericórdia do Sagrado 

Coração de Jesus (IBRAHIM, 2012, p. 98)   

No decorrer dos anos, os conselhos de Lola foram se tornando conhecidos. Notícias 

sobre graças obtidas, alívio de dores e também curas de doenças começaram a circular pela 

cidade, atribuindo-lhe a condição, em vida, de santa. Seu nome se tornara popular. Os 

ensinamentos, os pedidos e orações disseminaram-se pela região no entorno da cidade de 

Rio Pomba e, consequentemente, vieram as contestações ao caráter verdadeiro de sua 

“santidade” e sua ligação com o mundo sagrado. De sua parte, o argumento era de ser 

apenas a intermediadora e humana, cujas realizações e graças provinham do Sagrado 

Coração de Jesus. Existem relatos afirmando que ela teria sofrido tentativas de 

envenenamento e agressões físicas. Porém, os mesmos não pertencem a fontes oficiais ou 

registros policiais de forma a comprová-los. 

 Por volta do ano de 1958, o Arcebispo da Arquidiocese de Mariana, Dom Oscar de 

Oliveira, temendo pela sua saúde debilitada e o aumento expressivo das romarias, proibiu 

que Lola continuasse atendendo pessoalmente aos devotos. Lola, então, acatou as 

orientações da igreja a não mais atender aos leigos, somente religiosos. Dessa forma, 

passou a imprimir pequenos folhetos para difundir a crença na Grande Promessa do 

Sagrado Coração de Jesus, em que, além das novenas e orações, o principal compromisso 

era com a execução da confissão e comunhão nas primeiras sextas-feiras, durante nove 

meses. O folhetim deveria voltar assinado a ela, o que legitimava a conclusão da promessa. 

Sua irmã mais velha e última viva, Dorvina Dornelas de Jesus, já cuidava de suas 

necessidades e, portanto, passou a atender os visitantes e transmitir a eles os seus recados, 

assim como, distribuir e receber os folhetos de oração, que Lola depositava em um grande 

baú. Ela, então, dedicava seus dias à confecção das fitas do Apostolado da Oração 



Masculino
7
, com objetivo de instruir e incentivar os homens a integrarem a comunidade 

religiosa. Lola também continuava doando os livretos intitulados Adoração Noturna no Lar, 

Honra, Louvor e Glória ao Sagrado Coração de Jesus, Amor, Paz e Alegria e o mais 

popular, Novena Eficaz ao Sagrado Coração de Jesus. Toda a dedicação que Lola atribuía 

ao Sagrado Coração de Jesus era, em suas palavras, “para que ele seja mais conhecido e 

amado”, como nos conta Ibrahim (2012, p.30). 

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é, segundo as tradições da Igreja Católica, 

cultuada todas as primeiras sextas-feiras de cada mês. Assim como Lola pregava e é 

tradição até os dias de hoje, as primeiras sextas-feiras deveriam ser dedicadas à adoração ao 

Coração de Jesus e direcionadas à redenção: confissões, comunhões e missas eram 

celebradas durante todo o dia para romeiros das cidades vizinhas como Mercês, Silveirânia, 

Tabuleiro, Tocantins, Barbacena, Ubá e Juiz de Fora. Durante os cultos, eram distribuídos 

os folhetos intitulados Novena das Nove Primeiras Sextas-Feiras, cuja impressão do verso 

permitia que o devoto preenchesse seu nome seguido de nove datas das respectivas 

comunhões. Os livretos eram devolvidos a Lola, que os guardava cuidadosamente e os 

denominava como tesouros.  

Segundo Ibrahim (2012, p. 24), Lola costumava dizer: “Este é o grande tesouro que 

irei entregar ao Sagrado Coração de Jesus, quando por Ele for chamada deste mundo”. 

Diante disso, a questão da crença nos itens que Lola apresenta enquanto sagrados e eficazes 

se tornam cada vez mais firmes, o que transmite toda a fé depositada em um ser sagrado e 

abstrato - à própria Lola - como confirmam Frei Chico e Lélia Coelho Frota, no prefácio 

provisório do livro Abecedário da Religiosidade Popular (1999), na cultura da população 

menos favorecida, a religiosidade é uma característica importantíssima que rege suas vidas 

e mantém o ser em harmonia com o próprio espírito. A partir de então, a fé no sobrenatural 

passa de geração em geração, a fim de reforçar a ideia de que a alma nunca está separada da 

atividade humana, no trabalho ou na diversão, na enfermidade ou na saúde. 

 Floripes faleceu na madrugada do dia 9 de abril de 1999, com 85 anos. De acordo 

com a certidão de óbito, em decorrência de um choque cardiogênico, insuficiência cardíaca 

congestiva e sobrecarga ventricular. Diante do ocorrido, cerca de 15 mil fiéis de toda a 
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região se deslocaram à cidade de Rio Pomba a fim de acompanhar o cortejo fúnebre e 

prestar suas homenagens à “Santa Lola”
8
. Segundo as autoridades presentes, todas as 

manifestações de pesar e devoção ocorreram em ordem, sem que nenhum acontecimento 

incomum marcasse a data. Lola está enterrada no Cemitério Municipal de Rio Pomba e até 

os dias de hoje seu túmulo recebe visitas de devotos e admiradores da figura que 

representou e ainda representa. As autoridades civis de Rio Pomba instituíram o dia de sua 

morte como feriado municipal.  

 

A SANTIDADE DE LOLA 

 

“É fácil para Deus fazer um Santo! Difícil é a 

Igreja declará-lo! Quantos milhões se foram nessa 

Causa?”  

(MOUTINHO, 1980, p. 32) 

 

Desde o ano de 2005, um grupo de moradores da cidade de Rio Pomba, Minas 

Gerais, conhecido como Associação dos Amigos da Causa de Lola (AACL), se 

mobilizaram para juntar buscar provas que evidenciassem, através dos milagres por ela 

concedidos, a sua santidade. O processo de canonização é complexo e pode levar muitos 

anos, além de envolver outra série de outras questões em seu entorno, como no caso do 

reconhecimento da “santidade” e de seus milagres ocorrer por parte da população e não 

pelo Vaticano. A leitura do texto de Soares (2007) é esclarecedora em certo sentido, de 

acordo com o autor, o “santo” irá surgir após uma série de etapas previamente definidas: o 

passo inicial é a “conquista” por parte do candidato o título de “servo de Deus”, com isso, o 

processo de beatificação ou canonização é aceito por um departamento do Vaticano 

chamado “Congregação Para as Causas dos Santos”, responsável pela criação do santo em 

si. Posteriormente, a partir da leitura de todo o processo e com a confirmação da veracidade 

daquilo que ele chamou de “atitudes heróicas de um bom cristão” (SOARES, 2007), passa 
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então a ser chamado de “Venerável”, sem que seja permitido qualquer culto público ao 

candidato.  

Vencida essa etapa, diz Soares (2007), um milagre realizado pelo venerável deverá 

ser provado, com a assertiva, o proponente é elevado ao grau de Beato, agora podendo ser 

cultuado pela sua família e seus conterrâneos, somente. Posteriormente, outro milagre deve 

ser comprovado, bem como, a abertura de novo processo local diocesano, isso demanda 

muito trabalho, dedicação e grandes investimentos financeiros, conclui.  

 Em decorrência dos anos de devoção às práticas religiosas e também inúmeros 

testemunhos de milagres por toda sua vida, a “santa” Lola está em processo de beatificação. 

A Congregação das Causas dos Santos, no Vaticano, em Roma, concedeu o status de Nulla 

Osta (nenhum obstáculo) em 30 de novembro de 2005 para o processo que desde então, 

permanece em andamento. O testemunho de Maria Floripes Silveira, devota de Lola desde 

criança, assim como sua família, reforça a questão da crença como associação a uma graça 

recebida.  

“Aos seis anos, fui picada por uma cobra venenosa. Muito pobre, 

minha saúde ficava cada vez mais frágil, até que uma boa alma 

apareceu e se ofereceu para custear todo o tratamento. Sofri muito 

até que fosse levada ao hospital, onde fiquei internada por dois 

meses. Passei por uma cirurgia e mais tarde teria que fazer outra 

para amputar a perna. No dia em que minha família recebeu a 

notícia, eu já estava bastante debilitada, à beira da morte. Nesse 

dia, meu pai foi à casa da Lola, que o entregou um pequeno frasco 

com óleo bento. Ela o encorajou e garantiu que a amputação não 

seria necessária e que eu ficaria boa, mas meu pai teria de passar o 

óleo na ferida todos os dias. Assim ele o fez. Todos os dias 

caminhava de Mercês a Rio Pomba comigo no colo. Exatamente 

do jeito que ela disse que seria, foi. E toda a minha família 

considera minha recuperação um milagre” (Maria Floripes, 2014)
9
 

 A crença que faziam de Lola uma “santa”, começou ainda em vida, a fé alimentada 

pelos devotos era cada vez mais reforçada à medida que relatos milagrosos vinham à tona. 

Como um grande ciclo, pessoas que desconheciam sua história passavam a acreditar nas 

graças por ela mediadas e assim, sucessivamente, sua fama foi crescendo e abraçando todos 
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à sua volta. Processo similar, podemos verificar no caso de Francisca Paula de Jesus, a Nhá 

Chica do Rio das Mortes. Segundo José Antônio de Ávila Sacramento, Nhá Chica passou a 

ser conhecida em sua terra como a “Mãe dos pobres”, por tamanha fé, caridade, amor ao 

próximo e desprendimento total dos bens terrenos. Por sempre acalentar os devotos 

necessitados de algum apoio sentimental, da dissolução de algum problema ou dívida, a 

santa se assemelha a Lola. Outro ponto em comum é a descrença da própria santidade: 

“Quando alguém se admirava de suas predições, dos fatos inusitados e dos milagres 

ocorridos por sua influência, ela explicava: ‘Isso acontece porque rezo com fé’”. 

(SACRAMENTO, 2006, p. 141-161) 

Os paradigmas para analisar os processos que levam o “nascimento” de um santo, 

nos remetem às ideias de filmes, cujos enredos são parecidos, dramáticos e finais nem 

sempre felizes. Aos fiéis que são protagonistas e ao mesmo tempo seus telespectadores, 

resta-lhes o amparo na crença, a forma justificável de fazer seu ator principal transformar-

se num santo.  A crença, por fim, é uma questão de esperança, que vem como última 

necessidade, ou seja, um desejo desesperado por algo aparentemente impossível que 

estreita os laços do devoto com a figura santa ou milagreira – o que não acontece apenas 

com pessoas, mas com objetos específicos e gestos considerados puros, como promessas e 

penitências. De acordo com a seguidora de Lola, Judith Furtado da Silva, 

 

“Minha família sempre foi devota da Santa Lola. Nós sempre a 

visitávamos e ela nunca deixou de ajudar, nos problemas ou nas 

doenças. Quando minha segunda filha sofreu queimaduras por todo 

o corpo, nossa fé falou mais alto e graças a Deus ela conseguiu 

sobreviver sem sequelas. Minha fé por ela continua inabalável e 

praticamente todos os anos visito seu túmulo em Rio Pomba para 

agradecer e rezar por todos nós. Até hoje faço uso do óleo de Lola 

para curar qualquer enfermidade ou dor.” (Judith, 2014)
10

 

 

A fé dos adoradores de Lola parece permanecer intacta e crescente, mesmo após sua 

morte. A ligação dos devotos com a sua memória se mantém viva na crença e no legado 

que deixou e fez questão de que fosse continuado. Ao que parece, independente do 

reconhecimento oficial por parte do Vaticano, a Santa Lola, assim será considerada pelos 

seus seguidores, fato esse também comum no catolicismo, senão, vejamos o caso da 
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história de Padre Cícero, que de acordo com Antônio Mendes de Costa Braga, é alimentada 

pelos próprios romeiros, que ligam suas próprias experiências bem aventuradas à memória 

do santo. “E suas experiências continuam sendo algo presente e não pretérito. Os romeiros 

tendem a falar ‘ele é santo’ e não ‘ele foi santo’, (...) Eles tendem a estabelecer uma relação 

vivaz e concreta com o santo em que não é necessário um grande exercício de elucubração 

sobre o sentido da santidade ou sobre se ele é ou não santo” (BRAGA, 2007, p. 393). Da 

mesma forma, a Santa Lola vai além das conjugações verbais, em seus depoimentos os fiéis 

também abdicaram do pretérito em momentos de afirmação de sua santidade.  
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