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Neste Sábado letivo iremos 
trilhar nos festejos juninos.  
Remotamente. 19/06/2021

 

TRADIÇÂO DAS FESTAS 
JUNINAS 

 As comemorações das 
festas juninas sempre acontecem 
durante o mês de junho. Os santos populares que são celebrados: Santo 
Antonio, São João e São Pedro.

 Lembro-me quando criança, minha vó sempre gostava de nos contar 
histórias, casos e outros. Então, ela nos contou, todos sentadinhos no ch
barro, porque a casa era de taipa, mas tudo limpinho.

 João perguntava a Deus: 
respondia – quando chegar seu o dia eu te falo!, Porém, Deus sabia que se 
joão ficasse sabendo desse dia, tocaria fogo no mundo d
isso, Deus o deixou dormir até dois de julho. 

 Quando passou a data, João acordou e novamente fez a pergunta! Deus 
calmamente, respondeu: 
João chorou tanto! 

 São lembranças da minha 

 Mas, retornando às comemorações , no mês de junho temos a trezena 
de Santo Antonio , o santo casamenteiro. È uma prévia junina. As comidas são 
de acordo a cultura nordestina. O milho assado, cozido, bolos diversos, 
munguzá, licor, amendoim.

 Vamos ouvir uma prévia do Santo Antonio na voz de Maria Betania.
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VAMOS PULAR A FOGUEIRA NO PENSAMENTO 

Neste Sábado letivo iremos 
trilhar nos festejos juninos.  
Remotamente. 19/06/2021 

TRADIÇÂO DAS FESTAS 

As comemorações das 
sempre acontecem 

durante o mês de junho. Os santos populares que são celebrados: Santo 
Antonio, São João e São Pedro. 

me quando criança, minha vó sempre gostava de nos contar 
histórias, casos e outros. Então, ela nos contou, todos sentadinhos no ch
barro, porque a casa era de taipa, mas tudo limpinho. 

João perguntava a Deus: - Senhor que dia é o meu dia? Deus sempre 
quando chegar seu o dia eu te falo!, Porém, Deus sabia que se 

joão ficasse sabendo desse dia, tocaria fogo no mundo de muita alegria. Por 
isso, Deus o deixou dormir até dois de julho.  

Quando passou a data, João acordou e novamente fez a pergunta! Deus 
calmamente, respondeu: -João você dormiu tanto que o seu dia já passou! 

São lembranças da minha infância. 

Mas, retornando às comemorações , no mês de junho temos a trezena 
de Santo Antonio , o santo casamenteiro. È uma prévia junina. As comidas são 
de acordo a cultura nordestina. O milho assado, cozido, bolos diversos, 
munguzá, licor, amendoim. 

os ouvir uma prévia do Santo Antonio na voz de Maria Betania.
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me quando criança, minha vó sempre gostava de nos contar 
histórias, casos e outros. Então, ela nos contou, todos sentadinhos no chão de 

Senhor que dia é o meu dia? Deus sempre 
quando chegar seu o dia eu te falo!, Porém, Deus sabia que se 

e muita alegria. Por 

Quando passou a data, João acordou e novamente fez a pergunta! Deus 
João você dormiu tanto que o seu dia já passou! 

Mas, retornando às comemorações , no mês de junho temos a trezena 
de Santo Antonio , o santo casamenteiro. È uma prévia junina. As comidas são 
de acordo a cultura nordestina. O milho assado, cozido, bolos diversos, 

os ouvir uma prévia do Santo Antonio na voz de Maria Betania. 



 

https://youtu.be/BR8EeT6duTU  

 O Sto Antonio começa no dia primeiro de junho até o 
dia 13 do mesmo. O São João é celebrado nos dias 23 e 24 
de junho. É um lindo festejo principalmente,com a fogueira. 
O símbolo da festa. 

A fogueira era armada de paus já guardados para esse evento. Se não 
houvesse a fogueira o pessoal antigo ficava triste. Até no quintal fazia. Enfim 
pulavava-se a fogueira, ficavam comadres e compadres. Já pensou São João 
diante do seu dia? 

Havia a dança da quadrilha, casamento na roça, bilhete para o namorado/a. 
Muitas bricadeiras. As roupas de chita ( um tecido estampado) da época, 
tamancos, calças remendada, camisa de manga comprida, chapéu. O 
instrumento era e é o acordeon mais usado!  

No dia 24 todos saíam tirando a Santa Mazorra. Era uma boneca fantasiada 
que qualquer um do grupo segurava, e quando entrava nas casas sambavam, 
bebiam com a santa que passava para outro ir pra roda sambar. Angariava 
esmolas. Este dinheiro ficava sobre a responsabilidade de uma pessoa do 
grupo. Quando passava as festas, uma semana após fazia um cozinhado com 
esse dinheiro e todos brincavam.  

Não esquecendo que as comidas que celebravam o São João eram as 
mesmas para o Santo Antonio, São João e São Pedro. 

O São Pedro, dia 28 e 29. Antes era feriado, entretanto depois que um 
presidente da nação presidiu o Brasil, ele anulou vários feriados. Lembro-me 
que os mais velhos com tanta raiva diziam que São Pedro ia dá o dele! Parece 
que morreu nos ares! Os mais velhos falavam com vigor mesmo! O pessoal 
antigo dizia que era o santo das viúvas, porque chovia muito, e as viúvas 
lembravam dos maridos, e choravam. 

Esse é o mês de junho principalmente, do Nordeste. Muitas cidades festejam 
com várias atrações. 

Texto feito pela Pró Aridan Grave. 

 

Ouça uma música Junina! 

 

https://youtu.be/uUVeFZwQnbU  


