
O ministério missionário dos Padres de São Sulpício na América do Sul é sempre um en-
contro interessante com as tradições culturais e religiosas locais. Chegados a Crato, Bra-
sil, em 2004, os Sulpicianos apreenderam uma tradição chamada "Festas Juninas", ligada 
à festa de São João Batista do dia 24 de junho. O Padre Londoño descreve a origem e a 
prática desta tradição que é também celebrada no Seminário São José de Crato. 
 
 

AS FESTAS JUNINAS E SUAS TRADIÇÕES.  
 

 
por Pe. Norbayro Londoño, p.s.s. 
 
As festas juninas têm o poder mágico de reavivar velhas tradições, reforçar nossos laços 
de origem e recriar no presente, a caminhada de nossos antepassados. Aliadas ao mag-
nífico espetáculo que nos oferece a natureza, elas têm se tornado um produto turístico 
cada vez mais atraente, geradora de empregos, que propiciam um rápido crescimento da 
região onde elas ocorrem. 
 
O mês de junho, época do Solstício de Verão na Europa, ensejou inúmeros rituais de in-
vocação da fertilidade, necessários para garantir o crescimento da vegetação, fartura na 
colheita e clamar por mais chuva Estes rituais eram expressões que foram praticadas pe-
las mais diferentes culturas, em todos os tempos e em todas as partes do planeta. Estes 
rituais de fertilidade, sendo muito importantes para todos os povos, perduraram através 
dos tempos e, na "Era Cristã", não houve como apagá-los. A Igreja Católica, inteligente-
mente, ao invés de condená-los, adaptou-os às comemorações do dia de São João, que 
teria nascido em 24 de junho, dia do solstício. 
 
Também era costume, no dia 1 de abril um rapaz da aldeia se apresentar diante de uma 
moça e pedir-lhe para ser sua "camare" (namorada), e se oferecer para ser seu "compa-
re". O convite era considerado como uma honra pela família da moça e aceito com satis-
fação. No dia de São João, o rapaz e a moça, acompanhados por uma comitiva e prece-
didos por crianças, iam em procissão até a igreja. Ali quebram um vaso e lançavam-no 
contra a porta do templo. Sentavam-se em seguida em círculo, na relva, e comiam ovos e 
verduras ao som da música de flautas. Em seguida davam-se as mãos e cantavam, "Na-
morados de São João” (Compare e comare di San Giovanni) várias vezes, enquanto as 
flautas eram tocadas durante todo este ínterim. Quando se cansavam de cantar, levanta-
vam-se e dançavam alegremente em círculo até a madrugada. Com o passar do tempo 
houve uma mudança e esta antiga tradição passou a ser vinculada a um suposto batismo 
ao redor da fogueira. Neste batismo duas pessoas dão-se as mãos e repetem o refrão: 
“Santo Antonio dormiu e São Pedro acordou, vamos ser compadres que São João man-
dou”. 
 
Também perduraram, desde tempos imemoriais, os costumes de acender fogueiras e to-
chas, que livravam as plantas e colheitas dos espíritos maus que poderiam impedir a ferti-



lidade. As fogueiras de São João, que queimam atualmente, na noite de 23 de junho 
(véspera da festa de São João), eram no começo, fogos de fertilização e purificação que 
se acendiam no dia do Solstício de Verão, na Europa (21 de junho), justamente antes das 
colheitas, em honra aos deuses para agradecer suas bondades, ou imediatamente de-
pois, para purificar a terra. Porém em muitas cidades do Nordeste brasileiro onde estas 
tradições são mais influentes conta-se que na verdade a fogueira remete-se diretamente 
ao nascimento de São João Batista. Segundo relatam, no seu tempo, grandes distancias 
separavam as cidades e vilarejos e havia muita dificuldade de comunicação. Então o úni-
co jeito de comunicar um grande acontecimento seria através do sinal de uma fogueira. 

Assim no dia de seu 
nascimento, acendeu-se 
uma fogueira na casa de 
São Zacarias e Santa 
Isabel para comunicar aos 
parentes a grande alegria 
do casal. 
 
As Festas Juninas têm 
inicio em 13 de junho, dia 
de Santo Antônio. Esse 
santo português viveu em 
1195 e faz parte da Ordem 
dos Franciscanos, falecen-
do em Pádua, na Itália, 
com 36 anos. Bastante 
reverenciado no Brasil no 
início do século XX, chegou 
a ser condecorado patrono 
do exército brasileiro. Na 
cultura popular, ele é 

conhecido como santo casamenteiro, dividindo com São Gonçalo, as promessas e as re-
zas das moças solteiras interessadas em se casar. As festividades em seu louvor incluem 
levantamentos de mastro, cantorias, romarias e procissões por todo o País, além de inú-
meras crendices e superstições. 
 
Já São João está relacionado com o fogo lendário das fogueiras. Sua veneração era tra-
dicional na Península Ibérica e foi, então, trazida ao Brasil pelos jesuítas. O santo é o 
mesmo João, filho de Isabel, prima de Maria, que anunciou a vinda do Messias e foi cha-
mado de precursor do povo judeu. Ao contrário da imagem descrita pela Bíblia, de um 
homem ríspido e severo, tem-se nas festas a sua imagem associada a uma criança meiga 
e alegre, que adora foguetes e barulho. Deste fato viria a tradição de utilizar fogos de arti-
fício e bombinhas para expressar a alegria durante o mês de junho. São Pedro é o último 
a ser comemorado, no dia 29 de junho. Um dos maiores festejos do Brasil dedicados ao 
santo ocorre na cidade de Teresina, no Piauí, cuja festa termina com procissão fluvial pelo 
rio Parnaíba. É conhecido como santo chaveiro, pois a ele foram confiadas as chaves do 
Reino dos Céus. 
 
Já a quadrilha, tão apreciada e cantada nestas festas juninas é uma dança francesa que 
tem suas raízes nas contra-danças inglesas (country dance = dança rural) e surgiu no fi-
nal do século XVIII. Esta dança desembarcou no Brasil com a família real portuguesa em 
1808. Só a alta sociedade da época divertia-se em suas recepções ao som da quadri-
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lha. Com o tempo, este 
modismo importado da 
França, caiu nas graças 
do povo, passando 
então, a integrar o 
repertório de cantores e 
compositores. Foi assim 
que a quadrilha deixou os 
salões aristocráticos para 
entrar nas festas 
populares. Surgiram 
então as variantes no 
interior do País, como a 
quadrilha caipira. A 
quadrilha ainda hoje é 
dançada no interior, para 
homenagear os santos 
juninos e agradecer as 
boas colheitas da roça. O 
instrumento musical 
tradicional das quadrilhas 
é a sanfona.  
 
Diante de tamanha importância que as manifestações culturais e religiosas ocorridas no 
mês de junho, o Seminário São José de Crato começou também a festejar tais comemo-
rações em sinal de unidade com o povo e com a região na qual está localizado.  
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