
Mês de junho

Mês de junho, mês de frio.

Quanta folha pelo chão.

Cada uma tem um fio

Que me aperta o coração.

Mês de junho, São João...

Quem me dera ser pequeno!

Que saudades do clarão

Da fogueira no sereno!

Ruth Salles



Capelinha de melão 

é de São João

É de cravo é de rosa

é de manjericão

São João está dormindo

não acorda não

Acordai, acordai, acordai,

João!



Queridas famílias,

Com alegria estamos enviando a cartilha de São João!

Desta vez a festa de São João tão esperada pelas crianças, pais e professores

não será vivenciada da forma como gostaríamos. Mas por outro lado,

podemos lançar mão das lembranças ainda aquecidas pelo calor da última

fogueira acesa, adoçada pelo sabor quente da canjica e pelos aromas

espalhados no ambiente decorado da matinha. Toda essa memória reforçada

pela imagem das lindas crianças de tranças e vestidos rodados e dos belos

caipiras com bigodes feitos à lápis, tudo isso servirá de impulso para criar um

festejo novo, com os recursos que temos à mão nesse momento. Pensando

nessa circunstância, nós professoras oferecemos além do material dessa

cartilha, a possibilidade de um encontro, mesmo estando distantes com o

ritual das lanternas acesas no dia 24 de junho às 18:00 – dia de São João.

Esperamos com esse gesto, poder recuperar o sentimento de comunhão que é

o princípio maior dessa festa e que se torna indispensável no momento atual.

Um caloroso abraço, cheio de alegria e entusiasmo.

Das Professoras da Educação Infantil do CRS



A Festa de São João

O sol no inverno aparece menos até surgir o dia mais curto e a noite mais longa;

depois ele começa a aparecer cada vez mais, aumentando o dia e diminuindo a

noite.

O sol surge como uma entidade espiritual no dia mais escuro do inverno em

nossos corações. Nesses dias escuros é quando procuramos ansiosamente a luz

fora e dentro de nós. O espírito da Terra através da inspiração, no seu

recolhimento durante o inverno, chama pela nova vida, por um crescimento

fresco e novo na natureza.

Todas as sementes no inverno esperam na terra a luz solar, para depois do

recolhimento, surgir com mais força. Assim na época Romana a Terra vivia um

grande recolhimento, um momento de secura de vida e esperava pela luz de

Cristo, que seria anunciada por São João. A Terra naquela época vivia um grande

inverno.

Na época de São João aqui no hemisfério sul, a Terra faz sua grande

interiorização. São João é a festa da Humanidade, do “Ser Homem”, na

concepção cósmica do seu alto ideal. Agora todas as criaturas da Natureza

clamam pelas forças do Céu. A matéria procura o espírito, retornando à sua

origem em expansão para o alto, para o mundo espiritual.

A qualidade que deve surgir na festa de São João no coração do Ser Humano é a

Consciência. A consciência que devemos ter através de São João é menos

pessoal e é mais Universal, quando cada Ser Humano realiza que é um indivíduo

que integra a Humanidade, que é membro da raça humana e responsável pela

Terra. O Humano como parte de uma ordem Universal. A natureza cósmica da

Terra em comunhão com as estrelas e com os seres vivos.



A capacidade que precisamos para reavivar a Consciência Universal é aquela

através da imaginação no sentido cósmico. A mente deve expandir e sentir a

vida do Universo.

No meio das festas Cristãs está a figura de São João Batista. No círculo das

festas, esta é a única que tem no centro a figura de um Ser Humano. É

essencialmente a festa do HOMEM.

Após o presente celeste de Deus Pai, a chegada do “Espírito Santo” aos

Homens em Pentecostes, em seguida vem a Festa do Homem – São João. Então

ocorre nesse período um enorme desejo do Homem em realizar a sua

Humanidade. Isso quer dizer a procura do Homem, pela sua dignidade, a qual

cada um aspira. “Homem torne-se o que você é!” O Homem como criatura do

Universo, nascido na mente de Deus, é um tesouro escondido, que vive como

semente e ainda tem que crescer e maturar.

O que somos ainda é pequeno e os anjos e todo o céu esperam por aquilo que

podemos ser no nosso desenvolvimento.

João Batista foi o anunciador da vinda de Cristo. Ele realizou o batismo do

Espírito Santo no Ser Jesus. Ele foi aquele que teve o conhecimento de Cristo.

Os Céus se abriram a Deus Pai, o filho e o homem João Batista estavam unidos

na trindade através do ato do qual o espírito de Cristo desceu em um homem.

A festa de São João é o momento quando os olhos dos homens devem se

erguer para ver o céu e reconhecer como Deus e o Homem estão inter-

relacionados e relacionados com o Universo, de como somos seres Universais.

A figura de São João nos lembra de que o destino Cristão do Homem é de se

tornar o Filho de Deus!



João quer dizer: aquele que pertence ao “Ser Humano/Humanidade” e

também aquele que nasceu do poder de Deus, o revelador do Divino em nós.

Tanto João, o evangelista, como João Batista, ambos se tornaram aquele que

reconheceram a verdadeira natureza de Cristo Jesus.

Eles foram os primeiros onde o novo padrão Cristão de Ser Humano pode se

tornar realidade. Por isso a nova Humanidade deve nascer deles, pois eles

passaram pela transformação, morte e renascimento.

João Batista disse a seus seguidores: “Mudem seus corações e suas mentes,

para se prepararem para o grande evento que estará por vir; precisam

verdadeiramente mudar a direção dos seus pensamentos e sentimentos!”

João, representando naquele momento toda a Humanidade, realizou como

Homem o ato que era necessário para que o Filho de Deus pudesse se realizar

como Filho do Homem na Terra.

O João Batista foi o anunciador de Cristo e o outro João o primeiro apóstolo.

Os dois tiveram o mesmo nome. João Batista foi enviado de Deus.

Representava o Divino no Homem que foi dado no ato da Criação.

João Evangelista foi enviado por Cristo, pois na ressurreição de Lázaro, ele

passou pela iniciação e recebeu em seu ser o Divino poder dado pelo Cristo e

então recebeu o nome de João. João apóstolo terminou o que João Batista

iniciou, o que foi profetizado em um foi encerrado e completado pelo outro.

Eles foram os pioneiros no grande processo que continua para o futuro até o

fim da evolução: a realização de Cristo nas almas Humanas.

Texto de Maria Chantal Amarante, baseado nos livros sobre Festas Cristãs de

Evelyn Capel.



Cantinho de Época

É neste pequeno espaço que conseguimos contar o que 

iremos celebrar, em qual estação estamos vivendo.

Cria-se a relação entre dentro e fora.



Atividade com as crianças

Na festa de São João, o que não pode faltar são as prendas e as comidinhas  
gostosas. 

Segue modelo de balangandã para fazer com as crianças.

Materiais:
❖ Jornal, papel crepom, fitas de cetim, tecidos (o que tiver em casa)
❖ Barbante ou lã
❖ Tesoura
❖ Fita adesiva colorida ou não ( fazendo com jornal)

1) Comece dobrando um papel A4 normal  ou o jornal até que ele fique como nas 
figuras abaixo.

2) Corte as tiras de jornal, crepom ou fita  cetim no tamanho aproximado de 
1,3m e posicione o centro delas dentro desse envelope. Suas pontas não 
precisam ficar bem simétricas. Depois dobre esse envelope ao meio.



3) Para que o balangandã funcione bem, ou seja, tenha um movimento 
divertido de brincar, é preciso que essa extremidade fique pesada. Para isso 
você pode colocar um chumaço de papel ou  uma  pedrinha bem pequena 
dentro dessa dobra. A  pedrinha pequena deverá  ser envolvida no papel ou 
tecido. 

Lembre-se de queimar levemente as pontas das fitas de cetim, se escolher 
fazer com ela, para que elas não comecem a desfiar. Se você tiver que fazer 
esforço para que o balangandã gire, provavelmente o peso que você 
colocou não foi suficiente. 
O balangandã deve ter um movimento bem leve!

4) Agora é hora de  fazer o acabamento. Corte um quadrado de tecido, jornal 
ou de papel colorido e dobre-o sobre o papel. Agora passe um cordão na dobra 
de baixo e dê algumas voltas com ele para fixar o tecido. Acabe com um nó.



Delícias de São João

Chá de Frutas da nossa Festa

Ingredientes:

- 2l de água

- 1 xícara de açúcar

- 3 maçãs cortadas

- 3 maracujás (suco, poupa e sementes)

- Anis estrelado

- Canela em pau

- Cravo 

- Rodelas de laranja

Modo de preparo:

- Em um recipiente coloque o açúcar, o anis, a canela e o cravo na 

quantidade de sua preferência.

- Quando o açúcar começar a caramelizar acrescente o maracujá e depois 

as maçãs. Coloque a água e deixe ferver. Quando a cozinha começar a 

perfumar está na hora de saborear! Sirva com rodelas de laranja.



Bolo Cremoso de Milho

Ingredientes:

- 2 xícaras e meia (chá) de leite ou 1 garrafinha de leite de coco

- 3 ovos

- 2 colheres de sopa de manteiga

- 1 xícara e meia rasas (chá) de açúcar

- 2 xícaras (chá) de milho verde debulhado (ou 1 lata)

- 1 colher de sopa de Maisena

- 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo:

- No liquidificador bata o leite de coco com os ovos, a manteiga, o açúcar e o 

milho até triturar bem. Adicionar a maizena e o fermento e bater somente 

para misturar,

- Despeje em forma retangular untada com manteiga e polvilhada com 

maizena.

- Leve ao forno médio, pré-aquecido (180 graus) por cerca de 40 minutos ou 

até dourar. Deixe amornar e sirva cortado em quadrados.



Bolo de mexerica

Ingredientes:

- 4 mexericas carioquinha

- 4 ovos

- 2 xícaras  de açúcar 

- 1 xícara de óleo

- 2 xícaras de farinha de trigo

- 1 pitada de sal 

- 1 colher de sopa rasa de fermento em pó 

Modo de preparo:

- Cortar as mexericas em pedaços pequenos, retirando as sementes, mas 

conservando as cascas., e reserve.

- Bater o ovo, óleo, e o açúcar no  liquidificador , acrescentar as mexericas e 

bater mais um pouco.

- Transferir este líquido para uma travessa e acrescentar a farinha aos poucos, 

batendo à mão  ou na batedeira. Por último acrescentar o fermento  sem bater 

muito. 

- Assar em forno pré-aquecido médio em 200°.  



Ingredientes:

- ¼ de xícara (chá) de amendoim descascado torrado sem sal

- ¼ de xícara (chá) de castanha-de-caju torrada sem sal

- Raspas de ½ laranja-baía

- 1 xícara (chá) de açúcar

- ½ colher (sopa) de óleo para untar

Modo de preparo:

1. Numa tigela, misture o amendoim, a castanha-de-caju e as raspas de 

laranja. 

2. Com uma folha de papel-toalha, unte com o óleo cerca de 20 cm (de 

diâmetro) de uma superfície de mármore ou de inox bem limpa. 

3. Numa panela média (ou frigideira grande), coloque o açúcar e leve ao fogo 

médio, até derreter completamente e formar um caramelo uniforme - para 

desfazer os cristais de açúcar e evitar que queime, mexa de vez em quando 

com uma espátula de silicone. 

4. Assim que o caramelo se formar, retire a panela do fogo, misture o 

amendoim e as sementes e despeje na superfície untada. Caso a mistura 

endureça antes disso, volte a panela ao fogo apenas para amolecer e aí sim 

transfira. 

5. Deixe esfriar (até endurecer) e retire com uma espátula. Quebre em 

pedaços com as mãos. Se quiser fazer uma farofa crocante (ou praliné) bata 

os pedaços no pilão. 

6. Conserve em um pote com fechamento hermético. Sirva sozinho ou sobre 

pudins, tortas, sorvetes e frutas.

Pé de moleque



Caldo de Abóbora com Gengibre

INGREDIENTES:

- 1 colher (sopa) de azeite extra extravirgem

- 1 unidade de cebola picada

- 4 xícaras (chá) de abóbora sem casca, em pedaços

- 1 colher (chá) de gengibre em raspas

- 1 litro de água

- 1 pitada de orégano ou  tomilho 

- Sal a gosto

- Cheiro verde à gosto

MODO DE PREPARO:  

- Aqueça o azeite, refogue a cebola e acrescente  a abóbora. 

- Junte o gengibre, sal e a água. 

- Cozinhe até desmanchar. Espere amornar e bata no liquidificador. 

- Volte para a panela e deixe ferver. Sirva com cheiro verde. 



A Lenda do Mastro e da Fogueira de São João

Era uma vez dois velhinhos: Isabel e Zacarias. Lá no alto 

da montanha tinham  sua moradia. E São João, seu 

filhinho, logo, logo nasceria. E eis que, naqueles tempos, 

a santa Virgem Maria foi visitar, na montanha, Isabel e 

Zacarias. 

“Bendita és tu minha prima” Isabel já lhe dizia; e viu uma 

luz do céu que sobre a santa descia. “A minha alma 

glorifica o Senhor!”, disse Maria, e perguntou a Isabel 

quando João nasceria. Isabel lhe prometeu que, logo ele 

nascesse, ela avisava Maria acendendo uma fogueira de 

luz forte como o dia, lá no alto da montanha, e, do lado 

da fogueira, um mastro levantaria.

Por isso é que, desde então, nós temos mastro e fogueira 

nas noites de São João.



No céu brilham estrelas, 

na terra, brilhamos nós!


