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   João Batista segundo a Bíblia era filho do sacerdote 

Zacarias e Isabel parente de Maria mãe de Jesus. Nasceu 

numa cidade do reino de Judá. João Batista foi a ligação do 

Antigo Testamento ao Novo Testamento. Quando do 

batismo de Jesus ele não o queria fazer e disse: "Eu é que 

tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim?" 

(Mt 3:14). Mais tarde foi preso e condenado por Herodes 

Antipas por denunciar a vida imoral do governante. Marcos 

em seu evangelho (6:14-29), relata “Salomé, filha de 

Herodíades, mulher de Herodes, pediu a este, por ordem da 

mãe, a cabeça do profeta, que lhe foi servida numa bandeja.” 

O corpo de João, segundo Marcos, foi enterrado por seus 

discípulos e estaria sepultado em Aleppo na Síria, hoje, 

conturbada por uma guerra interminável. A Cidade Antiga 

de Aleppo foi classificada pela UNESCO como local de 

Herança Mundial. Imagens: túmulo dentro da mesquita de 

Aleppo (ao lado). S. João e o local do Rio Jordão em Israel. 

   (Foto de de André Luís Vieira e via google images). 
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      Bocaina, cidade do nosso interior paulista fica próximo a 

Jahu, 26 minutos apenas. Possui perto de 8 mil habitantes. 

Pitoresca com muitos atrativos turísticos, mas é no mês de 

junho, precisamente na véspera do dia 24 que seus 

habitantes fazem uma grande fogueira em homenagem ao 

Santo Padroeiro, S. João. A festa realiza-se há 122 anos, 

tradição que reuniu nessa semana mais de 10 mil turistas 

vindos de todas as regiões, atraídos pelas atividades típicas 

do local tais como: pau-de-sebo, missa, bênção, shows 

musicais e ainda leilão de gado, sem faltar, os comes e bebes 

- restaurante típico na praça, parque de diversões, e noite à 

italiana. Houve ainda a “corrida pedestre de São João.”  

   A efeméride fechou com o tradicional caminhar descalço 

sobre tapete de carvão em brasa. Primeiro, monta-se uma 

fogueira quadrangular de braseiro inicial com 2 metros de 

altura por três de comprimento até reduzir-se a um braseiro 

rente ao chão. As pessoas que querem agradecer as bênçãos 

recebidas passam descalças correndo. Este ano foram 8 

pessoas a fazê-lo sem se queimar. Segundo o pároco da 

cidade, Padre André Cristiano Zacheu, foi “uma prova de 

coragem e de muita fé.”  

   A passagem pela fogueira é feita desde 1891. Todos os 

anos é realizada pelos seus habitantes. Silvya Gallanni. 

[Fonte: bocaina-online / festa-saojoao-2013] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 DE JUNHO – DIA DE SÃO JOÃO BATISTA 

CIDADE DE BOCAINA FESTEJA O SANTO PADROEIRO  

http://www.panoramio.com/user/320522?with_photo_id=44529725



























