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01. Município  São João do Pacuí 

02. Distrito Sede 

03. Designação Festa de São João Batista 

04. Categoria Patrimônio Imaterial 

05. Subcategoria Celebrações 

06. Motivação do Inventário 

A São João Batista é uma celebração de grande importância ao município de São João 

do Pacuí, nesse momento o município recebe muitas pessoas devotas e se mobiliza para 

essa grande manifestação.  

07. Caracterização 

08. Condição Atual 
 Vigente | Íntegro  Memória   

 Descaracterizado 

09. Grupos | Associações ligadas à 

celebração 

Conselho de Pastoral e Paroquia 

Santíssimo Coração de Jesus. 

10. Data 

  Data fixa: 22, 23 e 24 de junho 

  Data móvel: (informar o critério para 

escolha da data) 

11. Período de duração 

 Anual: uma vez ao ano 

 Outra (informar o critério da 

periodicidade) 

12. Celebrações Associadas Dia de São João Batista 

13. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 14.1 megapixel 

Fotógrafa | Data Maíra Araújo Cândida – Agosto de 2016 

 

 

 



 

 

14. Informações históricas 

São João Batista foi um pregador judeu do início do século I. Segundo a narração 

do Evangelho de Lucas, João Batista era filho do sacerdote Zacarias e Isabel, prima (não 

se tem certeza) de Maria, mãe de Jesus. Foi profeta e é considerado, principalmente 

pelos cristãos, como o "precursor" do prometido Messias, Jesus Cristo. 

A importância do seu nome João advém do seu significado que é "Deus é propício" e 

apelidaram-no "Baptista" pelo facto de pregar um baptismo de penitência. Batizou 

muitos judeus, incluindo Jesus, no rio Jordão, e introduziu o batismo de gentios nos 

rituais de conversão judaicos, que mais tarde foram adaptados pelo cristianismo. É 

comemorado pelos cristãos seu nascimento na data  24 de junho.  

Os cidadãos pacuienses e romeiros veneram e dedicam os votos de fé em São João 

Batista, padroeiro da sede do município. A homenagem ao santo dura 3 dias do mês de 

junho. 

O santo São João Batista é padroeiro e cultuado pelos cidadãos antes mesmo da região 

se tornar município, desde à época que o local era conhecido como “Vilarejo da 

  

Foto 01- Festa São João Batista 

Município de São João do Pacuí - MG 

Maíra Araújo Cândida – agosto de 2016 

Foto 02-    Festa São João Batista 

 Município de São João do Pacuí - MG 

Maíra Araújo Cândida – agosto de 2016 

 

 

Foto 03-  Festa São João Batista 

Município de São João do Pacuí - MG 

Maíra Araújo Cândida – agosto de 2016 

Foto 04-  Festa São João Batista 

Município de São João do Pacuí - MG 

Maíra Araújo Cândida – agosto de 2016 
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Ressaca”.  

15. Informações Descritivas 

A festa de São João Batista ocorre no mês de junho nos dias 22, 23 e 24 e é realizada na 

Praça da Matriz. Durante esse período é realizada a Santa Missa, logo após o 

hasteamento da bandeira. Durante esse período realizam-se diversos batizados, 

casamentos, além de barraquinha com comidas e bebidas típicas. No período da noite 

também acontecem shows com artistas regionais.  

16. Bens relacionados 

Bem imóvel – Capela de São João Batista 

17. Intervenções 

Não há 

18. Proteção Legal existente Nenhuma 

19. Proteção Legal  Proposta Inventário para proteção prévia 

20. Referências 

Programa de regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil 

21. Informações Complementares 

A mão direita de São João Batista levantada simboliza sua pregação nas margens do Rio 

Jordão. Ele percorreu toda a bacia do Rio Jordão pregando a penitência, a conversão, o 

arrependimento e o perdão dos pecados. João reunia multidões em torno de si por causa 

da força de sua pregação. 

22. Ficha Técnica 

Levantamento e elaboração – Agosto de 2016 

Maíra Araújo Cândida 

CAU: A95682-1 

Arquiteta e Urbanista 

 

Revisão – outubro de 2016 

 

 

____________________________ 

Maíra Araújo Cândida        

CAU: A95682-1   

Arquiteta e Urbanista                                             

_____________________________ 

José Arimatéria Aguiar 

Diretor de Cultura 

Prefeitura Municipal de São João do 

Pacuí 

 
 



DIVULGAÇÃO 

 

A Deliberação Normativa do CONEP 01/2016 aponta que o processo de divulgação 

deva ser realizado, preferencialmente, durante o período de execução do inventário e 

ainda a própria ficha de análise do IEPHA recomendou que o município incluísse as 

ações de divulgação no cronograma da execução do inventário. 

Tal orientação quanto a inclusão das ações de divulgação no cronograma durante o 

período de execução de inventário, que se inicia nesse ano de 2016 – exercício 2018, 

foram acatadas pelo município, contudo como o cronograma não previa até este 

momento a execução de tais ações, o município se compromete em realizar a divulgação 

dos bens culturais que estão sendo inventariados nesse exercício junto a execução e 

divulgação do próximo exercício.  

O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural realizará uma reunião ordinária a fim de 

definir quais fichas serão divulgadas e os campos a serem publicados de cada ficha de 

inventário.  

Apontamos previamente que uma das formas de divulgação do inventário se dará por 

meio eletrônico com a publicação de todo o trabalho desenvolvido no site oficial da 

Prefeitura Municipal. Para a divulgação dos bens inventariados será necessário solicitar 

autorização de seus proprietários 

Serão discutidas pelo Conselho de Patrimônio Cultural outras formas de divulgação que 

envolvam grandes veículos de circulação local como jornal impresso, catálogos, folders 

e outros.  

E estarão disponíveis à comunidade meios de denúncias sobre ameaças aos bens 

culturais municipais, sejam eles inventariados ou tombados. 

 

Atenciosamente,  

 

São João do Pacuí, 30 de novembro de 2016.  

 

 

_______________________________________ 

José Arimatéria Aguiar 

Diretor de Cultura 

Prefeitura Municipal de São João do Pacuí 

 



FICHA TÉCNICA 

 

EQUIPE DE TRABALHO 

 

TRABALHO DE CAMPO 

 

Função desempenhada pelos envolvidos na construção do Inventário 

Elaboração técnica da Execução do 

Inventário. 

Acompanhamento do trabalho técnico, 

revisão e correção final. 

Levantamento: Agosto/ 2016 

 

ELABORAÇÃO DO TRABALHO 

Maíra Araújo Cândida 

CAU: A95682-1 

Arquiteta e Urbanista 

ASSESSORIA TÉCNICA 

Diná Ferreira da Costa 

DFC Consultoria e Assessoria 

 

 

 

 

 

 

 

 


