
Folias de 
Mocambeiro
As Folias de Mocambeiro reúnem três 
festividades: Folia de Reis, Folia de São 
Sebastião e Folia do Divino Espírito 
Santo. Ao longo do ano, são realizadas 
peregrinações, festas e encontros com 
toda comunidade e visitantes, em 
celebração a datas religiosas e entidades 
padroeiras. Toda celebração é mantida 
viva por meio de tradições centenárias.

Os antigos moradores relatam que a 
Folia de Reis em Mocambeiro surgiu nos 
festejos dos escravos vindos do extinto 
vínculo da Jaguara, por volta dos anos 
de 1870. A celebração marcava o 
nascimento do menino Jesus com muita 
música, dança e confraternização. 

Até os dias atuais, nossa comunidade 
mantém a rica tradição das folias 
transmitida de geração à geração, através
dos ensinamentos de seus ritos. Assim, 
para a festa não parar, contamos também 
com as apresentações da Escolinha de 
Folias e da Folia Mirim em nossas 
comemorações. 

As logomarcas a seguir se referem 
ao trabalho de produção e impressão 
deste folder.

Para mais informações, 
entre em contato por meio 
dos seguintes números

31 9 9692 3734
Nubia Alves

31 9 9809 6394
Geraldo Rodrigues

Ministério do Turismo apresenta: Educação Patrimonial Participativa

Apoio:

Patrocínio:

Realização:

31 9 9753 2653
Marcelo da Silva



A Folia dos Santos Reis acontece em 
nossa comunidade no mês de dezembro, 
anunciando o nascimento do menino 
Jesus. Os ritos de peregrinação iniciam-se 
à meia-noite do dia 24, em que visitamos 
as casas dos moradores de Mocambeiro, 
e vão até 6 de janeiro, em homenagem 
ao Dia dos Santos Reis.  

Para encerrar a celebração, todos os anos 
realizamos um encontro na barraca de 
Nossa Senhora do Rosário. Nela, 
convidamos todos a participarem da 
última apresentação do ano e servimos 
um delicioso tropeiro feito pelas 
cozinheiras de nossa comunidade.

A Folia de São Sebastião e a Folia do 
Divino Espírito Santo seguem a mesma 
linha, mantendo suas tradições. São
realizadas peregrinações e visitas às 
casas com louvores, homenagens e 
cumprimento de promessa de moradores. 

Nossa história Folia dos 
Santos Reis
Da meia-noite do 
dia 24 de dezembro, 
até dia 6 de janeiro   

Folia de
São Sebastião
Dia 20 de janeiro

Folia do Divino 
Espírito Santo
01 de maio a 
31 de julho


