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As Festas Juninas, tradicionais principalmente no Nordeste do Brasil, são um costume trazido pelos
portugueses no século XVI.
Na Europa sua origem vem das festividades pagãs do solstício de verão (passagem da primavera
para o verão), onde se buscava afastar maus agouros que pudessem prejudicar a colheita.

Andorra Espanhola (1) – Festival do Solstício de Verão nos Pirineus (Yvert AD-ES 459)
Entretanto, com o crescimento do Cristianismo, que foi se tornando a principal religião europeia, a
Igreja Católica precisava de uma maneira de converter estes povos.
Para alcançar este objetivo foram inseridos na festa as datas de celebração dos seus principais
santos, que coincidiam com o início do verão no hemisfério norte (mês de junho).
Os três santos principais homenageados neste período são:
Santo Antônio (13 de junho)
Fernando de Bulhões, conhecido como Santo Antônio de Lisboa em Portugal e Santo Antônio de
Pádua na Itália, nasceu na cidade de Lisboa entre 1190 e 1195.
Membro de uma família de posses, resolveu abdicar de suas riquezas em 1220, mudando seu nome
para Antônio e entrando para a Ordem dos Franciscanos.

Brasil – São Francisco de Assis (RHM: C1947)
Portugal – Santo Antônio de Lisboa (Yvert PT-2059)
Itália – Santo Antônio de Pádua (Yvert IT-279)
Depois disso pregou na região do Marrocos. Não se adaptando à região, mudou para a Itália, onde
faleceu na cidade de Pádua em 13 de junho de 1231, sendo canonizado no ano seguinte.
O santo é considerado o padroeiro dos pobres e santo casamenteiro. A celebração de seu dia ocorre
justamente no dia seguinte ao Dia dos Namorados no Brasil.

São João (24 de junho)
São João Batista, filho do sacerdote de Jerusalém, Zacarias, e Isabel (parente de Maria, mãe de
Jesus), nasceu em 24 de junho de ano desconhecido.
João era um pregador que batizava os pecadores nas águas do Rio Jordão, região entre Israel e
Jordânia, tendo sido o responsável pelo batismo de Jesus Cristo.

Brasil – Quadrilhas Juninas, São João Batista (RHM C-3459)
Soberana Ordem Militar de Malta (2) – São João Batista
(esquerda) e São Gregório, o Grande (Yvert SM-OM 1508)
A região inclusive recebe um grande número de peregrinos e turistas todos os anos.
João faleceu em 29 d.C. É considerado o principal santo das festas juninas, que também são
conhecidas como “festas joaninas”, além de santo dos casados e enfermos e protetor da dor de cabeça e
garganta.
São Pedro (29 de junho)
São Pedro, nascido com o nome de Simão, era um pescador do Mar da Galileia (região de Israel) que
foi chamado por Cristo para ser um “pescador de homens”.
Recebeu de Cristo o nome de “Kephas”, que em aramaico (língua da região da antiga Síria e
Mesopotâmia) significa “pedra”. Em grego, este nome é equivalente a “Pedro”.

Brasil – Quadrilhas Juninas –
São Pedro (RHM C-3461)

Sérvia – São Pedro e São Paulo (Yvert RS 622)
Correio Federal Alemão de Berlim (3) – São Pedro (Yvert DE-BE 119)

Também ganhou do mesmo as “chaves do céu” e o poder de “ligar e desligar”, sendo considerado o
discípulo de Jesus de maior destaque e 1° papa.
Conta-se que Pedro foi crucificado em Roma, onde ergueu-se a Basílica do Vaticano, principal ponto
de peregrinação católica no mundo.
Fontes:
<https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm>
<https://educacao.uol.com.br/disciplinas/cultura-brasileira/festa-junina---os-santos-conheca-santoantonio-sao-joao-e-sao-pedro.htm>
<http://sintcopepetrolina.org.br/noticia/santo-antonio-sao-joao-e-sao-pedro-historias-dos-santos-juninos/
1427>
Imagens dos Selos: Colnect <colnect.com/pt> e Catálogo online RHM <oselo.com.br/catalogo>
Observações:
(1) Andorra Espanhola: Andorra é um co-principado, tendo literalmente dois chefes de estado: o rei da
França (hoje presidente da França) e o bispo de Seu d'Urgel, cidade espanhola da região da Catalunha.
Fonte: <https://infoescola.com/europa/andorra/>
(2) Sovrano Militare Ordino de Malta: A Soberana Ordem Militar de Malta é uma ordem religiosa
reconhecida pelo Vaticano, criada na época das Cruzadas e que foi refundada em 1803 pelo Papa Pio VII e
confirmada posteriormente pelo papa Leão XIII. É considerada como um Estado por mais de 80 países e tem
status de “observadora” na ONU.
Fonte:
<https://ihu.unisinos.br/categorias/186-noticias-2017/564371-cavaleiros-de-malta-uma-ordemmilitar-poderosa-e-misteriosa-entrevista-com-agostino-paravicini-bagliani>
(3) Deustche Bundespost Berlin: Correio Federal Alemão de Berlim, funcionou de 1949 a 1990 e era o nome
usado para emissão dos selos de Berlim Ocidental (pois a cidade estava dividida em quatro setores após a
Segunda Guerra Mundial).
Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundespost_Berlin>

