05 e 06 - FESTEJO DOS SANTOS REIS
Município: Fátima
Durante a noite uma comitiva
conduzida por um oficial folião sai pelas
ruas da cidade cantando, dançando e
colhendo donativos nas casas para a
reza de Santos Reis.

1º SEMANA - RECEPÇÃO
DE FOLIA DE REIS
Municípios: Monte do Carmo, São
Salvador, Almas e Silvanópolis.
A Folia de Reis comemora o nascimento
de Jesus Cristo encenando a visita dos
três Reis Nlagos à gruta de Belém para
adorar o Menino-Deus.

20 - FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO
Município: Monte do Carmo
Sertanejos se reúnem para agradecer as
graças alcançadas durante o ano. É
nesse clima de reconhecimento e
devoção que, todo ano, acontece os
Festejos de São Sebastião.

02 - ROMARIA DO ESTRONDO

Município: Paraíso do Tocantins
Grupos de religiosos fazem vigília no
alto da Serra do Estrondo, com
momentos de orações, louvor e
celebração para relembrar a paixão,
morte e ressurreiçäo de Jesus Cristo.

02 - ESPETÁCULO TEATRAL
PAIXÃO DE CRISTO
Município: Araguaína
O Espetáculo retrata momentos
importantes da vida de Cristo, como o
batismo, santa ceia, multiplicaçäo dos
päes, caminho da via crucis, crucificaçäo,
morte e ressureição.

02 - VIA SACRA
Município: Silvanópolis
Peşa teatral encenada por jovens que
conta a história de todo sofrimento de

Jesus.

02 - PÁSCOA EM FAMÍLIA — ZONA RURAL
Município: Silvanópolis
É uma festa realizada pela família
católica da paróquia Santa Ana.
Tem como objetivo fomentar a cultura
tradicional da pascoa na região.

04 - SAÍDA DAS FOLIAS
DODIVINO ESPÍRITO
SANTO
Município: Natividade
A saída da Folia do Divino Espírito Santo
é uma das tradições mais antigas do
catolicismo popular. A peregrinação
representa a andança de Jesus com seus
discípulos.

04 - SAÍDA DAS FOLIAS
DODIVINO ESPÍRITO
SANTO
Município: Monte do Carmo
Transitando entre o sagrado e o profano,
na batida da caixa, da viola e do
pandeiro, os giros das folias expressam
também a ideia de festa, de uma
folgança, momento de confraternização

e alegria que diverte o espírito fatigado.

04 - SAÍDA DAS FOLIAS DO
DIVINO ESPÍRITO SANTO E
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Município: Almas
Durante 40 dias as folias giram pelos
sertões, angariando ofertas e doações
para a festa do Divino Espírito Santo e
Nossa Senhora do Rosário.

04 - FESTEJO DO DIVINO ESPÍRITO
SANTO - INICIA DOI’ IINGO DE PÁSCOA
E TERI IINA DIA DE PENTECOSTES
Nlunicípio: Babaçulândia
As folias do Divino anunciam a presença
do Espírito Santo. As romarias conduzem
a bandeira. O giro da folia representa as
andanças de Jesus Cristo e seus 12
apóstolos durante 40 dias, levando a sua
luz e a sua mensagem, convidando todos
para a festa, a festa da hóstia
consagrada.

22/04 A 01/05 - FESTEJO
DE CRISTO OPERÁRIO
Município: Porto Nacional
A festa inicia com o levantamento do
mastro, Santa Missa, barraquinhas,
leilões e atividades culturais. Encerra-se
com almoço em homenagem aos
trabalhadores.

08 - FESTA DA PADROEIRA
NOSSA SENHORA APARECIDA
Nlunicípio: Cariri do Tocantins
O festejo tem início na semana anterior
à data de 8 de maio com alvorada pelas
ruas da cidade. Durante 9 dias, são
realizadas novenas, missas, leilões e
barracas de comida no salão paroquial.
As festividades se encerram no dia 8 de
maio com a procissão em homenagem a
santa padroeira.

13 - ENCONTRO DAS FOLIAS/ QUINTAFEIRAADA
HORA
14/05
23/05
- FESTA EM LOUVOR
AO
DIVINO Natividade
ESPÍRITO SANTO
Município:
Município:
Miracema
No Domingo
de Páscoa, 50 dias antes
Édo
uma
comemoração
popular,
domingo do Espírito
Santo, as
tipicamente folclórica. A mesma,
Folias, em número de três, partem da
Comemora
o dia de Pentecostes, que é a
Igreja Nlatriz
NossaSanto
Senhora
da de
descida
do Espírito
na forma
Natividade
para
uma
grande
missão:
línguas de fogo sobre os apóstolos.
evangelizar o povo durante 40 dias na
zona rural de Natividade e em
municípios vizinhos.
13 - ENCONTRO DAS FOLIAS/ QUINTAFEIRA DA HORA
Município: Almas
Tradição passada de pai para filho, o
Encontro das Folias de Almas, é um
evento centenário e reúne famílias,
que todo ano na época da Festa do
Divino Espírito Santo, percorrem
fazendas e cidades da região, levando
a palavra de Deus por meio da tradição
da folia.

13 - CHEGADA E ENCONTRO DAS FOLIAS
Município: Monte do Carmo
As Folias percorrem as fazendas, em 35
dias de Giro, sendo uma noite em cada
lugar e em cada uma dessas casas
executam um ritual de cantos sagrados
e profanos, exclusivos da Folia.

13
- ENCONTRO
14/05
A 23/05 -DAS
FESTA EM LOUVOR
FOLIAS/QUINTA-FEIRA DA
AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
HORA
Município:Natividade
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Município:
É uma
comemoração
No
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de Páscoa,popular,
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domingo
do Espírito
Santo,
as Folias, em
tipicamente
folclórica.
A mesma,
número
de
três,
partem
da
Igreja
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que é
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Senhora
da Natividade
uma
a descida
do Espírito
Santo napara
forma
grande missão: evangelizar o povo
de línguas
sobrerural
os apóstolos.
durante
40 de
diasfogo
na zona
de
Natividade e em municípios vizinhos.

13
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14 -aENCONTRO
23 – FESTADAS
DO DIVINO
QUINTA-FEIRA
DA
HORA
SANTO
Município:
Município: Almas
Dianópolis
Tradição passada de pai para filho, o
Festa
tradicional
celebrada
naésemana
Encontro das Folias
de Almas,
um
de
Pentecostes
com
novenas,
missas,
evento centenário e reúne famílias, que
quemersses,
leilões,
e Divino
todo
ano na época
dabingo
Festa do
Espírito
Santo,local.
percorrem fazendas e
gastronomia
cidades da região, levando a palavra de
Deus por meio da tradição da folia.

22 – ESMOLA GERAL E FESTA DO CAPITÃO
DO MASTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Município: Natividade
O Festejo do Divino Espírito Santo é um
dos mais conhecidos do Tocantins. Tudo
começa no domingo de Páscoa, quando as
folias saem e passam quarenta dias
percorrendo fazendas do município e da
regiam levando a mensagem do Divino.

22 – FESTEJO DO CAPITÃO DO MASTRO E
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Município: Almas
Ocorre o levantamento do mastro com
passeatas pelas ruas até a igreja matriz
São Miguel Arcanjo. Festejo composto
com missas, folias, gastronomia local e
canções folclóricas tradicionais.

23 – FESTEJO DO REINADO DE NOSSA
SENHORA DO ROSÁRIO E FESTEJO DO
CAPITÃO DO MASTRO DO DIVINO
ESPÍRITO SANTO
Município: Almas
As festas do Rosário e do Divino Espítito
Santo acontecem desde o seu
povoamento e remontam a presença da
família real no Brasil. Tradição mantida
desde o tempo dos escravos compõe-se de
cortejos, desfile rei e rainha, bandas
musicais, que passam o dia a cantar e
dançar pelas ruas da cidade.

22 e 23 – FOLIA E FESTA DO
IMPERADOR MIRIM
Município: Monte do Carmo
A festa é composta pelo giro das folias,
o encontro, as novenas, os leilões, o
Capitão do Mastro, a Folia das Meninas
(folia mirim), o cortejo do Imperador
com a Imperatriz, preparo de bolos,
biscoitos e licores.

23 – FESTA DO IMPERADOR DO
DIVINO ESPÍRITO SANTO
Município: Natividade
A festa do Divino Espírito Santo é
realizada há masi de 100 anos, é uma
herança da tradição cultural
portuguesa. Os pontos auges do
evento são as festas do Capitão do
Mastro e a do Imperador do Divino. Na
procissão, as bandeiras do divino são
levadas de casa-em-casa, anunciando
os Festejos e arrecadando doações.

ÚLTIMA SEMANA — MISSA
DO VAQUEIRO E RODEIO
Município: Brejinho de Nazaré
A Missa do Vaqueiro, criada pelo
saudoso Lauro Turíbio é uma festa
cultural, faz parte do calendário
religioso da cidade atraindo centenas de
visitantes de cidades vizinhas.

FINAL DE MAIO INÍCIO DE JUNHO FESTEJO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Município: Ponte Alta do Tocantins
No festejo acontecem levantamento
do mastro missas, leilões e no último
dia realiza-se o derrubamento do
mastro.

ÚLTIMO DOMINGO - FESTEJO
DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Município: Talismã
A festa é um momento em que além
de orações e danças, população e
foliões festejam a tradição com
cantos, música, bebida e comida.
Várias lendas que povoam o
imaginário popular são revividas,
como a Festa do Imperador.

1º a 13 - FESTEJO DE SANTO ANTÔNIO
Nlunicípio: Gurupi
O festejo acontece há 59 anos, tornando
assim uma tradição em Gurupi no mês
que comemora do Dia de Santo Antônio,
padroeiro da cidade.

10 - FESTEJO
SANTO
10
FESTEJODO
DODIVINO
DIVINOESPÍRITO
ESPÍRITO
Município:
Almas
SANTO
De origem portuguesa
Município:
Almas é uma festa secular.
Os festejos
ricos em história
e
De
origem são
portuguesa
é uma festa
remontam a presença da família real no
secular. Os festejos são ricos em
Brasil..
história e remontam a presença da
família real no Brasil.

15 A 26 - FESTA DE SÃO JOÃO
BATISTA E DIVINO ESPIRITO SANTO
Município: Paranã
A festa é composta por missas,
encontro de folias, leilões, súcia,
coroação de crianças como reis e
rainhas. Coroação do Imperador do
Divino Espírito Santo e sua corte,
procissão fluvial e leitura da sorte.

23/06 A 2/07 - FESTEJO DO
PADROEIRO BOM JESUS DOS AFLITOS
Município: Ponte Alta do Bom Jesus
A festa é em honra ao seu Padroeiro
Bom Jesus dos Aflitos que é realizada
há mais de 50 anos. O ponto alto da
festa é a missa do vaqueiro e os shows
com comidas e bebidas típicas da
região.

28 a 29 - FESTEJO DO PADROEIRO SÃO
PEDRO
Município: Ponte Alta do Tocantins
(Distrito do Gato)
A festa tem início com levantamento
do mastro, missas, janta, baile
dançante e o fim do evento é marcado
com derrubamento do mastro.

07 a 08 – FESTA GERAL DO CARMO – FESTEJO DE
NOSSA SENHORA DO CARMO, FESTEJO DO
DIVINO E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Município: Monte do Carmo
Os festejos de Nossa Senhora do
Rosário, Nossa Senhora do Carmo e
Divino Espírito Santo é festividade
secular que mistura fé e folclore, através
de uma série de rituais que reúnem
costumes religiosos dos brancos
europeus e dos negros africanos, o que
transforma a festa em uma atração
única, mantida com fidelidade pela
população local.
19 - FOLIA DAS MISSÕES
Município: Dianópolis
(Povoado das Nlissões)
A tomaria é uma festa para o Divino,
culminando com o encontro das duas
folias, no “fuliódromo”: a folia do gerais
e a do sertão.

19 A 20 - FESTEJO DO
DIVINO ESPÍRITO SANTO
Município: Santa Rosa do Tocantins
A festa consiste no giro de cavaleiros
uniformizados pela zona rural,
fazendo pousos nas fazendas,
levando as bandeiras e as bênçãos
do Divino Espirito Santo à
população.

26 - FESTEJO PADROEIRA,
NOSSA SENHORA DE SANTANA
Município: São Salvador
O festejo tem como objetivo levar a
integração da comunidade com a Igreja
e Homenagear a padroeira do
Município. Tem uma grande cavalgada e
todas as noites são realizadas novenas,
batizados, folia, e encerra com Missa do
Império com tradicional banquete.

26 E 27 - FESTEJO DO
DIVINO ESPÍRITO SANTO
Município: Silvanópolis
Composto pela Missa do Divino Espírito
Santo com baile dançante e o
tradicional café com bolo.

28/07 A 08/08 - FESTEJO DE
BOM JESUS DE PONTE ALTA

Município: Ponte Alta do Tocantins.
No evento são realizadas missas,
novenas, quermesses, profissões e
leilões. Um dos atrativos da festa são os
levantamentos de mastro, por
representantes da comunidade, em
homenagem ao Senhor Bom Jesus;
Divino Espírito Santo e Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro.

01 - FESTEJO DE SUCUPIRA
Município: Dianópolis
(Povoado de Sucupira)
A festa é marcada pela chegada das
folias, levantamento do mastro,
coroação de Nossa Senhora, batizados,
Reinado do Divino, terço cantado e
finaliza-se com a missa dos romeiros.

06 A 15 - SENHOR DO BONFIM
Município: Distrito do
Bonfim/Araguacema
O evento reúne fiéis de várias partes do
país para uma procissão de fé, onde são
realizadas missas diárias, batizados e
encerra com uma grande procissão
pelas ruas do povoado.

06 A 15 - ROMARIA DO
SENHOR DO BONFIM
Município: Fortaleza do Tabocão
Iniciada, por um devoto, após ter uma
graça atendida, em retribuição construiu
a pequena capela em homenagem ao
Senhor do Bonfim. Há 40 anos, centenas
de fiéis prestam homenagem à
divindade.

06 A 17 - NOSSO SENHOR
DO BONFIM (ROMARIA)
Município: Natividade
É a mais conhecida romaria do
Tocantins. Atrai milhares de fiéis do
Tocantins e de outros estados. 0s
devotos rezam e pagam promessas por
graças alcançadas e atribuídas ao
Senhor do Bonfim.

1º DOMINGO - DIA DO EVANGELHO
Município: Sítio Novo do Tocantins
O Dia do Evangélico é uma festa cultural
religiosa, que tern como objetivo açöes
públicas de demonstração de que o
caminho para um melhor viver é
exatamente a busca constante de Deus.

06 A 15 - FESTEJO DE
NOSSASENHORA DA
CONSOLAÇÃO
Município: Tocantinópolis.
Durante as 10 noites de festas
acontecem missas, leilões, venda de
gastronomia local e na noite ocorre a
coroaşão do Rei e Rainha e Princesa do
festejo.

12 A 15 - CAVALHADA
Município: Taguatinga
O ritual se inicia com a benção do
sacerdote aos cavalheiros e a entrega ao
imperador das lanças usadas nos
treinamentos para a batalha. As
Cavalhadas são formadas por vinte e
quatro cavalheiros, distinguindo os
mouros na cor vermelha e os cristãos na
cor azul. Doze cavalheiros representam
os cristãos e, os outros doze, os mouros.

15 - FESTEJO DO SENHOR DO BONFIM
Município: Silvanópolis
Durante as celebrações ocorrem várias
missas na semana, mas o ponto alto do
evento é a Romaria do Senhor do Bonfim,
onde os romeiros, movidos pela força
da fé e devoçaoao santo percorrem
longas distâncias até o santuário.

15 - FESTEJO DE NOSSA
SENHORA D’ABADIA, PADROEIRA
Município: Lagoa da Confusão.
Festejo com novena, missas, quermesse,
leilão e barracas com gastronomia local.

08 - FESTEJO DA PADROEIRA DO
ESTADO, NOSSA SRA DA NATIVIDADE
Municípios: Palmas e Natividade
Para comemorar a data, fiéis se reúnem
em Palmas e Natividade. Os festejos são
marcados por quermesses, leilões e
missa solene dedicada à santa protetora
do Estado do Tocantins.

16 A 24 - FESTEJO DA
PADROEIRANOSSA SENHORA
DAS MERCÊS
Município: Porto Nacional
A festa é comemorada há mais de 100
anos e recebe milhares de fiéis que
demonstram sua fé em noites de
celebração na Igreja Nlatriz da Catedral
Nossa Senhora das Mercês.

17 - FESTA DE SÃO VICENTE
FERRER- PADROEIRO
Município: Araguatins
Durante todos os dias acontece missa,
praça de alimentação e leilão de
prendas.

20 A 29 - FESTEJO DE SÃO
MIGUEL ARCANJO — PADROEIRO

Município: Xambioá
São realizadas terços, missas,
quermesses, leilões e servidas comidas
típicas da região. No último dia é
realizada a procissão fluvial com
canoas, barcos e lanchas
acompanhando a imagem de São Miguel
de Arcanjo.

20 A 30 - FESTEJO DE NOSSO
SENHOR DO BONFIM
Município: Aurora do Tocantins
A festa inicia com alvorada pelas

principais ruas da cidade e encerra na
igreja com o café comunitário. Em todos
os dias da festa tem missas, novenas,
leilões, barracas com comidas regionais
e shows dançantes para encerrar as
festividades.

29 - FESTEJO DE SÃO
MIGUEL - PADROEIRO
Município: Almas

Ocorrem missas todos as noites e
Festival Cultural. No encerramento da
festa, a programação conta com a missa
dos idosos, esmola geral, batizados,
missa do Padroeiro e nomeação dos
novos festeiros.

02 – SANTA TEREZINHA – PADROEIRA

Município: Arapoema.
As festividades ocorrem na semana
anterior ao dia 2, com missas,
apresentações musicais, leilões, comidas
tradicionais, encerrando-se com
procissão pelas ruas da cidade.

03 A 12 - FESTEJO DE NOSSA
SENHORA DO ROSÁRIO DE
FÁTIMA
Município: Babaçulândia
O festejo inicia com alvorada pelas
principais ruas da cidade. As noites
realizam-se reza do terço, missas, leilões
e encerra-se as festividades com uma
procissão pela cidade.

04 A 12 - FESTEJO DE
NOSSA SENHORA APARECIDA
Município: Silvanópolis
O festejo conta com novena, missas,
quermesses, hasteamento do mastro e
gastronomia regional.

01 A 02 - FESTA DO CONGO

Município: Santa Rosa do Tocantins
Fé, cultura popular, homenagens se
unem em uma tradição secular. Estamos
falando da saída dos congos durante os
Festejos das Santas Almas Benditas, que
acontece sempre no Dia de Finados.

25 - FESTEJO DE SANTA
CATARINA - PADROEIRA
Município: Angico
O Festejo é realizado pela comunidade

de Santa Catarina, na praça central da
cidade. Os festejos começam no dia 16 e
vão até o dia 25 de novembro com
novenas, quermesse e atividades
culturais.

27 - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Município: Sampaio
A festa acontece nas duas semanas que
antecedem o dia 27 de novembro. Nesse
período são realizadas missas,
quermesses, leilões beneficentes,
apresentações culturais e gastronomia
da região.

05 A 08 - NOSSA SENHORA

IMACULADA CONCEIÇÃO - PADROEIRA
Municípios: Natividade (povoado do
Bonfim de Natividade)
De influência portuguesa, a celebraçäo a
Nossa Senhora da Natividade é
realizada nove meses após a festa da
lmaculada Conceiçäo de ł 1aria, no dia 8
de dezembro. Esse espaço entre as datas
refere-se ao período de gestação de
Maria no ventre de Santa Ana.

08 - FESTA DE NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO

Município: Silvanópolis
Reza de terço na zona rural, com
almoço e o tradicional café com bolo.

13 - DIA DE SANTA LUZIA - PADROEIRA
Município: Porto Alegre do Tocantins
A festividade acontece entre os dias 07 e
13. São realizadas uma procissão na
abertura, leilões, shows musicais,
quermesses, missas e a gastronomia
local.

