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Resumo: A cultura popular dos Ternos de Reis foi semeada em Osório pelo colonizador 

açoriano. Este conhecimento, impregnado de religiosidade e fé, praticado no período 

natalino, passou por gerações, independente da origem dos povos que ocuparam este lugar. 

Assim, o município é considerado pelos estudiosos um importante polo, manifestando em 

suas comunidades, rural e urbana, esta prática cultural ancestral, permeada de sociabilidade 

e dádivas entre os que comungam este costume. Affonso Furtado, estudioso e pesquisador 

dos Reisados brasileiros, conquistou parceria com a Associação de Estudos Culturais, e os 

historiadores Pascoalino Ribeiro e Marina Raymundo, assumem a tarefa de resgatar a 

trajetória dos Ternos de Reis em Osório. Esta pesquisa está em andamento, ratificando a 

tese de Affonso de que Osório é um importante pólo desta cultura no Rio Grande do Sul. 

Foi apurada a existência de dez Ternos de Reis em atividade, enraizados em suas 

comunidades. Entrevistando Mestres e pessoas ligadas, por várias razões, a esta tradição, 

elas demonstraram as motivações que as levam a participar de um Terno de Reis, 

apontando claramente o exercício da religiosidade e da espontaneidade no convívio, 

durante o período natalino, entre a família que recebe o Terno e os vizinhos. Eles ressaltam 

lembranças da infância, que os fizeram dar continuidade aos ternos de seus parentes.  

Palavras-chave: ritos, religiosidade, festas populares. 

 

 

 

Os primeiros tempos de Osório 

 

A antiga Estância da Serra, depois Conceição do Arroio e após 1934, oficialmente 

denominada Osório, foram os principais nomes identificando um território que pertencia a 

Santo Antônio da Patrulha, até 16 de dezembro de 1857, quando deixa de ser distrito e 

passa a ser município, compreendendo de sul para o norte, Palmares do Sul a Torres; de 

leste para oeste, do Oceano Atlântico à “Serra  Geral”. 

Embora uma região carente de infraestrutura, os açorianos foram oficialmente 

instalados em 1773, ocupando principalmente a zona litorânea do Rio Grande do Sul.  

Trouxeram consigo sua cultura. Aprendizados obtidos nos contatos centenários 

entre árabes, judeus, espanhóis, africanos, indianos, gregos: formas de viver se mesclaram, 
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como as danças, músicas, artes, gostos alimentares, formas de se vestir e a prática 

religiosa, que lhes proporcionavam conforto para enfrentar as dificuldades frente àquela 

nova realidade, em um meio que não era o seu até então. 

E um bom começo foi vivenciar seus costumes. Uma forma de interagir foi através 

da religiosidade cristã, muito forte entre portugueses e açorianos, influenciando, através 

dos séculos, a forma de viver litorânea.  

Um costume português, muito forte, era dar nome de “Conceição” a pessoas, 

lugares e altares. Este ato era lembrar a “concepção” de Jesus, concebido por Maria. 

 Assim, quando Antônio Gonçalves dos Anjos, em 1742, ao construir a primeira 

capela, na então Estância da Serra, homenageando a Virgem Maria, denomina-a de Capela 

de Nossa Senhora da Conceição. 

A imagem encontrada pelos escravos, no ano de 1744, no arroio Pai Manoel, hoje 

conhecido por “Arroio do Camarão”, atual divisa entre os municípios de Osório e 

Tramandaí, foi batizada por eles de Nossa Senhora da Conceição do Arroio. Fato que mais 

tarde virou lenda. “Lenda de Nossa Senhora da Conceição” (SILVA, 2007, p.14). 

A Padroeira do município de Osório é Nossa Senhora da Conceição. 

Cantadores dos Ternos de Reis já encantavam naqueles ranchos, cujas famílias 

eram, certamente, carentes do convívio social e religioso, tradição secular introduzida e 

que vai estabelecendo-se na medida em que mais povoadores, independente do grupo 

étnico, se espalham pelos rincões de então. 

Seguiu-se a busca destas memórias, a maioria identificada por atos voluntários de 

pessoas apaixonadas pelo que fazem, qualificando a cultura do lugar. 

 

A Tradição 

 

A vinda do filho de Deus vem apaziguar uma sociedade corrompida, desonesta e 

imoral, em todos os sentidos. 

O cristianismo aos poucos se fortifica no Ocidente porque os deuses, os quais 

adoravam, não davam respostas às perguntas existenciais do homem daqueles tempos. Era 

o cristianismo primitivo. 

“Onde está o recém nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e 

viemos prestar-lhe homenagem” (Mateus 2,1-2). O nascimento do menino Jesus e a vinda 

dos Reis Magos, guiados por uma estrela, é cantado em versos pelo Terno de Reis, como 

mensageiros da paz, assim como foram os três Reis Magos, espalhando a boa notícia. 

A encenação tem por palco um lar que recebe o grupo de cantadores, chamado de 

Terno de Reis. Constituído por um pequeno coro, identificado hierarquicamente por 

Mestre, Ajudante de Mestre, Contramestre, Ajudante de Contramestre e o Tipe - Tiple ou 

Triple
1
. Durante o tempo da recepção o grupo entoa e canta em versos a história do 

nascimento do menino Jesus, em Belém, na Judéia. Os instrumentos musicais que os 

acompanham variam conforme a habilidade dos integrantes de um Terno de Reis e que 

podem constituir-se pelos acordes da viola, cavaquinho, violão, gaita, tambor, chocalho ou 

argê e a rabeca ou violino, que pode fazer, no lugar do Tipe, o som correspondente. 
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Apresentam-se nas casas de família e nas Igrejas, durante o Ciclo Natalino que é de 24 de 

dezembro a 06 de janeiro.  

Conforme o lugar em que acontece a apresentação do Terno, poderá aquela família 

ter o costume de armar o presépio que caracteriza, através de imagens, o ambiente em que 

os reis magos presenciaram, ao chegar naquele lugar simples, guiados por uma estrela, 

onde Maria, acompanhada de José, dera a luz ao menino Jesus. 

Na visita feita, os Reis Magos
2
 presentearam Maria e José. Foi uma oferta, 

independente de valores. E, ao mesmo tempo, uma troca. Uma forma de agradecimento 

pelo grande bem que a humanidade receberia através de Maria. 

Os reis magos eram Gaspar, Baltazar e Melchior. Cada um trazendo nas mãos um 

presente, uma oferta: ouro, incenso e mirra. “Eram riquezas e perfumes conhecidos na 

Arábia”
 3

. 

A mirra representa as angústias do homem, seu sofrimento e suas tristezas. O 

incenso é símbolo que representa a elevação da alma até Deus. É usada nos atos religiosos 

da Igreja Católica
4
. 

Nesta peregrinação, em busca das memórias deste costume, encontramos na obra 

do historiador do Século XIX, Antônio Stenzel Filho, A Vila da Serra, uma partitura 

musical, acompanhada de versos natalinos, que se reporta ao ano de 1862. Os 

pesquisadores consideram um “achado arqueológico”, uma vez que ao fazer sua leitura, 

pelos Regentes e Compositores, Paulo de Campos e Mário Tressoldi, encanta por 

diferenciar-se do atual ritmo usado pelos Ternos de Reis, em Osório. Com o intuito de 

deixar esta memória mais perto de todos, a Associação de Estudos Culturais
5
 busca 

parceria da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Osório para gravar em CD, a letra 

e seu ritmo musical, desta partitura, na íntegra. 

Também este historiador lembra-se de dois Ternos de antigamente, portanto 

anterior a 1924, data em que escreveu esse livro:  

 

era formado pelos irmãos Domingos e  Juvêncio Correa de Andrade, 

moradores na costa da Serra, a meia-légua da vila. O  primeiro tocava 

viola e o segundo, rabeca. As cantoras eram as mulatinhas Joaquina e  

Mariquinhas, filhas de escravos deles. 

...................................................................................................................... 

Havia também outro terno dirigido pelo Manuel Justino. 

  

Os preparativos para o ciclo natalino 

 

Os Ternos começam a se reunir em suas residências algum tempo antes do ciclo 

natalino, para afinarem suas vozes e instrumentos. Enfim, reorganizar o grupo, se 

necessário. Tudo a cargo do Mestre. É ele que responde oficialmente pelo grupo. O Mestre 

é que inicia a cantoria. O Ajudante de Mestre nunca sabe exatamente o que o Mestre vai 

cantar, por isso, deverá estar atento, porque cantará junto com o Mestre. O Contramestre 

repete o que o Mestre cantou, para ele fica mais fácil cantar, porque já ouviu todo o verso 

cantado pelo Mestre e Ajudante de Mestre. Enquanto que o Ajudante de Contramestre 



Anais eletrônicos do XVI Congresso Brasileiro de Folclore - UFSC, Florianópolis, 14 a 18 de outubro de 2013 

4 

 

repete o que canta o Contramestre. O Tipe faz o tom mais alto do último verso do 

Contramestre. 

O Mestre de Terno de Reis Santa Luzia, Martim Tressoldi, explica as fases do ciclo 

natalino:  

A maioria dos Ternos iniciam a cantar a partir de 06 de Dezembro, com 

versos “anunciando” o nascimento de Jesus Cristo. É a Anunciação, que 

vai até o dia 24 de Dezembro. 

Do dia 25 ao dia 31, cantam versos do “nascimento” de Jesus. 

Do dia 1º ao dia 06 de Janeiro, cantam os Santos Reis, noticiando que 

nasceu o Salvador do mundo. 

Há Ternos que cantam de 24 a 31 de dezembro. Outros que só cantam do 

dia 1º ao dia 06 de Janeiro. Por vários motivos, entre eles, questões de 

tempo, econômicas, pela idade, e por responsabilidades profissionais, 

impedindo mais tempo de dedicação. 

 Se cantarem antes do ciclo, é chamado de Terno temporão. Não é hábito 

esta prática, mas em momentos especiais um Terno pode ser convidado 

para se apresentar. 

 

Os Ternos podem visitar uma casa de família a convite, ou escolherem as casas que 

cantarão durante o ciclo natalino. Se, ao chegarem na casa, estiver um Terno se 

apresentando, este será um Terno Preso e, para se libertar, terá que provar que é melhor na 

cantoria do que o Terno que chegou por último. O que perder deverá ficar calado e 

acompanhar o Terno nas demais casas a serem visitadas. “Isto era assim. Na atualidade, 

comenta Martim Trassoldi, o Mestre que está chegando canta para o terno que já se 

apresentou e lhe pede cantando que “abra a porta”, porque a casa, naquele momento, é de 

domínio do 1º Terno chegado ali. O Mestre então, por educação, convida o casal, dono da 

casa, para lhe acompanhar na abertura da porta. O segundo Terno segue cantando, mas 

também poderá pedir ao Mestre do 1º Terno que dê continuidade ao ritual. 

 

Relação dos Ternos de Reis existentes no Município de Osório até o ano de 2008 

 

Conforme os Ternos entrevistados estes possuem uma tradição de 50, 100 anos e 

para mais de 100 anos, inclusive. Ao entrevistar os respectivos Ternos, estes não sabem 

precisar o tempo de existência, porque a tradição passa de pai para filho e quando morre 

seu fundador, um parente, que faz parte do grupo, que já aprendeu o ritual, os versos e a 

música entoada, dá continuidade em reunir o grupo e cantar durante o ciclo natalino, 

muitas vezes com outra denominação, porém a raiz é a mesma. Portanto todos têm uma 

história de continuidade. 

Terno de Reis Santa Rita: localidade Santa Rita, distrito da Borússia;  

Terno de Reis Borússia: Sede do distrito da Borússia; 

Terno de Reis Tradição: localidade da Baixada, distrito da Borússia;  

Terno de Reis Figueira Grande: localidade de Figueira Grande, Borússia; 

Terno de Reis Estrela Guia: cidade de Osório; 
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Terno de Reis do Gordo: Osório; 

Terno de Reis de Santa Luzia: Sede do distrito Santa Luzia, Osório; 

Terno de Reis Os Palhinhas: Osório; 

Terno de Reis do Tio Nero - José Neroci Gomes: distrito de Passinhos;  

Terno de Reis do Figueirinha Soares: localidade da Invernada, Borússia, Osório;  

Terno de Reis do Zeca Rocha: de Passinhos;  

Terno de Reis Nossa Senhora do Carmo: Túnel Verde, Balneário Pinhal. Já foi 

distrito de Osório. Seu Mestre e Contramestre nasceram em Passinhos, com tradição 

familiar de mais de 100 anos. 

Outros grupos são lembrados pelo Sr. Ângelo Formagi, 68 anos, nascido na 

Borússia, e dos quais participou, e que, portanto, mesmo não existindo mais, muitos de 

seus integrantes permanecem na ativa em outros Ternos. 

Terno de Reis de Pedro Grassi: Localidade de Goiabeira; 

Terno de Reis de Antônio Nunes (Galdino), filho do Dadinho: Borússia, Osório; 

Terno de Reis de Antoninho Silva: Osório; 

Terno de Reis de Paulo Bombardi: Borússia, Osório; 

Terno de Reis do Primo da Liça: Borússia, Osório; 

Terno de Reis de Manoel Carlota: localidade de Goiabeira, Osório; 

Terno de Reis de Gica Amaral: Osório; 

Terno de Reis de Sady Batista: Osório; 

Terno de Reis do Saul: localidade de Livramento, distrito de Aguapés. 

Lembra que, por volta de 1940, havia, lá na Borússia, quatro irmãs que apenas 

cantavam no Terno de Reis dos Firme, conhecidos por Manducas. Eram as irmãs 

Manducas do Terno dos Manducas, portanto. As Manducas eram: Maria, Benta, Babá e 

Rola, as quais acompanhavam os tocadores. 
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Terno de Reis Estrela Guia- 5º Encontro de Terno de Reis, no centro da Borússia, Osório. 

Integrantes – Gaiteiro: Bruno, Ajudante de Mestre: Atalibio Agliardi, Contramestre: Almerindo – 

Mata Verde, Mestre: Santo Bombardi, Ajudante de Contramestre: Manoel.  Fotografia de Osvaldo 

Raupp. 

 

 

Terno de Reis Santa Luzia, Distrito Santa Luzia, Osório. Integrantes – Na foto: Mestre Martim 

Tressoldi e Ajudante de Mestre Valdeci Costa. Demais integrantes: Contramestre no Cavaquinho: 

Luis Carlos; Ajudante de Contramestre na Viola: o Brigadeiro, Derli da Silva; Gaiteiro: Max.  

Evento: Fest Gula, 1997-98. Assessoria de Comunicação Social da Câmara M. de  Osório,Ângela 

Fumagalli 
 

   Através de entrevistas realizadas com integrantes de Ternos, estes revelaram o que 

significa fazer parte de um Terno de Reis, ou porque gostam de participar, ou apoiar, ou 

simplesmente ouvir um Terno de Reis. E as respostas são muito interessantes, porque 

identificam maneiras de como lidam com a religiosidade e a fé, ao vivenciar um hábito 

familiar, passado de geração em geração, marcando profundamente suas vidas, até na fase 

adulta, quando continuam dando sentido espiritual a um ritual ancestral. 

O Sr. Ângelo comenta que não foi por tradição familiar que aprendeu a cantar e 

participar de um Terno de Reis, mas porque seus pais sempre recebiam Ternos. Nunca 

cantaram em Ternos, mas recebiam em torno de três Ternos por Ciclo Natalino. A família 

ficava muito ansiosa esperando os cantadores chegar. Para recebê-los carneavam um porco 

e assavam uma meia dúzia de galinhas. 

Enquanto que para outros, fazer parte do grupo é manter a tradição familiar porque 

o avô e o pai também participavam de um Terno de Reis. Porquê, gostando de ouvir os 

Ternos de Reis, acabaram por querer entrar em um grupo, mesmo sem terem vínculo 

familiar à tradição. Porque está no sangue! Traz alegria e vontade de cantar. Porque 

cantando é como transformar os versos em orações. É devoção a Jesus. Gostam de 

participar porque são devotos à tradição aos Santos Reis. Porque consideram como uma 

herança familiar. Ainda outros gostam de participar porque estarão passando a mensagem 

de paz e alegria entre os homens. 

Também entre os entrevistados está Cláudio José Martins, idade de 60 anos e 

natural do distrito de Passinhos, município de Osório, no estado do Rio Grande do Sul. 

Compositor, poeta tradicionalista, faz parte do Terno de Reis de José Neroci Gomes, “Tio 

Nero”, como Contramestre e que recorda seu tempo de infância: 
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Participar do Terno de Reis não é por simples tradição familiar. Também 

não é fazer festa. Para mim, é uma devoção. 

Desde menino tenho fé, a crença de que os Reis Magos estão espalhando 

a notícia do nascimento de Jesus Cristo. Quando canto, é como se fosse o 

mensageiro, passando a notícia do nascimento de Cristo e, isto para mim, 

é ser devoto. 

 

 O Terno de Reis do qual sempre participou, é constituído por seus familiares. 

Desde menino, de seis para sete anos, já ouvia com interesse o “Terno do Tio Nero”. 

Depois, quando moço, percebia tudo como um momento mágico: a expectativa da chegada 

do Terno de Reis, luz na sala, porta fechada, cães amarrados, da voz de seus parentes tios e 

primos cantando no Terno. Longe da casa falavam baixinho, enquanto afinavam os 

instrumentos musicais. E assim, ouvindo, aprendeu a cantar, diz. 

Alguns Ternos só levam a mensagem do Nascimento de Cristo. Ao chegar, apenas 

cantam, sem entrar na casa e quando saem, agradecem também em versos. 

E Cláudio Martins descreve o ambiente familiar, recebendo um Terno de Reis, 

ressaltando que depende do costume da família. Já de véspera, sabendo que receberiam o 

Terno de Reis, trazendo àquela casa a mensagem da paz, seus donos sentem-se honrados e 

felizes por serem escolhidos para receberem o Terno de Reis, uma dádiva de Deus. A 

família inteira se preparava. As mulheres arrumavam a casa, os homens carneavam um 

porco, assava-se galinha, pão, rosquete, merengue e esquecido 
6
.
 
 

O Terno de Reis, ao chegar na casa, cantando a boa notícia, é recebido com alegria 

e muito respeito.  

Nesta entrevista, resgatamos as fases da visita de um Terno de Reis: 

 Ao chegarem próximo da casa, canta-se na porta ainda fechada; 

 Pede-se licença para o Terno entrar cantando; 

 Canta-se parte da história do nascimento de Cristo dentro da casa; 

 Se tiver presépio, canta-se a seu respeito em frente a ele, em pé ou 

ajoelhados; 

 Se tiver pinheirinho, canta-se a seu respeito em frente a ele. 

É nesta fase o Terno pára de cantar para a Ceia de Natal, normalmente uma mesa 

farta. É a hora do descanso. Conforme o costume da casa visitada, poderá acontecer o 

fandango e depois um café reforçado.  

Após, o Mestre reinicia a cantoria agradecendo o alimento recebido e cantando 

versos natalinos de despedida. Se ganharem uma oferta, agradecem cantando em verso. A 

cada oferta, um verso. 

Os refrigerantes e bebidas alcoólicas, já fazem parte do contexto social cultural 

rural e urbano. Neste ambiente caloroso, amigos e vizinhos poderão se convidados.  

Passavam em várias casas com visita prevista. O sol saía e ainda estavam 

agradecendo as ofertas por que, conforme a casa, recebiam mais de uma oferta. E, a cada 

oferta, era feito o agradecimento, cantando verso de improviso. 
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Também os Ternos participam das missas, no período natalino, cantando versos 

para tal momento: 

Aqui nesta Casa Santa 

onde Deus fez a morada 

onde tem a Santa Hóstia 

e a família Sagrada. 

 

Encontros e Festivais 

Um dos cartazes de propaganda da coleção: 

 

Em Osório, a partir da década de 70, não só os Ternos de Reis se apresentam nas 

casas de famílias e na Igreja, mas também em Encontros e Festivais, que inicialmente teve 

o apoio espontâneo de um entusiasta de Ternos de Reis: o Mestre dos Mestres, Antoninho 

Silva. Cantor e apaixonado pela música litorânea, idealizador dos Encontros de Ternos de 

Reis, em Osório, quando, em 1970, apresenta verbalmente seu projeto e pede apoio ao, 

então Secretário de Turismo Municipal, Sr. Eduardo Renda, para a concretização do 1º 

Encontro de Ternos de Reis do Município. E consegue colocar no palco quatro Ternos de 

Reis, com um bom público. No ano seguinte, o 2º Encontro cresceu, prestigiado por mais 

de 5000 pessoas, na Praça Matriz. 

 

Para que o Festival tivesse uma boa projeção a nível estadual, e assim 

trazer maior número de participantes de fora da região, buscou o apoio de 

Paixão Côrtes. E o Terno de Reis do Mestre Antoninho Silva foi para as 

ruas de Porto Alegre. Principalmente na Rua da Praia, fazendo 

demonstrações nas lojas mais importantes e movimentadas. 

Apresentaram-se na televisão e rádio, fazendo a propaganda do evento e, 

assim, projetando culturalmente o município de Osório no Estado. 

(entrevistado Eduardo Renda) 

.  

Até hoje o Sr. Antoninho é homenageado, com placas e troféus, pelos órgãos 

públicos municipais, em reconhecimento ao seu trabalho inovador e desprendido. Inclusive 

recebeu, no ano de 2005, das mãos de Affonso Furtado, atualmente Vice-Presidente da 

Comissão Nacional de Folclore, a faixa “Estrela Guia”, condecoração em âmbito nacional.  
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                                                 Mestre Antoninho Silva com a faixa Estrela Guia 

                                                 Foto: Affonso Furtado 

 

Participavam dos Encontros e Festivais, em Osório, Ternos de italianos e 

alemães, originários de Bento Gonçalves, Garibaldi, Rio Pardo, 

Cachoeirinha, entre outros municípios, apresentando suas cantorias, cujos 

versos eram semelhantes, mas cada grupo étnico guardava suas 

características ancestrais em seus cantares.  

Durante os Festivais, apresentavam-se até a hora da Missa do Galo, para 

que as pessoas pudessem assistir a missa. Terminando a missa, saiam da 

Igreja Nossa Senhora da Conceição, atualmente Catedral, para o palco, 

logo adiante, para dar continuidade ao evento (Sr. Eduardo). 

 

Naquele período ocorreram, ao todo, 15 anos de apresentações anuais, entre 

Encontros e Festivais.  

Os Encontros ainda acontecem na Baixada, localidade do distrito da Borússia e no 

centro da Borússia, locais onde mais Ternos de Reis ali se concentram, tendo o apoio 

fundamental de empresas do Distrito para sua realização. Também há o apoio da Secretaria 

de Desenvolvimento e Turismo da Prefeitura de Osório. 

Nos três últimos anos, no dia 06 de dezembro, o encerramento do Ciclo Natalino, 

passou a acontecer no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, com apoio da Secretaria de 

Desenvolvimento e Turismo de Osório. 

 

Conclusões 
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A recepção por parte da família é uma oferta ou dádiva. Para alguns, como se assim 

estivessem se redimindo de todas as faltas cometidas e, para outros, por agradecimento a 

tudo de bom que aconteceu naquele ano.  

Por sua vez, a cantoria e o agradecimento por parte do Terno também é uma oferta. 

De ambas as partes acontecem trocas. Neste momento, humildemente, o grupo se curva em 

agradecimentos. Missão cumprida por serem os mensageiros da paz. 

Um costume em que o ritual transforma-se numa constante troca e devoção sobre o 

que crêem. Momentos em que a espiritualidade reina, trazendo paz e alegria a todos os 

envolvidos nesta tradição cultural popular, trazida pelo colonizador açoriano, e que se 

perpetua, independente de etnias, por gerações. 

Acredita-se que a continuidade do costume, em Osório, tem por motivação a criação 

dos Encontros, e depois dos Festivais, em âmbito estadual, através do Mestre do “Terno de 

Reis Antoninho Silva”. 

A maioria dos entrevistados é unânime em dizer que a falta de interesse dos jovens, 

na atualidade, em participar de um Terno, levará ao fim esta tradição, tão carinhosamente 

preservada pelos “cantadores de reis”. 

 

Notas explicativas 

1
 Antonio Stenzel Filho, em “A Vila  da  Serra” à p.45, chama esta voz de “Triple”, ao se reportar à 

tradição  das Bandeiras  do Divino Espírito Santo. 

2
 “Os magos eram particularmente versados sobre astrologia; daí o símbolo da estrela. Eram reis, 

idéia pela primeira vez sugerida pelo filósofo Tertuliano no século II....”. Mesmo assim, “é verdade 

que o mistério dos reis magos continua desafiando os mais argutos pesquisadores” Côrtes. J. C. 

Paixão. Natal Gaúcho e os Santos Reses. S.N.T. 1982.p.6-7. 

3 
Mateus 2,1-19. Bíblia. Mensagem de Deus. Novo Testamento. Edições Loyola. São Paulo. 

1982.p. 12. 

4
 Agradecemos os esclarecimentos sobre estes itens ao Ministro da Eucaristia Geraldo Scur, de 

Osório. 

5
 Associação de Estudos Culturais – AEC – Entidade através da qual seus integrantes, autores deste 

trabalho para o XVI Congresso Brasileiro de Folclore, Marina Raymundo da Silva e Pascoalino 

Ribeiro, realizam esta pesquisa desde 2007, a pedido de Affonso Furtado, atualmente Vice-

Presidente da Comissão Nacional de Folclore, com orientação técnica de Ângela Fumagalli, 

integrante da AEC. 

6
 Esquecido é uma guloseima. Espécie de bolachinha de forno feita apenas da gema do ovo, açúcar 

e farinha. 
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