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Resumo 
Ao refletir sobre cultura sua relação com a educação passa despercebida por várias pessoas. A 
correlação dos conceitos de cultura e educação permite entender o papel deste último na 
transmissão da herança cultural ao longo das gerações. Propõe-se discutir a transmissão 
espontânea das tradições por meio da educação informal. Os aspectos teórico-metodológicos 
utilizados no desenvolvimento deste têm, entre outras, às contribuições de Geertz (1989) nas 
questões referentes à cultura; de Gohn (2006) com a discussão dos conceitos de educação 
formal, não-formal e informal; e Rutherford (1990) e Woodward (2009) que discorrem sobre 
identidade e sua relação com a cultura. O enfoque foi, também, sobre a transmissão do 
conhecimento das festas de folias da cidade de Goiânia-GO. 
Palavras-chave: Educação Informal. Festas de Folias de Reis. Cultura.  
 
 
Abstract 
Reflecting on his relationship with culture education goes unnoticed by many people. The 
correlation of the concepts of culture and education allows us to understand the latter's role in 
the transmission of cultural heritage throughout the generations. It is proposed to discuss the 
spontaneous transmission of traditions through informal education. The theoretical and 
methodological aspects used in this development are, among others, the contributions of 
Geertz (1989) on issues relating to culture; of Gohn (2006) with a discussion of the concepts 
of formal, no-formal and informal, and Rutherford ( 1990) and Woodward (2009) that talk 
about identity and its relationship with culture. The focus was, also, on the transfer of 
knowledge of the Festas de Folias de Reis in Goiânia-GO. 
Key words: Informal Education. Festas de Folias de Reis. Culture. 
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Introdução 
 
 

Falar em educação dentro de estudos e leituras relacionadas às manifestações culturais 

pode gerar inicialmente um estranhamento àqueles desconhecedores da dinâmica existente na 

cultura. Aspectos que envolvem a discussão dos conceitos educação, cultura, identidade e 

tradição serão refletidos no presente artigo no âmbito das Festas de Folias de Reis da cidade 

de Goiânia. Os principais sujeitos desta reflexão consistem nos foliões dos Grupos de Folias, 

que envolvem, nesta festa do catolicismo popular, elementos como a fé, a tradição e as 

lembranças.  

Esta festa é reproduzida por meio da educação informal no país desde a colonização, 

se adaptou à vida rural e atualmente à urbana. E ao refletir sobre as novas dinâmicas 

assumidas pelas Folias de Reis e a transmissão do conhecimento destes grupos, têm-se como 

principais questionamentos: É possível dimensionar o conhecimento transmitido ao longo do 

“giro”? Onde ocorre a transmissão deste conhecimento? De que forma a educação informal 

está ligada às identidades territoriais, tradição e cultura ao refletir sobre a Festa de Folia de 

Reis na Cidade de Goiânia? 

Na busca por resposta faz-se no presente artigo uma reflexão sobre os diferentes tipos 

de educação apresentados por Gohn (2006) e o correlacionamos com a vivência obtida 

durante os “giros” de folias no período de dezembro de 2009 a janeiro do presente ano. 

Discute-se os conceitos de cultura, identidade, festa e tradição e os contextualiza à uma 

reflexão sobre educação informal. 

 

1. Cultura e Identidade 

 

O conceito de cultura passa por várias discussões de autores que o defendem sob 

diferentes perspectivas. Por muitas vezes esse conceito torna-se instável, complexo, 

normativamente carregado e até mesmo impreciso (Geertz, 1989). Existe uma divergência de 

compreensões sobre um mesmo conceito. Vários autores buscam incessantemente uma 

definição com a pretensão de apontar normas para que as manifestações se submetam, por 

exemplo, na busca de uma justificativa para afirmar que estas consistem ou não em uma 

cultura. 

Na complexidade das discussões conceituais torna-se possível entender que a cultura 

reflete a soma dos valores culturais imbricados nas estreitas relações sociais existentes e 
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produzidas entre os indivíduos (ROSSETTO, 2006).  Dessa forma, as relações sociais do ser 

humano resultam na construção de sua cultura e identidadeiii. 

A cultura de um povo é construída ao longo do tempo e concebida como “modos, 

formas e processos de atuação dos homens na história, onde ela se constrói. [...] [Ela] está 

constantemente se modificando, mas, ao mesmo tempo, é continuamente influenciada por 

valores que se sedimentam em tradições e são transmitidos de uma geração para outra” 

(GOHN, 1999, p. 98). A cultura não é estática. É dinâmica e transmitida para outras gerações 

com novos valores conforme o “tempo” e a “experiência vivida” pelo sujeito. 

Nesta concepção o conceito de cultura alinha-se com sua perspectiva simbólica, aqui 

adotada, apresentada por Geertz (1989). O autor defende que o conceito de cultura é 

[...] essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um 
animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura 
como sendo essas teias e sua análise; portanto, não como uma ciência experimental 
em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 
significado.(GEERTZ, 1989, p.15) 

 

A partir do conceito apresentado compreende-se que cada indivíduo em sua 

coletividade está “amarrado” ás relações culturais, sociais e religiosas tecidas por ele mesmo 

em um determinado espaço e tempo. Da mesma forma que o autor pensa a cultura enquanto 

um “conjunto de teias” produzidas pelo ser humano, o território identitário comporta como 

formador destas teias. São elas que ligam a identidade e as relações territoriais produzidas 

pelos foliões, devotos e visitantes tanto durante as manifestações quanto no processo de 

transmissão dos “conhecimentos” que o ritual possui, por meio de uma educação informal. 

A transmissão de tais “conhecimentos” excede a uma simples repetição de palavras e 

ações. A cultura quando transmitida reflete também as emoções, o sentimento de 

pertencimento, enfim, a identidade do transmissor e da manifestação transmitida de “forma” 

individual ou coletivamente. A identidade é considerada, portanto, pelo IPHANiv (1995, p. 2) 

“[...] como uma forma de pertencer e participar. [Daí,] É por isso que somos capazes de 

encontrar nosso lugar, nosso nome ou nossa personalidade, [...]”. Mas, ao relacionar tal 

concepção de identidade com as Folias de Reis verifica-se que esta manifestação cultural 

exige mais, principalmente no que se refere a sua co-relação com a cultura.  

A relação entre cultura e identidadev é explicada por Woodward (2009) da seguinte 

forma: “a cultura molda a identidade ao dar sentido à experiência e ao tornar possível optar, 

entre as várias identidades possíveis, por um modo específico de subjetividade” (op. cit., p.18 

– grifo nosso). A reflexão sobre o “moldar” da identidade pela cultura entende-se que a 
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cultura é produzida pelas relações humanas e que a identidade é “construída” a partir desta. A 

cultura está em constante transformação. Nas Folias de Reis a cultura e a identidade se 

consolidam a partir das relações existentes entre os foliões, devotos, participantes dos “giros”.  

Tais relações envolvem tanto o compartilhamento de lembranças do passado, quanto 

sentimentos do presente, que constroem juntas a identidade dos devotos e dos grupos de 

folias. Neste contexto, Rutherford (1990) coloca a identidade como elo entre passado e 

presente. Como fator que remete e leva o indivíduo a relembrar o seu passado, as suas 

relações tanto sociais quanto culturais. O elo movido pela identidade, é percebido no instante 

que um devoto recebe a bandeira de um grupo de folias. Nesta situação a presença do grupo e 

as músicas cantadas levam o devoto a uma imersão em acontecimentos associados àquele 

momento vivido.  

São lembranças ligadas ao ato de  receber  folias. Em meio a este “caldeirão de 

lembranças”, o presente está na gratidão ao “Santo da Bandeira” pela “graça alcançada”, e no 

fato de poder  ensinar filhos e netos a devoção que lhe foi “passada” em um exercício de 

educação informal. Essa identidade devota foi construída ao longo das relações de fé e 

amizade. Hall (2006, p.47) afirma em relação às identidades nacionais que estas “não estão 

literalmente impressas em nossos genes”. Assim, as identidades de modo geral são 

construídas, tanto as identidades nacionais quanto as culturais aqui discutidas. 

Considera-se a verdadeira essência da identidade consiste na fundamentação da cultura 

no sentido de pertencimento dos integrantes de um grupo. Nos grupos de folias, observa-se 

que os atores sociais reproduzem suas identidades, sejam por meio das manifestações nas 

festas que são reproduzidas na cidade como uma forma religiosa, de devoção, sejam  pela 

“espetacularização” desta na e para a atividade turística.  

Ao ampliar as leituras sobre o sentido de pertencimento, identifica-se que Mourão 

(2005, p.2) reflete sobre as idéias de Tönnies e Weber. A autora explica que o sentido de 

pertencimento social está no “[...] fundamento da comunidade em laços pessoais de 

reconhecimento mútuo e no sentimento de adesão a princípios e visões de mundo comuns, 

que fazem com que as pessoas se sintam participantes de um espaço-tempo (origem e 

território) comum”. Pessoas que possuem um sentido de pertencimento com o ambiente, o 

clímax propiciado pelas Folias ao ouvirem, mesmo que longe ou na casa ao lado, a melodia se 

emocionam, e se sentem imersos naquela manifestação. Mesmo que não conheçam de 

imediato os foliões daquele grupo que celebra, o reconhecimento com a manifestação da 
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devoção é muito forte. O que resulta na produção da territorialidade, no que a autora chama 

de relação espaço-tempo.  

É possível proferir que identidade, neste caso, está relacionada à pertença simbólica  

dos foliões, devotos e visitantes e ás relações territoriais produzidas por esses sujeitos. 

Independente de qual seja o objetivo da folia, ao visitar uma casa ou ao realizar uma 

apresentação, ocorre  produção de identidades e territorialidades. As manifestações culturais 

têm a dinamicidade de se adaptarem a um novo ambiente sem deixar que ocorram “perdas” 

em sua essência. As condições encontradas para a perpetuação da cultura estão na reprodução 

e podem ocorrer por meio das festas, que são considerados movimentos diferenciados da 

produção cotidiana da população local no espaço vivido por estes sujeitos que mantém viva 

sua fé e sua tradição.  

 

 

2. Festa e Tradição 

 

As leituras realizadas sobre festas percorreram diferentes concepções, que ora se 

encontram e ora se separam. A festa é entendida para fins deste artigo como parte do 

cotidiano do indivíduo. Neste entendimento Guarinello (2001) conceitualiza a festa como 

 

uma produção do cotidiano, uma ação coletiva, que se dá num tempo e lugar 
definido e especial, implicando a concentração de afetos e emoções em torno de um 
objeto que é celebrado e comemorado e cujo produto principal é a simbolização da 
unidade dos participantes na esfera de uma determinada identidade. Festa é um 
ponto de confluência das ações sociais cujo fim é a própria reunião ativa de seus 
participantes (2001, p.972). 

 

A reflexão de festa, para o autor, remete à “ideia” de cotidiano. Esta discussão é posta 

por alguns autores apoiados em Henri Lefebvre, para quem a festa está ligada desde a 

antiguidade à natureza; o homem faz parte da natureza e por conseqüência a festa seria parte 

do cotidiano humano. Nesta vertente, Mariano (2009, p.3) afirma que “a festa faz parte do 

cotidiano, não se separa dele porque está inserida num ciclo de reprodução da vida”, o que 

torna a festa ligada ao cotidiano do homem.  

Da mesma forma, e apoiada também em Henri Lefebvre, Maia (et. al, 2008 p.24) 

refere-se à festa metaforicamente como momentos de explosão, “de alegrias, de total prazer 

na vida cotidiana”. O que de certa forma contradiz a leitura de Bakhtin (1987), que apontava a 

festa como separada do cotidiano, do trabalho e do ócio. 
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A festa seria então, uma continuidade do cotidiano, mas de forma diferente. Para 

participar das festas de folias os Foliões agendam suas férias para a época de seus “giros”. As 

festas de folias de Goiânia não são tidas como um momento suspenso ou como uma válvula 

de escape. E, apesar de no “giro” os foliões estarem concentrados unicamente no “rito”, nos 

momentos de socialização nos quais as pessoas conversam, e estão sempre contando do seu 

dia-a-dia, falando sobre suas famílias e se lembrando de suas casas e seus planos. Assim, 

como defendido por Guarinello (2001), a festa é “um ponto de confluência”, as festas de 

folias existem como motivo de adoração e devoção, sim. Mas, também, elas existem enquanto 

uma oportunidade de socialização entre seus participantes.  

A Festa de Folias de Reis realizada no município de Goiânia pode ser concebida como 

um exercício propício destas manifestações populares, nas quais se nota a forte presença das 

tradições de origem rural no meio urbano. Estas festas, que ocorrem no período de 25 de 

dezembro a 06 de janeiro, revelam na cultura urbana “traços” de identidade rural.  

Tais traços estão na disposição de farta mesa com comidas tradicionalmente rurais 

como o queijo, pão de queijo e o requeijão no café da manhã; os bolos e biscoitos caseiros nos 

lanches; e a carne de porco, “carne de lata”, almôndegas, galinhada, macarronadas, galinha 

caipira, feijão tropeiro servidos nos almoços e jantares nos “pousos de folias”. O preparo 

desses alimentos em fornalhas, fogões a lenha ainda se faz presente em algumas casas. Eles 

são  os “traços” da identidade presentes nas folias rurais que tem sua continuidade por meio 

da tradição nas festas de Folias de Reis urbanas da capital. 

De acordo com Giddens (2000, p.51) “as características distintivas da tradição são o 

ritual e a repetição”. O autor explica que a tradição está ligada a uma memória coletiva, 

grupal. A tradição consiste naquilo que é transmitido. E para que haja a transmissão, de 

acordo com o autor, é necessária a existência de “guardiães” “[...] porque estes têm um acesso 

privilegiado à verdade; a verdade não pode ser demonstrada, salvo na medida em que se 

manifesta nas interpretações e práticas dos guardiães.” (GIDDENS, 1997 p. 100). Os 

“guardiães” das Festas de Folias de Reis transmitem junto com seu conhecimento, seus 

segredos, a obediência e respeito pela devoção. Esta tradição é transmitida por meio da 

educação informal, da oralidade.  
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2.1 A transmissão do conhecimento 

 

A transmissão do conhecimento se dá de diferentes formas. Em ambientes e situações 

diferentes, de maneira rígida ou espontânea, em ambiente escolar ou na rua, por um professor, 

por um artesão, pescador, ou qualquer outra pessoa que pode nem ter domínio da escrita. O 

ensinar “extrapola” muros formais. Dentro deste assunto Gohn (2006) e Gadotti (2005) 

discorrem sobre diferentes vertentes tomadas para o entendimento de Educação.  

A educação formal é explicada por Gohn (2006, p.28) como aquela “desenvolvida nas 

escolas, com conteúdos previamente demarcados”. Esta concepção está ligada a transmissão 

do conhecimento de maneira ordenada, em um curso, na escola, na faculdade, ou qualquer 

outro meio que tiver como único objetivo de maneira formal. Esta transmissão de 

conhecimento formalizada é regulamentada e possui a supervisão de órgãos nacionais, como 

o Ministério da Educação, por exemplo. 

Diferentemente, a educação não-formal constitui naquela “que se aprende ‘no mundo 

da vida’, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e 

ações coletivos cotidianas” (idem). A educação não-formal é destacada pela autora nos 

conselhos, colegiados das escolas, fóruns e muitos outros movimentos em determinado tempo 

e espaço.  

Gadotti (2005, p.2) destaca que as categorias tempo e espaço possuem a mesma 

importância na educação não-formal. “O tempo da aprendizagem [...] é flexível, respeitando 

as diferenças e as capacidades de cada um”. Essa relação tempo-espaço também aparece 

como flexível na educação informal, principal interesse desta discussão.  Esta consiste de 

acordo com Gohn (2006, p.28), naquela educação em “que os indivíduos aprendem durante 

seu processo de socialização – na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e 

culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados”. Dentro deste processo de 

socialização estão os conhecimentos tradicionais, os “segredos” do mito, do rito, enfim, 

ocorre a transmissão da cultura. 

O conhecimento é transmitido pela educação informal ocorre pelos “guardiões”, como 

afirma Giddens (1997). Esta transmissão é feita por meio da oralidade, uma tradição oral. 

Nesta perspectiva, Vansina (1982) ao estudar aspectos da tradição oral no contexto da história 

africana explica que na oralidade a sociedade transmite seu conhecimento. Dentro deste 

conhecimento produzido e transmitido pelo homem está sua história, relação familiar, 

religião, enfim, sua cultura, tudo isso dentro de uma tradição oral. 
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Na transmissão oral, no testemunho verbal, tem-se o conhecimento adquirido e 

transmitido pelos Capitães e Embaixadores de Grupos de Folia de Reis. Estes são aqueles que 

conhecem os mitos, compreendem as normas e as penalidades decorrentes de seu não-

cumprimento, são pessoas que aprenderam e transmitem espontaneamente estes “segredos”. A 

maioria destes canta versos e rezas transmitidos a mais de duas gerações. É um conhecimento 

passado por avós, pais, tios, antepassados que se dedicaram a ensinar “os segredos” da 

liderança destes grupos, e dos ritos que compõem as festas de Folias de Reis. 

 

3. Festa de Folias de Reis e educação informal 

As Folias de Reis constituem uma manifestação religiosa, que faz memória ao relato 

bíblico da jornada dos “Reis Magos”vi, que viajaram do Oriente à Belém. Essa viagem tinha 

como o objetivo adorar e presentearvii o Menino Jesus. Há ainda, relatos históricos de que esta 

manifestação seja bem mais antiga.  

Jurkevics (2005) aponta que as raízes das Folias de Reis seriam gregas e romanas e 

que celebrava festas saturnais dedicadas ao deus sol. De acordo com a autora, somente, após o 

marco cristãoviii as folias teriam sido então, incorporadas à cultura sacra e atribuídas às 

narrativas bíblicas. Mas, para chegarem ao ritual conhecido e praticado nos “giros” da 

atualidade, a visita dos “magos” a Jesus, passaram por um longo processo.  

A historia do nascimento e vida de Jesus começou a ser encenada no século XI, 

período medieval, com impulso e estruturação do teatro por meio do drama sacro (Moreyra, 

1984). De acordo com a autora, as apresentações de teatro eram encenadas com temas ligados 

à Páscoa e ao Natal. Este último teria sido iniciado com a representação do nascimento de 

Jesus e a visita dos pastores de ovelhas, e posteriormente ampliado para a visita dos “Magos” 

devido o período da Epifaniaix. Este período permitiu uma ampliação das apresentações e 

celebrações do natal de tal forma que “extrapolou” os limites da Igreja e atingiu palcos com 

companhias de teatros, de danças e de cânticos de músicas populares.  

No Brasil, as Folias de Reis foram introduzidas durante a colonização. De acordo com 

Sebastião Rios (2006, p.3 – grifo nosso)  

 
A folia, como a música e o drama, foi usada pelos jesuítas para a catequese. Os 
padres Manoel da Nóbrega e José de Anchieta usavam a folia e outras danças nas 
procissões e nos autos, muitos escritos na língua geral. Com a consolidação da 
colonização, os rituais usados na catequese do índio disseminaram-se entre 
colonos portugueses, negros escravos e mestiços de toda sorte e foram 
incorporados às festas dos padroeiros. Essa combinação da procissão seguida de 
folia é recorrente na formação das expressões da música tradicional, como a Folia de 
Reis, Folia do Divino, Folia de São Sebastião, Dança de São Gonçalo. 
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Rios (2006) destaca que as Folias tiveram como disseminadores no Brasil-Colônia as 

Companhias dos Padres Jesuítas. Entre elas está a Companhia de Jesus que tive importante 

papel na evangelização e disseminação da crença nos “Santos Reis” no ciclo litorâneo na 

colônia. Os padres jesuítas faziam a evangelização dos índios por meio de aldeamentos 

indígenas ou por meio da criação de colégios com a finalidade de ensinar teologia, filosofia, 

latim entre outros. (PESSOA & FELIX, 2007) 

O formato de Procissão seguida de Folia é a constituição principal das Folias de Reis, 

e foi seguido ao longo dos anos até a atualidade (RIOS, 2006). Esta manifestação, enquanto  

educação informal, ocorre em espaços educativos (GOHN, 2006). Tais espaços estão ligados 

à “marcos” de referência. Estes marcos podem ser “a rua, o bairro, o condomínio, o clube, a 

igreja, ou o local de culto a que se vincula sua crença religiosa, o local onde nasceu, etc” (op. 

cit., p.29). Nas folias estes espaços consistem nos locais da organização, realização e 

encerramento da manifestação, assim como em todos outros momentos e locais que esta for 

recordada e/ou reproduzida. Já a educação formal necessita de espaços regulamentados, 

autorizados por órgãos nacionais, é o caso das escolas e universidades.  

A autora explica que a educação informal “opera em ambientes espontâneos, onde as 

relações sociais se desenvolvem segundo gostos, preferências, ou pertencimentos herdados” 

(idem). Os ambientes espontâneos estão ligados à absorção do conhecimento sobre as 

cantorias e “toadas” das músicas de folias durante o próprio “giro”. Os “guardiãos” da folia, 

mestres, capitães e foliões mais velhos, transmitem seu conhecimento espontaneamente, sem 

a existência de uma normativa (Figura 1 e 2). 

  

Figura 1: Criança e sua mãe 
tocando no “giro” da Folia de Reis 
Nova Esperança – Goiânia/Go 
Data: 31/12/2009 
Foto: Rosiane Dias Mota 

Figura 2: Pai ensinado filha a tocar - 
“giro” de Folia da Companhia de Reis 
Aroeiras – Goiânia/Go 
Data: 27/12/2009 
Foto: Rosiane Dias Mota 
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A educação informal “socializa os indivíduos, desenvolve hábitos, atitudes, 

comportamentos, modos de pensar e de se expressar no uso da linguagem, segundo valores e 

crenças de grupos que se freqüenta ou que pertence por herança, desde o nascimento. Trata-se 

do processo de socialização dos indivíduos.” (idem). Por meio da Folia ocorre a difusão da 

identidade, da cultura, e a socialização do indivíduo. Festejar é socializar-se sem que haja uma 

modalidade educativa organizada. 

Portanto, os conhecimentos transmitidos durante as festas de Folias na perspectiva da 

educação informal “não são sistematizados e são repassados a partir das práticas e experiência 

anteriores, usualmente é o passado orientando o presente. [...] [Atuando] no campo das 

emoções e sentimentos. [...] Em um processo permanente e não organizado.” (GOHN, 2006 p. 

30). O aprendizado do toque da caixa é aprendido com o tempo, enquanto crianças no 

ambiente familiar ou quando adultos e situações adversas (Figura 3 e 4).  

 

  
Figura 3: Crianças participando do “giro” 
de Folia da Companhia de Reis Aroeiras – 
Goiânia/Go 
Data: 27/12/2009 
Foto: Rosiane Dias Mota 

Figura 4: Crianças com familiares e 
amigos assistindo apresentação de grupo 
de folia em “pouso de almoço” – 
Goiânia/Go 
Data: 27/12/2009 
Foto: Rosiane Dias Mota 

 

As “rezas” - músicas cantadas - são aprendidas e compreendidas conforme a 

identificação do sujeito com o grupo. A identificação e o reconhecimento são fatores que 

tornam os resultados da transmissão do conhecimento das folias de reis não dimensionáveis. 

Isso se dá porque sentimentos, emoções e lembranças são resultados vindos de ações e 

reações espontâneas de cada indivíduo. 
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Notas Conclusivas 

 

A tradição das festas de folias de reis é transmitida oralmente por seus “guardiões”. Os 

“guardiões” são eximimos professores no processo de ensino informal. Repassar espontâneo e 

oralmente o conhecimento adquirido com as experiências para muitos destes mestres tem 

grande significado, significa a continuidade de sua crença, de sua fé. 

No processo de transmissão da cultura esta se modifica de forma dinâmica e 

adaptativa. As “toadas” das músicas, a “rima da trova”, enfim, o conhecimento transmitido 

sofre mudanças influenciadas por diferentes fatores. Contudo, a essência, a importância e o 

significado da manifestação, de seu ritual permanecem para os indivíduos. 

O aprendizado nos grupos de folias é contínuo. Os mais velhos sempre relatam os 

milagres presenciados, as promessas feitas e os “votos válidos”. São histórias de fé, de 

devoção, de vida desses foliões. No ensino-aprendizagem informal desta tradição cada em 

folião e devoto “deixa um pouco de si”, de suas recordações e de seu conhecimento, e “leva 

um pouco de nós”, parafraseando com Saint Exupéry. 
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viii Marco Cristão: nascimento de Cristo. 
 
ix Período dos doze dias após o nascimento de Jesus 


