
Adivinhações para as noites juninas1 
 
 
Aliança no copo: 
A pessoa pega uma aliança suspensa, dentro de um copo de vidro com água benta sobre 
a fogueira. Tantas batidas a aliança der no copo, é o número de anos que falta para a 
moça se casar. 
 
Nomes do lençol 
Escreve-se quatro nomes de pessoas da sua simpatia, depois amarra um em cada ponta 
do lençol que vai se cobrir á noite, deixando os nós um tanto frouxo, o que amanhece 
desatado será a sua cara metade. 
 
Prato feito 
No dia da fogueira, ou seja, Santo Antonio, ou São João ou São Pedro, de tudo que você 
se servir no almoço e na janta, deixe um pouquinho. A noite quando for dormir faça um 
prato e coloca-se na mesa forrada com uma toalha branca, junto com um garfo e uma 
faca. Ao dormir, você sonhará com o rapaz ou moça que será seu esposo ou esposa. Se 
não sonhar, não haverá casamento. 
 
Faca na bananeira 
Pega-se uma faca virgem, benze na fogueira e pede a Santo Antonio para mostrar o 
nome do futuro consorte. Ás seis horas da noite, enfia-se a faca na bananeira. No dia 
seguinte retira-se a faca, o nome está escrito na lâmina da faca. 
 
A bacia d’água 
Pega-se uma bacia de alumínio, coloca-se água. Em seguida leva-se para a fogueira, 
retira-se duas brasas acesas e coloca-se na bacia, uma em cada lado. Observa-se o 
movimento das duas brasas. Se as duas se encontrarem haverá casamento, caso 
contrário ficará solteira. 
 
Amarração 
Na noite de São João reza-se um terço. Em vez de dizer Ave Maria, diz-se: “São João, 
São João, traga fulano para meu coração”, citando o nome preferido. De um ofício para 
o outro, reza-se o Glória ao Pai e repete os mesmos dizeres. Terminando o terço, oferece 
ás cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo e ao Santo do nome da pessoa citada. 

                                                 
1 Autora do Texto retirado do material feito para o Festival de Quadrilhas da Funcet da década de 90. 


