O Dia das Bruxas
Um Olhar mais Perto
A Enciclopédia de World Book: DIA DAS BRUXAS; Desenvolvido de festivais de ano novo antigos
e festivais dos mortos. No anos d.C. 600, a igreja [o católico romano] estabeleceu o Dia de Todos os
Santos no 1 de novembro de forma que as pessoas poderiam continuar um festival que eles tinham
celebrado antes de tornarem “Cristãos”. A Missa que foi dita neste dia foi chamada Allhallowmas. A
noite antes de foi conhecido como All Hallow e’en (Vespera de Todos os Santos), ou Halloween, o
Dia das Bruxas.
O Festival Céltico de Samhain provavelmente é a fonte da celebração de Dia das Bruxas atual. Os
Celtas viveram há mais de 2,000 anos em o que é agora Grã Bretanha, Irlanda, e a França do norte. O
ano novo deles começou no dia 1 de novembro. Um festival que começou a noite prévia honrou
Samhain, o senhor Céltico de morte. A celebração marcou o começo da época do frio, da escuridão, e
de decadência. Foi associado naturalmente com a morte humana. Os Celtas acreditaram que Samhain
permitiu as almas dos mortos voltarem essa noite às casas terrestres deles.
Na noite do festival, os Druidas, que eram os sacerdotes e professores dos Celtas, ordenaram que as
pessoas apagassem os fogos dos fornos delas. Os Druidas construíram, em honra deste ano novo, uma
enorme fogueira de galhos de carvalho, uma árvore eles consideraram sagrada. Eles queimaram
animais, colheitas, e possivelmente até mesmo os seres humanos como sacrifícios. Então cada
reacendeu o seu fogo domestico do fogo deste ano novo. Durante a celebração, pessoas usaram às
vezes fantasias feitas de cabeças de animais e de peles. Eles prediziam acontecimentos sobre este ano
próximo examinando os restos dos animais que tinham sido sacrificados.
Os romanos conquistaram os Celtas em d.C. 43 e governaram a parte que é agora Grã Bretanha por
aproximadamente 400 anos. Durante este período, foram combinados dois festivais de outono romanos
com o festival Céltico de Samhain. Um deles festivais, Feralia, foi celebrado no fim de outubro para
honrar os mortos. O outro festival honrou Pomona, a deusa romana de fruta e árvores,
De acordo com uma lenda irlandesa, Jack-o-lanterns foram nomeados por um homem chamou Jack
que não pôde entrar no céu porque ele era avarento. Ele não pôde entrar nem no inferno, porque ele
pregou peças no diabo. Como resultado, Jack teve que caminhar na terra com a sua lanterna até o Dia
de Julgamento.
O Dia de todos os Santos. Muitas dos costumes dos Celtas sobreviveram até mesmo depois que as
pessoas se tornaram “Cristãos”. Durante os anos 800's, a igreja [o católico romano] estabeleceu o Dia
de Todos os Santos no dia 1 de novembro. As pessoas fizeram que os costumes velhos e pagãos
fossem uma parte deste dia santo Cristão. A igreja [o católico romano] depois começou a honrar os
mortos no dia 2 de novembro. Este dia foi conhecido como o dia de Todos as Almas.
Na Inglaterra . . . No dia de Todos as Almas, as pessoas pobres foram ‘a-souling (mendigando). Eles
receberam bolos chamadas soulcakes (bolos das almas) em troca de prometer fazer orações pelos
mortos. [The World Book Encyclopedia, 1985]
Na Irlanda; Foi prometida sorte boa aos doadores generosos, e foram feitas ameaças contra esses que
não dariam. [A Verdade Sobre Dia das Bruxas - Robert McCurry]
Deus diz: “Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas,
segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo”
[Colossenses 2:8]

“O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste o conhecimento,
também tu rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim; e visto que te esqueceste da lei do
teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos” [Oséias 4:6]
“ ... o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação.” [Lucas 16:15]
“Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação,
para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados
para o dia da redenção” [Efésios 4:29-30]
“Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém; mas antes, ações de graças. Porque
bem sabeis isto: que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino
de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por estas coisas vem a ira de
Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque noutro tempo
éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai como filhos de luz. Porque o fruto do Espírito está
em toda a bondade, e justiça e verdade); aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis
com as obras infrutuosos das trevas, mas antes condenai-as.” [Efésios 5:4-11]
“Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras,
não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser
amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus” [Tiago 4:3-4]
“O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável.” [Provérbios 28:9]
“Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade tem a justiça com a
injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que
parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o
templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e
eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; E não toqueis nada
imundo, E eu vos receberei; E eu serei para vós Pai, E vós sereis para mim filhos e filhas, Diz o
Senhor Todo-Poderoso [II Coríntios 6:14-18].
“Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal” [I Tessalonicenses 5:2122].
“Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios; não podeis ser participantes da mesa
do Senhor e da mesa dos demônios.” [I Coríntios 10:21]
E, no próximo capítulo, relativo à Ceia de Senhor: “Porque o que come e bebe indignamente, come e
bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós
muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não
seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos
condenados com o mundo.” [I Coríntios 11:29-32]
“Porém, se vos parece mal aos seus olhos servir ao SENHOR, escolhei hoje a quem sirvais; se aos
deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deus dos amorreus, em cuja terra
habitais; porém eu e a minha casa serviremos ao SENHOR [Josué 24:15]
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