ORIGEM
O significado da Palavra HALLOWEEN é dia das Bruxas, é comemorado no dia 31 de outubro no
calendário celta. Esse dia é comemorado para celebrar o senhor da morte.

Símbolos do HALLOWEEN
LUA CHEIA: Época de praticar rituais ocultos;
GATO: Pelos bruxos e bruxas é considerado animal sagrado, a acreditava-se que poderiam transferir
seus espíritos aos gatos;
CRENÇAS: Bruxas, duendes, fantasmas e espíritos saiam à noite do dia 31 para prejudicar as pessoas;
CELTAS: Religião dirigida por sacerdotes que diziam prever o futuro e também sacrificava humanos
em seus rituais, na Espanha, França, Itália, Irlanda e Portugal havia várias dessas tribos de Celtas;
DOCES OU TRAVESSURAS: No ocultismo de seus rituais erra preciso oferecer doces para apaziguar os
espíritos malignos. Frase hoje usada pelas crianças ao pedirem doces nas casas na noite de bruxas;
MORCEGOS: Em suas crenças acreditavam que os morcegos têm forças ocultas;
CABEÇA DE ABOBORA: Com uma chama dentro a abobora é recortada formando um rosto que
simboliza a alma de um homem que morreu e por ser condenado, vaga pela terra até o juízo final, a
chama tem a finalidade de clarear seu caminho da escuridão.

O QUE DEUS FALA EM SUA PALAVRA
Deus nos orienta a não participarmos de tais cultos e rituais que Ele abomina. Quando participamos
de tais praticas, além de deixarmos o Senhor triste, trazemos para a nossa vida a maldição. Deus não
quer que venhamos a praticar tais atos e nem que imitemos as pessoas que fazem sacrifícios a
deuses falsos. Pessoas que agem dessa forma, com espíritos de adivinhação ou de feitiçaria tem
deixado a verdade de lado e adquirido para si as trevas e assim juntamente as doenças, maldições e
coisas ruins que se aproximam das pessoas que andam na escuridão.
Leia: Efésios 5: 11 e Deuteronômio 18:9 e 10.

João 15:3 - Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado.

