FALANDO SOBRE HALOWEEN
Origem do Halloween
Algumas teorias sugerem que a origem das comemorações do
Halloween tenha surgido entre o povo celta, através das festividades
pagãs do fim do período de verão e início do inverno, o “Festival de
Samhain”, que acontecia no final do mês de outubro.
Acreditava-se que nesta data, os espíritos dos mortos regressavam
para visitar as suas casas e também poderiam surgir assombrações
para amaldiçoar os animais e as colheitas. Todos os símbolos
utilizados pelos celtas tinham como objetivo afastar os maus
espíritos.
A origem católica do Halloween coincide com a festa de Todos os
Santos, sendo determinado pela Igreja Católica o dia 2 de novembro
como o Dia dos Finados.
Antigamente, no dia 31 de outubro, acontecia uma vigília de
preparação denominada “All Hallow’s Eve” (Véspera de Todos os
Santos). Após transformações, a expressão permaneceu na sua
forma atual.
A popularidade do Halloween é maior em alguns países de
língua anglo-saxônica (especialmente nos EUA), cujo significado se
refere à noite sagrada de 31 de Outubro, véspera do feriado religioso
do Dia de Todos os Santos
A tradição do Halloween foi levada pelos irlandeses aos Estados
Unidos, onde a festa é efusivamente comemorada
No Brasil, também se comemora o Halloween em festas particulares,
mas não possui um significado e valor cultural tão forte como nos
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Estados Unidos e em outros países, principalmente do Hemisfério
Norte.
Assistir filmes de terror (envolvendo bruxas, fantasmas e demais
temas assustadores, por exemplo), acaba por ser uma das atividades
mais apreciadas pelas pessoas durante o Halloween no Brasil.
Fonte: Significados

O que falar as crianças:
Há uma festa que veio dos estados Unidos que se chama Halloween,
que significa Dia das Bruxas e que muitas crianças comemoram.
Elas devem sair à ruas e pedir doces.
Se vestem de monstros, fantasmas e bruxas. Elas dizem Gostosuras
ou travessuras. Se a pessoa não der os doces as crianças fazem
alguma maldade como sujar a casa da pessoa, tacar pedras, barro...
E também acreditam que neste dia os fantasmas aparecem e vem
assustar as casas e pessoas, então elas enfeitam suas casas com
bruxas, caveiras, fantasmas e abóboras.
Quero saber de vocês se isto é uma coisa que agrada a Deus.
E se é legal participar.
(Espere a reação das crianças e a partir daí ministre a vida delas).
Já vencemos todo o MEDO em nossas aulas, lembram?
Isso não é verdade.
E esta comemoração não agrada a Deus, por isso não devemos
participar!
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O que o professor deve fazer:
Ungir as crianças e abençoá-las, pedindo a proteção do SENHOR
contra toda contaminação.

O que ensinar as crianças a fazer:
Conversar com a mamãe e papai e dizer que não quer ir neste tipo
de festa. Que se receber um convite ou na escola tiver uma festa
dessas, não é obrigada a participar.
Não há mal em vestir uma fantasia , mas escolher uma fantasia que
não signfique nada do mal. E que ela pode dizer NÃO a este mal.
Qual sentimento transmitir a criança:
NÃO TEM IMPORTÂNCIA VESTIR UMA FANTASIA. Mas por que
iriamos vestir uma fantasia de caveira ou de bruxa ou mesmo de
fantasma , se não acreditamos e se não vamos deixar o nosso Deus
feliz? Nosso sentimento deve ser o de agradar a Deus em tudo e
dizer NÃO ao mal.
Base Bíblica:
• SALMOS 115:18 Os mortos não louvam o SENHOR, nem os
que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o
SENHOR, desde agora e para sempre. Aleluia!
• DEUTERONÔMIO 18:10-12Não deixem que no meio do povo
haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes; não tolerem
feiticeiros, 11nem quem faz despachos, nem os que invocam
os espíritos dos mortos. 12O SENHOR Deus detesta os que
praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está
expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando
posse dela. 13Em todas as coisas sejam fiéis ao SENHOR,
nosso Deus
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