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FESTAS JUNINAS 

Introdução 
Depois do Carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro são as festas 
juninas,que animam todo o mês de junho com muita música caipira, quadrilhas, 

comidas e bebidas típicas em homenagem a três santos católicos: Santo Antônio, 
São João e São Pedro.  
Naturalmente as festas juninas fazem parte das manifestações populares mais 
praticadas no Brasil.  
Seria as festas juninas folclore ou religião? Até onde podemos distinguir entre 
ambos? Neste estudo não pretendemos atacar a religião católica, já que todos 
podem professar a religião que bem desejarem, o que também é um direito 
constitucional. mas tão somente confrontar tais práticas com o que diz a Bíblia.  
 

Herança Portuguesa 
A palavra folclore é formada dos termos ingleses folk (gente) e lore (sabedoria 
popular ou tradição) e significa “o conjunto das tradições, conhecimentos ou 
crenças populares expressas em provérbios, contos ou canções; ou estudo e 
conhecimento das tradições de um povo, expressas em suas lendas, crenças, 
canções e costumes. 
Como é do conhecimento geral, fomos descobertos pelos portugueses, povo de 
crença reconhecidamente católica. Suas tradições religiosas foram por nós 
herdadas e facilmente se incorporaram em nossas terras, conservando seu aspecto 
folclórico. Sob essa base é que instituições educacionais promovem, em nome do 
ensino, as festividades juninas, expressão que carrega consigo muito mais do que 
uma simples relação entre a festa e o mês de sua realização. 
Entretanto, convém salientar a coerente distancia existente as finalidades 
educacionais e as religiosas.  
é bom lembrar também que nessa época as escolas, "em nome da 
cultura", incentivam tais festas por meio de trabalhos escolares, etc... A 
criança que não tem como se defender aceita, pois se sente na obrigação 

 



 2 

de respeitar a professora que lhe impõe estes trabalhos (sobre festa 
Junina), e em alguns casos é até mesmo ameaçada com notas baixas, 
porquê a professora, na maioria das vezes, é devota de algum santo, 
simpatizante ou praticante da religião Católica, que é a maior divulgadora 
desta festa. Neste momento quando se mistura folclore e religião, a 
criança -inocente por natureza - rapidamente se envolve com as músicas, 
brincadeiras, comidas e doces. Aliás, não existiria esta festa não fosse a 
religião. Inclusive existe a competição entre clubes, famílias ou grupos 
para realizarem a maior ou a melhor festa junina da rua, do bairro, da 
fazenda, sítio, etc...  
Além disso, não podemos nos esquecer de que o teor de tais festas oscila de região 
para região do país, especialmente no norte e no nordeste, onde o misticismo 
católico é mais acentuado.  
As mais tradicionais festas juninas do Brasil acontecem em Campina Grande 
(Paraíba) e Caruaru (Pernambuco).  
O espaço onde se reúnem todos os festejos do período são chamado de arraial. 
Geralmente é decorado com bandeirinhas de papel colorido, balões e palha de 
coqueiro. Nos arraiás acontecem as quadrilhas, os forrós, leilões, bingos e os 
casamentos caipiras.  
 

Uma Suposta Origem das Festividades 
Para as crianças católicas, a explicação para tais festividades é tirada da Bíblia com 
acréscimos mitológicos. Os católicos descrevem o seguinte: 
“Nossa Senhora e Santa Isabel eram muito amigas. Por esse motivo, costumavam 
visitar-se com freqüência, afinal de contas amigos de verdade costumam conversar 
bastante. Um dia, Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora para contar uma 
novidade: estava esperando um bebê ao qual daria o nome de João Batista. Ela 
estava muito feliz por isso! Mas naquele tempo, sem muitas opções de 
comunicação, Nossa Senhora queria saber de que forma seria informada sobre o 
nascimento do pequeno João Batista. Não havia correio, telefone, muito menos 
Intemet. Assim, Santa Isabel combinou que acenderia uma fogueira bem grande 
que pudesse ser vista à distância. Combinou com Nossa Senhora que mandaria 
erguer um grande mastro com uma boneca sobre ele. O tempo passou e, do jeitinho 
que combinaram, Santa Isabel fez. Lá de longe Nossa Senhora avistou o sinal de 
fumaça, logo depois viu a fogueira. Ela sorriu e compreendeu a mensagem. Foi 
visitar a amiga e a encontrou com um belo bebê nos braços, era dia 24 de junho. 
Começou, então, a ser festejado São João com mastro, fogueira e outras coisas 
bonitas, como foguetes, danças e muito mais!”. 
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Como podemos ver, a forma como é descrita a origem das festas juninas é 
extremamente pueril, justamente para que alcance as crianças. 
As comemorações do dia de São João Batista, realizadas em 24 de junho, deram 
origem ao ciclo festivo conhecido como festas juninas. Cada dia do ano é dedicado 
a um dos santos canonizados pela Igreja Católica. Como o número de santos é 
maior do que o número de dias do ano, criou-se então o dia de “Todos os Santos”, 
comemorado em 1 de novembro. Mas alguns santos são mais reverenciados do que 
outros. Assim, no mês de junho são celebrados, ao lado de São João Batista, dois 
outros santos: Santo Antônio, cujas festividades acontecem no dia 13, e São Pedro, 
no dia 28. 

 

Plágio do Paganismo 
Na Europa antiga, bem antes do descobrimento do Brasil, já aconteciam festas 
populares durante o solstício de verão (ápice da estação), as quais marcavam o 
início da colheita. Dos dias 21 a 24, diversos povos , como celtas, bascos, egípcios 
e sumérios, faziam rituais de invocação da fertilidade para estimular o crescimento 
da vegetação, prover a fartura nas colheitas e trazer chuvas. Nelas, ofereciam-se 
comidas, bebidas e animais aos vários deuses em que o povo acreditava. As 
pessoas dançavam e faziam fogueiras para espantar os maus espíritos. Por 
exemplo: as cerimônias realizadas em Cumberland, na Escócia e na Irlanda, na 
véspera de São João, consistiam em oferecer bolos ao sol, e algumas vezes em 
passar crianças pela fumaça de fogueiras.  
As origens dessa comemoração também remontam à antiguidade, quando se 
prestava culto à deusa Juno da mitologia romana. Os festejos em homenagem a 
essa deusa eram denominados “junônias”. Daí temos uma das procedências do 
atual nome “festas juninas”. 
Tais celebrações coincidiam com as festas em que a Igreja Católica comemorava a 
data do nascimento de São João, um anunciado da vinda de Cristo. O catolicismo 
não conseguiu impedir sua realização. Por isso, as comemorações não foram 
extintas e, sim, adaptadas para o calendário cristão. Como o catolicismo ganhava 
cada vez mais adeptos, nesses festejos acabou se homenageando também São João. 
É por isso que no inicio as festas eram chamadas de Joaninas e os primeiros paises 
a comemorá-las foram França, Itália, Espanha e Portugal. 
Os jesuítas portugueses trouxeram os festejos joaninos para o Brasil. As festas de 
Santo Antonio e de São Pedro só começaram a ser comemoradas mais tarde, mas 
como também aconteciam em junho passaram a ser chamadas de festas juninas. O 
curioso é que antes da chegada dos colonizadores, os índios realizavam festejos 
relacionados à agricultura no mesmo período. Os rituais tinham canto, dança e 
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comida. Deve-se lembrar que a religião dos índios era o animismo politeísta 
(adoravam vários elementos da natureza como deuses). 
As primeiras referências às festas de São João no Brasil datam de 1603 e foram 
registradas pelo frade Vicente do Salvador, que se referiu aos nativos que aqui 
estavam da seguinte forma: “os índios acudiam a todos os festejos dos portugueses 
com muita vontade, porque são muito amigos de novidade, como no dia de São 
João Batista, por causa das fogueiras e capelas”.  
 

Sincretismo Religioso 
Religiões de várias regiões do Brasil, principalmente na Bahia, aproveitam-se 
desse período de festas juninas para manifestar sua fé junto com as comemorações 
católica. O Candomblé, por exemplo, ao homenagear os orixás de de sua linha, 
mistura suas práticas com o ritual católico. Assim, durante o mês de junho, as 
festas romanas ganham um cunho profano com muito samba de roda e barracas 
padronizadas que servem bebidas e comidas variadas. Paralelamente as bandas de 
axé music se espalham pelas ruas das cidades baianas durante os festejos juninos.  
Um fator fundamental na formação do sincretismo é que, de acordo com 
as tradições africanas, divindades conhecidas como orixás governavam 
determinadas partes do mundo. No catolicismo popular, os santos também 
tinham esse poder. “Iansã protege contra raios e relâmpagos e Santa 
Bárbara protege contra raios e tempestades. Como as duas trabalham 
com raios, houve o cruzamento. Cultuados nas duas mais populares 
religiões afro-brasileiros – a umbanda e o candomblé – cada orixá 
corresponde a um santo católico. Ocorrem variações regionais. Um 
exemplo é Oxóssi, que é sincretizado na Bahia com São Jorge mas no Rio 
de Janeiro representa São Sebastião. Lá, devido ao candomblé, o Santo 
Antônio das festas juninas é confundido com Ogun, santo guerreiro da cultura afro-
brasileira. 

 

Superstições 
1- A Puxada do Mastro 
Puxada do mastro é a cerimônia de levantamento do mastro de São João, com 
banda e foguetório. Além da bandeira de São João, o mastro pode ter as de Santo 
Antonio e São Pedro, muitas vezes com frutas, fitas de papel e flores penduradas. 
O ritual tem origem em cultos pagãos, comemorativos da fertilidade da terra, que 
eram realizados no solstício de verão, na Europa. 
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Acredita-se que se a bandeira vira para o lado da casa do anfitrião da festa no 
momento em que é içada, isto é sinal de boa sorte. O contrario indica desgraça. E 
caso aponte em direção a uma pessoa essa será abençoada. 
2- As Fogueiras 
Sobre as fogueiras há duas explicações para o seu uso. Os pagãos acreditavam que 
elas espantavam os maus espíritos. Já os católicos acreditavam que era sinal de 
bom presságio. Conta uma lenda católica que Isabel prima de Maria, na noite do 
nascimento de João Batista , ascendeu uma fogueira para avisar a novidade à prima 
Maria, mãe de Jesus. Por isso a tradição é acendê-las na hora da Ave Maria (às 
18h). 
Você sabia ainda que cada uma das três festas exige um arranjo, diferente de 
fogueira? Pois é, na de Santo Antonio, as lenhas são atreladas em formato 
quadrangular; na de São Pedro, são em formato triangular e na de São João possui 
formato arredondado semelhante à pirâmide.  
3- Os Fogos de Artifício 
Já os fogos dizem alguns, eram utilizados na celebração para “despertar” São João 
e chamá-lo para as comemorações de seu aniversário. Na verdade os cultos 
pirolátricos são de origem portuguesa. Antigamente em Portugal, acreditava-se que 
o estrondo de bombas e rojões tinha como finalidade espantar o diabo e seus 
demônios na noite de São João.  
4- Os Balões 
A saciedade “Amigos do Balão” nasceu em 1998 para defender a presença do 
‘balão junino’ nessas festividades. O padre jesuíta Bartolomeu de Gusmão e o 
inventor Alberto Santos são figuras ilustres entre os brasileiros por soltarem balões 
por ocasião das festas juninas de suas épocas, portanto podemos dizer que eles 
foram os precursores dessa prática. 
Hoje, como sabemos, as autoridades seculares recomendam os devotos a abster-se 
de soltar balões pelos incêndios que podem provocar ao caírem em urna floresta, 
refinaria de petróleo, casas ou fábricas. Essa brincadeira virou crime em 1965, 
segundo o artigo 26 do Código Florestal. Também está no artigo 28 da lei das 
Contravenções penais, de 1941. O infrator pode ir para a cadeia. Não obstante, essa 
prática vem resistindo às proibições das autoridades. Geralmente, os balões trazem 
inscrições de louvores aos santos de devoção dos fiéis, como por exemplo, “VIVA 
SÃO JOÃO!! !“, ou a outro santo qualquer comemorado nessas épocas. 
Todos os cultos das festas juninas estão relacionados com a sorte. Por isso os 
devotos acreditam que ao soltar balão e ele subir sem nenhum problema, os desejos 
serão atendidos, caso contrário (se o balão não alcançar as alturas) é um sinal de 
azar.  
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A tradição também diz que os balões levam os pedidos dos homens até São João. 
Mas tudo isso não passa de crendices populares. 
 

 
OS SANTOS 

 
• Santo Antônio  
 

Alguns dizem que o nome verdadeiro desse santo não é Antônio, mas Fernando de 
Bulhões, segundo estes, ele nasceu em Portugal em 15 de agosto de 1195 e faleceu 
em 13 de junho de 1231. 
Outros porém, afirmam que Fernando de Bulhões foi a cidade onde nasceu. Aos 24 
anos, já na Escola Monástica de Santa Cruz de Coimbra, foi ordenado sacerdote.  
Dizem que era famoso por conhecer a Bíblia de cor. Ao tomar conhecimento de 
que quatro missionários foram mortos pelos serracenos, decidiu mudar-se para 
Marrocos. Ao retomar para Portugal, a embarcação que o trazia desviou-se da rota 
por causa de uma tempestade, e ele foi parar na Itália. Lá, foi nomeado pregador da 
Ordem Geral.  
Depois de um encontro com os discípulos de Francisco de Assis, entrou para a 
ordem dos franciscanos e foi rebatizado de Antônio. Viveu tratando dos enfermos e 
ajudando a encontrar coisas perdidas. Dedicava-se ainda em arranjar maridos para 
as moças solteiras. Sua devoção foi introduzida no Brasil pelos padres 
franciscanos, que fizeram erigir em Olinda (PE) a primeira igreja dedicada a ele. 
Faz parte da tradição que as moças casadouras recorram a Santo Antônio, na 
véspera do dia 13 de junho, formulando promessas em troca do desejado 
matrimônio. Esse fato acabou curiosamente transformando 12 de junho no “Dia 
dos Namorados”.  
A fama de casamenteiro surgiu mesmo depois de sua morte, no século XIV. Diz a 
lenda que uma moça pobre pediu ajuda a Santo Antonio e conseguiu o dote que 
precisava para poder casar. A história se espalhou e hoje é o santo que homens e 
mulheres recorrem quando o objetivo é encontrar sua metade. 
No dia 13, multidões se dirigirem às igrejas pelo pão de Santo Antônio. Dizem que 
é bom carregar o santo na algibeira para receber proteção. 
Uma outra curiosidade é que a imagem deste santo sempre aparece com o menino 
Jesus no colo. Você sabe por quê? Existem duas versões para isso: uma, diz que o 
menino representa o quanto ele era adorado pelas crianças; a outra, que ele era um 
pregador tão brilhante que dava vida aos ensinos da Bíblia. O menino seria a 
personificação da palavra de Deus. 
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É bastante comum entre as devotas de Santo Antônio colocá-lo de cabeça para 
baixo no sereno amarrado em um esteio. Ou então jogá-lo no fundo do poço até 
que o pedido seja satisfeito. Depois cantam: 
“Meu Santo Antônio querido, 
Meu santo de carne e osso, 
Se tu não me deres marido, 
Não te tiro do poço”. 
As festas antoninas são urbanas, caseiras, domésticas, porque Santo Antônio é o 
santo dos nichos e das barraquinhas. 
Na A Tribuna de 14 de junho de 1997, página A8, lemos: “O dia de Santo Antônio, 
o santo casamenteiro, foi lembrado.., com diversas missas e a distribuição de 10 
mil pãezinhos. Milhares de fiéis compareceram às igrejas para fazer pedidos, 
agradecer as graças realizadas e levar os pães, que, segundo dizem os fiéis, 
simbolizam a fé e garantem fartura à mesa”. Ainda para Santo Antônio, cantam 
seus admiradores: 
“São João a vinte e quatro, 
São Pedro a vinte e nove, 
Santo Antônio a treze, 
Por ser o santo mais nobre”. 

• São João  
A Igreja Católica o consagrou santo. Segundo essa igreja, João Batista nasceu em 
29 de agosto, em 31 A.D., na Palestina, e morreu degolado por Herodes Antipas, a 
pedido de sua enteada Salomé (Mt 14.1-12). A Bíblia, em Lucas 1.5-25, relata que 
o nascimento de João Batista foi um milagre, visto que seus pais, Zacarias e Isabel, 
na ocasião, já eram bastante idosos para que pudessem conceber filhos. 
Em sua festa, São João é comemorado com fogos de artifício, tiros, balões 
coloridos e banhos coletivos pela madrugada. Os devotos também usam 
bandeirolas coloridas e dançam. Erguem uma grande fogueira e assam batata-doce, 
mandioca, cebola-do-reino, milho verde, aipim etc. Entoam louvores e mais 
louvores ao santo. 
As festas juninas são comemoradas de uma forma rural, sempre ao ar livre, em 
pátios e/ou grandes terrenos previamente preparados para a ocasião. 
João Batista, biblicamente falando, foi o precursor de Jesus e veio para anunciar a 
chegada do Messias. Sua mensagem era muito severa, conforme registrado em 
Mateus 3.1-11. Quando chamaram sua atenção para o fato de que os discípulos de 
Jesus estavam batizando mais do que ele, isso não lhe despertou sentimentos de 
inveja (Jo 4.1), pelo contrário, João Batista se alegrou com a notícia e declarou que 
não era digno de desatar a correia das sandálias daquele que haveria de vir, 
referindo-se ao Salvador (Lc 3.16). 
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Se em vida João Batista recusou qualquer tipo de homenagem ou adoração, será 
que agora está aceitando essas festividades em seu nome, esse tipo de adoração à 
sua pessoa? Certamente que não! 

• São Pedro  
É atribuída a São Pedro a fundação da Igreja Católica, que o considera o “príncipe 
dos apóstolos” e o primeiro papa. Por esse motivo, os fiéis católicos tributam a 
esse santo honrarias dignas de um deus. Para esses devotos, São Pedro é o chaveiro 
do céu. E para que alguém possa entrar lá é necessário que São Pedro abra as 
portas. 
Uma das crendices populares sobre São Pedro (e olha que são muitas!) diz que 
quando chove e troveja é por que ele está arrastando os móveis do céu. Pode! 
Na ocasião, ocorrem procissões marítimas em sua homenagem com grande queima 
de fogos. Para os pesca-dores, o dia de São Pedro é sagrado. Tanto é que eles não 
saem ao mar para pescaria. É ainda considerado o santo protetor das viúvas. 
A brincadeira de subir no pau-de-sebo (uma árvore de origem chinesa) é a que 
mais se destaca nas festividades comemorativas a São Pedro. O objetivo para quem 
participa é alcançar os presentes colocados no topo. 
Os sentimentos do apóstolo Pedro, eram extremamente diferentes do que se 
apregoa hoje, no dia 29. De acordo com sua forma de agir e pensar, conforme 
mencionado na Bíblia, temos razões para crer que ele jamais aceitada os tributos 
que hoje são dedicados à sua pessoa. 
Quando Pedro, sob a autoridade do nome de Jesus, curou o coxo que jazia à porta 
Formosa do templo de Jerusalém e teve a atenção do povo voltada para ele como 
se por sua virtude pessoal tivesse realizado o milagre não titubeou, mas declarou 
com muita segurança sua dependência do Deus vivo e não quis receber nenhuma 
homenagem (cf. Atos 3:12-16 ; 10:25,26). 
 

Os Evangélicos e as Festas Juninas 
Diante de tudo isso, perguntamos: “Teria algum problema os evangélicos 
acompanharem seus filhos em uma dessas festas juninas realizadas nas escolas, 
quando as crianças, vestidas a caráter (de caipirinha), dançam quadrilha e se fartam 
dos pratos oferecidos nessas ocasiões: cachorro-quente, pipoca, milho verde etc?”. 
É óbvio que nenhum crente participa dessas festas com o objetivo de praticar a 
idolatria, pois tal procedimento, por si só, é condenado por Deus! 
Quanto à essa questão, tão polêmica, é oportuno mencionar o comportamento de 
certas igrejas evangélicas, com a alegação de estarem propagando o evangelho 
durante o Carnaval, dedicam-se a um tipo duvidoso de evangelização nessa época 
do ano. Fazem de tudo, inclusive usam blocos carnavalescos com nomes bíblicos. 
Não devemos nos esquecer, no entanto, de que as estratégias evangelísticas devem 
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ocorrer o ano todo, e não apenas em determinadas ocasiões, O mesmo acaba 
acontecendo no período das festas juninas. Ultimamente, surgiram determinadas 
igrejas evangélicas que, a fim de levantar fundo para os necessitados e distribuir 
cestas básicas aos pobres, estão armando barracas junto com os católicos em locais 
em que as festas juninas são promovidas por órgãos públicos. Os produtos que 
vendem, diga-se de passagem, são característicos das festividades juninas. Os 
“cristãos” que ficam nas barracas vestem-se a caráter e pensam que, dessa forma, 
estão procedendo biblicamente. 
E o que dizer das igrejas que promovem festas juninas em suas próprias 
dependências com a alegação de arrecadarem fundos? As festas juninas têm um 
caráter religioso que desagrada a Deus. Nestas festas ocorrem rezas, canções 
e missas; as comidas e doces são oferecidos a estes santos -claro que os 
que comem não são os santos, mas os que participam dela. Este 
procedimento de "oferecer comida aos santos" é muito parecido aos 
despachos espíritas nos cemitérios e encruzilhadas; talvez a diferença seja 
o local da "festa". Então, como separar o folclore da religião se ambas estão 
intrinsecamente ligadas? O povo de Israel abraçou os costumes das nações pagãs e 
foi criticado pelos profetas de Deus. A vida de Elias é um exemplo específico do 
que estamos falando. Ele desafiou o povo de Israel a escolher entre Jeová Deus e 
Baal. O profeta pôs o povo à prova: “Até quando coxeareis entre dois 
pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o”(lRs 18.21). É claro 
que o contexto histórico do texto bíblico em pauta é outro, mas, como 
observadores e seguidores da Palavra de Deus, devemos tomar muito cuidado para 
não nos envolvermos com práticas herdadas do paganismo. Pois é muito arriscada 
a mistura de costumes religiosos, impróprios à luz da Bíblia, adotada por alguns 
evangélicos. É preciso que os líderes e pastores aprofundem a questão, analisem a 
realidade cultural do local em que desenvolvem certas ativida-des evangelísticas e 
ministério e orientem os membros de suas respectivas comunidades para que criem 
e ensinem os filhos nos preceitos recomendados pela Palavra de Deus. O simples 
fato de proibirem as crianças de participar dessas comemorações na escola em que 
estudam não resolve o problema, antes, acaba agravando a situação. 
 

O que diz a Bíblia 
Para muitos cristãos, pode parecer que a participação deles nessas festividades 
juninas não tenha nenhum mal, e que a Bíblia não se posiciona a respeito. O 
apóstolo Paulo, no entanto, declara em I Coríntios 10.11 que as coisas que nos 
foram escritas no passado nos foram escritas para advertência nossa. Vejamos o 
que ele disse: “Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para 
aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos”. 
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O que nos mostra a história do povo de Israel em sua caminhada do Egito para 
Canaã? Quando os israelitas acamparam junto ao Monte Sinai. Moisés subiu ao 
monte para receber a lei da parte de Deus. A demora de Moisés despertou no povo 
o desejo de promover uma festa a Deus. Arão foi consultado e, depois de 
concordar, ele próprio coletou os objetos de ouro e fabricou um bezerro com esse 
material, O texto bíblico diz o seguinte: 
“Ele os tomou das suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um 
bezerro de fundição. Então eles disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te 
tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, 
apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor” (Êx 32.4-5). 
Qual foi o resultado dessa festa idólatra ao Senhor? Deus os puniu severamente: 
“Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças. acendeu-se-lhe a ira, e 
arremessou das mãos as tábuas, e as quebrou ao pé do monte. Então tomou o 
bezerro que tinham feito, e o queimou no fogo, moendo-o até que se tomou em pó, 
e o espargiu sobre a água, e deu-o a beber aos filhos de Israel.  
O teor religioso das festas juninas não passa de um ato idólatra quando se presta 
culto a Santo Antônio, São João e São Pedro.  
Como crentes, devemos adorar somente a Deus: “Ao Senhor teu Deus adorarás, e 
só a ele servirás” (Mt 4.10). Assim, nossos lábios devem louvar tão-somente o 
Senhor Deus: “Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de 
louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome” (Hb 13.15). O texto de 
Apocalipse 7.9 é um bom exemplo do que estamos falando: “Depois destas coisas 
olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e 
tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, 
trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, 
dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro”. 
É possível imaginar um cristão cantando louvores a São João Batista? O cântico 
seria mais ou menos assim: 
“Onde está o Batista?”. 
Ele não está na igreja, 
Anda de mastro em mastro, 
A ver quem o festeja”. 
Lembramos a atitude de Paulo e Barnabé diante de um ato de adoração que certos 
homens quiseram prestar a eles: “E as multidões, vendo o que Paulo fizera, 
levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses 
semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Bamabé, e 
Mercúrio a Paulo; porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo 
templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e 
grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Porém, ouvindo isto os apóstolos 
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Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes, e saltaram para o meio da multidão, 
clamando, e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos 
homens como vós, Sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos 
convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que 
neles há” (At 14.11-15). 
 

Os Santos não Podem Ajudar 
Normalmente, as pessoas que participam das festas juninas querem tributar 
louvores a seus patronos como gratidão pelos benefícios recebidos. Admitem que 
foram atendidas por Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Crêem também 
que esses santos podem interceder por elas junto a Deus. Entretanto, os santos não 
podem fazer nada pelos vivos. Pedro e João, como servos de Deus obedientes que 
foram, estão no céu, conscientes da felicidade que lá os cercam (Lc 23.43; 2Co 
5.6-8; Fp 1,21-23). Não estão ouvindo, de forma nenhuma, os pedidos das pessoas 
que os cultuam aqui na terra. O único intercessor eficaz junto a Deus é Jesus 
Cristo. Diz a Bíblia: “Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os 
homens, Jesus Cristo homem” (um 2.5). 
E mais: 
“É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os monos, o qual está à 
direita de Deus, e também intercede por nós” (Rm 8.34). 
“Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém 
pecar, ternos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a 
propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos. mas também pelos 
de todo o mundo” (lJo 2.1-2). 
Foi o próprio Senhor Jesus quem nos disse que deveríamos orar ao Pai em seu 
nome para que pudéssemos alcançar respostas aos nossos pedidos: “E tudo quanto 
pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se 
pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei”(Jo 14.13-14). 
Quanto ao teor religioso das festas juninas, podemos declarar as palavras de Deus 
ditas por meio do profeta: 
“Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me exalarão 
bom cheiro” (Arn 5.21). 
Como seguidores de Cristo, suplicamos, diante desta delicada exposição, que Deus 
nos conceda sabedoria para que consigamos proceder de uma maneira que o agrade 
em todas as circunstâncias, pois: “toda ação de nossa vida toca alguma corda que 
vibrará na eternidade” (E. H. Chapin). 
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Algo em Que se Pensar 
O Brasil é um dos maiores paises agrícola do mundo. Até conhecemos 
aquela frase elogiando as terras brasileiras: nas quais, "... em se plantando 
tudo dá". No entanto (pasmem), o governo está importando (isto é, 
comprando) de outros países arroz, feijão, trigo, café, cacau etc. Era para 
estarmos exportando, vendendo, aumentando o capital, e não comprando, 
pois temos terras de excelente qualidade. Um dos problemas da falta de 
produção agrícola é a desvalorização do "homem do campo". Sabemos 
que existe um êxodo rural muito grande, 80% da população brasileira vive 
nas cidades e somente 20 % vivem no campo. Não estaria as festas 
juninas contribuindo para formar uma imagem negativa de nosso povo da 
zona rural? Não é exagerado o ponto de vista em que sugere que a 
imagem do homem do campo por vezes é humilhada nas festas juninas. 
Veja: qual criança se espelharia no típico caipira das quadrilhas de festas 
juninas? Quais delas diria: "quando crescer quero ser um caipira, ou 
homem do campo, com as roupas remendadas"? As crianças querem ser 
médicos, professoras, atrizes, pois estes não são humilhados nas festas 
juninas. As Festas Juninas inconscientemente ou não, servem mais para 
humilhar as pessoas do campo do que para honrá-las como pretendem; o 
caipira, quando não é banguela, é desdentado, seu andar é torto, corcunda 
por causa da enxada, a botina é furada, suas roupas são rasgadas e 
remendadas, uma alusão ao espantalho, um pobre coitado! - pois talvez 
seja assim que os grandes latifundiários vêem o caipira, e essa visão é 
reproduzida por nossas crianças nas escolas. Poderia isto ser chamado de 
FOLCLORE e CULTURA?  
A Bíblia diz categoricamente que "o que escarnece (humilha) do pobre 
insulta ao que o criou" (Pv. 17:5). Disso decorrem problemas urbanos 
graves como o favelamento e os menores abandonados, pois como os 
"caipiras" não conseguem sobreviver no campo, pensam que na cidade 
encontrarão trabalho. A esse processo dá-se o nome de "Êxodo Rural". E 
o nosso país agrícola é desmatado, onde só se planta pasto para boi 
gordo, e expulsa o homem do campo.  
 

Motivos para não Participar de Festas Juninas 
Diante de tudo o que foi dito acima daremos uma recapitulação expondo o 
"porquê" de não participarmos de festas juninas. Vejamos então: 
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1. Plágio do Paganismo - Como vimos, as bases das festas juninas 
estão fincadas nas práticas das festividades pagãs, onde os pagãos 
na mesma data ofereciam seus louvores e suas festas em honra 
daqueles deuses. Eram as festas pelas colheitas. As festas juninas 
usurpou isto dos gentios, com apenas o detalhe de transvestir tais 
festas com roupagem cristã. No entanto, quando Deus introduziu o 
povo de Israel na terra prometida adverti-os severamente para que 
não usassem esse tipo de costume, diz Ele: "Quando entrares na 
terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme 
as abominações daqueles povos." [Deut. 18:9]. Independentemente 
das intenções, fossem elas boas ou não, o plágio fora 
terminantemente proibido por Deus.  

 
2. Os Santos não Intercedem - É notório que estas festividades são 

para homenagear os três santos. Nestas datas as pessoas invocam 
sua proteção através de missas e fazem promessas e pedidos 
confiando em sua suposta intercessão. Não obstante, temos razões 
bíblicos em abundancia para rejeitarmos estas mediações que os 
devotos tanto acreditam. A Bíblia nos diz que existe um só mediador 
entre Deus e os homens: "Porque há um só Deus, e um só Mediador 
entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem," [I Tm. 2:5]. Este 
verso exclui todos os demais mediadores forjados pela mente 
humana. Se temos que pedir alguma coisa a alguém, esse alguém 
tem de ser Jesus Cristo, veja o que Ele mesmo diz: "...e tudo quanto 
pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no 
Filho.Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei." [João 
14:13,14]. Em toda a Bíblia não se encontra nenhum incentivo para 
fazermos nossos pedidos, promessas e votos a terceiros. 

  
3. Os Santos não Escutam Orações - Um devoto junino acredita 

piamente que seus "santos" ouvem suas petições por ocasião destas 
festividades natalícias ou fora delas, mesmo sabendo que estas 
personagens já morreram há séculos! Mais uma vez a Bíblia rejeita 
este conceito por declarar a posição correta dos mortos em relação 
aos vivos: "Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não 
sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante 
recompensa; porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. 
6 Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram; 
nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do 



 14 

que se faz debaixo do sol." [Eclesiastes 9:5,6]. Veja que o verso nos 
diz que os que já morreram não sabem coisa nenhuma do que 
acontece aqui em nosso mundo, na terra (debaixo do sol). é claro 
que há consciência onde eles estão, mas aqui em nosso mundo eles 
não podem ajudar ou atrapalhar ninguém. 

 
4. Invocação de Espíritos dos Mortos - Como já vimos, há uma crença 

em que o espírito de São João possa ser despertado por ocasião da 
soltura de foguetes, afim de vir participar daquela festividade em sua 
homenagem. Folclore ou não, isto reflete de modo perfeito a crença 
católica da invocação dos santos. é claro que se o santo já morreu, o 
que é invocado é o espírito dele, e isto bate de frente com a 
advertencia bíblica a respeito da consulta aos mortos. Vejamos: 
"Quando vos disserem: Consultai os que têm espíritos familiares e os 
feiticeiros, que chilreiam e murmuram, respondei: Acaso não 
consultará um povo a seu Deus? acaso a favor dos vivos consultará 
os mortos?" [Isaías 8:19]. E mais: "Não se achará no meio de ti nem 
encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem 
mágico, nem quem consulte os mortos; pois todo aquele que faz 
estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas 
abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti." 
[Deut. 18:9,-12]. No fundo a prática de invocar o espírito dos santos 
nada mais é do que uma prática espírita e como tal, é reprovada por 
Deus. 

 
5. Outro Espírito Recebe em Lugar do Santo - Como ficou demonstrado 

biblicamente os espíritos dos santos não sabem de nada do que 
acontece em nosso mundo, portanto não podem interceder por 
ninguém. Já que eles são neutros nisso tudo, para quem vai então às 
honras e os louvores destas festividades afinal? O apostolo Paulo 
estava ensinando quase a mesma coisa aos cristãos de Corinto 
quando disse: "Antes digo que as coisas que eles sacrificam, 
sacrificam-nas a demônios, e não a Deus. E não quero que sejais 
participantes com os demônios." Um pouco antes, ele acabara de 
dizer que o ídolo nada é ( 8:4 ), ou seja, quando os gentios 
sacrificavam suas oferendas e suas festividades a tais deuses, eles 
na verdade estavam sacrificando aos demônios (que eram os únicos 
a receberem tais oferendas), pois o ídolo nada é. Não estaria 
acontecendo algo similar nas festas juninas? Quando um devoto 
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oferece sua colheita, suas oferendas e festividades a tais santos que 
segundo a Bíblia, não pode interceder e saber o que está 
acontecendo, quem então as recebe? Ou então, quando o pedido é 
atendido, quem concede estas "graças" às pessoas nas festas 
juninas? De uma coisa temos certeza: dos santos é que não são! 

 
6. Comidas e Imagens - Por último temos duas práticas rejeitadas pela 

Palavra de Deus. As comidas que são oferecidas nas festas juninas 
por vezes são benzidas e oferecidas ao santo que nada mais é do 
que um ídolo, pois a ele se fazem orações, carregam sua imagem 

em procissões, beijam-na, prostram-se diante dela etc. Como 
exemplo, temos o famoso pãozinho de Santo Antonio! Entretanto, a 

Bíblia diz: "Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos 
ídolos...não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de 

demônios." [Atos 15:29 ; I Co. 10:21]. Quanto às imagens dedicadas 
aos santos, elas são proibidas pela Bíblia nos seguintes termos: 

"Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há 
em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da 

terra; não te encurvarás diante delas, nem as servirás;" [Deut. 5:8,9]. 
Estes são resumidamente alguns poucos motivos, para todo cristão 

genuíno não participar de tais festividades.  
 

Conclusão 
Pare e pense: como vimos, todas as práticas encontradas nas festas 

juninas são rejeitadas pela Palavra de Deus. Será que Deus se 
agradaria de tais festividades, quando sabemos que elas 

desobedecem explicitamente o que Ele ordenou em sua santa 
Palavra? Será que os católicos realmente estão honrando a Deus 
com isso? Pense novamente: Se Deus rejeitou as festas de Israel 

que eram dedicadas somente a Ele [Amós 5:21-23] , mas que 
haviam sido mescladas com elementos dos cultos pagãos dos 

países vizinhos, não rejeitaria com mais veemência ainda as ditas 
festas "cristã" dedicada aos santos?  

 
Matéria compilada e adaptada pela equipe editorial do CACP. 
Fontes de consultas: Defesa da Fé - junho de 2002 nº45; 
Jornal - Folha de Rio Preto, 22/06/2003; 
Revista - Galileu Junho 2003 nº143; 
Artigo do CACP - "As Maldições das Festas Juninas" - Pr. Afonso Martins; 
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Anotações particulares do Pb. Paulo Cristiano da Silva.  
 
 
 

Os Feriados de Origem Pagã e Como 
Foram Adotados no Mundo Ocidental 

 

Muitos cristãos estão celebrando entusiasticamente diversos 
feriados ocultistas sem conhecer a verdadeira origem deles. 
Quando você compreender o quão paganizado o mundo ocidental 
se tornou, verá que o julgamento de Deus não pode estar muito 
longe. Lembre-se da advertência bíblica: "Sai dela, povo meu, 
para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não 
incorras nas suas pragas." [Apocalipse 18:4]  
A Nova Ordem Mundial está chegando! Você está 
preparado?  
Compreendendo o que realmente é essa Nova Ordem 
Mundial, e como está sendo implementada gradualmente, 
você poderá ver o progresso dela nas notícias do dia a dia!! 
Aprenda a proteger a si mesmo e aos seus amados! 
Após ler nossos artigos, você nunca mais verá as notícias 
da mesma forma 
Agora você está com a  
THE CUTTING EDGE 

Mandamentos Bíblicos Contra a Adoração Como os Pagãos  

Exortação Para Uma Total Separação do Mal 

"Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao 
SENHOR, escolhei hoje a quem sirvais; se aos deuses a 
quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou 
aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; porém eu 
e a minha casa serviremos ao SENHOR.". [Josué 24:15] 

"Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de 
odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará 
o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom." [Mateus 
6:24] 
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"Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, 
nem farás conforme às suas obras; antes os destruirás 
totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas." [Êxodo 
23:24] 

"... se servires aos seus deuses, certamente isso será um 
laço para ti." [Êxodo 23:33]  

"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." 
[2 Coríntios 6:15-18]  

 
Em todas as Escrituras, Deus adverte seu povo a não servir aos 
falsos deuses estrangeiros nem copiar suas "obras". Entretanto, 
geração após geração de judeus no Velho Testamento achou o 
sistema idólatra de adoração das nações pagãs circunvizinhas 
absolutamente irresistível. Ao ler o Velho Testamento, você 
encontra Deus advertindo seu povo repetidas vezes a não seguir 
a religião, as tradições e as práticas das nações adoradoras de 
Satanás circunvizinhas a Israel.  
No entanto, vez após vez, Israel se recusou a obedecer às 
advertências de Deus e mergulhou fundo na adoração pagã de 
seus vizinhos. Esse paganismo penetrou até mesmo nos círculos 
internos do governo, sob a liderança de maus reis e rainhas e, no 
Templo, por meio dos sacerdotes idólatras. Em numerosas 
ocasiões, Deus levantou reis justos que imediatamente iniciavam 
uma limpeza física no templo, no sacerdócio e dos judeus 
seguidores de Baal, o demônio-deus favorito daquela época. Deus 
deixou registrado nas Escrituras esses tempos de reforma e 
restauração para nós. Portanto, vamos examinar algumas 
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passagens onde Deus ordenou uma remoção total da adoração a 
Baal.  

 
"Mas os seus altares 
derrubareis, e as 
suas estátuas 
quebrareis, e os seus 
bosques cortareis." 
[Êxodo 34:13]  
"E tiraram as 
estátuas da casa de 
Baal, e as 
queimaram." [2 Reis 
10:26] 
"Porque tirou os 
altares dos deuses 
estranhos, e os 

altos; e quebrou as imagens, e cortou os bosques." [2 Crônicas 
14.3]  
"E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam 
saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os 
bosques, e derrubaram os altos e altares por toda Judá e 
Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo 
destruíram." [2 Crônicas 31:1]  
"E quebrará as estátuas de Bete-Semes, que está na terra do 
Egito; e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo." 
[Jeremias 43:13]  
Nota: Um dos obeliscos da gravura anterior é o obelisco de 
Heliópolis, que tem entalhes intrincados. 
"Israel é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo; conforme 
a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares; 
conforme a bondade da sua terra, assim, fizeram boas as 
estátuas." [Oséias 10:1] 
No último verso, vemos que, quando Deus permitiu que Israel se 
tornasse próspero financeiramente e seus cidadãos se tornassem 
abastados, a nação descambou ainda mais na adoração pagã. 
Parece que as riquezas e um padrão elevado de vida são um laço 
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espiritual, porque as pessoas sentem menos necessidade de Deus 
e são levadas por suas próprias lascívias às religiões pagãs que 
promovem essas lascívias. Obviamente, um paralelo direto pode 
ser trazido para o mundo ocidental hoje, porque estamos quase 
tão pagãos quanto Israel estava durante o tempo dos 
julgamentos de Deus no Velho Testamento, e temos obeliscos por 
toda a parte!  
(Nota: Dedicamos um seminário inteiro a esse assunto, o 
Seminário 1, "America's Leadership of the New World Order", 
disponível em fitas cassetes. Você verá por si mesmo os muitos 
paralelos entre o Israel antigo no tempo de seu julgamento físico 
e os Estados Unidos hoje)  
O cristianismo começou a ser corrompido pelo mesmo tipo de 
paganismo durante o reinado de Constantino. Esse rei deu início à 
prática de combinar a doutrina, arte e objetos cristãos com os do 
paganismo. Esse processo é chamado "sincretização". Embora 
Constantino tenha iniciado a prática, a Igreja Católica Romana é 
que a aperfeiçoou! Como você pode ver na gravura a seguir, há 
um obelisco na praça da Basílica de São Pedro! Os papas 
católicos acreditaram erroneamente que podiam "cristianizar" um 
objeto satânico de adoração orando sobre ele e/ou ungindo-o 
com "óleo santo", tornando assim o objeto aceitável para o uso 
cristão.  
Observe atentamente este obelisco e verá que ele está erigido no 
meio de uma roda dos oito etapas para a iluminação satânica 
(veja maiores detalhes lendo o artigo N1134)! No Satanismo, o 
obelisco é o símbolo do falo masculino, enquanto o círculo 
representa a vulva feminina. Lembre-se, o paganismo é definido 
como a adoração à criatura em lugar do Criador [Romanos 1:25], 
e a criação mais fácil de adorar é o sexo. Sempre que os 
satanistas queriam representar o Grande Ato Sexual, 
simplesmente colocavam o falo do obelisco dentro da vulva do 
círculo.  
Uma das maiores ironias de todos os tempos é que a Igreja 
Católica Romana tem esse símbolo satânico do Grande Ato Sexual 
erigido na Praça da Basílica de São Pedro desde o século VII, de 
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onde o papa pode contemplá-lo diariamente - apesar de o 
Vaticano requerer o celibato de seus sacerdotes!  
Nos últimos 1.400 anos, a Igreja Católica Romana tem conduzido 
a civilização ocidental pela estrada vil da sincretização, onde 
material satânico foi misturado com material cristão. O resultado 
é uma mistura podre que Jesus Cristo sempre rejeitará! Muitas 
pessoas despertarão diante do Grande Trono Branco do 

Julgamento e 
descobrirão, tarde 
demais, que Jesus não 
aprova nem um tiquinho 
essa mescla do 
paganismo com o 
verdadeiro cristianismo. 
Esse é o assunto para o 
qual nos voltamos agora; 
quando compreendermos 
os fundamentos pagãos 
de muitos de nossos 
feriados, então 
acharemos mais fácil 
recusar a participação 
em feriados que têm 
origem no satanismo. 
Você também descobrirá 

por que certos eventos ocorrerem da forma como têm ocorrido, 
de modo que poderá aprofundar sua busca para cumprir a 
orientação de Jesus de que devemos ser "prudentes como as 
serpentes e inofensivos como as pombas" [Mateus 10:16]  

Feriados e Sabás Ocultistas 

Como já dissemos repetidas vezes em outros artigos, os 
satanistas acreditam que os números contêm poder inerente. 
Destarte, eles literalmente ordenam suas vidas de acordo com a 
numerologia ocultista - tal numerologia também é um 
componente-chave da astrologia, outro sistema de adivinhação 
que os satanistas observam atentamente. O calendário ocultista é 
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dividido em quatro segmentos de treze semanas cada. O número 
13 é considerado divino pelos ocultistas por um par de razões: 
A Bíblia atribui ao 13 o significado de "rebelião contra a 
autoridade constituída", mais à depravação que fez Satanás se 
rebelar contra Deus. 
Os ocultistas usam o 6 para representar o número do homem, e o 
7 para representar a perfeição divina. Assim, à medida que uma 
pessoa escala a "Escada de Jacó" em direção ao auto-
aperfeiçoamento no campo do oculto, o número 13 representa o 
estado de perfeição divina, perfeição alcançada por si mesmo, e 
Iluminação (6+7=13). 
Assim, o calendário ocultista é formado por quatro períodos de 
treze semanas cada. Relacionaremos esses períodos agora e 
depois falaremos sobre cada um deles em detalhes. 
1. Solstício de Inverno no Hemisfério Norte: 13 semanas - 
Sabá menor [NT: Lembrar que durante o verão no Hemisfério Sul 
é inverno no Hemisfério Norte] 

a. 21 de dezembro - Yule. 
b. 21 - 22 de dezembro - Solstício de Inverno / Yule. Uma das 

noites de sacrifício humano dos Illuminati.. 
c. 1 e 2 de fevereiro - Candlemas [Candelária] e Imbolg, 

também conhecido como Dia da Marmota. Uma das noites 
de sacrifício humano dos Illuminati. [NT: No Brasil, em 2 de 
fevereiro é celebrado o dia de Iemanjá e de Nossa Senhora 
dos Navegantes] 

d. 14 de fevereiro - Dia dos Namorados [NT: No Brasil, 14 de 
fevereiro é o dia de São Valentim, o santo protetor dos 
namorados e das amizades] 

2. Equinócio de Primavera no Hemisfério Norte: 13 semanas 
- sabá menos importante, mas requer sacrifício humano. 

a. 21 e 22 de março - deusa Ostara - Nota: A Páscoa [pagã] é 
o primeiro domingo após a primeira lua nova depois de 
Ostara. 21 de março é uma das noites de sacrifício humano 
dos Illuminati. 

b. 1 de abril - Dia da Mentira e precisamente treze semanas 
desde o ano novo. 
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c. 19 de abril a 1 de maio - Sacrifício de Sangue à Besta. 
Sacrifício de fogo é requerido em 19 de abril. 

d. 30 de abril a 1 de maio - Festival de Beltaine, também 
chamado de Noite de Walpurgis. Este é o dia mais 
importante no calendário dos feiticeiros druidas. 1 de maio é 
o segundo feriado mais sagrado dos Illuminati. Requer 
sacrifício humano. 

3. Solstício de Verão no Hemisfério Norte: 13 semanas - 
Quando o sol alcança seu ponto mais setentrional em seu trajeto 
no céu. 

a. 21 e 22 de junho - Solstício de Verão.  
b. 21 de junho - Litha, é uma das noites de sacrifício humano 

dos Illuminati.  
c. 4 de julho - Dia da Independência dos Estados Unidos, 13 

dias após o dia de Litha e 66 dias a partir de 30 de abril.  
d. 19 de julho - 13 dias antes de Lughnasa.  
e. 31 de julho a 1 de agosto - Lughnasa, grande sabá festivo. 1 

de agosto - uma das noites de sacrifício humano dos 
Illuminati. 

4. Equinócio de Outono no Hemisfério Norte: 13 semanas - 
Sabá menos imporante, mas requer sacrifício humano. 

a. 21 de setembro - Mabon, uma das noites de sacrifício 
humano dos Illuminati.  

b. 21 e 22 de setembro - Equinócio de outono.  
c. 31 de outubro - Samhain, também conhecido como 

Halloween, ou Véspera de Todos os Santos. Essa data é um 
dos dias mais importantes de sacrifício humano dos 
Illuminati. 

Não é interessante como os "profanos" - você e eu - somos 
levados como um rebanho de carneiros a observar os dias 
festivos importantes das religiões de mistérios? Você pode não 
entender que está ordenando o ano de acordo com os feriados 
pagãos, mas está! O calendário anual para todo o mundo 
ocidental foi ordenado com base nesses períodos e dias festivos 
satânicos. 
Agora que já vimos todo o calendário oculto, vamos voltar aos 
feriados importantes para ver como o mundo ocidental se desviou 
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para a adoração dos mesmos feriados pagãos e usando muitos 
dos mesmos símbolos pagãos que são tão importantes para os 
adoradores pagãos. O sacrifício humano requerido durante muitas 
dessas datas ocultistas precisa conter os seguintes elementos:  

1. Trauma, tensão e angústia mental, puro terror. 
2. O ato final no drama deve ser destruição pelo fogo, 

preferencialmente uma conflagração. 
3. As pessoas devem morrer como sacrifícios humanos, 

especialmente crianças, visto que o Senhor Satanás vê um 
sacrifício humano de uma pessoa jovem como o mais 
desejável. 

Datas Específicas no Calendário Ocultista 

1. Solstício de Inverno: 13 semanas - [NT: Lembrar que 
durante o verão no Hemisfério Sul, é inverno no Hemisfério 
Norte] 
a. 21 de dezembro - Yule - Quando o sol inicia seu trajeto mais 
setentrional no céu, e os dias começam a ficar mais longos 
novamente, os pagãos celebravam o solstício de inverno 
queimando uma tora. Visto que o sol tinha girado para o outro 
lado e estava agora ascendendo no céu, os pagãos acreditavam 
que isso era um sinal de que os sacrifícios humanos oferecidos 
em Samhain (Halloween) tinham sido aceitos pelos deuses. 
Continuamos a cantar no Natal: "Adornamos as paredes com 
galhos de azevinho... cantamos a velha cantiga do Yule... Vemos 
a ardente tora diante de nós. Fá lá lá lá lá lá lá lá." (Pagan 
Traditions of the Holidays, David Ingraham, pg 71)  
Posteriormente, a Igreja Católica Romana mudou o dia da 
celebração para 25 de dezembro, chamando-a de Natal.  
Considere as raízes pagãs dos símbolos mais comuns do Natal: 
(1) Árvore de Natal - a árvore sagrada do deus do inverno; os 
druidas acreditavam que os espíritos dos seus deuses residiam 
nas árvores. A maioria dos pagãos sabia que a árvore 
representava Ninrode reencarnado em Tamuz! Os pagãos 
também viam as árvores como símbolos fálicos. 
(2) Estrela - Pentalfa, ou pentáculo, a estrela de cinco pontas. O 
pentáculo é um símbolo poderoso de Satanás, menos importante 
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apenas que o hexagrama. A estrela é o símbolo sagrado de 
Ninrode, e não tem nada que ver com o cristianismo.  
(3) Velas - Representam o fogo do recém-nascido deus-sol. Os 
pagãos do mundo todo apreciam e usam velas em seus rituais e 
cerimônias. Eles também acreditam que certas cores representam 
poderes específicos. O uso extensivo de velas é normalmente 
uma boa indicação que o serviço é pagão, não importa qual seja 
o traje exterior.  
(4) Visco - É a planta sagrada dos druidas e simboliza as 
bençãos pagãs da fertilidade; assim, beijar um visco é o primeiro 
passo no ciclo reprodutivo! Os feiticeiros também usam os frutos 
brancos do visco em poções.  
(5) Grinaldas - São circulares e, assim, representam os órgãos 
sexuais femininos. As grinaldas estão associadas com a fertilidade 
e o "círculo da vida". 
(6) Papai Noel - Ex-satanistas já me disseram que "Santa Claus" 
[Papai Noel, em inglês] é um anagrama para "Satan" [Satanás]. 
Na Nova Era, "Sanat Kamura" é definitivamente um anagrama 
para "Satanás". Os atributos e poderes míticos associados ao 
Papai Noel são estranhamente similares aos atributos e poderes 
de Jesus Cristo. Escrevemos um artigo que descreve essas 
similaridades, N1132. Nós o incentivamos a ler esse artigo, para 
ver que a tradição popular do Papai Noel substituiu 
espiritualmente Jesus Cristo! 
(7) Renas - São animais chifrudos que representam o "deus 
chifrudo" das religiões pagãs! O número tradicional de renas no 
trenó do Papai Noel é oito; na gematria satânica, oito é o número 
de "novos começos", ou o ciclo da reencarnação. Os Illuminati 
vêem o "oito" como um símbolo da Nova Ordem Mundial.  
(8) Elfos - São criaturas de forma demoníaca que são pequenos 
ajudantes de Papai Noel (Satanás). Eles também são demônios.  
(9) Verde e vermelho - São as cores tradicionais da estação e 
também são as cores pagãs tradicionais do inverno. O verde é a 
cor favorita de Satanás, de modo que é apropriado que seja uma 
das cores tradicionais do Natal; o vermelho é a cor do sangue 
humano, a forma mais elevada de sacrifício a Satanás - por essa 
razão, o comunismo adotou o vermelho como sua cor principal!  
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(10) 25 de dezembro - É conhecido como a "natividade" do sol. 
Essa data é o aniversário de Tamuz, o sol, a reencarnação do 
deus-sol. Tradicionalmente, 21 de dezembro é conhecido como 
Yule. A Igreja Católica Romana mudou a celebração de Yule para 
25 de dezembro.  
(11) 25 de dezembro - Também era conhecido pelos romanos 
como saturnais, um tempo de excessiva libertinagem. Beber 
fazendo sucessivos brindes era a chave para a libertinagem dessa 
celebração. A fornicação era simbolizada pelo visco e o evento 
inteiro era encerrado com uma Grande Festa, o Jantar de Natal.  
(12) Até mesmo o nome Natal [Christmas, em inglês] é pagão! 
"Christi" significava "Cristo", enquanto "Mas" significava "Missa". 
Visto que todas as missas pagãs estão comemorando a "morte", 
o nome "Christmas" significa literalmente a "morte de Cristo". Um 
significado mais profundo está na menção de "Cristo" sem 
especificar Jesus. Assim, o Anticristo está em vista aqui; os 
pagãos celebravam o "Natal" como uma celebração de seu 
vindouro Anticristo, que tentará dar um golpe no Jesus Cristo do 
cristianismo. 
Os cristãos peregrinos americanos primitivos se recusavam a 
celebrar essa data. 
b. 1 e 2 de fevereiro - Candlemas (Candelária) e Imbolg, 
popularmente chamado de Dia da Marmota [NT: No Brasil, 
em 2 de fevereiro é celebrado o dia de Iemanjá e de Nossa 
Senhora dos Navegantes]. 
A famosa marmota "meteorologista" de Punxsutawney, na 
Pensilvânia, sai de sua toca para prever como será o clima nas 
próximas semanas. Se ela olhar para sua sombra, quando sair ao 
sol, haverá mais seis semanas de mau tempo até que a chegada 
da primavera; caso contrário, as próximas sete semanas antes da 
primavera serão de bom tempo. Observe que essa tradição pagã 
mostra tanto o número "6" quanto o "7", que quando somados 
resultam em "13". 
O que a maioria das pessoas não percebe é que essa visão pagã 
do Dia da Marmota (Imbolg) representa a Mãe-Terra. Considere 
estes paralelos estranhamente perturbadores entre a marmota e 
a Mãe-Terra: 
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1. Assim como a deusa da Terra adormece no interior da Terra 
durante a estação de inverno, assim também a marmota. 

2. Tanto a deusa da Terra quanto a marmota fazem a ponte 
entre os dois períodos: o inverno e a primavera. 

3. Tanto a deusa da Terra quanto a marmota são criaturas da 
"terra". 

4. Tanto a deusa da Terra quanto a marmota "despertam" na 
Primavera. 

5. Tanto a deusa da Terra quanto a marmota completam o 
"ciclo da reencarnação". 

6. Em todo o ano, tanto a deusa da Terra quanto a marmota 
representam o ciclo de "renascimento" e "renovação". 

O nome "Dia da Marmota" foi posto em substituição do nome 
satânico do feriado, Imbolg, uma noite que requer sacrifício 
humano. 
c. 14 de fevereiro - Dia de São Valentim, ou Dia dos 
Namorados - É uma festividade pagã que incentiva o amor e a 
sensualidade. É celebrado precisamente treze dias após Imbolg, 
assim imprimindo sobre ele o número "13", o número de Satanás 
da rebelião extrema. Embora a maioria das pessoas veja esse dia 
como um dia para homenagear o cônjuge ou a(o) namorada(o), 
essa celebração está fundada no paganismo. 
Considere os deuses ocultos camuflados no Dia dos Namorados: 
1. Cupido, o filho de Vênus, é na realidade Tamuz, filho de 
Semíramis. 
2. Vênus, filha de Júpiter, é na realidade a própria Semíramis. 
Júpiter é a deidade principal, um deus-sol - Ninrode, marido de 
Semíramis, é considerado o deus-sol nos mistérios babilônios. 
Veja como um autor pagão descreve fevereiro, o mês em que cai 
o Dia de São Valentim (Dia dos Namorados nos EUA e em outros 
países): "O nome desse mês vem da deusa romana Februa e de 
Santa Febrônia (de Febris, a febre do amor). Ela é a padroeira da 
paixão do amor... O ritos orgiásticos dessa deusa eram 
celebrados em 14 de fevereiro - ainda observado como Dia de 
São Valentim - quando, nos tempos romanos, os homens jovens 
levavam bilhetes com os nomes de suas parceiras... Esse é o 
tempo de clara visão dentro de outros mundos, expresso por 
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festividades de purificação. 1 de fevereiro é a celebração do dia 
da festividade do fogo (Imbolc), uma festa de purificação. É 
seguida no dia 2 por sua festa similar cristã, a Candelária, a 
purificação da Virgem Maria." (The Pagan Book of Days, Nigel 
Pennick, pg 37) 
O Dia dos Namorados é um dia de "ritos orgiásticos" em que os 
pagãos incentivavam o fluir das paixões sensuais. 
2. Equinócio de Primavera: 13 semanas - Sabá menos 
importante, mas requer sacrifício humano. 
a. 21 e 22 de março - A deusa Ostara (Ishtar, também se usa a 
ortografia "Eostre"), a quem a Páscoa [pagã, em inglês "Easter"] 
faz referência - 21 de março é uma das noites de sacrifício 
humano dos Illuminati. 
A Páscoa pagã é uma data móvel que usa a prática comum da 
astrologia; é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua 
nova após Ostara.  
Essa data também não tem absolutamente nada que ver com a 
Páscoa judaica e nem com a ressurreição de Nosso Senhor Jesus 
Cristo! Em vez disso, esse dia na tradição pagã celebra o retorno 
de Semíramis em sua forma reencarnada da deusa da primavera. 
Os pagãos até mesmo têm um equivalente para a sexta-feira 
santa! É a "Sexta da Páscoa", e tem historicamente sido alocada 
na terceira lua cheia a partir do início do ano. Desde a associação 
da Páscoa pagã com a ressurreição de Jesus, a sexta-feira santa 
é fixada permanentemente na sexta-feira anterior à Páscoa.  
A Páscoa pagã [Easter] está imersa nos mistérios babilônios, o 
mais maligno sistema idolátra já inventado por Satanás! Em 
todas as Escrituras proféticas, vemos Deus declarar seu 
julgamento final sobre a ímpia Babilônia! Todavia, a cada ano, 
pastores cristãos celebram a Páscoa como se fosse uma 
festividade cristã. Muitos pregadores batistas independentes 
estão começando a se referir a esse dia que celebra a 
ressurreição de Jesus como "Domingo da Ressurreição", de modo 
a fazer distinção dessa celebração pagã.  
A deusa babilônia Ishtar é aquela a quem a Páscoa [Easter] se 
refere (Pagan Traditions of Holidays, pg 9); na realidade, ela era 
Semíramis, mulher de Ninrode e a verdadeira fundadora dos 
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mistérios satânicos babilônios. Depois da morte de Ninrode, 
Semíramis criou a lenda de que ele era na realidade seu filho 
divino, que nasceu quando ela ainda era virgem. Semíramis é 
considerada co-fundadora com Ninrode de todas as religiões 
ocultistas. 
A Páscoa pagã [Easter, em inglês] - o Dia de Ishtar - é 
celebrada amplamente em várias culturas e religiões do mundo.  

1. Babilônia - Ishtar (Easter), também chamada Deusa da Lua  
2. Católicos - Virgem Maria (Rainha dos Céus)  
3. Chineses - Shingmoo  
4. Druidas - Virgo Paritura  
5. Egito - Ísis  
6. Efésios pagãos - Diana  
7. Etruscos - Nutria  
8. Alemães (antigos) - Herta  
9. Gregos - Afrodite / Ceres  
10. Índia - Isi / Indrani  
11. Judeus apóstatas antigos - Astarte (Rainha dos Céus)  
12. Krishna - Devaki  
13. Roma - Vênus / Fortuna  
14. Escandinavos - Disa  
15. Sumérios - Nana ("America's Occult Holidays", Doc 

Marquis and Sam Pollard. pg 13)  
Os babilônios celebravam o dia como o retorno de Ishtar 
(Easter), a deusa da Primavera. Esse dia celebrava o 
renascimento, ou reencarnação, da Natureza e da deusa da 
Natureza. De acordo com a lenda babilônia, um grande ovo caiu 
dos céus no rio Eufrates e a deusa Ishtar (Easter) eclodiu de 
dentro dele. Mais tarde, surgiu uma versão que incluía um ninho, 
em que o ovo pôde ser incubado até eclodir. Um cesto de palha 
ou vime era produzido para colocar o ovo da Páscoa [o ovo de 
Isthar]. 
A Procura do Ovo de Páscoa Escondido foi criada porque, se 
alguém encontrasse o ovo enquanto a deusa estava 
"renascendo", ela concederia uma benção especial ao felizardo! 
Como essa era uma festividade alegre da primavera, os ovos 
eram pintados com as brilhantes cores da primavera. [Ibidem] 
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O Coelho da Páscoa 
"O totem da deusa, a lua-lebre, punha ovos para as crianças 
comportadas comerem... a lebre da Páscoa era a forma como os 
celtas imaginavam a superfície da lua cheia..." (Pagan Traditions 
of Holidays, pg 10). Não precisa me dizer que as lebres não 
botam ovos, porque sei isso muito bem; estamos lidando com 
uma lenda aqui, e com uma lenda ocultista. Tradicionalmente, 
essas lendas brincam com os fatos reais. 
Assim, "Easter" - Eostre ou Ishtar - era uma deusa da fertilidade. 
Visto que o coelho é uma criatura que procria rapidamente, 
simbolizava o ato sexual; o ovo simbolizava "nascimento" e 
"renovação". Juntos, o coelho da Páscoa e o ovo de Páscoa 
simbolizam o ato sexual e o que nasceu deles, Semíramis e 
Tamuz. 
Assim, é realmente uma questão espiritual muito séria quando as 
igrejas cristãs incorporam os "Ovos da Ressurreição" como parte 
da celebração da Páscoa. Na melhor das hipóteses, essas igrejas 
estão confundindo as mentes de suas preciosas crianças, 
obscurecendo a linha divisória entre os símbolos pagãos e seus 
significados e o significado cristão do Dia da Ressurreição. As 
crianças que participam dos "Ovos da Ressurreição" na igreja 
serão condicionadas mais tarde em suas vidas a aceitarem a 
tradição pagã que revolve em torno dos mesmos símbolos. 
No pior caso, a igreja que participa na tradição da Páscoa pagã 
promovendo os "Ovos da Ressurreição" e talvez uma Procura ao 
Ovo de Páscoa Escondido, é culpada de combinar o cristianismo 
com o paganismo, um coquetel letal que o Senhor Jesus 
rejeitará! Lembre-se de nosso verso-chave: 

"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." 
[Efésios 6:17-18] 



 30 

Se sua igreja usa os "Ovos da Ressurreição", você deve 
considerar desligar-se dela imediatamente; se o pastor titular é 
liberal o suficiente para permitir os "Ovos da Ressurreição" na 
celebração do Dia da Ressurreição, então provavelmente também 
é liberal nas doutrinas e na teologia, mas pode não ser o 
suficiente para você perceber isso. 

Outros Ingredientes Pagãos 
Oferendas de Páscoa - São derivadas da tradição em que os 
sacerdotes e sacerdotisas traziam oferendas para os templos 
pagãos para a deusa da primavera, Isthar. Eles traziam flores 
frescas da primavera e doces para colocar no altar do ídolo da 
deusa que adoravam. Eles também assavam um bolo de passas, 
decorando-o com cruzes para simbolizar a cruz de Wotan, ou 
algum outro deus pagão; essas cruzes não eram originalmente a 
cruz de Jesus Cristo. Esse é outro caso em que Satanás falsificou 
uma tradição pagã que poderia mais tarde ser passada como 
"cristã" em uma igreja seriamente comprometida com a 
sincretização. 
De fato, o primeiro caso de Bolo de Frutas Secas pode ser 
rastreado até cerca de 1500 AC, até Cecrops, o fundador de 
Atenas (Marquis, pg 18). Nas celebrações do Velho Testamento 
no Israel apóstata, vemos mulheres iritando a Deus porque 
assavam esses bolos para oferecê-los em adoração à Rainha dos 
Céus [Jeremias 44:17-18 e Oséias 3:1]. A nota de rodapé para 
esse título "Rainha dos Céus" no Amplified Bible Commentary diz: 
"Uma deusa da fertilidade, provavelmente o título babilônio para 
Ishtar. Ela é identificada com o planeta Vênus. As oferendas para 
essa deusa incluíam bolos feitos na forma de uma estrela". Mais 
tarde os pagãos usaram não só a forma da estrela Pentalfa como 
também o bolo de frutas secas. 
Outra oferenda popular a Isthar eram as roupas novas, feitas ou 
compradas! Os sacerdotes usavam seus melhores trajes, 
enquanto as virgens vestais usavam vestidos brancos novos. Elas 
também usavam algo para cobrir as cabeças, como chapéus de 
palha ou toucas de tecido e muitas se adornavam com grinaldas 
de flores da primavera. Elas carregavam cestos de vime cheios de 
doces e alimentos para oferecerem aos deuses pagãos. 
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Serviços de Páscoa ao nascer do sol - Eram iniciados pelos 
sacerdotes que serviam à deusa babilônia Ishtar para 
simbolicamente apressar a reencarnação de Ishtar/Easter. Uma 
vez mais, vemos como Satanás sabia que a ressurreição de Jesus 
da sepultura seria descoberta nas primeiras horas do nascer do 
sol, e que a igreja cristã quereria realizar serviços religiosos cedo 
de manhã para celebrar. Satanás e seus demônios sabiam e 
acreditavam na Palavra de Deus e em suas profecias literalmente, 
e foi-lhes concedido um certo conhecimento prévio. Exatamente 
como Satanás falsificou o nascimento divino de um menino de 
uma mãe virgem mais de mil anos antes de Jesus realmente 
nascer, assim também falsificou o serviço de adoração bem cedo 
de manhã, ao nascer do sol. 
Quaresma - É puramente pagã, e ainda assim foi aceita pela 
Igreja Católica Romana e pelas igrejas cristãs apóstatas como 
"cristã". Se a igreja que você freqüenta celebra a Quaresma, você 
precisa informar ao pastor titular das raízes pagãs dessa tradição; 
se ele não der ouvidos, considere desligar-se dessa igreja, porque 
se eles aceitam a Quaresma como cristã, você pode apostar que 
são liberais em áreas críticas da Bíblia também. 
A Quaresma é uma celebração da morte de Tamuz; a lenda diz 
que ele foi morto por um javali selvagem aos quarenta anos. 
Portanto, a Quaresma celebra um dia para cada ano de vida de 
Tamuz (America's Occult Holidays, de Doc Marquis e Sam 
Pollard). Os participantes deviam expressar seu pesar pela morte 
precoce de Tamuz pranteando, jejuando e se auto-flagelando. 
A Quaresma era celebrada por exatamente quarenta dias antes 
da celebração à deusa Ishtar/Eostre [a Páscoa pagã] e outras 
deusas pelas seguintes culturas: babilônios, católicos romanos, 
curdos, mexicanos, Israel antigo e, hoje, também pelas igrejas 
protestantes liberais e apóstatas. 
Podemos ver a ira de Deus sobre essa celebração da Quaresma 
em Ezequiel 8:14-18; o julgamento de Deus sobre essa 
comemoração é descrito em Ezequiel 9, um capítulo que 
sugerimos que você leia atentamente, porque Deus declara que 
punirá de modo similar qualquer nação que não ouvir e obedecer 
seus mandamentos [Jeremias 12:17]. 
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b. 1 de abril - Dia da Mentira, precisamente 13 semanas desde o 
ano novo! 
c. 19 de abril a 1 de maio - Sacrifício de Sangue à Besta, um 
período crítico de treze dias. Sacrifício de fogo é requerido em 19 
de abril. 
19 de abril é o primeiro dos treze dias de ritual satânico 
relacionado com o fogo - o deus do fogo, Baal, ou 
Moloque/Ninrode (o deus-sol), também conhecido como o deus 
romano Saturno (Satanás/Diabo). Esse dia é um dos dias mais 
importantes de sacrifício humano, e requer sacrifício de fogo com 
ênfase em crianças. Por causa disso, alguns eventos históricos 
muito importantes ocorreram nesse dia. 
Lembre-se, os Illuminati consideram a guerra como sendo um 
dos meios mais propícios para o sacrifício, porque ela mata tanto 
crianças quanto adultos. 
Algumas datas históricas muito importantes que foram 
programadas para ocorrer nesse dia de sacrifício de sangue 
foram: 
(1) 19 de abril de 1775 - Batalha de Lexington & Concord, que 
tornou inevitável a Guerra Revolucionária Americana, conduzida 
pelos maçons. 
(2) 19 de abril de 1943 - Após encurralar os últimos combatentes 
judeus da Resistência em um dreno formado pela chuva em 
Varsóvia, e mantê-los presos por vários dias, soldados nazistas 
da Tropa de Choque começaram a lançar fogo em cada 
extremidade do dreno, usando lança-chamas. Eles continuaram a 
lançar fogo no dreno até que todos os combatentes estivessem 
mortos. Sacrifício de sangue produzido por uma conflagração. 
(3) 19 de abril de 1993 - 50 anos depois, no mesmo dia, tropas 
do governo, tanques e outros equipamentos militares atacaram o 
complexo de David Koresh e seus seguidores em Waco, no Texas. 
Certamente, essa operação cumpriu os requisitos para um 
sacrifício humano: trauma, fogo e vítimas sacrificiais jovens. 
(4) 19 de abril de 1995 - Atentado à bomba em Oklahoma - Uma 
vez mais, muitas crianças foram mortas nesse dia. 
19 de abril de qualquer ano no século XX é um dia para ser 
observado com temor, porque parece que, enquanto nos 
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aproximamos mais do fim dos tempos, Satanás está se tornando 
cada vez mais audacioso e usa o 19 de abril com maior 
freqüência.  
d. 30 de abril a 1 de maio - Festival de Beltaine, também 
chamado de Noite de Walpurgis. Este é o dia mais importante no 
calendário dos feiticeiros druidas, enquanto Primeiro de Maio é o 
segundo feriado mais sagrado dos Illuminati. Sacrifício humano é 
requerido. Visto que essa celebração oficialmente começou com a 
noite antes de Beltaine, surgiu a tradição entre os ocultistas de 
celebrar Beltaine em dois dias. Esta tradição foi forte o bastante 
para Adolf Hitler decidir se matar em 30 de abril às 3:30 da 
tarde, criando assim um 333 e colocando seu sacrifício por 
suicídio dentro da estrutura de tempo de Beltaine. 
Grandes fogueiras são acesas na véspera de Beltaine, a fim de 
dar boas vindas à deusa da Terra. Os participantes esperam 
ganhar o favor dessa deusa para que ela abençoe suas famílias 
com fertilidade procriativa. Achamos 
interessante que a Casa Real de Windsor 
(família real britânica) acenda uma "Fogueira" 
de Beltaine todo ano (America's Occult Holidays, 
de Doc Marquis and Sam Pollard, pg 30). 
O mastro enfeitado com flores e fitas originou-se 
da celebração de Beltaine. Visto que a fertilidade 
está sendo pedida à deusa da Terra, o mastro 
enfeitado é o símbolo fálico e a dança circular em torno dele 
forma o círculo que simboliza do órgão sexual feminino. Fitas de 
dois ou três metros, vermelhas e brancas alternadas são presas 
na ponta do mastro; os homens dançam no sentido anti-horário, 
enquanto as mulheres dançam no sentido horário. A união das 
fitas vermelhas e brancas entrelaçadas simbolizava o ato da 
cópula - lembre-se, esse é um dia de celebração da "fertilidade"! 
Para demonstrar seus vínculos ocultistas e Iluministas, os 
comunistas celebraram o Dia do Trabalho em Primeiro de Maio. 
Se você não sabe como os Illuminati criaram o comunismo, e 
para que propósito, precisa ouvir as fitas do Seminário 2, 
"America Determines The Flow of History". [Nota: Leia também o 
artigo N1007, "Tese x Antítese = Síntese"] 
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3. Solstício de Verão: 13 semanas - Quando o sol alcança o 
ponto mais setentrional em sua jornada no céu.  

a. 21 e 22 de junho - Solstício de verão.  
b. 21 de junho - Litha, é uma das noites de sacrifício humano 

dos Illuminati.  
c. 4 de julho - Dia da Independência dos Estados Unidos, 13 

dias após Litha e 66 dias a partir de 30 de abril.  
d. 19 de julho - 13 dias antes de Lughnasa  
e. 31 de julho a 1 de agosto - Lughnasa, grande sabá festivo. 1 

de agosto - uma das noites de sacrifício humano dos 
Illuminati. 

4. Equinócio de Outono: 13 semanas - Sabá menos importante, 
mas requer sacrifício humano. 

a. 21 de setembro - Mabon, uma das noites de sacrifício 
humano dos Illuminati. 

b. 21 e 22 de setembro - Equinócio de outono - A partir dessa 
data até o Halloween, os ocultistas acreditam que o véu que 
separa a dimensão terreal do reino dos demônios ficará 
progressivamente mais fino, até que na noite de 31 de 
outubro ele estará o mais fino possível; esse afinamento do 
véu separador permite mais facilmente a comunicação do 
reino demoníaco com esta dimensão terreal. Assim, 
acredita-se que no Halloween, os espíritos malignos, 
fantasmas, bruxos, gatos pretos, duendes, fadas e demônios 
de todos os tipos corram soltos pelo mundo. Eles têm de 
estar de volta à sua dimensão espiritual antes da meia noite 
de Halloween, porquanto o véu separador começa então a 
se tornar mais espesso.  

Uma vez mais, reitero, essa é a crença dos ocultistas, não a 
minha! Outubro é um dos meses mais propícios para os 
Illuminati. 
c. 31 de outubro - Samhain, também conhecido como 
Halloween, ou Dia das Bruxas, e Véspera de Todos os 
Santos, como designado pela Igreja Católica. Essa data é um dos 
mais importantes dias de sacrifício humano dos Illuminati. 
O Halloween mudou nos últimos trinta anos de duas maneiras 
importantes. Primeiro, as crianças estão sendo incentivadas a 
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participarem usando fantasias inofensivas como a da boneca 
Barbie, a Mulher Maravilha, Batman e Super-Homem. Em 
segundo lugar, as fantasias e as festas dos adultos alcançaram 
um tremendo ápice e se tornaram um dos mais macabros dias de 
celebração. 
Historicamente, Halloween é o feriado mais mortal já celebrado 
na história humana. A noite satânica é dedicada ao deus celta dos 
mortos, também simbolizado pelo deus chifrudo, o deus-cervo. 
Os druidas celebravam o Samhain como uma festividade de fogo 
de três dias, fazendo grandes fogueiras, supostamente para 
afugentar os demônios que rondavam ao derredor; 
adicionalmente, o fogo provia o meio pelo qual o sacrifício 
humano requerido seria apresentado ao deus-sol. Em enormes 
cestos de vime, os sacerdotes colocavam amarrados tanto os 
sacrifícios humanos quanto animais, que então eram descidos às 
chamas. Os sacerdotes assistiam atentamente o modo como a 
vítima morria para poderem predizer se o futuro traria bem ou 
mal (Pagan Traditions of the Holidays, pg 71) 
Origem das Tradições Populares de Halloween, o Dia das 
Bruxas 

Doces e "Traquinagem ou Trato" 
Essa prática pagã tem mais de 2000 anos. Para garantir sua 
segurança e bem-estar, as pessoas punham do lado de fora de 
suas casas doces, as melhores pernas de carneiro, legumes, 
ovos, carne de frango, mel e vinho, para que os maus espíritos 
que vagueavam os consumissem em seu caminho de volta para o 
mundo dos mortos. Deixar de "tratar" esses maus espíritos 
poderia resultar no lançamento de uma maldição sobre a casa! As 
pessoas literalmente acreditavam que, se os espíritos viessem à 
sua porta, eles "aprontariam vilanias" se não fossem bem 
tratados.  
"A versão americana do Halloween veio da Irlanda... A praga nas 
plantações de batatas e a grande fome que ocorreu em 1840 
levou milhares de famílias a emigrarem da Ilha Esmeralda. Com 
eles veio a tradição de celebrar o Halloween, com a crença nos 
maus espíritos, a "abóbora-lanterna", fogueiras, maçãs, 
castanhas, e as traquinagens... Os irlandeses são também 
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responsáveis por fazerem a "Traquinagem ou Trato" cair em 
grande popularidade nos Estados Unidos. Na Irlanda em 31 de 
outubro, os camponeses iam de casa em casa para receber 
oferendas a seu deus-druida, Muck Olla. A procissão parava em 
cada casa para dizer ao sitiante que sua prosperidade era devida 
à benevolência de Muck Olla... ou então a má sorte poderia se 
abater sobre o sitiante e sobre suas colheitas. Poucos sitiantes se 
arriscavam a desagradar à deidade pagã, de modo que a 
procissão retornava para casa com ovos, manteiga, batatas e, em 
alguns casos, com moedas... Para os sitiantes irlandeses isso não 
era brincadeira; eles temiam de verdade que o deus celta 
pudesse destruir suas casas e seus celeiros... A escolha entre 
"Traquinagem ou Trato" é parte dessa herança pagã." (Pagan 
Traditions of the Holidays, pg 78-79) 

Trajes Horripilantes 
As pessoas também tiravam gravetos da fogueira e acenavam 
com eles para amedrontar os muitos espíritos malignos que 
rondavam a terra; para o caso de os gravetos em chamas 
sozinhos não servirem, os foliões se vestiam com os trajes mais 
horrendos possíveis. Elas acreditavam que, vestido com um traje 
horripilante, se você encontrasse uma companhia de espíritos na 
noite, eles pensariam que você era um deles e não o 
perturbariam. (Halloween and Satanism, Phil Philips, pg 26-27) 

Grandes Fogueiras 
A obsessão de Satanás pelo fogo produziu a obsessão humana 
pela construção de grandes fogueiras. Como dissemos 
anteriormente, essas fogueiras eram práticas pois proviam o 
meio pelo qual os sacerdotes fariam os sacrifícios humanos e 
animais tão cruciais para o Halloween. Quando as últimas brasas 
se apagavam, as pessoas saiam correndo, e desciam os morros 
gritando: "O Diabo pegará aquele que ficar por último" (Philips, 
pg 27-28) 

Adivinhações 
Samhain (Halloween) era também o tempo para obter a ajuda do 
Diabo para adivinhar o futuro. Perguntas a respeito de 
casamento, sorte, saúde e o tempo da morte de alguém eram 
assuntos comuns para a adivinhação. Na Escócia, os jovens se 
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reuniam para os jogos e puxavam brotos do chão para saber 
quais deles se casariam no ano vindouro e em que ordem os 
casamentos ocorreriam. 

Noite de Pegar a Maçã 
Há muito tempo que as maçãs são um símbolo do amor e da 
fertilidade. Nas festas de Halloween, as pessoas mordiam maçãs 
colocadas em grandes tinas cheias de água. Se um rapaz 
conseguisse morder e prender uma maçã com seus dentes, 
poderia ter a certeza do amor da moça de quem gostava. A 
brincadeira de morder e prender a maçã era muito apreciada 
pelos rapazes. Um de cada vez entrava na tina e tentava morder 
e pegar com os dentes uma maçã que era girada na ponta de um 
bastão; o primeiro rapaz que conseguisse pegar seria o primeiro 
a se casar. 
As sementes de maçã também eram usadas para predizer a 
sorte. Descascar uma maçã em uma longa tira deveria revelar a 
uma moça seu futuro. A jovem girava a casca da maçã três vezes 
em torno de sua cabeça e depois a lançava para trás por cima de 
seu ombro esquerdo. Se a casca caisse sem quebrar, a garota 
examinava a figura formada para ver se podia identificar a letra 
inicial do nome do seu futuro marido! 

Espíritos Familiares do Feiticeiro 
Corujas, morcegos, gatos e sapos são parte essencial do 
Halloween, e por uma razão muito boa: eles são conhecidos como 
"espíritos familiares dos feiticeiros". Um espírito familiar de 
adivinhação era a espécie de animal cuja forma Satanás 
assumiria para ajudar o feiticeiro a adivinhar o futuro. O feiticeiro 
observava atentamente os movimentos do animal - se lentos ou 
rápidos - e via a direção em que ele se movia e os tipos de som 
que produzia, a fim de predizer a extensão da vida e/ou de uma 
doença incapacitante. 
Outras formas de "espíritos familiares" incluíam as galinhas, 
gansos, cães pequenos, ratos, borboletas, vespas e lesmas. As 
bruxas consideravam que essas criaturas eram possuídas e 
controladas por demônios. Se você olhar com atenção a maioria 
das decorações de Halloween, verá esses animais, mas agora 
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sabe que representam criaturas possuídas por demônios. (Pagan 
Traditions of the Holidays, pg 75-76) 

O "Homem da Lanterna" e "Traquinagem ou Trato" 
Outros nomes para o "Homem da Laterna" [Jack-o-Lantern] era 
Cabeça de Abóbora, Abóbora-Lanterna, etc. A origem do nome 
"Homem da Lanterna" está nas estranhas luzes pálidas que 
apareciam sobre os charcos e pântanos da Inglaterra. Essas luzes 
fantasmas, que davam a impressão de serem lanternas nas mãos 
de alguém, eram chamadas de "Velas dos Mortos". Dizia-se que 
as velas eram sinais das almas dos homens mortos no mar. 
(Halloween and Satanism, Philips, pg 33-34) 
"Os celtas freqüentemente esvaziavam um nabo e insculpiam 
uma face grotesca nele para tapear os demônios. Eles levavam 
essas lanternas para iluminar um caminho no escuro e afugentar 
os espíritos malignos... Enquanto o nabo continua a ser popular 
na Europa, a abóbora o substituiu nos Estados Unidos. 'Jack' é 
um apelido para 'John', ("João") que é uma gíria para indicar um 
'homem qualquer'. "Jack-O-Lantern" significa literalmente o 
'homem da lanterna'" (Pagan Traditions of the Holidays, pg 79-
80) 

A "Traquinagem ou Trato" dos Druidas 
Os druidas originaram a prática de esvaziar o "Homem da 
Lanterna" e enchê-los de banha humana. Sempre que um grupo 
invasor chegava a uma casa para exigir do chefe de família que 
alguém da casa fosse entregue para o sacrifício humano, eles 
acendiam um "Homem da Lanterna" cheio de banha humana. Se 
o chefe de família cedesse e concordasse em entregar um de 
seus familiares para o sacrifício, o grupo de druidas deixava o 
"Homem da Lanterna" no pórtico. Essa lanterna serviria para 
avisar aos outros grupos e às hostes demoníacas que o grupo 
anterior já tinha obtido um ser humano para o sacrifício e as 
pessoas restantes deveriam ser deixadas em paz. Garantir que 
ninguém mais na casa seria morto naquela noite era o "trato". 
Se o chefe de família se recusasse a entregar um de seus 
familiares, uma "traquinagem" seria feita contra aquela casa. Os 
membros do grupo saqueador desenhavam um grande 
hexagrama usando sangue humano na porta da frente; eles 
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obtiam o sangue de um cadáver que puxavam pelo caminho 
usando uma corda. As hordas demoníacas seriam atraídas por 
esse hexagrama e invadiriam a casa, levando à loucura um ou 
mais dos moradores ou matando-os de terror repentino. 
(America's Occult Holidays, pg 20). 
Esta é a verdadeira origem da "Traquinagem ou Trato" e do 
"Homem da Lanterna". Você quer realmente que seus filhos 
brinquem com isso?  
Práticas Proibidas Especialmente Associadas com o 
Halloween  
Deus relaciona as práticas satânicas que proíbe expressamente, 
sob pena de morte! Cada uma delas está singularmente 
associada com o Dia das Bruxas! 
1. Encantamento - Ato de influenciar por feitiços e encantos 
usando a prática das artes mágicas. Tais práticas provêm 
diretamente do poder de Satanás! Deus proíbe o encantamento 
em muitos lugares, o principal dos quais é Deuteronômio 18:10-
12. 
2. Feitiçaria - Lidar com espíritos demoníacos, usando seus 
métodos prescritos, comumente chamados rituais e "artes 
mágicas". A Bíblia a proíbe, como em Gálatas 5:19-20. Hoje, 
graças a Harry Potter e "O Senhor dos Anéis", a feitiçaria está 
crescendo rapidamente em popularidade. Programas de televisão 
que exibem bruxas são "A Feiticeira" e "Buffy, a Caça-Vampiros", 
apenas para citar dois. Vá a uma videolocadora e percorra a 
seção "Terror", onde você verá a popularidade que a feitiçaria 
alcançou em nosso país hoje. 
3. Bruxaria - Uso de poder obtido em rituais prescritos exigidos 
pelas hordas demoníacas. Uma vez que o bruxo ou mago execute 
o ritual corretamente, as hordas demoníacas deverão prover o 
poder para efetuar aquela ação desejada pelo bruxo. 
4. Adivinhação - Predizer a sorte e ver o futuro. Deus quer que 
confiemos nele e em seu poder e que não nos preocupemos com 
o dia de amanhã. Satanás, por outro lado, gosta de deixar as 
pessoas preocupadas com a idéia de que podem saber o que 
ocorrerá no futuro. A adivinhação é proibida na Bíblia em 
Jeremias 29:8-9 e em Deuteronômio 18:10-12. 
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5. Magia - A arte ou prática de um mago ou feiticeiro. Um mago 
ou bruxo é alguém habilitado nas artes mágicas, um feiticeiro. 
Deus proíbe tais práticas em Deuteronômio 18:10-12 e Levítico 
19:31. 
6. Necromancia - Comunicação com os mortos. 
Especificamente, conjurar os espíritos dos mortos para propósitos 
de magicamente revelar o futuro ou influenciar o curso de 
eventos. Proibida em Deuteronômio 18:10-12 e em Isaías 8:19. 
7. Feitiços - A prática de lançar um feitiço em alguém a fim de 
mudar ou controlar sua mente e/ou seu comportamento. Os 
magos gostam de ter uma conversa "um a um" com seus 
inimigos por que assim possam "enfeitiçá-los" por meio de um 
ritual realizado previamente, e pelas hordas demoníacas que 
residem nele. Adolf Hitler seguia essa prática de perto quando 
negociava com os líderes da Europa, da Grã-Bretanha e da 
Rússia. O primeiro-ministro britânico, Chamberlain, ficou 
totalmente enfeitiçado por Hitler ao tentar apaziguar o ditador 
alemão em Munique, em 1938; Chamberlain ficou tão enfeitiçado 
por Hitler que após retornar de Munique, proclamou 
entusiasticamente que tinha garantido "a paz em nosso tempo". 
Ao lidar com um membro poderoso dos Illuminati, não tente se 
reunir com ele, nem confie no testemunho de pessoas que se 
reuniram com ele. Um ritual de encantamento é facilmente 
executado e faz o líder extravazar confiança, caráter e 
sinceridade que ele mais provavelmente não possui. Deus proíbe 
essa atividade em Deuteronômio 18:10-12. 
8. Observação das Estrelas, ou Astrologia - Adivinhação da 
suposta influência das estrelas e de outros corpos celestes sobre 
as vidas humanas e as relações entre as nações. Os ocultistas 
literalmente ordenam suas vidas de acordo com a astrologia e os 
números. Deus proíbe essa atividade em Deuteronômio 18:10-12 
e em Jeremias 10:2. Também chamada de "Observar os Sinais do 
Céu". 
9. Adivinhação - Predizer eventos e profetizar por meio de outro 
espírito que não o Espírito Santo. Proibida em Miquéias 5:12 e 
implicada fortemente em Deuteronômio 18:10-12. 
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10. Prognosticação - Predizer a partir de sinais e sintomas, 
também profetizar sem o Espírito Santo. Proibida em Isaías 
47:12-13 [chamada também de "consulta aos agoureiros"]. 
11. Magia - Utilizar o poder dos demôníos por meio do uso de 
rituais prescritos de forma que a ação levada a cabo seja 
realizada pelo poder demoníaco. Proibida em Deuteronômio 
18:10-12, 2 Crônicas 33:6 e 1 Samuel 15:23. 
Todas essas atividades estão associadas com as tradições do 
Halloween! Os cristãos não têm nada que participar no Dia das 
Bruxas. Fazer isso é agir contra um grande número de textos das 
Escrituras em que Deus usa a linguagem mais forte possível para 
proibir o envolvimento com o ocultismo. De fato, em muitos 
casos, Deus decreta que as pessoas que praticam essas 
atividades sejam punidas com a morte!  
Entretanto, vemos hoje muitas igrejas promoverem festas do Dia 
das Bruxas em que muitas dessas práticas pagãs são seguidas! O 
apóstolo Paulo fez fortes advertências que faríamos bem em 
seguir:  

"Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por 
estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da 
desobediência." [Efésios 5:6]  

Pare de ouvir as pessoas que dizem "palavras vãs", porque se 
você for adiante e participar nesse maligno feriado, Deus 
certamente não fará "vista grossa".  
Um nota final sobre o Halloween: se você tem prestado atenção, 
saberá que essas práticas formam a essência da série e dos livros 
e filmes de Harry Potter. Harry Potter é um mago, e vem de uma 
família de bruxos e magos (feitiçaria familiar, de geração). A 
existência inteira dele ocorre na Escola Hogwarts de Magia e 
Bruxaria, onde Harry e seus amigos aprendem todas as onze 
práticas proibidas.  
A autora J. K. Rowling faz toda essa atividade satânica parecer 
tão legal e divertida que dezenas de milhões de crianças estão 
sendo atraídas para as Artes das Trevas proibidas por Deus. 
Todavia, muitos pais cristãos e alguns ministérios cristãos 
tolamente engolem a mentira que, de alguma forma, essas 
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proibições não se aplicam a eles quando lêem os livros de Harry 
Potter ou assistem aos filmes.  
Verdadeiramente, vejo esse inacreditável fenômeno como um 
sintoma da apostasia da igreja cristã predita pelo apóstolo Paulo 
como um sinal-chave da proximidade do Anticristo:  

"Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não 
será assim sem que antes venha a apostasia..." [2 
Tessalonicenses 2:3]  

Literalmente, os cristãos que participam dessa práticas estão 
abrindo as portas para o Anticristo! 

Conclusão 

Visto que estamos obviamente vivendo no fim dos tempos, que 
modo de vida devemos seguir? O apóstolo Pedro, falando por 
meio da inspiração do Espírito Santo, nos diz exatamente que 
tipo de vida devemos buscar: 

"Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que 
pessoas vos convém ser em santo trato, e piedade, 
aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de 
Deus ... Por isso, amados, aguardando estas coisas, 
procurai que dele sejais achados imaculados e 
irrepreensíveis em paz" [2 Pedro 3:11-12,14]  

O apóstolo Pedro insta que percebamos a proximidade da hora 
para estarmos: 

"em santo trato, e piedade" 

"achados imaculados e irrepreensíveis em paz" 

Além disso, Jesus Cristo nos disse que encontraríamos essas 
qualidades do Espírito Santo em nossa vida pela separação do 
mal. Veja a seqüência em 2 Coríntios 6:17-18: 

Passo 1: Por isso saí do meio deles, e apartai-vos 

Passo 2: Não toqueis nada imundo 

Passo 3: E eu vos receberei; e eu serei para vós Pai, e 
vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-
Poderoso. 
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Quer você goste ou não, Jesus Cristo não receberá aqueles que 
tentam servir ao paganismo e ao cristianismo ao mesmo tempo. 
Se você está participando dessas atividades que foram 
produzidas pelo satanismo, precisa examinar de perto seu 
coração, sua alma e sua mente, e remover de forma drástica toda 
e qualquer coisa que possa impedi-lo de receber a benção de 
Jesus. Acredite, a plenitude do Espírito Santo mais do que 
compensará qualquer prazer que você possa ter renunciado ao 
deixar de praticar esses atos pagãos. 
Jesus Cristo está vindo em breve, mas primeiro o Anticristo deve 
aparecer.  
 
Você está preparado espiritualmente? Sua família está 
preparada? Você está protegendo seus amados da forma 
adequada? Esta é a razão deste ministério, fazê-lo compreender 
os perigos iminentes e depois ajudá-lo a criar estratégias para 
advertir e proteger seus amados. Após estar bem treinado, você 
também pode usar seu conhecimento como um modo de abrir a 
porta de discussão com uma pessoa que ainda não conheça o 
plano da salvação. Já pude fazer isso muitas vezes e vi pessoas 
receberem Jesus Cristo em seus corações. Estes tempos difíceis 
em que vivemos também são um tempo em que podemos 
anunciar Jesus Cristo a muitas pessoas. 
Se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, mas 
vive uma vida espiritual morna, precisa pedir perdão e renovar 
seus compromissos. Ele o perdoará imediatamente e encherá seu 
coração com a alegria do Espírito Santo de Deus. Em seguida, 
você precisa iniciar uma vida diária de comunhão, com oração e 
estudo da Bíblia.  
Se você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo como 
Salvador, mas entendeu que ele é real e que o fim dos tempos 
está próximo, e quer receber o Dom Gratuito da Vida Eterna, 
pode fazer isso agora, na privacidade do seu lar. Após confiar em 
Jesus Cristo como seu Salvador, você nasce de novo 
espiritualmente e passa a ter a certeza da vida eterna nos céus, 
como se já estivesse lá. Assim, pode ter a certeza que o Reino do 
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Anticristo não o tocará espiritualmente. Se quiser saber como 
nascer de novo, vá para nossa Página da Salvação agora. 
Esperamos que este ministério seja uma bênção em sua vida. 
Nosso propósito é educar e advertir as pessoas, para que vejam a 
vindoura Nova Ordem Mundial, o Reino do Anticristo, nas notícias 
do dia a dia. 
Fale conosco direcionando sua mensagem a um dos membros da 
equipe de voluntários.  
Se desejar visitar o site da The Cutting Edge, dê um clique aqui 
http://www.cuttingedge.org/ 
Que Deus o abençoe. 
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