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DEIXARIA SEUS FILHOS FAZER ISSO? 
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HALLOWEEN É UMA TRADIÇÃO FAMILIAR ? 
  

Para muitas pessoas Halloween é uma tradição; 
muitos se juntam à essa "FESTA" sem prestar 
atenção ao que está sendo comemorado. 
Halloween, tipicamente, tem sido sempre festejado 
por algumas famílias ao longo dos anos e elas não 
vê nenhum motivo para mudar essa "tradição".  
Além disso, que mal existe nisso?  
A Bíblia diz que nós não devemos nos associar às 
obras infrutíferas das trevas... (Efésios 5:11) 
!

HALLOWEEN é o dia mais importante do ano  
para os adeptos do OCULTISMO!



!

Efésios 5.11 
  

“E não vos associeis às 
obras infrutuosas das 
trevas, antes, porém, 

condenai-as."



• Você aceita o mal, ou o rejeita? 
• Se o Diabo te pedisse para segui-

lo… você o faria?  
!

• O que você prefere: Brincar com o 
mal ou resisti-lo?



Você já ouviu essa história? 
!

– O Diabo apareceu para um homem, e lhe 
disse que teria que escolher um entre três 
pecados.  

– O Diabo apresentou os três: (1) Matar o 
seu empregado, (2) Bater na sua esposa e 
(3) Beber uma garafa de Cachaça.  
!

– O QUÊ VOCÊ ESCOLHERIA?



- Muitos dirão que beber a garrafa de 
Cachaça é o "MENOS MAL" de todos... 

!
- Mesmo assim a escolha é errada, não é 

mesmo? 
!
- Qualquer das escolhas é um erro! 

Vejamos por quê!



• O homem acabou escolhendo a Cachaça... Ele bebeu 
e  ficou embriagado. 
!

• Quando o esposa do homem o encontrou, perguntou o 
que estava acontecendo... 
!

• Ele se irritou e começou a bater nela. 
!

• O empregado no homem viu briga e tentou interrompê-
lo, mas o homem matou o empregado.



• Mas o homem escolheu APENAS o "MENOS 
MAL"... O que aconteceu de errado? 
!

• A verdade é que não importa o quê você 
fizer...  se você seguir os conselhos do 
Diabo, nada de bom vai te acontecer! Mesmo 
os "COISAS INOFENSIVAS" propostas por 
ele podem se tornar em algo muito 
perigoso.



• Muitos fazem a mesma coisa… 
!

• O que você pensa sobre a FESTA DE 
HOLLOWEEN ? 
!

• Você sabia  que... 
– O "Halloween," começou como um dia onde 

se dava tributo e adoração às forças do mal?

... E SOBRE  HALLOWEEN ?



• "Halloween" vem da palavra Samhain (Sa-ween).  
• Samhain, é conhecido como o "senhor da 

morte" que convida todas as almas das pessoas 
mortas no ano que passou para entrar nos 
corpos de  animais e seres humanos para uma 
NOITE DE CELEBRAÇÃO. 

• É por isso que essa data, 31 de Outubro, é  tão 
especiaL para o OCULTISMO...

... E SOBRE  HALLOWEEN ?



!
1. Porque “Halloween” glorifica a morte!  
!
A. Em primeiro lugar, é importante para nós 
perceber que a morte não vem de Deus, 
mas foi resultado da ESCOLHA do próprio 
ser humano, quando desobedeceu a Deus!

AGORA VEREMOS POR QUE UM 
CRISTÃO NÃO DEVE COMEMORAR 

HALLOWEEN ...



Gênesis 2: 16-17  
"E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: 

De toda árvore do jardim comerás livremente, 
mas da árvore do conhecimento do bem e do 
mal, dela não comerás; porque no dia em que 

comeres dele tu certamente morrerás. " 
!

Romanos 5:12  
"Portanto, como por um homem entrou o 

pecado no mundo, e pelo pecado a morte; e 
assim também a morte passou a todos os 

homens, porque todos pecaram." 



!
1. Porque “Halloween” glorifica a morte!  
!
B. O segundo entendimento que devemos nos 
apegar é que a morte é um INIMIGO.  

!
1 Coríntios 15:26 "O último inimigo a ser 

destruído é a morte." 

POR QUE UM CRISTÃO NÃO DEVE 

COMEMORAR HALLOWEEN ...



Romanos 5:12  
"Portanto, como por um homem entrou o 

pecado no mundo, e pelo pecado a morte; e 
assim também a morte passou a todos os 

homens, porque todos pecaram."  
!

2 Timóteo 1:10 
“A graça de Deus é manifesta agora pela 
aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o 

qual aboliu a morte, e trouxe vida e 
imortalidade à luz, através do Evangelho."



!
2. Porque “Halloween” honra Satanás e 
seus demônios.  

!
DEUS não é honrado no Halloween.   
DEUS nem sequer é mencionado. 
 Ao contrário, Satanás, as bruxas e os 
demônios são homenageados.

POR QUE UM CRISTÃO NÃO DEVE 

COMEMORAR HALLOWEEN ...



1 Pedro 5: 8 
“Sede sóbrios; vigiai; O vosso adversário, o 
Diabo, anda em derredor, rugindo como um 

leão, e buscando a quem possa tragar.”  
!
Em toda a Escritura Satanás é descrito como: 

!
O "deus deste mundo" , e que cega as mentes 
dos homens (2 Coríntios 4: 4).  
 Ele é o "príncipe deste mundo" (João 12:31; 
João 14:20; João 16:11) e "o príncipe das 
potestades do ar" (Efésios 2: 2; 6:12…).  



1 João 4: 4 
"Maior é aquele que está em vós do que aquele 

que está no mundo." 
!

Romanos 8:31 
"Se Deus é por nós, quem será contra nós?"

MAS A PALAVRA DE DEUS 
DIZ ...



!
3. Porque “Halloween” leva as pessoas a 
pecarem contra Deus.  
!

1 Coríntios 10:20 
“Mas eu digo que as coisas que os gentios 

sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não 
a Deus; e eu não teria que sejais participantes 

com os demônios.”

POR QUE UM CRISTÃO NÃO DEVE 

COMEMORAR HALLOWEEN ...



!
2 Coríntios 11: 14-15 

"E não é de admirar, porquanto o próprio 
Satanás se disfarça em anjo de luz.  

Não é muito, pois, que também os seus 
ministros se disfarcem em ministros 
da justiça; o fim deles será conforme 

as suas obras."



!
É absolutamente impossível participar da 
verdadeira adoração de Deus e ao mesmo tempo 
em festas de adoração aos demônios.  

!
1 Coríntios 10:21 

"Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice 
dos demônios; não podeis ser participantes da 
mesa do Senhor e da mesa dos demônios." 

!
Deuteronômio 11:16  

"Guardai-vos para que o vosso coração não se 
engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, 
e os adoreis."



!
4. Porque é algo que desagrada a Deus! 
!
Lembre-se que DEUS É LUZ, enquanto que  
Halloween é uma festa intimamente ligada com as 
TREVAS! 

!
Devemos dizer como o Rei Davi escreveu no Salmo 
139:21: "Não aborreço eu, ó SENHOR, aqueles que 
te aborrecem? E não me aflijo por causa dos que 
se levantam contra Ti?"

POR QUE UM CRISTÃO NÃO DEVE 

COMEMORAR HALLOWEEN ...



QUE ESSA NOITE, SEJA 
UMA OPORNUNIDADE 

PARA VOCÊ 
 SE APROXIMAR  
MAIS DE DEUS!



Tiago 4:4,8 
"Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade 

contra Deus? Portanto qualquer que quiser ser 
amigo do mundo constitui-se inimigo de 

Deus. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para 
vós." 
!

 João 8:12 
 "Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a 

luz do mundo; quem me segue  de modo algum 
andará em trevas,          mas terá a luz da vida."





!
EXPLIQUE PARA SEUS FILHOS o real 
significado da festa. 
Faça em sua casa a "FESTA DA LUZ", em 
oposição à HALLOWEEN, a festa das trevas 
Qual o traje típico para as crianças?  
LEIA Efésios 6:10-18. Faça, as peças da 
“Armadura de Deus” e explique qual o sentido de 
cada uma e como as mesmas são utilizadas no 
nosso "combate espiritual" contra o Reino das 
Trevas!

SUGESTÕES PARA OS PAIS  
NA NOITE DE HALLOWEEN 


