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Quem no Brasil e no mundo afora não tem ouvido de Carnaval? Em
países diferentes, o Carnaval é celebrado entre 3 a 7 dias. Muitos de nós
esperamos os dias de carnavais porque sabemos que serão dias de muita
folia, bebedeira, alegria e muitos prazeres pessoais.

Vemos que nestes dias a criminalidade sobe, o índice de assaltos e
acidentes aumenta; o índice de briga e violência aumenta; e as nossas
rodovias se enchem de acidentes muito por causa de bebedeira.

Mas, isso não diminuiu a vontade de celebrar os dias Carnavalescos. A
razão disso é claro, sabemos que teremos muitas alegrias nesses dias em
muitas situações diferentes.

Mas, de onde surgiu o Carnaval? Teve o Carnaval origem de algum dia
pagão?

Vamos pesquisar um pouco o que é o Carnaval e tomar nossas
decisões se o cristão verdadeiro de Deus deve se envolver nessa tradição.

A origem do Carnaval

Como veremos o Carnaval é muito antigo. A história tem registro do
Carnaval desde império Romano. A ideia de que o Carnaval veio da África não é
correta. O Carnaval se originou na Europa nos tempos medievais.

Note o que a Wiki fala da origem e do significado do Carnaval,
“O Carnaval é uma festa que é marcada pelo ‘adeus à carne’ que a partir dela se
fazia um grande período de abstinência e jejum, como o seu próprio nome em
latim ‘carnis levale’ o indica. Para a sua preparação havia uma grande
concentração de festejos populares. Cada lugar e região brincava a seu modo,
geralmente de uma forma propositadamente
extravagante, de acordo com seus costumes.

Pensa-se que terá tido a sua origem na Grécia em
meados dos anos 600 a 520 a.C, através da qual os
gregos realizavam seus cultos em agradecimento aos deuses pela fertilidade do
solo e pela produção. Passou a ser uma comemoração adotada pela Igreja
Católica em 590 d.C. antes da Quaresma”.

Podemos ver que o Carnaval não se originou no Brasil ou qualquer outro
país, mas sim na Europa, ou seja, mais especificamente, na Itália.

Vejamos o que mais poderemos ler sobre o Carnaval, “A festa
Carnavalesca surgiu a partir da implantação, no século XI, da Semana
Santa pela Igreja Católica, antecedida por quarenta dias de jejum, a Quaresma.
Esse longo período de privações acabaria por incentivar a reunião de diversas
festividades nos dias que antecediam a Quarta-Feira de Cinzas, o primeiro dia
da Quaresma. A palavra "Carnaval" está, desse modo, relacionada com a ideia
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de deleite dos prazeres da carne marcado pela expressão "carnis valles", que,
acabou por formar a palavra "Carnaval", sendo que "carnis" em latim significa
carne e "valles" significa prazeres.

Em geral, o Carnaval tem a duração de três dias, os dias que antecedem
a Quarta-Feira de Cinzas. Em contraste com a Quaresma, tempo de penitência e
privação, estes dias são chamados "gordos", em especial a terça-feira (Terça-
Feira Gorda, também conhecida pelo nome francês Mardi Gras). O termo mardi
gras é sinônimo de Carnaval”.

Em outras referencias, vemos, “No século XIII, os nobres franceses
começaram a promover grandes festas em que era
obrigatório o uso de máscaras e roupas luxuosas - os
bailes - e provavelmente foi assim que surgiram as
primeiras festas à fantasia. Essas festas logo ficaram
populares entre as altas classes em toda Europa e se
espalharam por todo o mundo, sendo comuns

atualmente”.

O Carnaval se relaciona ao paganismo?

Vemos que o Carnaval foi criado para que possamos satisfazer-nos
através de várias coisas como sexo, orgia, drogas, festas, bebedeira, etc.
Claramente está escrito que é para isso que o Carnaval foi criado. Observe
mais, “O Carnaval da Antiguidade era marcado por grandes festas, onde se
comia, bebia e participava de alegres celebrações e busca incessante dos
prazeres”.

Mas o que é falado em relação ao paganismo? O Carnaval está
relacionado a deuses pagãos? Vamos ver que até esta pequena pesquisa do
Carnaval, podermos ver que deuses pagãos são relacionados ao Carnaval...

“As pessoas trocavam presentes, um rei era eleito por brincadeira e
comandava o cortejo pelas ruas (Saturnalicius princeps) e as tradicionais fitas
de lã que amarravam aos pés da estátua do deus Saturno eram retiradas,
como se a cidade o convidasse para participar da folia”.

Em outra referência, “... O ritual ocorria no templo de Marduk, um dos
primeiros deuses mesopotâmicos, onde o rei perdia seus emblemas de poder e
era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para
demonstrar a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente
assumia o trono”.

Em outra referencia vemos isso, “A origem do Carnaval é incerta, mas
acredita-se que tenha surgido na Grécia por volta do ano 520 a.C. Era uma festa
em que o vinho era fundamental e as pessoas se reuniam em nome do deus
Dionísio com a única intenção de se divertirem, celebrar a chegada da
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primavera e a fertilidade. Esse tipo de comemoração se tornou popular em
Roma durante os primeiros séculos da era cristã”.

Sim, podemos ver que está claramente escrito que a origem do Carnaval

está relacionada a deuses pagãos. Se alguém ainda tiver dúvida disso, veja que

o Carnaval está totalmente voltado a prazeres carnais com grande imoralidade

sexuais. O cristão verdadeiro não poderá se envolver neste tipo de celebração.

“Saia dela meu povo”

Sabendo disso o que deve um cristão verdadeiro fazer. Eles devem entrar
nestas festas junto com a tradição do povo e se alegrar em suas atividades já
que todos estão fazendo a mesma coisa? O que fazer então? Devemos
satisfazer os nossos desejos carnais de bebida, sexo, extravagância, etc. já que
parece ser normal nestes dias de carnavais?

Não precisamos nem muito falar sobre isso, pois a resposta está bem
clara. Vivemos nesse mundo, mas não somos parte desse mundo. Não
precisamos fazer as coisas que esse mundo faz.

“E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não
sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas”,
Apocalipse 18:4.

Deus fala bem claro que estamos no mundo, mas que não devemos nos
submeter a esse mundo porque se assim fizermos então também nos seremos
punidos com o mundo como a escritura acima nos ensina.

Cristo viveu nesse mundo, mas não era parte desse mundo, “E dizia-lhes:
Vós sois de baixo, eu sou de cima; vós sois deste mundo, eu não sou deste
mundo”, João 8:23.

Cristo falou claramente que Ele nos tirou desse mundo e que devemos
sair de fazer as coisas desse mundo, “Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria
o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo,
por isso é que o mundo vos odeia”, João 15:19.

Sabendo, pois, que não é desse mundo, não precisa fazer as coisas do
mundo e se tornar um inimigo de Deus e de Seu filho.

Referências:

História do Carnaval e suas origens:
http://www.brasilescola.com/Carnaval/historia-do-Carnaval.htm
Carnaval:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval

http://www.brasilescola.com/carnaval/historia-do-carnaval.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval


Lição 32

http://www.osmisteriosdedeus.com 5
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