Sabes que o Halloween está a chegar?

Pois é!!!
Aproveita para aprenderes algo mais sobre esta
festividade.

Curiosidades do Dia das Bruxas
Embora seja uma festa pagã, a palavra "Halloween" tem origem na expressão: "All Hallow's
Eve", que significa "véspera de todos os santos", uma vez que se refere à noite de 31 de
outubro, véspera do Dia de Todos os Santos.
As raízes desta festa remontam às tradições dos povos que habitaram a Gália e as ilhas da
Grã-Bretanha, entre os séculos V e VIII. Esta festividade foi levada para os Estados Unidos,
em 1840, por imigrantes irlandeses e passou a ser conhecida como o "Dia das Bruxas".
Contudo, poder-se-ia encontrar uma dupla origem, que fundamenta esta celebração, e que no
decurso da História se foi misturando: origem pagã e origem cristã.

Origem pagã
Inicialmente esta celebração correspondia a um festival do calendário celta irlandês, o
Festival de Samhain, celebrado entre 30 de outubro e 2 de novembro e marcava o fim do
Verão. O seu principal objetivo era prestar culto aos mortos.
Uma das grandes lendas, de origem céltica, refere que os espíritos de todos os que tinham
morrido ao longo daquele ano voltariam à terra à procura de pessoas para encarnar. Os
celtas acreditavam ser esta a única oportunidade de vida após a morte, admitindo todas as
leis de espaço e tempo, o que permitia que o mundo dos espíritos se misturasse com o dos
vivos. E como os indivíduos não desejavam ser possuídos pelo espírito dos mortos, na noite
do dia 31 de outubro, apagavam todas as tochas e fogueiras das suas casas, para que estas
se tornassem frias e desagradáveis. Colocavam fantasias e desfilavam ruidosamente em
torno da aldeia, sendo tão destrutivos quanto possível, com o objetivo de assustar todos os
espíritos que procurassem corpos para poder encarnar.

Origem cristã
Desde o século IV que a Igreja da Síria consagrava um dia para festejar "Todos os Mártires".
Uns séculos mais tarde, o Papa Bonifácio IV († 615) transformou o Panteão romano num
templo cristão e dedicou-o a "Todos os Santos"
Em 840, o Papa Gregório IV ordenou que este Dia de Todos os Santos fosse celebrado em
todo o mundo cristão. Como festa grande, esta também ganhou a sua celebração vespertina
(31 de outubro). Na tradução para o inglês, essa vigília era chamada All Hallow's Eve (vigília
de Todos os Santos), passando depois pelas formas All Hallowed Eve e All Hallow Een, até
chegar à palavra atual Halloween.
Os símbolos mais conhecidos do Dia das Bruxas são as abóboras com velas, que iluminam
os espíritos, os gatos pretos e as bruxas que se reuniam neste dia com o Diabo.
O Halloween é, hoje em dia, uma das festas mais populares do Estados Unidos. Fantasiados
conforme manda o figurino fantasmagórico, meninos e meninas percorrem as casas vizinhas
repetindo a frase: "Trick or Treat?" (travessura ou gostosura), e recebem doces em troca do
sossego dos donos da casa.

