::: Catolicismo Romano :::

"Carnaval com Cristo" é um ato profano. Associar o Santo nome de Cristo ao
carnaval é uma heresia

O que podemos dizer sobre o dito "Carnaval com Cristo", onde muitos protestantes e carismáticos fazem questão de
associar o nome Santo de Cristo com a festa pagã e profana que é o carnaval. É uma verdadeira blasfêmia e heresia,
muitas paróquias católicas dedicarem seus ditos ministérios para danças e encenações.
O VERDADEIRO CATÓLICO, faz do carnaval, uma preparação para a Quaresma que deve ser realizada com muita oração,
penitência e caridade.
O carnaval não é uma festa católica. Era uma festa pagã que os romanos realizavam em fevereiro, as februália.
Como os cristãos iam passar quarenta dias sem comer carne, o nome carnaval se entendeu como "carne vale", isto é,
os últimos dias em que se podia comer carne antes da Quaresma.
O Carnaval é uma festa profana (contrário ao respeito devido às coisas sagradas) mais antiga que se tem registro,
provavelmente há mais de três mil anos. As suas raízes mais remotas encontram-se na Grécia Antiga, no culto a
Dionísio, o deus da vinha, do êxtase, também conhecido como o deus do Baco, mais tarde celebrado em Roma,
espalhando-se para os países de cultura neolatina. Ele (Dionísio), era representado como uma figura humana, só que de
chifres, barbas, pés de bode e um olhar meio embriagado. Segundo o que verificamos na história, os primeiros
seguidores do deus Dionísio foram as mulheres, isso há mais de três mil anos atrás, que viam nesses dias que lhe
eram dedicados um momento para escapar da vigilância dos maridos, irmãos e pais, para poderem cair na folia, nas
danças e gritos de júbilos. Os homens não demoraram a aderir as "procissões" das mulheres. A festança que se estendia
por
Três dias, encerravam-se com uma bebedeira coletiva.
Nos primórdios do culto a Dionísio, as autoridades (a corte, os sacerdotes e os ricos) não gostavam nada daqueles
festejos. Uma de suas razões é porque eram vítimas das sátiras.
Os festejos além de serem uma teatralização coletiva da inversão de tudo, serviam de um acerto de contas do povo com
os seus governantes. O povo (pobre) vestia-se de rei, o libertino como guia religiosa, a prostituta local posava como
donzela e homens reconhecidos como tal, vestiam-se de mulheres.
No século VI ªC, Pisístrato, o tirano de Atenas, oficializou homenagens a Dionísio. Construiu-lhe um templo (teatro
Dionísio) na Acrópole, que está lá até hoje. Aí, começou a ter concursos de peças cômicas ou dramáticas para celebrá-lo
no palco, iniciando assim em Atenas a política do amparo as artes cênicas pelo Estado. Nessa época, a subversão dos
costumes, fazia com que as pessoas ficassem soltas pelos campos provocando "loucuras". O povo caía na desordem e
no deboche às autoridades, eles usavam essa festa da colheita dedicada ao deus Dionísio, como um subterfúgio para
fazerem tudo aquilo que lhes eram prazeroso. Quando o carnaval foi trazido pelos portugueses para o Brasil no século
XVII, o povo colonizado rapidamente aderiu como a maior festa popular brasileira, como um imperdível momento de
inverter, ainda que simbolicamente, as dificuldades em que viviam pela ganância da Coroa. Todos os festejos giravam
em torno do Rei Momo (deus pagão, que presidia os festejos carnavalescos em Roma).
A partir de 1935 começaram a sufocar essa festa popular, submetendo os desfiles populares a regulamentos, horários e
trajetos a serem cumpridos a risca. Ë a ordem da desordem! Com isso houve uma troca da contestação divertida para a
sensualidade exposta. (Por Fabio Botto)
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