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Tirando as dúvidas sobre Cosme e Damião 

Os Santos católicos Cosme e Damião são celebrados também pelo 
Candomblé, Batuque, Xangô do Nordeste, Xambá e pelos centros de Umbanda 
onde são associados aos Ibejis (divindades; entidades gêmeas infantis), gêmeos 

amigos das crianças que teriam a capacidade de agilizar qualquer pedido que 
lhes fosse feito em troca de doces e guloseimas.  

O nome Cosme significa "o enfeitado" e Damião, "o popular". 

Estas religiões os celebram no dia 27 de setembro, enfeitando seus 

templos com bandeirolas e alegres desenhos, tendo-se o costume, 
principalmente no Rio de Janeiro, de dar às crianças (que lotam as ruas em busca 
dos agrados) doces e brinquedos. 

Fonte: Wikipédia 

O que falar as crianças: comer doces que foram consagrados a Cosme 
e Damião não agrada ao Senhor.  

Não aceitar nada de comer, nem doces, nem balas, bolos… nunca em 
nenhuma ocasião, de pessoas que não conhece, ou de vizinhos, ou de 
coleguinhas… E se receber alguma coisa de alguém, mostrar antes para a mãe 

ou pai, alguém que ela confie de verdade.  

O que o professor deve fazer: ungir as crianças e consagrar 

profeticamente tudo o que ela vai comer nestes próximos dias.  

O que ensinar as crianças a fazer: orar e consagrar ao Senhor 

qualquer doce antes de comer. Ou seja, o mesmo que fazemos quando estamos 
em casa e quando comemos fora de casa (na lanchonete, no restaurante) 

Qual sentimento transmitir a criança: não o de medo, mas de 
confiança que maior é Aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 
Podemos até comer coisas contaminadas, mas que consagradas a Deus não nos 

fará mal. 

Base Bíblica:  

 Marcos 16:17,18- E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome 

expulsarão os demônios; falarão novas línguas; pegarão nas serpentes; 

e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; …  

 1 João 4:4-Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior 

é o que está em vós do que o que está no mundo. 
 Números 23:19-20 Deus não é homem, para que minta; nem filho de 

homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o 
fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi 

ordem; ele abençoou, não o posso revogar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batuque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xang%C3%B4_do_Nordeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xamb%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Umbanda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ibeji
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doce
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guloseima
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenhos
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/16/17,18
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1jo/4/4
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