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1 – ADORNOS 
A) O VALOR DOS PIERCINGS E BRINCOS 

 
iercing é uma palavra inglesa significa perfuração. 
Muitos jovens, adolescentes e adultos já 
perfuraram  alguma parte do corpo para o  enfeitar 
com pingentes, brincos e outros berloques que a 

moda oferece. O preconceito inicial tem diminuido e já não 
existe grande admiração quando se vê uma menina bonita 
com uma pedra no nariz ou um rapaz  com pendentes na 
sobrancelha.  
Seja considerado Modernismo, Moda ou outro argumento, a 
verdade é que o  motivo do seu uso, cresce com adeptos em todo o mundo.  
Não existe um perfil definido ou uma razão muito justificativa para o uso de piercings. Mas este tipo de  
adorno do corpo conquista a simpatia de um número crescente de pessoas, transformando-se, muitas 
vezes, numa marca registada de quem os usa. A atitude de espalhar brincos em partes não convencionais 
do corpo  revela uma personalidade própria de rebeldia, determinação e muitas vezes essa personalidade  
revela uma tentativa de afirmação demagógica. 
A escolha do piercing traduz o  diferenciamento da pessoa na sociedade, por motivos não convencionais 
e restritos a uma mentalidade obsecada com o conceito de liberdade.  
Os piercings podem ser colocados em vários locais do corpo. Os mais usuais são na sobrancelha, 
orelhas, língua, umbigo, queixo e nariz. Mas também existem aqueles que os usam nos dentes, face, 
órgão genital e pés. 
Algumas partes do corpo são muito perigosas para a colocação de piercings. Na língua, é possível até 
que abalem a estrutura dos dentes . Com excepção do lóbulo, a orelha é muito mal vascularizada, o que 
torna o organismo quase incapaz de reagir a uma infecção ou alergia", explica Gilberto Sitchin, 
otorrinolaringologista do Hospital São Luiz, em São Paulo. 
Recentemente 7 adolescentes americanos tiveram infecções graves depois de colocar piercings na 
cartilagem da orelha. A falta de higiene na hora de fazer o furo teve a sua parcela de culpa, mas o local 
escolhido foi o maior vilão dos problemas enfrentados pelos adolescentes.  
" Mesmo que se observem todos os cuidados de higiene e o material do piercing seja inerte (como aço 
cirúrgico, ouro ou platina), mesmo assim existe perigo, segundo o especialista. Vamos descrever no 
quadro abaixo alguns dos riscos mais comuns que o piercing oferece para determinadas partes do corpo. 

No alto da orelha 

Este modo de colocação parece inofensivo, mas o tempo confirma precisamente o contrário. A baixa 
vascularização no alto da orelha pode levar à deformação da cartilagem, exigindo uma cirurgia 
plástica para reparar.  

Nariz 
A haste interna - em geral longa para facilitar o manuseio – pode machucar o septo nasal. E o risco 
de infecção é grande, pois o local é húmido e está constantemente em contato com a poluição  

Umbigo e Sobrancelha 
O corpo estranho pode provocar a formação de cistos, levando à necessidade de cirurgia. O risco de 

infecção é muito grande. Como muitas pessoas se esquecem de 
enxugar bem a região, ela fica húmida e expostas a bactérias.  

P 
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Desntes e Língua 
Há risco de desgaste da parte interna dos dentes da frente da arcada inferior e de perda óssea capaz de abalar a 
estrutura dental.O local é quente e húmido, perfeito para a proliferação de bactérias  

As marcas dos piercing, em geral, também são irreversíveis. Para corrigi-las são necessários pequenos 
procedimentos cirúrgicos.  (Fontes: Revista Veja) 
 
Problemas Comuns 
Modernismo ou não, o uso de piercings tem o seu preço. As pessoas expõe-se  a riscos de contaminação 
por bactérias que causam infecções como impetigo ou por vírus que causam doenças como a hepatite, a 
Aids, a sífilis e muitas outras.  
 
As ligações espirituais dos piersings 
"Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne; nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o SENHOR." 
[Levítico 19:28]  
Deus proíbe a "marcação" no corpo ou "golpear a própria carne". Além disso, a palavra "golpear" em 
Levítico 19:28, significa qualquer "incisão".  
Nos últimos 4.000 anos, uma das mais importantes e visíveis diferenças entre uma sociedade temente a 
Deus e uma sociedade mundana, isto é, ligada ao sistema satânico são as tatuagens e os piercings no 
corpo. Recorde-se que a Marca da Besta será simplesmente uma inserção satânica!  
Vamos começar com as "inserções tão queridas dos satanistas, uma prática chamada hoje de "Piercing 
Corporal".  
"inserções são tudo que seja inserido sob a pele ou dentro do corpo, que tenha um demónio, e, 
algumas vezes, contendo uma carga de venenos físicos (os mais comuns são cianureto e o mercúrio)." 
Quando a pessoa recebe essa inserção, recebe também um demónio, que de alguma forma mágica e 
sobrenatural fica associado com a inserção!  
A Dra. Rebecca Brown descreve um tipo muito especial de inserção, chamado alfinete. "São pequenos 
alfinetes sem cabeça ou pinos de metal que são inseridos sob a pele num ritual especial. Os demónios 
aderem aos alfinetes com diversas finalidades. 
A Dra. Brown explica ainda que esse método de inserção é usado em diversas culturas pagãs em todo o 
mundo. "Algumas vezes são pequenas lascas de pedra, um pequeno pedaço de madeira, um dente, ou 
pedaço de osso humano...   Por exemplo, as mulheres hindus na Índia frequentemente usam uma 
determinada gema ou pedra embutida na pele, no centro da testa. Esta é a posição do 'terceiro ollho'. 
Várias tribos africanas são bem conhecidas pelos pedaços de ossos que inserem nas suas narinas ou nos 
lábios."   
 
Na Antiguidade 
Os antigos povos pagãos tinham o costume de perfurar parte dos seus corpos e ainda hoje encontramos 
esse costume em tribos de África. Os habitantes do Paquistão persistem em mutilar os seus corpos 
colocando adornos no nariz. Mais distante dos dias actuais encontramos os povos da América Central 
envolvidos com esses tipos de adornos perfurando a língua por motivos religiosos. Assim procediam os 
astecas e maias.  
 
No Futuro 
Muitos não percebem porque é que no futuro, quando o Anticristo aparecer, haverá uma  grande 
maioria das pessoas do mundo a segui-lo sem questionar! Desta forma podemos compreender melhor 
esse dilema; se um grande número de pessoas, em todos os continentes, possuir inserções satânicas nos 
seus corpos  elas estarão sob a influência de pelo menos um demônio. Esses demônios podem exercer 
influência poderosa sobre a imaginação e as emoções das pessoas possessas. Assim, os demônios que 
possuem dezenas de milhões de pessoas no mundo farão com que a pessoas sintam uma tremenda 
atração e devoção pelo Anticristo. 
 
Uma casualidade é o movimento 'gay' ter popularizado os brincos na orelha para os homens. Que efeito 
tem a colocação de tais brincos nas orelhas de um rapaz que não é homossexual?." Se a pessoa que 
insere o piercing de orelha, de sobrancelha, ou de qualquer outra parte do corpo, for um satanista, ela 
poderia ter anteriormente "abençoado" cada inserção, para que, sem o conhecimento do receptor, 
demônios fiquem ritualmente ligados à inserção. O rapaz ou menina que receber o piercing poderá então 
ficar sob a influência do demônio, sem saber disso!  
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O Significado 
Os promotores desta prática, sabem explicar os significados dos Piercings nas partes do corpo mais 
comumente utilizadas para sua colocação e seu reflexo no mundo espiritual, visto que as partes do corpo 
citadas abaixo têm uma influência muito grande na vida das pessoas: 
1. O Piercing colocado no nariz significa domínio e seu sentido no mundo espiritual é uma distorção 
do caráter que causa rebeldia e uma autoconfiança muito exacerbada.  
2. O Piercing nas sobrancelhas revela um aprisionamento da mente,. Para essas pessoas a vida 
espiritual não tem grande valor, ou antes tem valor os seus conceitos e Deus não tem primazia sobre a 
sua vida. 
3. O Piercing nas orelhas, significa exibição de um conceito ou valor egoísta, antagónico á sociedade 
vigente ou aos princípios morais comuns.  
4. O Piercing no umbigo. É a área destinada a alimentação. Serve como um local de canalização de 
espíritos satânicos no corpo de quem os usa. Ele representa a exposição do corpo, visto que as pessoas 
que os usam gostam de deixá-los à mostra.  
5. O Piercing nos lábios, significa um domínio na fala; assim como o que é colocado na gengiva. As 
pessoas que os usam estão propensas a ter insegurança nessa área, dificuldades para uma boa 
comunicação, etc. A diferença entre o colocado nos lábios e o que é colocado na gengiva, é que o 
segundo representa a luxúria.  
6. O Piercing nos órgãos genitais traz como significação principal a prostituição. Pode causar um 
estímulo intra-uterino para actuação de espíritos nessa área causando esterilidade e outros problemas nas 
mulheres e, também, nos homens.  
 
O corpo humano 
Depois de criado o homem à sua imagem e semelhança, conforme  Gn 1.26-27, declarou Deus que tudo 
o que tinha feito era muito bom (Gn 1.31) Disso se depreende que Deus não não tem prazer que o ser 
humano deforme o seu corpo furando-o. Deus ordenou ao povo israelita a respeitar o corpo e evitar a 
auto-mutilação, dizendo:  
"Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne; nem fareis marca alguma sobre vós." (Lv 19.28) "Não 
farão calva na sua cabeça, e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua 
carne."(Lv 21.5) "Filhos sois do Senhor vosso Deus; não vos dareis golpes, nem fareis calva entre vossos 
olhos por causa de algum morto."(Dt 14.1) 
 
O valor do Corpo humano 
O corpo do cristão é declarado  Templo do Espírito Santo (1 Co 3.16) e  Paulo recomenda que o nosso 
corpo deve ser dirigido pelo Espírito e não pela tendência da carne (Gl 5.16-21) e deve produzir o fruto 
do Espírito (Gl 5.22) 
Os cristãos devem oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus, "Rogo-vos, 
pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 
racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso 
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus."(Rm 12.1-2) 
Logo, não devemos tomar a forma do mundo em certos costumes que contrariem o modo de viver 
modesto do cristão."Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à 
igreja de Deus."(1 Co 10.32) 
"Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado."(2 Co 6.3) 

Finalmente: 
Qualquer que seja a evasiva dada pelos jovens no intuito 
de teimar em usar adornos que mutilem o seu corpo, 
devem saber que, como se vestem ou se adornam, 
transmitem uma mensagem para os que os observam.  
 
 
Que mensagem? 
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B) O VALOR  DAS TATUAGENS 
B1 - História 

m 1769, o navegador e explorador inglês James Cook e a 
sua tripulação desembarcaram no Taiti, nas Ilhas Polinésias 
e viram estupefactos, que os habitantes da região usavam, 
no lugar das roupas, o corpo coberto de desenhos feitos na 

própria pele. Nos seus relatos registados no diário de bordo, Cook 
escreveu que os nativos injectavam tinta preta dentro da pele que 
ficavam marcadas para sempre e eles tinham isso como um motivo 
de grande orgulho. 
Cook utilizou a palavra "Tattoo" para explicar o que vira. Esta 
palavra ficou consagrado mundialmente desde então. Tatu, no 
idioma do Taiti, significa "desenho no corpo". Daí surgiu a palavra 
em português: Tatuagem. 
Além da perplexidade, os desenhos despertaram admiração e 
consternação. Afinal, o que pode levar alguém a  submeter-se  à dor 
e a derramar um pouco do próprio sangue para gravar na pele 
desenhos dos quais jamais se livrará? 
Uma coisa é certa: as primeiras tatuagens de que se tem conhecimento têm origem no antigo Egipto 
(estão datadas de entre 4000 a 2000 A.C.). Corpos (múmias) encontrados em escavações já exibiam 
tatuagens, mas parece que esta arte estava apenas restringida às mulheres. Acredita-se que as raparigas 
eram tatuadas numa espécie de ritual de iniciação à idade adulta. 
Segundo a Prof. Ana M. Pacheco Chaves, especialista em psicologia social do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo: "A tatuagem é uma forma de comunicação não verbal que oferece 
informação instantânea. Quando é feita voluntariamente, é uma evidência física da lealdade do indivíduo 
a um grupo" 
A Tatuagem é usada como sinal de identificação de tribos.Os mafiosos japoneses, os yakuzas, têm o 
corpo tatuado. É   bastante comum o uso da tatuagem por modismo ,  como ornamento erótico, para 
informar a preferência sexual de quem as exibe e provocar a resposta de eventuais parceiros, ou por 
casais interessados em celebrar amor eterno. 
O tatuador Maurício Daugirdas, 21 anos de experiência, foi procurado por um rapaz que queria gravar 
no braço o nome da namorada, Carol. Pouco depois, voltou ao estúdio e pediu que apagassem o nome 
da amada. "Tive que fazer um desenho tribal para disfarçar o nome", diz ele.  
Entre as pessoas que se tatuam, existem ainda as místicas que acreditam que certos desenhos lhe 
conferem proteção mágica. Outras usam a tatuagem como forma de protesto ou de patriotismo, de 
amizade ou amor. Há quem queira registar eventos importantes - agradáveis ou não - a data da morte de 
alguém querido, a realização de um sonho.  
A história conta-nos que os romanos tatuavam os seus escravos e os criminosos. 
Os nazistas repetiriam a prática da tatuagem como castigo. Marcavam a pele dos judeus tanto para 
controlá-los como para ofender a crença judaica que proíbe a tatuagem. (Revista Veja ) 
 
B2-Problemas 
Tatuar o corpo significa introduzir pigmentos na derme. Quando isso 
acontece, a presença desse corpo estranho (o pigmento) é logo 
sentida pelo organismo. Daí o organismo tende a expulsá-la e o 
resultado é que, em vez de tatuagem, o que fica é uma cicatriz. Não 
existe tratamento 100% eficaz para a remoção de tatuagens quando se 
deseja ou necessita retirá-las. "As marcas permanecem sempre, 
mesmo quando é o organismo quem as rejeita". 
Segundo o dermatologista António C M Guedes, professor da 
Universidade Fed. de Minas Gerais, o único caso registado, no 
mundo, de lepra transmitido por objecto aconteceu durante uma 
tatuagem. Em muitos casos, as agulhas são reutilizadas e, como há 
sangramento da região que vai ser trabalhada, até o dedo ou algodão 
utilizado para estancar o sangue pode transmitir doenças.  
Também podem surgir reacções alérgicas e cicatrizes indesejáveis 
como as queloideanas. Se a pessoa tem algum tipo de doenças 
dermatológica, como psoríase, líquen plano, vitiligo e verrugas, estas podem aparecer nos locais do 
trauma.  

E
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B3-O Valor Espiritual 
Segundo o psicólogo Miguel Perosa, professor da PUC de São Paulo, o 
desenho escolhido tem sempre a ver com o íntimo de cada um. "Através da 
tatuagem, a pessoa quer dizer algo de si mesma. O dragão por exemplo, 
testemunha o desejo de auto afirmação"  
Além dos símbolos, o local usado também tem muito a dizer:  
Tronco – denota capacidade de decidir; 
Braços – significa que o indivíduo está a atravessar uma fase de lenta 
maturação; 
Pernas – indica pessoas infantis e pouco reflexivas. 
 
Ao analisar o uso da tatuagem pelas nações tribais, percebe-se que elas estão ligadas a questões religiosas.  
Pelo contexto das leis levíticas sabemos  que:  
1. Os golpes e marcas no corpo tinham relações com rituais pagãos e até feitiche envolvendo a memória 
de mortos.  
2. Era uma violência contra o corpo físico. Baseado nisto podemos afirmar que, não é recomendável que 
um cristão, sob qualquer pretexto, marque seu corpo com figuras ou qualquer imagem, pois:  
A). O cristão e seu corpo são templo do Espírito Santo, I Cor 6.19-20. "Ou não sabeis que o vosso 
corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós 
mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no 
vosso espírito, os quais pertencem a Deus."  
B). Qualquer traço de identificação que exista nele, deve vinculá-lo ao Senhor de sua vida, ao Senhor de 
seu corpo, Gálatas 6.17 "Desde agora ninguém me inquiete; porque trago no meu corpo as marcas do 
Senhor Jesus."  
C). A marca identifica o possuidor, e as tatuagens identificam o indivíduo com outros deuses, 
Apocalipse 14.9-10. "E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a 
sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, … será atormentado com fogo e enxofre 
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro."  
O dragão, tatuagem com preferência absoluta entre os jovens, testemunha o desejo de auto afirmação e 
não se pode esquecer que o dragão na Bíblia simboliza Satanás(Apoc 20.2) "E vi descer do céu um anjo, 
que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, 
que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos."  
Finalmente é bom salientar três realidades, vinculadas naquele que se tatua:  
 
1. Enfeitar o corpo, ,mesmo que seja com uma rosa, vincula-o a  um possuidor estranho ao Senhor, por 
se tratar de uma prática milenar pagã.  
 
2. Uma imagem imprimida no corpo, pode marcar a imagem da pessoa: 
Socialmente – por causa da discriminação e preconceito. 
Emocionalmente – porque a tatuagem é uma marca permanente. 
Espiritualmente – por indicar sua vinculação a uma prática pagã. 
 
Existem muitas formas de identificar que uma sociedade adoptou os valores 
satânicos, mas a evidência visível das tatuagens é a mais forte de todas. Essas 
práticas de mutilação do próprio corpo são expressamente proibidas na Bíblia 
pois são usadas no satanismo para exercer o controle sobre as pessoas!  
A maioria dos cidadãos adopta  valores satânicos diariamente, mesmo que 
não  se perceba disso! Quais são os valores do satanismo?  
 
1. Cobiça  
2. Orgulho  
3. Inveja  
4. Raiva  
5. Glutonaria  

6. Lascívia  
7. Indolência (pregüiça)  
8. O homem é um deus. É autónomo e tem poder sobre todas as coisas. 
9. Não existe padrões morais, nem condutas de vida obrigatórias 

(Fonte: A Bíblia Satânica, Anton LaVey, pg 25.) 
 
A Bíblia Sagrada fornece outra característica do satanismo:  
“…Todos os que aborrecem os princípios de Deus amam a morte." (Prov. 8:36b-livre)  
Quando alguém procura colocar no seu corpo imagens ou frases que o identificam com o deus deste 
século está a provocar uma ligação estranha ao Criador e a induzir os que o acompanham para as trevas. 
Estas mensagens estranhas chamadas de tatuagens não devem estar no corpo do verdadeiro cristão. 


