Capoeira consagração a demônios 
(São Lucas 4,8) Jesus disse-lhe: Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e a ele só servirás (Dt 6,13).
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O Brasil a partir do século XVI escravizou milhões de negros que foram trazidos da África pelos colonizadores portugueses, para se tornarem escravos nas lavouras da cana-de-açúcar.
Ao contrário do que muitos pensam, os negros não aceitaram pacificamente o cativeiro; a história brasileira está cheia de episódios onde os escravos se rebelaram contra a humilhante situação em que se encontravam. Uma das formas dessa resistência foi seu credo religiosos a feitiçaria, magia negra e a manifestação da Capoeira oriundas daquele povo na época. [www.arcanjomiguel.net] 

O que muitos cristãos não sabem é que de lá para cá a Capoeira (rodada de capoeira) aperfeiçoou-se mantendo seu ritual pagão disfarçado. Uma desta mudanças ocorridas na época foi a utilização das imagens Católicas em seu meio como para disfarçar o ritual pagão proibibo pelos senhores do engenho (Católicos) e que vem sendo utilizado até hoje.

Desenvolvida para ser uma defesa, para não levantar suspeitas, os movimentos da luta foram sendo adaptados às cantorias e músicas as divindades (orixás) africanas para que parecessem uma dança.
Assim a Capoeira pode se desenvolver como forma de resistência do campo para a cidade a Capoeira ganhou assim a malícia das cidades. Durante décadas a Capoeira foi proibida no Brasil. A liberação da sua prática deu-se apenas na década de 30, quando uma variação da Capoeira (mais para o esporte do que manifestação cultural) foi apresentada ao então presidente, Getúlio Vargas.

(Romanos 1,25) Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém!

Hoje a Capoeira é praticada livremente na Bahia e em outros estados Brasileiros, mantendo assim a fidelidade às tradições de consagração aos demônios disfarçada em esporte e dança, mantendo a origem primitiva de consagração aos orixás.
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Para os cristãos quem não sabem, os orixás são entidades demoníacas disfarçadas. Quando se pratica a Capoeira ao receber sua faixa na verdade você está recebendo ou fazendo uma consagração aos demônios.
Ou seja como não é uma consagração à Deus, você está consagrando sua vida a estas entidades demoníacas (inferno) muitas vezes sem saber. Lembre-se que nós estamos em um mundo carnal e espiritual (Material), do visível e do invisível, e o inimigo de nossa alma é espírito invisível. Por tanto não é simplesmente um ato de condecoração mas sim um ato de consagração disfarçado ao Diabo. Cuidado!

(São Mateus 6,24) Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza.

Assim, como no Candomblé, os instrumentos como atabaque, birimbal entre outros tem lá sua mística cercada de segredos de ocultismo em suas melodias e letras voltadas a estas entidades. Outros esportes como Karate, Judo também tem lá seus embustes pagãos e valores que não são os de Cristo. [www.arcanjomiguel.net] 

(São João 12,26) Se alguém me quer servir, siga-me; e, onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará.
Sendo cristãos não podemos ser mais levianos aos ensinamentos de Deus e achar que não tem nada de mais, seguir ou se unir ao profano, pois as conseqüências serão terríveis no fim de nossa vida, e no dia do juízo final o revelará.

(São Mateus 24,14) Este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Por isso a sabedoria das escritura nos foi deixada para nos instruir, repreender e exortar na verdade dos caminhos do Senhor. Fiquemos portanto vigilantes e em oração para não cairmos em tentação de achar que tudo que nos rodeia no mundo de hoje é inofensivo a um cristão. As ciladas do inimigo são muitas e estão por todos os lados nos cercando cada vez mais.  [www.arcanjomiguel.net] 
fonte:http://www.otumulovazio.com/seculo21/capoeira.html
divulgação:http://www.arcanjomiguel.net
Clevinho Maia (Combatentes de São Miguel Arcanjo)
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