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LÍMPIDO 01 
(01/10/2020) 

Pornografia (01) 
 
O que é a pornografia? 

O Catecismo da Igreja Cató-
lica no número 2340 a defi-
ne: “A pornografia consiste 
em retirar os atos sexuais, 
reais ou simulados da intimi-
dade dos parceiros para 
exibi-los a terceiros de ma-
neira deliberada. Ela ofende 
a castidade porque desfigura 
o ato conjugal, doação ín-
tima dos esposos entre si. 
Atenta gravemente contra a 
dignidade daqueles que a 
praticam (atores, comerci-
antes, público), porque cada 
um se torna para o outro 
objeto de um prazer rudi-
mentar e de um proveito 
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ilícito. Mergulha uns e ou-
tros na ilusão de um mundo 
artificial. É uma falta gra-
ve”. 
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LÍMPIDO 02 
(02/10/2020) 

Pornografia (02) 
 
É preciso sentir nojo e 

grande aversão à revista 
pornográfica… lembrando-
se de que a mesma é um 
veneno mortífero que entra 
pelos olhos e mata a 
presença de Deus na alma, 
isto é, quem olha revista 
pornográfica peca mortal-
mente e transforma o cora-
ção num depósito de lixo 
repugnante e mortífero. A-
quele que coleciona revistas 
pornográficas engorda o de-
mônio no chiqueiro do seu 
coração e ajunta palha para o 
seu inferno; e o mesmo serve 
para os atores das revistas 
pornográficas e para os que 
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comercializam tais imundí-
cies. 
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LÍMPIDO 03 
(03/10/2020) 

Pornografia (03) 
 
Aquele que difunde re-

vistas, calendários, folhi-
nhas, filmes e cartazes por-
nográficos, torna-se funcio-
nário do demônio… trabalha 
para o demônio: “Quem dá 
escândalo, completa a obra 
do demônio, seduzindo as 
almas e levando-as à eterna 
perdição; é pior que o 
demônio” (Pe. João Batista Leh-

mann), e: “Vós Vienenses, sois 
mais estúpidos que os ratos. 
Os ratos comem o veneno e 
morrem. Vós não só comeis 
o veneno dos maus jornais 
(revistas pornográficas), 
ainda o pagais com o vosso 
dinheiro, embora sabeis que 
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a má imprensa vos rouba a 
fé e vos mata a alma” (Pe. 

Abel, S. J.). 
O Documento Porno-

grafia e Violência nas Co-
municações Sociais: uma 
resposta pastoral, nº 5, 
ensina: “Um dos fenômenos 
alarmantes destes anos tem 
sido a crescente difusão da 
pornografia e a generali-
zação da violência nos meios 
de comunicação social… Li-
vros e revistas… mostram, 
frequentemente, comporta-
mentos violentos ou de 
sexualidade permissiva que 
quase chegam ao umbral da 
pornografia e que são mo-
ralmente inaceitáveis”. 
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LÍMPIDO 04 
(04/10/2020) 

Pornografia (04) 
 
Quem olha filme porno-

gráfico e quem o comer-
cializa peca mortalmente… e 
trabalha para o demônio. 
Deve existir no inferno um 
lugar especial para esses in-
felizes e escandalosos. 

A pornografia é “devo-
radora”: “A maré de por-
nografia mostra-se ascen-
dente, implacável, devora o 
que encontra de límpido, de 
honesto e puro pela frente, a 
menos que se esteja perma-
nentemente alerta” (Ada Si-

moncini). 
A pornografia e a vio-

lência sádica depreciam a 
sexualidade, pervertem as 
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relações humanas e exploram 
os indivíduos: “… especial-
mente as mulheres e as cri-
anças –, destroem o matri-
mônio e a vida familiar, 
inspiram atitudes antisso-
ciais e debilitam a fibra 
moral da sociedade” (Docu-
mento Pornografia e Violência nas 
Comunicações Sociais: uma resposta 

pastoral, 10). 
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LÍMPIDO 05 
(05/10/2020) 

Pornografia (05) 
 
É evidente que um dos 

efeitos da pornografia é o 
pecado… A participação vo-
luntária na produção e na 
difusão desses produtos noci-
vos deve ser considerada 
como um sério mal moral. 

Os que veem, escutam 
ou leem um material porno-
gráfico, correm o risco de 
introduzi-lo no seu próprio 
comportamento: “Acabam 
perdendo o respeito para 
com os demais, como filhos 
de Deus e irmãos da mesma 
família humana” (Documento 
Pornografia e Violência nas Comuni-
cações Sociais: uma resposta pastoral, 

13). 
A pornografia – como a 
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droga – pode criar depen-
dência e move à busca de 
material cada vez mais exci-
tante e perverso. 

A pornografia favorece 
preocupações malsãs nos ter-
renos da imaginação e do 
comportamento: “Pode inter-
ferir no desenvolvimento 
moral da pessoa e no 
amadurecimento dos rela-
cionamentos humanos sãos 
e adultos, especialmente no 
matrimônio e na família, 
que exigem confiança recí-
proca, atitudes e intenções 
de explícita integridade mo-
ral” (Documento Pornografia e Vio-
lência nas Comunicações Sociais: uma 

resposta pastoral, 15). 
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LÍMPIDO 06 
(06/10/2020) 

Pornografia (06) 
 
A pornografia questiona 

o caráter familiar da se-
xualidade humana autênti-
ca… Na medida em que se 
considerar a sexualidade co-
mo uma busca frenética do 
prazer individual, mais do que 
uma expressão perdurável do 
amor no matrimônio, a por-
nografia aparecerá como um 
fator capaz de minar a vida 
familiar em sua totalidade. 

A pornografia pode 
atuar como agente de in-
citação e reforço, um cúm-
plice indireto, em agressões 
sexuais graves e perigosas, 
tais como a pedofilia, os 
sequestros e assassinatos. 



21 

Uma das consequências 
fundamentais da pornografia 
e da violência é o menosprezo 
dos indivíduos: “Ao conside-
rá-los como objetos em vez 
de pessoas. A pornografia e 
a violência suprimem a 
ternura e a compaixão, para 
deixar espaço à indiferença, 
quando não, à brutalidade” 
(Pornografia e Violência nas Comu-
nicações Sociais: uma resposta pastoral, 

18). 
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LÍMPIDO 07 
(07/10/2020) 

Pornografia (07) 
 
A pornografia, infeliz-

mente, é uma indústria lu-
crativa: “Alguns setores da 
indústria das comunicações 
sucumbiram tragicamente à 
tentação de explorar a de-
bilidade humana, especial-
mente a dos jovens e a das 
mentes impressionáveis, pa-
ra obter proveito de pro-
duções pornográficas e vio-
lentas. Essa indústria por-
nográfica é, às vezes, tão 
lucrativa que, em algumas 
sociedades, faz parte do 
crime organizado” (Documento 
Pornografia e violência nas comunicações 

sociais: uma resposta pastoral, 20). 
Esse mesmo Documento 
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nesse número diz também: 
“Falsos argumentos liber-
tários. A liberdade de ex-
pressão exige, conforme al-
guns, uma tolerância para 
com a pornografia, mesmo 
ao preço da saúde mortal 
dos jovens e do direito à 
intimidade, assim como a 
um ambiente de pública 
decência”. 
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LÍMPIDO 08 
(08/10/2020) 

Pornografia (08) 
 
O Documento Porno-

grafia e Violência nas Co-
municações Sociais: uma 
resposta pastoral, 20, ensina: 
“Alguns, também erronea-
mente, afirmam que o me-
lhor meio para combater a 
pornografia consiste em 
legalizá-la. Estes argumen-
tos são às vezes propostos 
por grupos minoritários que 
não representam os critérios 
morais da maioria e que se 
esquecem de que a cada 
direito corresponde uma 
responsabilidade. O direito 
à liberdade de expressão 
não é absoluto. A respon-
sabilidade pública de pro-
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mover o bem moral dos 
jovens, de garantir o res-
peito às mulheres e a 
proteção da vida privada e 
da decência pública mostra 
claramente que a liberdade 
não pode equiparar-se à 
libertinagem”. 

A propagação da por-
nografia e da violência 
através dos meios de co-
municação social é uma 
ofensa aos indivíduos e à 
sociedade e coloca um 
problema urgente que exige 
respostas realistas por parte 
das pessoas e dos grupos. O 
legítimo direito à liberdade 
de expressão e ao inter-
cambio livre de informação 
deve ser protegido. Ao mes-
mo tempo, deve-se salva-
guardar o direito dos in-
divíduos, das famílias e da 
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sociedade à vida privada, à 
decência pública e à pro-
teção dos valores essenciais 
da vida (Idem. 21). 
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LÍMPIDO 09 
(09/10/2020) 

Pornografia (09) 
 
Nem todos os comuni-

cadores são escravos da por-
nografia. 

Seria desleal sugerir que 
todos os meios e todos os 
comunicadores estão impli-
cados neste negócio nocivo. 
São muitos os comunicadores 
que se distinguem por suas 
qualidades pessoais e profis-
sionais. Tratam de assumir 
sua responsabilidade aplican-
do com fidelidade as normas 
morais e os anima um grande 
desejo de serviço ao bem 
comum. Merecem nossa 
admiração e estímulo espe-
cialmente os que se dedicam 
à criação de sadios entre-
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tenimentos familiares (Docu-
mento Pornografia e violência nas co-
municações sociais: uma resposta pas-

toral, 23). 
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LÍMPIDO 10 
(10/10/2020) 

Pornografia (10) 
 
É preciso incentivar os 

comunicadores honestos no 
caminho do bem. 

O Documento Porno-
grafia e Violência nas Co-
municações Sociais: uma 
resposta pastoral, 23, ensina: 
“Recomendamos com insis-
tência a estes comunica-
dores a unirem-se para a 
elaboração e aplicação de 
códigos éticos em matéria 
de comunicação social e de 
publicidade, inspirados no 
bem comum e orientados 
para o desenvolvimento in-
tegral do homem. Estes 
códigos se fazem especial-
mente necessários no con-
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texto da televisão, que per-
mite que as imagens entrem 
nos lares, ali onde as cri-
anças se encontram muitas 
vezes sozinhas e sem vigi-
lância. O autocontrole é 
sempre o melhor controle, 
assim como a autodisci-
plina, no seio dos próprios 
meios, é a primeira e mais 
desejável das linhas de 
defesa contra os que bus-
cam proveito mediante a 
produção de programas 
pornográficos e violentos 
que envilecem os meios de 
comunicação e corrompem 
a própria sociedade”. 
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LÍMPIDO 11 
(11/10/2020) 

Pornografia (11) 
 
Os pais devem vigiar 

para que a pornografia não 
entre nos lares… onde a 
pornografia entra, Deus se 
afasta, porque Deus não 
“combina” com o pecado. 
Não há “amizade” entre a 
Santidade Infinita e a 
pornografia. 

O Documento Porno-
grafia e Violência nas Co-
municações Sociais: uma 
resposta pastoral, 24, ensina: 
“Convidam-se os pais para 
que multipliquem seus es-
forços em ordem a uma 
completa formação moral 
das crianças e dos jovens. 
Isso supõe uma educação 
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em favor de uma sadia 
atitude frente à sexualidade 
humana, baseada no res-
peito à dignidade da pessoa 
como filha de Deus, na 
virtude da castidade e na 
prática da autodisciplina. 
Uma vida familiar equili-
brada, na qual os pais sejam 
fiéis praticantes e total-
mente entregues um ao 
outro e a seus filhos, cons-
tituirá a escola ideal de 
formação para os sadios 
valores morais”. 

O que se pode esperar 
de um casal que abre as 
portas da casa para a 
pornografia? Nada de bom… 
somente a destruição. 
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LÍMPIDO 12 
(12/10/2020) 

Pornografia (12) 
 
Os pais devem dizer aos 

filhos que a pornografia é 
pecado e que certos pro-
gramas de televisão preju-
dicam terrivelmente o cres-
cimento na vida espiritual… 
é um veneno mortífero. 

O Documento Porno-
grafia e Violência nas Co-
municações Sociais: uma 
resposta pastoral, 24, ensina: 
“As crianças e os jovens do 
nosso tempo necessitam da 
educação que lhes permita 
discernir os programas e 
amadurecer sua condição de 
usuários responsáveis da 
comunicação. O exemplo 
dos pais é determinante 
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nesta matéria. A passivi-
dade ou autoindulgência 
diante de certos programas 
será fonte de mal-enten-
didos prejudiciais para a 
juventude. Deve-se dar es-
pecial importância – para o 
bem dos jovens – ao exem-
plo dos pais no que con-
cerne à autenticidade de seu 
amor e à ternura que 
saibam manifestar em sua 
vida matrimonial; assim 
como a sua disponibilidade 
a discutir com os filhos as 
questões de interesse, numa 
atmosfera amável e afetuo-
sa. Convém não esquecer 
que, quando se está edu-
cando, ‘se obtém mais com 
uma explicação do que 
proibindo’”. 
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LÍMPIDO 13 
(13/10/2020) 

Pornografia (13) 
 
Não somente os pais, 

mas todos devem proteger as 
crianças e os jovens da lama 
da pornografia… também os 
educadores. 

O Documento Porno-
grafia e Violência nas Co-
municações Sociais: uma 
resposta pastoral, 25, ensina: 
“Os principais colabora-
dores dos pais, na formação 
moral dos jovens, são os 
educadores. As escolas e os 
programas educativos de-
vem promover e inculcar os 
valores éticos e sociais, para 
garantir a unidade e o sadio 
desenvolvimento da família 
e da sociedade”. 
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Para orientar crianças e 
jovens no caminho no bem, 
isto é, distante da pornografia, 
o educador deve ser temente a 
Deus e possuir uma formação 
segura. O formador que vive 
longe de Deus não pode 
orientar com segurança os 
jovens no caminho da san-
tidade e da pureza. 
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LÍMPIDO 14 
(14/10/2020) 

Pornografia (14) 
 
Pais e educadores de-

vem formar as crianças e 
jovens no caminho seguro… 
é preciso orientá-los com 
clareza, firmeza e sinceri-
dade no caminho da pu-
reza… sem essa formação 
segura eles naufragarão na 
lama da pornografia. 

O Documento Porno-
grafia e Violência nas Co-
municações Sociais: uma 
resposta pastoral, 25, ensina: 
“Os programas de maior 
valor serão, no contexto 
educativo, aqueles que for-
mem os jovens para uma 
atitude crítica e para uma 
capacidade de discerni-
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mento no uso da televisão, 
do rádio e dos outros meios 
de comunicação social. Des-
te modo os jovens serão 
também capazes de resistir 
às manipulações e saberão 
lutar contra os hábitos me-
ramente passivos na escuta 
e visão destes meios. Deve-se 
sublinhar a importância de 
que as escolas saibam pôr 
em relevo o respeito à 
pessoa humana, o valor da 
vida familiar e a impor-
tância da integridade moral 
pessoal”. 
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LÍMPIDO 15 
(15/10/2020) 

Pornografia (15) 
 
Os jovens devem lutar 

contra o avanço da lama da 
pornografia… não basta re-
ceber uma formação sólida, 
pura e fiel, mas devem com-
bater com valentia e firmeza o 
avanço da pornografia. Quem 
permanece indiferente e apá-
tico diante da pornografia não 
ama verdadeiramente a Deus 
nem ao próximo. 

O Documento Porno-
grafia e Violência nas Co-
municações Sociais: uma 
resposta pastoral, 26, ensina: 
“Os jovens contribuirão a 
pôr muros ao avanço da 
pornografia e da violência 
nos ‘media’ se souberem 
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responder, positivamente, 
às iniciativas de seus pais e 
educadores e assumirem 
suas responsabilidades, na-
quilo que reclama capa-
cidade de decisão moral, 
assim como na escolha de 
suas diversões”. 
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LÍMPIDO 16 
(16/10/2020) 

Pornografia (16) 
 
Aquele que ama a Deus 

e que trabalha pelo bem das 
almas espirituais e imortais 
não pode calar a boca diante 
do “mar” de pornografia; 
mas sim, deve lutar contra 
ela… essa luta não pode ser 
lenta… mas deve ser rápida e 
agressiva. 

O Documento Porno-
grafia e Violência nas Co-
municações Sociais: uma 
resposta pastoral, 27, ensina: 
“O público em geral deve 
também fazer ouvir sua voz. 
Os cidadãos – incluídos os 
jovens – têm a tarefa de 
expressar individual e cole-
tivamente seu ponto de vista 
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diante dos produtores, inte-
resses comerciais e autori-
dades civis. Torna-se ur-
gente manter um diálogo 
continuado entre os comu-
nicadores e os represen-
tantes do público, a fim de 
que os que atuam nas 
comunicações sociais este-
jam a par das exigências 
reais e dos interesses dos 
usuários”. 
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LÍMPIDO 17 
(17/10/2020) 

Pornografia (17) 
 

Todos tem o dever de 
lutarem contra a pornografia 
que arruína as nações… não 
somente a Santa Igreja, mas 
também as autoridades públi-
cas: “Os legisladores, os 
encarregados da adminis-
tração do Estado e da 
justiça são chamados a dar 
uma resposta ao problema 
da pornografia e da vio-
lência sádica difundidas 
pelos meios de comuni-
cação. Devem-se promulgar 
leis sadias, devem-se cla-
rificar as ambíguas e de-
vem-se reforçar as leis que 
já existem” (Documento Pornogra-
fia e Violência nas Comunicações 

Sociais: uma resposta pastoral, 28). 
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LÍMPIDO 18 
(18/10/2020) 

Pornografia (18) 
 
É preciso incentivar 

todas as pessoas a lutarem 
com garra e perseverança 
contra a peste da porno-
grafia: “Dadas as implica-
ções que apresenta a pro-
dução e distribuição de ma-
terial pornográfico, deve-se 
atuar a nível regional, 
continental e internacional 
para controlar com êxito 
este insidioso tráfico. Os que 
já tomaram iniciativas deste 
tipo merecem todo o nosso 
apoio e estímulo. As leis e os 
agentes da lei têm o dever 
sagrado de proteger o bem 
comum, especialmente o 
que concerne à juventude e 
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aos membros mais vulne-
ráveis da comunidade” (Docu-
mento Pornografia e Violência nas 
Comunicações Sociais: uma resposta 

pastoral, 28). 
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LÍMPIDO 19 
(19/10/2020) 

Pornografia (19) 
 
O Documento Porno-

grafia e Violência nas Co-
municações Sociais: uma 
resposta pastoral, 28, diz: 
“Já assinalamos alguns dos 
efeitos negativos da porno-
grafia e da violência. Cabe 
tirar também a conclusão 
de que se questiona e amea-
ça o bem comum especial-
mente quando este material 
se produz, expõe e distribui 
sem restrições nem regula-
mentos. A autoridade civil 
deve sentir-se obrigada a 
empreender uma rápida 
ação diante do problema, ali 
onde existe, e a emanar 
criteriosas medidas preven-
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tivas onde a questão comece 
a colocar-se ou onde ainda 
não tenha chegado a ser 
uma urgência angustiante”. 
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LÍMPIDO 20 
(20/10/2020) 

Pornografia (20) 
 

A Igreja Católica Apos-
tólica Romana é mãe zelosa e 
ensina somente a verdade… 
ela orienta os seus filhos no 
caminho seguro da santidade: 
“A primeira responsabili-
dade da Igreja consiste no 
ensinamento constante e 
claro da fé e, em conse-
quência disso, da objetiva 
verdade moral, incluída a 
verdade referente à moral 
sexual. Numa época de per-
missividade e confusão mo-
ral, requer-se que a Igreja 
seja uma voz profética e 
muitas vezes um sinal de 
contradição” (Documento Porno-
grafia e Violência nas Comunicações 

Sociais: uma resposta pastoral, 29). 
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LÍMPIDO 21 
(21/10/2020) 

Pornografia (21) 
 

A assim chamada “éti-
ca” da gratificação indivi-
dual imediata se opõe fun-
damentalmente à realização 
plena e integral da pessoa 
humana. A educação para a 
vida familiar e a inserção 
responsável na vida social 
exigem a formação para a 
castidade e para a autodis-
ciplina. A pornografia e a 
violência generalizada ten-
dem a ofuscar a imagem 
divina em cada pessoa hu-
mana, debilitam o matrimô-
nio e a vida familiar e trazem 
graves danos aos indivíduos 
e à sociedade (Documento Porno-
grafia e Violência nas Comunicações 

Sociais: uma resposta pastoral, 29). 
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LÍMPIDO 22 
(22/10/2020) 

Pornografia (22) 
 
A Igreja Católica deve 

lutar, juntamente com gru-
pos religiosos, para orientar 
as pessoas sobre o perigo da 
pornografia: “Onde seja 
possível, a Igreja é chamada 
a colaborar com outras 
Igrejas cristãs, comunidades 
e grupos religiosos, a fim de 
ensinar e promover esta 
mensagem. Deve igualmente 
empenhar as suas insti-
tuições e pessoas em uma 
ação formativa sobre o uso 
dos meios da comunicação 
social e seu papel na vida 
individual e social. Neste 
campo os pais merecem 
uma assistência e atenção 
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especiais” (Documento Pornografia e 
Violência nas Comunicações Sociais: uma 

resposta pastoral, 29). 
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LÍMPIDO 23 
(23/10/2020) 

Pornografia (23) 
 
A Igreja ensina que to-

dos devem batalhar contra a 
pornografia: “… a formação 
para a comunicação deveria 
fazer parte dos programas 
educativos nas escolas cató-
licas e em outras iniciativas 
educativas da Igreja, bem 
como nos seminários, nos 
programas de formação dos 
religiosos e institutos secula-
res, na formação perma-
nente do clero e na cate-
quese paroquial de jovens e 
adultos. Tanto os sacerdotes 
como os religiosos e reli-
giosas que trabalham na 
pastoral e na educação de-
veriam começar eles mes-
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mos por dar o exemplo de 
discernimento no uso dos 
‘media’ escritos e audio-
visuais” (Documento Pornografia e 
Violência nas Comunicações Sociais: uma 

resposta pastoral, 29). 
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LÍMPIDO 24 
(24/10/2020) 

Pornografia (24) 
 

A Igreja Católica Apos-
tólica Romana, mãe zelosa, 
deve orientar a todos sobre o 
perigo da pornografia, e dia-
logar com sinceridade com os 
meios de comunicação sobre 
o perigo em difundir a por-
nografia: “… uma atitude de 
pura restrição ou de cen-
sura por parte da Igreja 
diante destes meios não re-
sulta nem suficiente nem 
apropriada. A Igreja deve, 
pelo contrário, empenhar-se 
num diálogo contínuo com 
os comunicadores consci-
entes de suas responsa-
bilidades” (Documento Pornografia 
e Violência nas Comunicações Sociais: 

uma resposta pastoral, 30). 
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LÍMPIDO 25 
(25/10/2020) 

Pornografia (25) 
 

O diálogo sincero e 
aberto ajuda a resolver mui-
tos problemas… a Igreja não 
recua diante da lama da 
pornografia; mas sim, dialo-
ga com aqueles que possuem 
boa vontade para destruir a 
pornografia: 

“Deve animá-los e sus-
tentá-los em sua missão ali 
onde seja possível e dese-
jável. Os comunicadores ca-
tólicos e suas organizações, 
com suas perspectivas e ex-
periências próprias, são 
chamados a exercer um 
papel decisivo em tais con-
versações” (Documento Pornografia 
e Violência nas Comunicações Sociais: 

uma resposta pastoral, 30). 
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LÍMPIDO 26 
(26/10/2020) 

Pornografia (26) 
 
Os católicos bem forma-

dos podem ajudar a eliminar a 
pornografia: “Avaliando 
conscientemente as produz-
ções e publicações, em fun-
ção de critérios morais cla-
ros e substanciais, os crí-
ticos católicos e as orga-
nizações católicas de comu-
nicação podem oferecer va-
liosa assistência aos profis-
sionais da comunicação e às 
famílias. De fato, as orien-
tações já existentes em 
documentos da Igreja sobre 
os ‘media’, incluídas recen-
tes tomadas de posição de 
numerosos bispos sobre a 
pornografia e a violência, 
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devem ser tomadas em con-
sideração e deveriam ser 
mais sistematicamente apli-
cadas” (Documento Pornografia e 
Violência nas Comunicações Sociais: uma 

resposta pastoral, 31). 
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LÍMPIDO 27 
(27/10/2020) 

Pornografia (27) 
 
A indústria pornográ-

fica é o “espírito do mal”, 
escreve o Papa Francisco. 

A indústria pornográfica 
é uma “hidra” com “de-
zenas” de cabeças… essa in-
dústria espalha pelo mundo 
inteiro, em cada país… em 
cada estado e cidade a por-
nografia, colocando muitas 
pessoas: crianças, adoles-
centes, jovens, adultos e 
idosos no caminho das trevas 
e da perdição eterna. 

A pornografia é uma 
“lama” onde milhões de 
pessoas se submergem todos 
os dias. Aquele que se “ali-
menta” da pornografia não 
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possui forças para caminhar 
na presença de Deus. 
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LÍMPIDO 28 
(28/10/2020) 

Pornografia (28) 
 
A pornografia é destruí-

dora, ela não deixa o seu 
“usuário” indiferente e sobre 
o muro. 

A pornografia é um “ro-
lo compactador” que esmaga 
e aniquila completamente o 
coração de muitas crianças, 
adolescentes, jovens e adul-
tos… o coração que se abre 
para a pornografia não terá 
muito tempo de “vida”… 
mas será destruído. 

A pornografia deve ser 
“encarada” com seriedade… 
ninguém pode ficar indi-
ferente diante desse “mons-
tro” destruidor. 
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LÍMPIDO 29 
(29/10/2020) 

Pornografia (29) 
 
O Papa Bento XVI con-

denou a exaltação da vio-
lência e da pornografia: “To-
da a tendência a produzir 
programas – incluindo fil-
mes de animação e jogos 
eletrônicos – que exaltam a 
violência e refletem compor-
tamentos antissociais ou 
que, em nome do entrete-
nimento, trivializam a se-
xualidade humana, é uma 
perversão… como se pode-
ria explicar este ‘entrete-
nimento’ aos inúmeros jo-
vens inocentes que são 
vítimas realmente da violên-
cia, exploração e abuso?” 
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LÍMPIDO 30 
(30/10/2020) 

Pornografia (30) 
 

Muitas pessoas dizem 
que é preciso olhar por-
nografia com moderação. 
Quem diz isso está com-
pletamente errado e não 
observa com zelo a Lei de 
Deus. Ninguém está liberado 
para “consumir” a “lama” 
da pornografia… ela destrói 
a vida espiritual daquele que 
a “consome” com moderação 
ou com frequência. 

A pornografia é um “ve-
neno” mortífero… e está 
destruindo famílias inteiras: 
pais e filhos. 

Aquele que se “alimen-
ta” da pornografia perde o 
“apetite” para as coisas do 
alto. 
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LÍMPIDO 31 
(31/10/2020) 

Pornografia (31) 
 
Aquele que se “alimen-

ta” da pornografia esfria o 
coração para as coisas do 
alto e caminha na escuridão. 

A pornografia é uma 
“fumaça” negra que não per-
mite o brilho no coração do 
amigo de Jesus, luz do 
mundo. 

A pornografia é uma 
“senhora” perversa que pos-
sui muitos escravos! Ela os 
guia por caminhos tortos, 
obscuros e de destruição. 

É impossível alguém 
amar a Deus e viver de mãos 
dadas com a pornografia. 
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Ajude-nos a alimentar centenas 
de crianças pobres no Brasil, Bolívia, 
Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, 
Peru, Chile, Equador e Venezuela, e a 
imprimir Livros, Livretes e Folhetos para 
evangelizarmos. 

Faça o seu depósito mensalmente 
em uma dessas contas: 
 
Banco do Brasil 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0324-7 
Conta corrente: 413310-2 
 
Bradesco 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0240-2 
Conta corrente: 77444-8 
 
 
 
 

 
 
Instituto Missionário dos Filhos e Filhas 

da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
das Dores de Maria Santíssima 
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Convite: Participe do Santo Retiro 
(realizamos retiros espirituais a cada dois 
meses). Para maiores informações, entre 

em contato conosco em um dos endereços 
abaixo. 

 
 

Venha ser um (a) religioso (a) do 
Instituto Missionário dos Filhos e 

Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e das Dores de Maria 

Santíssima. 
 
 

 
 
 

Instituto Missionário dos Filhos e 
Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e das Dores de Maria Santíssima 
BR 153, Km 428, Anápolis, GO – Brasil 

Cx. P. 1909 – CEP – 75043-970 

(62) 3321-5020 

Site: www.filhosdapaixao.org.br 

E-mail: contato@filhosdapaixao.org.br 

Ouça pregações 
Filhos da Paixão de Cristo – YouTube 

Gerenice de Jesus Costa – Facebook 

http://www.filhosdapaixao.org.br/
mailto:contato@filhosdapaixao.org.br
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