
 “São Paulo quer que as mulheres cristãs (o que há de entender-se 
também dos homens) se vistam segundo as regras da decência, deixando de 
todo excesso e imodéstia em seus ornatos” (São Francisco de Sales, Filotéia, Parte III, Cap. 

25); isto é, deixando de lado toda moda escandalosa.
 A mulher que usa roupa imoral (minissaia, tomara-que-caia, 
transparentes, short, alcinhas, calça centropê, e outras modas pagãs), é 
escandalosa; ela trabalha com o demônio para perder as almas que Jesus 
Cristo veio remir com o seu Preciosíssimo Sangue. Esse tipo de mulher peca 
duas vezes: uma na ação que pratica, outra na ação que faz praticar o seu 
semelhante. Faz-se culpada de dois crimes, e por isso digna de dois castigos: 
“Certamente, uma mulher que veste roupa imoral pode condenar-se. E pode 
condenar-se, quer pelo pecado que comete ela mesma, quer por que causa a 
condenação de outras pessoas” (São João Eudes).
 Para essas mulheres escandalosas, secretárias e satélites do demônio, 
estão reservadas estas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo: “Quem 
escandalizar a um destes pequeninos, que crêem em mim, melhor é que se 
lhe pendure ao pescoço uma mó de atafona, e seja lançado no fundo do mar” 
(Mt 18,6).
 A ASSASSINA, de todas a mais ASSASSINA, é aquela mãe que compra 
ou manda fazer roupas escandalosas para as suas filhas. Essa mãe profana a 
inocência da criança. A mãe que compra roupa imoral para a filha põe a 
menininha nas mãos do demônio. Terrível crime!
 O nosso corpo é templo de Deus, por isso, é preciso vesti-lo com pudor 
(Cf. 1 Cor 6,19-20).
 É triste ver meninas e moças seminuas em todos os ambientes. Esta 
maneira pagã de vestir mostra abertamente que os pais estão falhando na 
educação de seus filhos, sendo que esta omissão os fará chorar amargamente no 
futuro.
 É ainda mais triste e escandaloso ver senhoras casadas, que são 
chamadas para serem exemplo e luz para as meninas e moças, andarem como 
verdadeiras “adolescentes levianas ou mocinhas pagãs”.
 A mulher que usa roupa curta terá que prestar contas a Deus no dia do 
Juízo, de cada homem que se perdeu por sua causa: “…todos nós teremos de 
comparecer perante o tribunal de Cristo” (2 Cor 5, 10).
 A mulher escandalosa é pior que o demônio. Esse foge da água benta, 
enquanto que a mulher imoral não foge. Índole ferina!
 A mulher escandalosa rouba as almas de Jesus Cristo. Ela terá que se 
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explicar na hora da morte. Momento assustador!
 Jesus morreu na cruz para nos salvar… e a mulher que usa roupa curta 
pisa com raiva no Sangue do Salvador… trabalha para o demônio.
 A mulher que usa roupa curta é amiga de Satanás… coloca muitos 
homens no caminho do inferno. “Guias” depravadas!
 Deus mandou fazer roupa para Adão e Eva que estavam nus (Gênesis 
3, 21). Quem gosta do nudismo e do escândalo vá brigar com o Criador!

Pe. Divino Antônio Lopes FP(C)
Anápolis, 21 de janeiro de 2020

Santa Inês, mártir

Cuidado! A arma dos incompetentes, preguiçosos, 
mentirosos, acomodados, invejosos e fofoqueiros é a 

língua. Não trabalham e tentam atrapalhar o trabalho do 
próximo.

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. Postal 1909 – CEP 75.040-970
(62) 3321-5020         55 62 9181-1587

www.filhosdapaixao.org.br
contato@filhosdapaixao.org.br

www.facebook.com/gerenice.dejesuscosta
Veja também nossos vídeos no Youtube:

filhos da paixão de cristo – youtube

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

CONVITE: Participe do Santo Retiro (realizamos retiros 
espirituais a cada dois meses). Para maiores informações 

entre em contato conosco (contatos abaixo).

Para qualquer esclarecimento, entre em contato conosco
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