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INFORMAÇÃO ESPIRITUAL IMPORTANTE QUE VOCÊ DEVE
SABER PARA SER SALVO
MÍDIA MORTALMENTE PECAMINOSA!
“Sabe, porém, que nos últimos dias haverá momentos difíceis. Os homens serão egoístas,
gananciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afecto,
implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos,
enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus; manterão aparências de piedade,
mas negarão a sua força interior. Evita essas pessoas!” (II Timóteo 3:1-5)
A maioria das pessoas dessa geração, até mesmo aqueles que se professam Cristãos, estão
tão decaídos em moralidade que, mesmo as pessoas libertinas que viveram cem anos atrás,
se envergonhariam das muitas coisas que as pessoas hoje desfrutam. E isso é exatamente o
que o demônio tem planejado desde o início, de passo em passo abaixando os padrões de
moralidade no mundo através da mídia até que, de fato, ninguém possa escapar de pecar
mortalmente por assisti-la com a intenção de divertir-se a si mesmo. Sim, assistir mídia
impiedosa apenas por divertimento, prazer ou para passar o tempo (que poderia ser usado
para Deus), como a maioria das pessoas fazem, é mortalmente pecaminoso.
A 55 anos atrás (1956), Elvis Presley teve que ser filmado acima da cintura em um show de
tv por causa de um movimento de quadril giratório. Não que isso fosse uma performance
aceitável, toda coisa tendenciando para sexualidade é uma abominação, mas ainda isso
serve para provar o quanto de declínio tem vindo desde então, quando mesmo a imprensa
secular considerava não apropriado o que hoje seria olhado como nada. Mas mesmo
naquele tempo, em grandes filmes de Hollywood como Os Dez Mandamentos (The Ten
Commandments), poderiam ser vistos ambos mulheres e homens que estavam
incrivelmente imodestamente vestidos. A queda e o declínio da moralidade têm estado em
progresso constante desde o tempo da invenção do filme cinematográfico. Deus permitiu
esse artifício ser inventado por causa dos pecados das pessoas, especialmente para os
pecados da carne. A mídia tem tanto poder que ela pré condiciona a mente das pessoas de
tal forma – já que as pessoas olham para TV como realidade – que o que era vergonhoso
ontem será a norma hoje! Então se os meios de comunicação mostrarem a indecência

como norma, norma isso se tornará!
SÉRIES DE TV, FILMES, DESENHOS
Nós já sabemos que quase tudo na televisão terá as mais desprezíveis impurezas e
abominações apresentadas neles, de tal forma que um pai deve ser horrorizado por isto e
negar suas crianças até mesmo a tomarem parte. Mas isso, tristemente, não é o caso para
maioria. Você ficará impressionado por até onde isso vai. Até mesmo desenhos infantis que
alguém poderia pensar que era aceitável e modesto está longe de aceitável ou modesto,
mas mesmo, muitas vezes, pior que a mídia geral transmitida para espectadores mais
velhos, os quais serão abordados brevemente.
De primeiro, você vai quase sempre ver fornicação e adultério ou outras
impurezas sexuais e pecados da carne apresentados através da mídia ímpia
como a norma para viver, junto com uma rejeição do jeito tradicional que as pessoas
viveram antes do começo do século 19. As sugestões sexuais e perversões são
incessantes nesses shows. Sentar e assistir ou permitir que suas crianças assistam tais
shows não é apenas loucura mas um claro pecado mortal.
Segundamente, há uma parte cômica em quase todo show que parece não conter pecado,
mas, quando examinada de perto, vai ser revelada pelo que realmente é. Porque
tripudiação, (também chamado de piada sobre a deficiência alheia) que é um muito
execrável e descaridoso pecado, será muito certamente impossível de escapar se você
assiste séries televisivas! Esse pecado detestável da tripudiação prevalece em todo tipo de
mídia como desenhos, filmes e shows, onde as pessoas estão agredindo um ao outro ou
rindo das diferentes calamidades ou tolices que outra pessoa experiência. Pense sobre
quão nocivo é isso: rir na calamidade ou aborrecimento de outra pessoa! E ainda você não
pode escapar ver isso quando você assiste TV! “Faça aos outros como você desejaria que
eles fizessem à você” foi um dos mandamentos do Senhor! (Mateus 7:12) - Você não ia
querer alguém rindo ou fazendo graça das suas calamidades e equívocos; e ainda nós rimos
e aprovamos quando coisas tristes acontecem com outros? E aí temos as piadas constantes
sobre a religião Cristã com incontáveis palavras derrogatórias proferidas num estado de
espírito muito blasfemo pela mídia quando ela tenta descrever o quão ultimamente
estúpido, tolo e fora de moda é ser um firme Cristão que crê na Bíblia. A constante
ridicularização e escárnio de Deus e da religião Cristã deveria ser causa suficiente para
rejeitar essa sujeira mortalmente pecaminosa por inteiro! De novo, você não aprovaria um
show que blasfemasse você, seu amigo, criança ou esposa, e ainda você assiste shows
fazendo uma zombaria de Deus e religião, o que vale infinitamente mais do que frágeis
seres humanos?

Terceiramente, nós temos o especificamente mal pecado da vestimenta imodesta e
maquiagem, o que cada show mantém como lei a ser seguida, e não há exceção em
desenhos para crianças. A maioria das personagens mulheres estão metade vestidas ou
metade nuas nesses desenhos, exibindo seu corpo de uma forma sexualmente sugestiva.
Isto, de fato, é o que o demônio quer, pois ele pré condiciona a sexualidade das crianças
para crescer em idade jovem. A Pequena Sereia por exemplo; o personagem principal no
filme da Disney chamado "A Pequena Sereia", é completamente nua da cintura para cima
exceto por uma pequena cobertura de conchas do mar sobre seus seios, o que é insultante
para dizer o mínimo! Tristemente, assim é como a maioria dos personagens se vestem! A
personagem mulher em Aladdin, o filme, é imodestamente trajada, mostrando a maior
parte do seu corpo. Ela até seduz sexualmente um dos homens numa cena por qualquer
motivo; a isto é o que nossas crianças estão assistindo e aprendendo, do próprio Satanás!
Se você tem permitido suas crianças assistirem tais coisas, você deveria ter vergonha de si
mesmo!
Ha uma clara razão porque jovens crianças se tornam sexualmente ativas em uma idade
jovem. Crianças jovens assistindo tais filmes e shows imitam o comportamento,
movimentos e jeito de agir dos personagens; por exemplo: o deslizar dos olhos, a sedução
de homens e mulheres, as rotações do quadril e o jeito sedutor de mover o corpo e jeito
sedutor de andar, etc.
Sininho (Tinker Bell), uma personagem em destaque em muitos shows da Disney, é
considerada como uma das mais importantes marcas registradas icônicas da Disney. De
acordo com a Wikipédia:
“A sininho é ilustrada como uma jovem (sexy) de cabelo loiro, grandes olhos azuis,
fêmea branca, com uma exagerada figura de ampulheta (formato modelo). Ela está
vestida num curto traje (ultra-reveladora mini-saia) verde-limão com um
acabamento minucioso e pantufas verdes com pufes brancos. Ela é trilhada por póde-fada/duende quando se move e esse pó pode ajudar os humanos a voarem se eles
'acreditarem' que vão (mais da bobagem da mágica de contos de fadas e 'acreditar'
no oculto, tudo para nossas crianças assistirem). Alguns críticos têm reclamado que
a Sininho é muito sugestiva sexualmente." (E esse deveria ser um personagem para
filmes infantis. Abusivo para dizer o mínimo, até o mundo secular concorda!)
Estes são alguns dos exemplos que eu pude chegar a pensar, e meu conhecimento sobre
shows infantis é muito limitado. Alguém com mais conhecimento poderia facilmente
preencher um número de volumes sobre o mesmo assunto.
O pecado do vestir imodestamente e maquiar traz pensamentos impuros e luxuriosos

inumeráveis, o que é justamente o que o demônio quer quando ele incita as pessoas a
cometer esses pecados de vestir-se imodestamente e pintar o rosto com maquiagem, como
apenas meretrizes e bárbaros faziam, até recentemente, quando "Católicos" começaram a
seguir essa tendência. Aqueles que fazem essas coisas fazem com o único motivo
de fazer os outros cobiçarem-os ou para fazerem a si mesmos parecerem mais
atraentes para os outros. Isso é pecaminoso para dizer o mínimo e muito desgostoso
para Deus.
Bilhões de almas estão queimando agora, enquanto falamos, no excruciante fogo do
inferno, desde que elas foram tentados a impurezas sexuais em seus pensamentos pela
mídia que elas consumiram! Irá você seguir eles, ou então deixar sua criança seguir eles, e
ser a causa da sua maior tristeza quando, além de ser condenado, você deverá suportar ser
atormentado para todo o sempre por sua própria criança? Completa loucura! Você deve
impedir sua criança de usar maquiagem e vestimenta imodesta a qualquer custo! Você só
pode esperar se salvar do inferno se você fizer tudo em seu poder para
prevenir suas crianças de irem pra lá. Você está fazendo? Se elas recusarem a te
obedecer, ponham elas pra fora! Se elas são jovens, porque então não te obedecem? Há um
certo motivo pelo qual a sagrada escritura manda castigar na educação de nossas crianças!
"Quem ama o próprio filho, castiga-o com frequência, para no fim se alegrar....Dá
muito mimo a teu filho, e ele far-te-á surpresas desagradáveis; segue os seus
caprichos, e ele te entristecerá. Não rias com ele, e com ele também não irás chorar,
para que não acabes rangendo os dentes. Não lhe dês liberdade na juventude,
nem feches os olhos aos seus defeitos. Obriga-o a curvar o pescoço
enquanto é jovem, e bate-lhe nas costas enquanto é menino, para que
não cresça teimoso, não te desobedeça e não te cause muito sofrimento.
Corrige o teu filho e torna-o responsável, para que não te desonre com a sua
insolência." (Eclesiástico 30:1-13)
Não seja enganado pelo mundo. Você não peca de forma alguma ante Deus se
você castiga seus filhos na educação da retidão. O mundo, ou, em verdade,
Satanás, que comanda esse mundo, tem feito leis que dizem que a punição de
crianças é errado. Essa é uma das muitas razões porque ele tem obtido êxito
em alcançar a ruína da humanidade! Lembre que crianças rebeldes e sem Deus
foram uma das profecias do fim dos tempos que a Bíblia mencionou. (2 Timóteo 3:1-5)
Quarto, há o abominável e mortal pecado de blasfêmia, o qual é proferido em quase todo
show de TV, mesmo indo tão longe a ponto de trocar o nome de Deus, Jesus ou Cristo por
profanidades. Há algumas centenas de anos atrás as pessoas teriam ficado horrorizadas de
cometer esse pecado já que, até então, era punido por execução. Mas agora as pessoas

cometem esse pecado constantemente e sem medo, sem ninguém levantar uma
sobrancelha. Ainda, quando a morte chega, todos os blasfemadores irão abrir seus olhos e
descobrir que estão num mar de fogo para queimar e ser atormentado por toda eternidade.
Se você assiste coisas que contém blasfêmia, o que seria quase todos filmes ou show nesta
época, então você está literalmente doente e degradante e o Inferno será longo para você a
menos que se arrependa imediatamente e resolva nunca fazer isso novamente. A morte irá
vir e agarrar você, queira você goste ou não.
Quinto, tem a aceitação universal de falsas religiões, mágica e ocultismo que
era corretamente punível por morte mais cedo em nossa história, mas que
agora é norma na mídia. Você verá o horrível pecado de mágica e ocultismo
em quase todo tipo de show de TV; por exemplo, em desenhos animados, é quase
'sempre' a norma; é também uma frequente ocorrência em outros shows transmitidos para
o público geral como Buffy, a caçadora de vampiros, Charmed (As Feiticeiras em Portugal e
Jovens Bruxas no Brasil), Sabrina, a bruxa adolescente (Bruxinha Adolescente em
Portugal, A Aprendiz de Feiticeira no Brasil), etc.! Muitas comédias famosas estão também
fazendo essa sujeira maligna parecer divertido e aceitável. Mas novamente, a norma dos
shows de comediante é fazer graça de coisas que são abomináveis e pecaminosas. Uma
pessoa não pode assistir shows de comédia sem ser culpada de pecado grave, pois como
pode uma pessoa regozijar-se e rir sobre coisas que desagradam Deus?
Apenas para mostrá-lo quão longe o pecado de idolatria, mágica, nova era e ocultismo tem
chegado na mídia, o seguinte será apresentado sobre o maior filme de enorme sucesso,
Avatar.
Este artigo vai provar que uma pessoa assistindo mídia será forçada a acreditar ou
desacreditar em um número de eventos que desdobram-se por toda linha da trama e, toda
vez que uma pessoa concorda com ou falha em discordar com aquilo que é contra Deus, ela
de fato comete um pecado grave. Isso é o que faz o assistir de mídia tão mortal. As pessoas
hoje em dia não penetram a severidade desse crime mas ele é facilmente entendível como
sendo um mais maligno crime quando se percebe que Deus irá julgar cada nosso
pensamento, assim como obra.
"O Avatar, de James Cameron, é um filme aonde prestar veneração a uma
árvore e comunicar com espíritos é não apenas aceitável; é atraente. Avatar é
também marcadamente panteísta e, essencialmente, o ‘evangelho segundo James
Cameron’. Esse tema panteísta que iguala Deus com as forças e leis do universo é
externamente pintado pelos heróis e heroína no filme, os quais, todos, idolatram Eywa, a
Deusa "Toda Mãe", que é descrita como "uma rede de energia" que "flui através de todas as
coisas vivas."
De ponta a ponta, o filme esta disseminado com mágica ritualística,

comunhão com espíritos, xamanismo, e idolatria ostensiva enquanto ele
condiciona as audiências a acreditar nessas mentiras pagãs ocultas. Além do
que, o público é levado a simpatizar com o Avatar e termina atraindo-o enquanto ele é
iniciado em rituais pagãos. Até a cientista líder se torna pagã no final,
proclamando que ela está "com Eywa, ela é real," e vai ficar com ela após sua
morte."
As pessoas hoje em dia não sondam a severidade desse crime de mágica, idolatria e
paganismo, mas é facilmente entendível como sendo um maior crime quando se percebe
que magos e ocultistas estão em comunhão com o demônio quando eles fazem seus rituais
mágicos ou oferendas, seja isto prestando culto a uma árvore, pedra ou algo feito por mãos
humanas. Nós estamos constantemente sendo bombardeados através da mídia para aceitar
magia, paganismo, espiritualismo, ocultistas, etc., em outras palavras, religiões falsas, o
que claramente mostra que Satanás está envolvido aí.
Salmos 95:5- "Porque os deuses dos pagãos, sejam quais forem, não passam de ídolos.
Mas foi o Senhor quem criou os céus"
1 Coríntios 10:20- "As coisas que os pagãos sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não
a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios."
Se alguém fosse fazer um show que apresentasse a perversão infantil da
pedofilia como uma coisa boa e normal para se fazer, todo mundo iria ser
chocado, mas, agora, a mídia mundana apresenta a comunhão com demônios
como algo bom e permissível e ninguém levanta uma sobrancelha. Assistir tal
corrupção é mortalmente pecaminoso e o seu tormento no inferno será eterno se você
assistir tais coisas ou permitir que crianças assistam tais coisas.
Sexto, há o mais maligno pecado da ganância e amor de possessões, o qual é
mostrado universalmente na TV como algo bom e louvável para se seguir. Você
irá ver as mais extravagantes demonstrações de excessos mundanos! Isso é abominável
primeiro já que todo tipo de excesso é uma afronta contra as muitas pessoas pobres que
não têm dinheiro suficiente para sequer alimentarem a si mesmas e, segundamente, já que
ele tenta as pessoas a procurarem essas fúteis e desnecessárias coisas como carros caros,
casas, e colares de ouro, etc... ao invés de estarem contentes com comida, roupa e abrigo
como o Apóstolo nos diz para ser. Se Deus julga mesmo cada pensamento que você vai ter,
quão muito mais não irá ele julgar obras, o que é o que assistir mídia pagã é!
Deveria também ser entendido que a mídia dá a pessoa que a assiste uma experiência tipo
droga, uma experiência falsa e uma chama impiedosa. O mais perigoso efeito da

mídia é o estado sonhador em que ela coloca a pessoa. Depois de assistir algo
mundano que faz uma impressão, isto é o que vai ocupar sua mente e seus
sentimentos pela maior parte do dia, ou mesmo semanas por vir. No filme de
grande sucesso Avatar, essa demonstração pode ser vista mais claramente. Um artigo de
notícias publicado no Economic Times lê como segue:
'Avatar' está nos conduzindo ao suicídio, dizem fãs
LOS ANGELES: 'Avatar' pode ter encantado os públicos mundiais com suas
fantasias de um mundo alien utópico, mas frequentadores de cinema têm reclamado
de depressão e mesmo pensamentos suicidas depois de assistir o hit de ficção
científica.
Fãs da obra prima 3D de James Cameron estão aparentemente achando difícil
separar fato de ficção e fóruns na Internet tem sido inundados com postagens de
frequentadores de cinema contaminados de pensamentos suicidas sobre não ser
possível visitar o planeta Pandora, reportou a CNN online. O fã-site norte americano
'Avatar Forums' tem recebido 2.000 postagens sob um tópico intitulado 'Jeitos de
lidar com a depressão sobre o sonho de Pandora ser inatingível'.
O administrador do fórum Philippe Baghdassarian disse, "O filme foi tão belo e ele
mostrou algo que nós não temos aqui na terra. Eu acho que as pessoas viram que
nós poderíamos estar vivendo de um jeito completamente diferente e isso fez eles
ficarem deprimidos".
Um usuário do fórum chamado 'Okoi' escreve, "Depois que eu assisti 'Avatar' na
primeira vez, eu verdadeiramente senti deprimido conforme eu 'acordava' neste
mundo mais uma vez."
Deveria ser entendido que essa depressão surge de uma falta de fé em Deus. O
mundo pelo qual eles realmente anseiam não é um mundo de conto de fadas
como pintado no filme Avatar, mas de fato o reino do Céu e a eterna visão de
Deus - porque isso é onde toda a humanidade foi destinada a vir tivessem
abstido de pecar e amar o mundo através de seus 5 sentidos. Ninguém pode
ser feliz sem Deus, pois Deus é felicidade. Depressão surge de uma consciência
culpada quando uma pessoa recusa fazer o que ela deveria para alcançar a salvação e a
eterna visão de Deus. Satanás está trocando o anseio pelo Paraíso real na cabeças
das pessoas pelo anseio de sonhos de conto de fadas na mídia. Entristecedor,
para dizer o mínimo!

Um cristão deveria estar consumindo seu tempo em crescer a sua fé pela
oração, leitura, e outros bons trabalhos, mas a maioria das pessoas ao invés
fazem o contrário e desperdiçam maior parte do seu tempo em contos e
fábulas inúteis, os quais ocupam suas mentes no lugar de Deus. É por isso que a
mídia maligna guia incontáveis almas para a condenação eterna e tormentos do inferno. E
isso é também um claro cumprimento das profecias do fim dos tempos, que
disse que muitos iriam se desviar de Deus para fábulas e contos de fadas. Você é um desses
que foram profetizados?
“Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação.
Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão
mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas.” (2
Timóteo 4:3-4)
Essa profecia também previu a falsa teoria da evolução na qual um Cristão, naturalmente,
não pode acreditar, já que ela contradiz a história bíblica da criação que diz que a morte
entra no mundo pela primeira vez após o pecado.
DESENHOS
O segundo maior mal depois da sexualidade e falta de modéstia em shows infantis é o
constante bullying e fazer graça de personagens mais fracos, e a violência em ambas
revistas, shows e filmes (e vídeo games é claro). Mesmo a imprensa secular reconhece que
shows infantis com frequência são mais violentos que outros programas transmitidos para
o público geral! Esse artigo abaixo foi tirado do Daily Mail e claramente prova esse ponto
mais além.
"Altos níveis de violência em desenhos como Scooby-Doo podem fazer as crianças
mais agressivas, pesquisadores afirmaram ontem. Eles descobriram que shows
animados visados para jovens muitas vezes têm mais brutalidade que programas
transmitidos para públicos gerais. E eles disseram que crianças copiaram e se
identificaram com personagens fantasiosos tanto quanto eles iriam com atores da
tela.
O estudo também descobriu que jovens tendem a imitar o comportamento negativo
que eles viram na TV como espalhar boatos, tagarelice e o "deslizar olhos pra cima".
Os psicólogos dos E.U.A. questionaram 95 garotas de idades 10 e 11 sobre seus
shows de TV favoritos, avaliando eles por conteúdo violento e verbal e agressão
indireta. Os shows incluíam Lost, Buffy a Caçadora de Vampiros, American Idol,
Scooby Doo e Pokemon.

Os pesquisadores descobriram que essa produção direcionada a crianças tão novas
quanto 7 anos, o que incluía um número de desenhos, tinha os maiores níveis de
violência. Eles registraram 26 atos de agressão a hora comparado com apenas 5 em
shows direcionados ao público em geral e 9 em programas considerados
inadequados para menores de 14 anos. 'Resultados indicaram que existem níveis
maiores de agressão física em programas de crianças que em programas para o
público geral,' o estudo disse."
A seguinte história foi tirada de um jornal Chinês, provando mais a fundo o ponto de como
bullying, rebeldia, desobediência, etc., é ensinado para crianças através de
anime/desenhos/revistas.
Educadores Preocupam Sobre Influência de Desenhos em Crianças
"Como muitos de 8 anos de idade, os heróis favoritos de Liu Yimin não são grandes
cientistas, ou o time nacional de futebol ou ícones populares chineses como Lei
Feng. (De acordo com a norma mundana, uma pessoa deve idolatrar fracos seres
humanos.)
Seus heróis são dois personagens animados japoneses que afrontam seus pais e
professores. Educadores locais estão preocupados e dizem que alguns dos
personagens podem ser uma má influência nos jovens.
Xin San (personagem da série também chamada Xin), um arrogante aluno do
jardim de infância, faz bullying com os fracos, luta com os fortes e constantemente
tem avidez por mulheres - muitas mulheres.
"Eu acho que o conteúdo destes shows é muito maduro para crianças," disse Zhang
Jinlian, diretora do Centro de Orientação Psicológica para Crianças e Jovens
Xangai. Ela disse que muitos estudantes gostam de imitar as ações desses meninos
do desenho, causando problemas na sala de aula e em casa. Zhang gostaria de ver
medidas tomadas para prevenir as crianças de lerem livros e assistirem vídeos e
VCDs sobre Xin San, mas o menino desenho é simplesmente popular demais para
ser evitado.
Mas as crianças de hoje não querem ser instruídas, elas querem desenhos inovativos
com personagens que são rebeldes, Xu Guangxin chama a atenção. Vendas de livros
e VCDs das duas séries de desenhos mais níveis de audiência do "Chibi Maruko
Chan" na TV Xangai provam que rebelião é muito popular com os jovens locais.

Infelizmente, crianças estão pegando essas atitudes rebeldes. Zhang disse que
muitas crianças agora intimidam seus pais a comprar pra elas um novo brinquedo um truque que elas pegaram de Chibi Maruko Chan (sem dúvida eles fazem bullying
nos seus colegas de classe mais fracos como eles têm sido ensinados). Até pior, ela
disse, alguns meninos jovens olham luxuriosamente para suas colegas de classe
meninas."
A um tempo atrás, quando a Igreja Católica tinha um grande impacto na moralidade e na
sociedade Cristã, as pessoas admiravam e adoravam nosso divino salvador Jesus Cristo, a
abençoada Virgem Maria e a fama e virtudes dos Santos. Toda criança Católica tinha um
Santo padroeiro de sua escolha para admirar e seguir. Que melhores exemplos em virtudes
e boas maneiras podem possivelmente existir?
Satanás tem de fato trocado uma adoração de Deus por homem através da mídia. É por
isso que as crianças hoje admiram atores, artistas, heróis ou personagens essencialmente
achados na mídia. Que criança hoje não gostaria de ser como o Super Homem, Homem
Aranha ou qualquer outro Super Herói que é mostrado na mídia como invencível, adorado
e amado por todos? Porque estão ambos adultos e crianças hoje em dia tão orgulhosos e
violentos, desafetuosos, desobedientes, concupiscentes e arrogantes, etc., se não porque
nós, através da mídia, temos sido condicionados a agir e a comportar nessa forma? Com o
diabo como um exemplo através de seus atores libertinos e personagens animados, isso
sempre vai terminar mal.
Com santos exemplos como os do próprio nosso Salvador e dos Santos, virtudes como
humildade, paciência, caridade e amor florescem e são encontradas. Portanto, aprenda a
educar suas crianças no conhecimento de Cristo e seus Santos, dê a eles livros Católicos
sobre Santos para que eles possam aprender sobre as virtudes e bons filmes Católicos
sobre os Santos. Você pode achar muitos livros Católicos diferentes de Santos nesse site
abaixo, e mais é adicionado com frequência!
http://www.igreja-catolica.com/
Você não pode permitir suas crianças assistirem nada a menos que você esteja 100% certo
de que o filme, show ou áudio que eles estão vendo tenha nada dentro dele que seja contra
a lei de Deus. A menos que você mantenha esse padrão, você irá ter suas crianças
atormentando você por toda a eternidade no inferno já que você permitiu influências
malignas e pecados repercutirem neles numa idade precoce. Você é responsável pelo
bem estar espiritual deles enquanto eles morarem sob o seu teto. Isso, é claro,
deveria fazer cada pai ficar muito nervoso. Pois se você tivesse um tigre vivo e de verdade
no seu quarto você jamais iria permitir sua criança lá dentro, já que o animal poderia

matá-las e comê-las. A TV ou mídia é muito mais perigosa que um tigre jamais será, já que
ela mata a alma imortal de sua criança preciosa! Ainda assim, a maioria das pessoas
permite suas crianças assistirem TV sem nenhuma supervisão. Se você diz que
você não pode supervisionar a atenção deles na mídia, então jogue fora a TV e outros
dispositivos que eles usam para acessar coisas pecaminosas ou se prepare para sofrer as
eternas consequências no fogo do Inferno por suas ações!
Em vista disso, uma mais profunda examinação será feita nos diferentes tipos de
programas que são apresentados através da mídia.
Ora, você pode perguntar: "Então você está proibindo toda mídia como errado e
pecaminoso de assistir?" A resposta é não. Nem toda mídia é ruim, mas quase tudo na
televisão é, porém. Você pode ter que assistir menos ao que a caixa tem a oferecer para
você. Existem por exemplo numerosos grandes filmes religiosos e séries, o que é
totalmente aceitável e bom para o espírito assistir (mesmo embora, em muitos filmes,
especialmente mais novos, lá irá ter cenas imodestas ou cenas de impureza. Um Cristão
não deve olhar para filmes ou séries os quais eles sabem ter cenas ruins que podem tentálos). Filmes religiosos são os melhores visto que eles dirigem sua mente rumo as coisas
espirituais e Deus, o que não pode ser dito de filmes mundanos. Quando eu estou falando
sobre filmes Religiosos eu não estou me referindo a esses filmes mundanos disfarçados de
filmes religiosos, o que na verdade tem absolutamente nada a ver sobre espiritualidade,
mas, na verdade, sobre o mundo; por exemplo, histórias sobre um homem apaixonando-se
por uma mulher ou uma mulher apaixonando-se por um homem, ou outros motivos
mundanos com piadas, muita conversa fútil, etc. Isso é disparate total e absoluto e serve
em nada mesmo pra edificação da alma, mente ou corpo e deveria ser totalmente evitado
como o lixo que isso realmente é!
A maior parte dos documentários por exemplo, (a respeito dos documentários que você
assiste) podem ser assistidos mesmo se a maior parte deles não é boa ou edificante para a
alma. Documentários sobre profecias, fim dos tempos ou dia do juízo final são aceitáveis já
que eles atraem sua mente para o fim, morte e julgamento vindouro. Documentários sobre
animais, natureza, espaço, etc. são em si mesmos não ruins ou pecaminosos ou contrário a
Deus e podem ser assistidos. No entanto, eles irão muitas vezes ser o começo de grande
mal e pecado. Qualquer coisa que você assiste ou escuta sempre é um perigo se
você ficar muito apegado a isso ou permitir tempo demais para ser gasto nisso
todo dia. Como uma regra, se você não for capaz de permanecer um único dia
sem mídia visual e auditiva (televisão e música), isso é um claro sinal que você
está viciado em mídia. Então se você deve assistir algo e se você não pode se abster,
você precisa aprender a assistir programas que não são contra Deus ou as morais Cristãs.
Mas, ainda o perigo de assistir estes são os mesmo que os outros shows ruins já que eles

irão direcionar sua mente para coisas mundanas, mas ao menos ela direciona sua mente
para a criação de Deus, que alguém pode contemplar e, dali, tirar frutos, o que não pode
ser dito de fábulas e contos de fadas, filmes pró-evolução e anti-Deus.
Pessoas, entretanto, que sempre priorizam atividades mundanas antes das espirituais, irão
mais certamente perder suas almas. Uma pessoa deve ser capaz de fazer uma resolução de
deixar atividades mundanas por horas diárias e oferecer essas horas para Deus em solidão
ao rezar e ler suas palavras. Muitas pessoas têm tempo, mas elas gastam ele de maneira
ruim e escolhem assistir mídia ou fazer outras infrutíferas obras de condenação.
Você seria um Santo se você tivesse o mesmo desejo e ânsia por Deus como você têm por
coisas mundanas. Você só pode receber um desejo, amor e ânsia por Deus como você tem
pelas coisas mundanas quando Ele é quem você deseja e esforça-se por obter sobre todas
as outras coisas. Isso não vai acontecer enquanto você estiver demasiadamente apegado à
coisas mundanas. Você também deve ser capaz - ou no mínimo ter um desejo de ser capaz de chegar ao ponto onde você quer desistir de assistir mídia completamente. Pois se uma
pessoa nem mesmo deseja a melhor parte, como então pode ela crescer? Deus é a mais boa
e melhor parte!
Todos os filmes e séries que levam sua mente em direção a fantasias e fábulas assim como
Senhor dos Anéis, Heroes, Smallville, Avatar, etc, mesmo se nós fossemos dizer, para efeito
de causa, que eles não tem nada neles contra Deus (o que não é verdade), deveriam ainda
ser evitados, já que eles dirigem nossas mentes de Deus, do mundo natural em que nós
vivemos, para fantasias e todo tipo de pensamentos referentes a isso. Essa é a principal
causa para isso ser tão perigoso e a mesma razão porque tantas muitas pessoas assistindo
esses shows têm desejos não realísticos insaudáveis ou depressões. Porque uma pessoa que
passa muito tempo em achar Deus, vai evidentemente sonhar e almejar muito por Deus e
chegar perto d’Ele. Em contraste, uma pessoa que gasta muito tempo no mundo está longe
de Deus e morto diante de Deus!
Agora você pode perguntar: "Posso então eu assistir outros filmes mundanos ou séries se a
história é fixada em coisas realísticas ou a criação de Deus?" A resposta para essa pergunta
é que depende de que filme ou show você quer assistir. Eu diria que uma pessoa pode
assistir filmes e séries sobre o fim do mundo, o pós-vida e o paranormal, etc, desde que
leve sua mente em direção ao julgamento e a morte vindoura do corpo, o que é uma coisa
boa. Disto pode ser entendido que depende de que fruto pode ser retirado daquilo pra
começar. "E toda a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo.” (Lucas
3:9)
Você irá sem nenhuma dúvida produzir fruto ruim se você gastar muito tempo em coisas
ruins. Assim, se o filme ou show é sobre coisas vãs e mundanas, então uma pessoa não

deveria assistir tais shows já que o fruto dela é vazio e vão. Esse ponto pode ser ademais
provado pelas sagradas escrituras.
"Cuidado para que ninguém vos escravize através de filosofias enganosas e vãs, de
acordo com tradições humanas, que se baseiam nos elementos do mundo, e não em
Cristo." (Colossenses 2:8)
Isso em boa parte exclui todos os filmes, shows e séries (séries anime e vídeo games
também) que já foi alguma vez feito no mundo inteiro.
Noticiário em si mesmo não é maligno ou contrário a Deus ou as morais, mas a maior parte
dos jornais hoje tem imagens totalmente inaceitáveis, o que fazem eles extremamente
inadequados para ler. Ler jornais que você sabe que irão conter muitas fotos sensuais,
impuras e impudicas e histórias inúteis sobre sexo, etc, é idiotice completa e irá levar a
pecados da carne se você não conseguir guardar a si mesmo. For example, I have gone to
numerous mainstream news websites just to read news, and it has become so bad that I
never go to them unless I first have all the images blocked. (Ad block Plus extension for
Firefox or Google Chrome web browser is also a good tool to get rid of all ads, immoral
or otherwise.) Nós aconselhamos você a nunca assistir noticiários na televisão ou
semelhante, já que ele é tão preenchido com pecados que é quase impossível assistir sem
ver coisas que irão prejudicar sua virtude, como imodéstia, maquiagem, blasfêmia,
tripudiação, luxúria, adultério etc... continuando na infinidade. De qualquer modo, assistir
notícias diárias é dificilmente necessário e São Afonso claramente repreende as pessoas
por isso em seu mais excelente trabalho, A Verdadeira Esposa de Cristo:
" São Doroteu diz: "cuidado com o muito falatório, pois ele bane da alma
pensamentos santos e recordação de Deus." Falando de religiosos que não
conseguem abster de indagação sobre novidades mundanas, São José Calasanctius
disse: "O religioso curioso mostra que ele esqueceu a si mesmo." É certo que aquele
que fala demais com homens conversa, porém, pouco com Deus, pois o Senhor diz:
Eu conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Se, então, a alma deseja que
Deus fale ao seu coração ela deve buscar solidão; mas essa solidão nunca irá ser
achada por religiosos que não amam silêncio. "Se," disse a Venerável Margarida da
Cruz, "nós permanecemos em silêncio, nós iremos achar solidão." E como irá sequer
o Senhor condescender falar ao religioso que, ao buscar a conversa das criaturas,
mostra que a conversação de Deus não é suficiente para fazê-lo feliz? Por esta razão,
para uma freira que se regozija em receber visitas e cartas, em ler os jornais e em
falar frequentemente das coisas do mundo, é impossível ser uma boa religiosa. Toda
vez que ela desnecessariamente mantém comunicação com seculares ela vai sofrer
uma diminuição de fervor."

Você pode perguntar: "Não poderia esse jeito de ver mídia ser então aplicado a todos os
shows?" A resposta é não! A maior parte de shows são ruins em si mesmos caso ou não
você fixe seus olhos em cenas ruins. E os objetos de discussão nesses shows são com
frequência a causa de isso ser pecaminoso, pois é vão, tolo ou contra Deus. Noticiário, pelo
outro lado, não é a menos que você deliberadamente escolha sondar em notícias ruins ou
shows, tal como notícias de celebridades ou shows de celebridade tal como 'Ídolo' e os
similares, os quais são mortalmente pecaminosos e completamente e absoluta tolice
assistir e regozijar-se em. Porque isso é criação de ídolos a partir de seres humanos fracos.
É verdadeiramente enjoativo de se contemplar como as pessoas idolatram a fama
mundana juntamente com seres humanos fracos e pecaminosos!
Nós não iremos fazer muita menção de filmes ou shows como Prison Break, Heroes, 24,
Matrix, Exterminador, 300, X-Men, Transformers, Homem-Aranha e semelhantes, etc.
Pois não deveria haver necessidade de explicação sobre esses shows. Eles são todos contra
Deus, eles são todos baseados em quebrar os mandamentos de Deus e fazer mal ou
violência, ou apreciando outros fazendo mal ou violência. Seja você ou o mundo afirmando
que é sobre bem versus mal ou não, não importa, pois esses shows em si mesmos são
totalmente infrutíferos, com frequência extremamente violentos, desculpando crimes e
pecados, e frequentemente compelem o espectador a concordar ou discordar com as ações
dos personagens, as quais mais que com frequência são mais más ações que 'boas', se é
sequer possível chama-las de boas. Toda vez que você concorda ou falha em discordar com
algo que obviamente é contra Deus, você cometeu um pecado! Quando você assiste filmes
ou shows por prazer que tem personagens fazendo crimes e pecados, você de fato concorda
com eles por sua continua ação de assistir e seu fracasso em renunciar isto da exata mesma
forma que um político que está falando contra o aborto seria um pró-abortista quando
continuamente votando para permitir aborto. Assim, você está de fato em favor do mal por
não denunciar e renunciar completamente!
Pergunte a si mesmo, é próprio para uma criança de Deus tirar prazer em tais bobagens ?
Iria Deus aprovar esses shows ruins ? Assistir shows assim irá apenas servir pra agitar você
em direção a querer assistir mais show mundanos e impiedosos. Shows com muita
violência, super poderes, mágica e luta são os mais perigosos já que excitam nossa carne e
corpo em uma falsa sensação ou excitação muito extraordinariamente. Uma pessoa que
não separar isso de si mesma irá perder sua alma!
Existe tanta blasfêmia, adultério, luxúria, orgulho, vaidade, roupagem imodesta, idolização
de seres humanos mortais, ganância, gula e pecaminosos atos e conversa entre incontáveis
outros pecados na mídia de hoje que é uma verdadeira abominação e repugnante ver! Isso
é de fato um verdadeiro e eterno massacre espiritual de bilhões de pessoas - o que é de

longe mais horripilante e lamentável que qualquer massacre físico irá sempre ser - que nós
observamos acontecendo em tempo real sem ninguém levantar uma sobrancelha!
Entretanto, as gargalhadas deles irão se tornar em uma tristeza eterna depois do mesmo
momento que suas mortes chegarão! Então toda palavra de zombação e blasfêmia irá ter
seu tormento específico no inferno por toda eternidade por vir. Aprenda a meditar no
Inferno diariamente e você não irá hesitar um segundo em renunciar assistir mídia
maligna e sem-Deus!
COMO CONTROLAR SEUS OLHOS
O aprendizado e controle da sua visão será mais necessário para salvação. Você não pode
enganar Deus! Toda vez que você olha intencionalmente com cobiça em seu coração para
um incasto, sedutor e impróprio objeto, você tem mais seguramente cometido um pecado
mortal! Por isso, toda vez que você se deparar com algo pecaminoso (ou mesmo algo lícito
mas que é muito bonito) com seus olhos, você deve criar o hábito de olhar para baixo ou
desviar o olhar - pois o pecado da cobiça não irá estar longe - fazer o sinal da cruz e dizer
uma Ave Maria, o que é altamente recomendado e ajuda contra impurezas. Incontáveis
dentre os Santos têm repreendido pessoas pelo grande erro de falhar em controlar seus
olhos. São Inácio de Loyola, por exemplo, repreendeu um irmão por olhar para sua face
por mais que um breve momento. Santa Brígida fez uma confissão específica para cada
uma das faces que ela viu durante cada dia! Isso é verdadeira sabedoria, pois o mundo te
diz para sempre observar a pessoa que está com você no rosto. Isso irá muitas vezes levar a
pecados e pensamentos impuros.
COMO CONTROLAR SUA FALA
"Procura esquivar-te das conversas frívolas dos mundanos, que só contribuem para a
impiedade." (II Timóteo 2:16)
Falar excessivamente de coisas mundanas e desnecessárias é também considerado
murmúrios vãos e deveria ser totalmente evitado. Se você não tem nada bom para dizer
referente a Deus ou a edificação da alma, então uma pessoa deve manter silêncio.
Murmurações vãs irão conduzir à impiedade como afirmado acima, pois sobre aquilo que
uma pessoa fala muito, daquilo ele está cheio seu coração. Se Deus não está no coração do
homem, então Satanás deve ocupar aquele lugar, e você não pode servir a ambos Deus e
homem!
VIDEO GAMES
Quase todo tipo de jogo que existe em nosso triste tempo tem numerosas coisas

mortalmente pecaminosas nelas que as fazem impossível de jogar sem ir para o inferno. A
geração mais jovem especialmente, mas também pessoas mais velhas, é tão pervertida e
drogada por esses novos jogos que eles parecem viver para nada mais!
Primeiramente, existem os incontáveis jogos que tem uma pessoa indo por aí matando ou
machucando outros humanos ou criaturas por diversão; por exemplo, Counter-Strike,
Halo, Grand Theft Auto, Starcraft, Modern Warfare, Gears of Wars, Tekken, etc. Jogar tal
jogo é não somente doentio mas abominável. Pense nisso: jogar um jogo por diversão ou
prazer que é constituído do assassinato ou dano de outro ser!
Deus solenemente declara que ele vai julgar cada pensamento nosso, quanto mais então irá
ele julgar nossas ações? Quando nós em nossa mente tomamos prazer e divertimo-nos
matando ou machucando outros seres, Deus toma isso como um ato na mesma exata
forma como ele nos julga como assassinos se nós odiamos nosso irmão, ou, como um
adúltero se nós olhamos para uma mulher com cobiça em nosso coração. O que então irá
Deus julgar você ser quando você em seu coração ama coisas abomináveis?
Segundamente, há o constante perigo de ódio, ira incontrolável e orgulho em jogos quando
não acontece como as pessoas gostariam que fosse, e isso é mais verdade quando jogando
jogos online. Pois quando as pessoas pensam de si mesmas que elas estão boas no jogo que
elas jogam, elas ficam ensoberbecidas e enganadas a pensar que essa vitória num jogo sem
valor na verdade as faz alguém. Isso é verdadeiramente patético! Mas se alguém então os
derrota, seu orgulho e arrogância ficam feridos, e eles ficam irritados, com raiva e irados.
Quem não teve experiência disso em jogos online? Claro, essas coisas acontecem em jogos
de jogador individual também, mas não é tão comum quanto. Jogos online são de longe os
piores e pecaminosos de todos os jogos, já que eles não apenas afetam você, mas os outros
com que você joga tão como. Você entende agora porque jogos online são os mais perigosos
de todos os jogos? Você percebe agora que cada pessoa que você tem afetado pelo seu jogo
irá demandar justa vingança sobre você, a menos que você apague esses pecados por
penitência, arrependimento e confissão? Dar a outros um mau exemplo e ser a causa ou
acumpliciado da perdição de outra pessoa é o pior de todos os pecados que alguém pode
ser culpado nessa vida. Cada singular pensamento, palavra, e ação será julgado
cuidadosamente e punido no momento que você morrer. Você não pode esconder da
morte.
Terceiramente, existem incontáveis jogos que tentam mostrar mágica e o oculto como não
apenas aceitável mas mesmo bom e louvável; por exemplo, World Of Warcraft, Diablo,
Oblivion, etc. Sim nesses jogos, uma pessoa é até premiada por mágica e temas ocultos por
assassinar ou machucar o oponente. Inferno eterno será o lar de todos vocês que jogam tais
jogos pois eles são todos contra Deus, eles são todos baseados em quebrar os
mandamentos de Deus e fazer maldade e violência, ou divertindo outros fazendo maldade

e violência. Quer ou não você ou o mundo digam que é bem versus mal, ou seja isto
humanos ou monstros quem você está matando ou ferindo, não muda o fato que os jogos
eles mesmos são totalmente ruins e infrutíferos, com frequência extremamente violentos,
e, como com filmes, com frequência compelem o jogador a tomar ações, concordar ou
discordar com ocorrências, o que em termos divinos são inaceitáveis e abomináveis. Jogar
esses jogos irá apenas servir para incitar você a rumo a querer jogar mais. Jogos com muita
violência e luta, ou com a aptidão de pecar no orgulho por exibir-se, ou com muito uso de
poderes mágicos do oculto, ou com a capacidade de alcançar fama pessoal numa terra de
fantasia, ou a exibição com habilidades como com jogos online, são todos os mais
perigosos já que eles servem para agitar a carne e principalmente o corpo em um falso e
não santo fogo de prazer e emoção. Uma pessoa que não corta isso fora de si mesma irá de
fato perder sua alma!
ESPORTES PROFFISIONAIS
Esportes profissionais podem parecer não ter nenhum pecado neles, mas incontáveis dos
pecados mortais irão ser expostos quando examina-se isso cuidadosamente:
Primeiro, quase todo tipo de esportes profissionais apoia o pecado mortal dos jogos de
azar, e é apenas um fato que esses times ou jogadores pegam uma porção larga dos seus
salários de jogos de azar. Esportes profissionais são de fato um dos maiores, se não o maior
gerador do pecado mortal dos jogos de azar que tem destruído incontáveis das famílias e
levado milhões de pobres almas ao desespero, suicídio e inferno. Deste modo, aqueles que
assistem esses jogos assistem pessoas que estão sendo pagas para apoiar e fazer o pecado
mortal do jogo de azar existir. Divertir com a matança da alma eterna de outro ser humano
é um bem claro pecado mortal.
Segundo, quase todo tipo de esporte profissional é jogado nos Domingos, o que é um claro
pecado mortal já que ele é um trabalho para esses jogadores e eles pegam um salário disso.
Por conseguinte, eles estão quebrando um dos Dez Mandamentos de Deus e não há
desculpa para tais coisas. É um claro pecado mortal divertir-se com alguém cometendo
pecado mortal.
Terceiro, como nós podemos ver pelo Livro dos Macabeus, o povo Judeu negligenciou a
adoração divina a fim de comparecer a diferentes festividades esportivas na arena. Isso
agora é profeticamente cumprido em muitas pessoas que chamam a si mesmas de
Católicas. Pois ao invés de rezar o Rosário, leitura da palavra de Deus e brincar com e
educar suas crianças em boas morais Cristãs para qual o Domingo é destinado, eles
assistem jogos pecaminosos enquanto colocam suas crianças na frente de outro aparelho
de TV, negligenciando seu bem estar espiritual. Muitos santos ensinam que esportes em si

mesmos não são pecado, - o que é claro não é - mas quando isso torna-se muito sério e
mais que um jogo divertido entre amigos, ou quando alguém tem muito deleite nisso ou faz
algo muito grande daquilo que tem nenhum valor, então eles unanimemente ensinam que
isso torna-se pecaminoso.
São Francisco de Sales - "Esportes, peças, festividades, etc, não são em nelas
mesmas ruins, mas antes assuntos indiferentes, capazes de serem usados para bem
ou mal; mas, todavia, eles são perigosos, e é ainda mais perigoso tomar grande
prazer neles."
São Francisco de Sales - "Caminhar, jogos inofensivos, música, instrumental ou
vocal, esportes de campo, etc., tais recreações são inteiramente lícitas que elas
necessitam de nenhuma regra além daquelas da discrição comum, que mantém toda
coisa interiormente dos limites adequados de tempo, lugar, e medida. Então de novo
jogos de habilidade, que exercitam e fortalecem corpo ou mente, como tênis, jogo da
péla, correr no ringue, xadrez e semelhantes, são neles mesmos ambos lícitos e
bons. Apenas deve-se evitar excessos tanto no tempo dado para eles ou a quantidade
de interesse que eles absorvem; pois se muito tempo for dado para tais coisas, elas
cessam de serem uma recreação e viram uma ocupação; e tão longe de descansarem
e restaurarem corpo ou mente, elas tem precisamente o efeito contrário. Depois de
cinco ou seis horas gastas por causa do xadrez, a mente de uma pessoa está gasta e
cansada, e muito longo um tempo dado ao tênis resulta em esgotamento físico; ou se
pessoas jogarem valendo alto, elas ficam ansiosas e desarranjadas, e tais objetos não
importantes não merecem tanto cuidado e pensamento. Mas, acima de tudo,
acautele-se de armar seu coração sobre qualquer uma dessas coisas, pois por mais
lícito que um divertimento possa ser, é errado dar o coração de alguém para ele. Não
que eu não desejaria que você tomasse prazer naquilo que você está fazendo, - isso
não seria recreação de outra forma, - mas eu não o teria ocupado totalmente com
isso, ou tornar-se ansioso ou aficionado demais de qualquer uma dessas coisas."
Quarto, as pessoas estão gastando bilhões de dólares em algo que deveria ser um jogo de
diversão. Eles têm feito que um jogo sem valor que não possui significância qualquer se
tornar algo sério. Pense sobre isso. As pessoas dizem: essa ou aquela pessoa corre tal e tal
rápido ou venceu esse ou aquele jogo. E as pessoas pensam sobre isso como se fosse algum
tipo de conquista digna de louvor, quando isso é de fato entristecedor e abominável já que
guia almas para o inferno. São pessoas adultas valorizando um jogo sem propósito ou
esporte como algo que retém significância ou valor: isso é verdadeiramente patético. Elas
gastam seu dinheiro e tempo nessa sujeira quando poderiam estar tentando ajudar almas
que estão caindo diariamente para o fogo eterno no inferno.

“E assim o coração humano que é estorvado com inúteis, supérfluos e perigosos
aderentes torna-se incapacitado para aquela determinada caminhada atrás de Deus
que é a verdadeira vida de devoção. Ninguém culpa crianças por correrem atrás de
borboletas porque elas são crianças, mas não é ridículo e deplorável ver homens
totalmente crescidos ávidos por tais desprezíveis ninharias como as distrações
mundanas nomeadas anteriormente, (ESPORTES, bolas, jogadas, festividades,
desfiles), os quais são aptos pra derrubar eles fora de seu balanço e perturbar sua
vida espiritual." (São Francisco de Sales, Introdução acerca da Vida Devota
[Indroduction into the Devout Life]).
Quinto, a maior parte dos diferentes atletas ou jogadores estão muito imodestamente
vestidos em roupas que são absolutamente abomináveis pra Deus já que elas são apertadas
e revelam bastante corpo. Apenas umas poucas centenas de anos atrás, mulheres teriam
sido detidas e encarceradas por vestirem as roupas que atletas ou jogadores vestem agora.
Assistir qualquer jogo ou esporte que apoia ou tolera os cinco motivos mencionados acima
é totalmente pecaminoso e qualquer pessoa honesta que não tem recusado a meditar sobre
o inferno e que percebe que é possível que ele ou ela possa ir ao inferno irá concordar
enquanto pensar sobre esse assunto de uma maneira racional e calma. Não permita sua
dependência em esportes trivializar pecados mortais claros que são agidos na frente de
todo mundo. Arrependa-se antes que seja muito tarde!
SOBRE MÚSICA
É apenas um fato que todos os tipos de música popular são lixo mortalmente pecaminoso
que é feito pelo Diabo para o único motivo de arrastar sua alma para um eterno fogo do
inferno. Haverão incontáveis sugestões impuras rumo ao pecado junto com uma rejeição
de qualquer tipo de moralidade e decência. Música popular aplaude o pecado, e muitas
vezes fala contra Deus e moralidade. Em resumo, contém os mesmos erros e pecados que
mídia mundana têm tal como: vestimenta imodesta, adultério, blasfêmia, linguagem chula
e xingamentos, ganância, fornicação, maquiagem, exultação maligna, mágica, ocultismo,
aceitação de religiões falsas, criação de ídolos a partir de humanos mortais, etc... e são
muitas vezes até pior. Canções populares que não aplaudem a idolatria e veneração do
homem é difícil de encontrar hoje, e é mais difícil hoje de achar canções populares que não
louvam e cultuam pecado e mundanidade como norma. Mas piores ainda são os vídeo
clipes. Uma pessoa não pode sequer escutar a essas músicas sem pecado grave, mas quão
muito mais então uma pessoa peca quando assistindo esses vídeo clipes pecaminosos com
mulheres/homens semi-nus cultuando pecado e o oculto por ação e exemplo ? Isso é
infelizmente o que muitas das suas crianças estão assistindo diariamente na TV que você
tem dado a eles! Você deve rejeitar esse música maligna inteiramente e não aceitar que isso
seja reproduzido em sua casa.

Nem toda música é ruim ou pecaminosa, você pode por exemplo escutar música religiosa,
música instrumental, música clássica ou outra música alinhada com a decência e morais.
Mas o mais alto bem é, claro, não escutar música nenhuma. Desistir da vontade própria é
sempre o bem mais elevado.
A melhor música que alguém pode escutar é, claro, música religiosa, já que ela atrai sua
mente e coração rumo nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, a alegria do Céu, etc.
A próxima melhor coisa que alguém pode escutar é música clássica e música instrumental
onde nenhum canto é envolvido, pois isso não irá afetar a sua mente rumo coisas
mundanas como músicas mundanas de outra maneira sempre fazem.
O pior tipo de música que alguém pode escutar é música que canta sobre afazeres
mundanos. Uma pessoa que escuta muita música deveria evitar escutar músicas
mundanas, caso contrário ele ou ela irá ser atraído em rumo essas coisas mundanas e
afazeres sobre os quais são cantados. Também é muito necessário testar a si mesmo se
você é viciado em música de qualquer jeito, mesmo música totalmente aceitável. Isso é
facilmente feito ao passar alguns dias sem música para que você possa testar se alguns
sintomas de afastamento tem efeito em você. Todos vícios em coisas mundanas são
maléficos e têm efeito sobre a alma de um jeito prejudicial. Só porque você não vê ou
entende o efeito não significa que ele não está acontecendo. Preguiça espiritual e depressão
entre outras coisas são atributos comuns de um vício em mídia ou música.
Os efeitos do tipo errado de música e música seculares são muito perigosos. Existem
numerosas citações provenientes do mundo secular que podem ser tragas para provar esse
ponto.
"Música diretamente representa as paixões dos estados da alma - suavidade, raiva,
coragem, temperança...se uma pessoa escuta o tipo errado de música ela irá virar o
tipo errado de pessoa..." (Citação de Aristóteles)
Especialista do cérebro, Dr. Richard Pellegrino, declarou que música tem o estranho
poder de "...desencadear uma enxurrada de emoções humanas e imagens que tem a
capacidade de instantaneamente produzir mudanças muito poderosas em estados
emocionais." Ele prosseguiu dizendo: "Aceite isso de um cara do cérebro. Em 25
anos de trabalho com o cérebro, eu ainda não posso afetar o estado de mente de
uma pessoa do jeito que uma simples canção pode."
Dr. Alan Bloom está bem correto quando afirma que "música popular tem apenas
um apelo, um apelo bárbaro, ao desejo sexual... mas desejo sexual pouco
desenvolvido e não educado ... música popular dá as crianças, numa bandeja de

prata, com toda a autoridade pública da indústria do entretenimento, tudo que seus
pais sempre costumavam dizer a eles que teriam que esperar até eles crescerem ...
pessoas jovens sabem que o rock e a música popular têm a batida da relação
sexual ... Nunca houve tal forma de arte direcionada tão exclusivamente para
crianças...(Todo Católico deve entender que masturbação é um claro pecado
mortal!) As palavras implicitamente e explicitamente descrevem atos corporais que
satisfazem desejo sexual e tratam ele como se fosse culminação apenas natural e
rotineira para crianças que não têm ainda a menor imaginação de casamento ou
família." (Dr. Allan Bloom, Closing of the American Mind, pp. 73-74).
Dr. Allan Bloom: "Hoje, uma proporção muito larga de pessoas jovens entre as
idades de 10 e 20 vivem para música. Essa é sua paixão; nada mais os excita como
isso faz; eles não conseguem levar seriamente nada estrangeiro a música. Quando
eles estão no colégio e com suas famílias, eles estão ansiosos pra plugarem a si
mesmos devolta em sua música. Nada cercando eles - colégio, família, igreja - tem
alguma coisa a ver com seu mundo musical. Na melhor da hipóteses essa vida
medíocre é neutra, mas principalmente ela é um impedimento, drenado de
[conteúdo] vital..."
Dr. Paul King, diretor médico do programa adolescente no Hospital Charter
Lakeside, em Memphis, TN, diz que mais que 80% dos seus pacientes adolescentes
estão lá por causa da música rock. Dr. King diz, "as letras se tornam uma filosofia de
vida, uma religião."
Permitir você mesmo ou sua criança a ter qualquer tipo de música como rock, pop, rap,
tecno, trance, ou qualquer tipo de música que é mesmo remotamente similar a isso é
mortalmente pecaminoso e realmente estúpido quando apresentado com esses fatos.
Bilhões de almas estão queimando agora enquanto falamos no excruciante fogo do inferno
visto que elas recusaram parar de escutar música má e pecaminosa! Você irá ter suas
crianças comendo seu coração fora por toda eternidade no inferno por causa do ódio
violento que eles irão ter contra você, já que você poderia ter obstruído elas em seu pecado
mas se recusou a assim fazer.
SOBRE LIVROS
"Livros ruins vão abundar sobre a terra e os espíritos da escuridão irão em todo lugar
espalhar relaxamento universal em tudo relativo ao serviço de Deus..." (Profecia de La
Salette, 19º de setembro de 1846)
De acordo com Profecia Católica, livros ruins iriam dominar no fim, e nós podemos agora

ver isso acontecendo bem na frente dos nossos olhos com o sistema escolar mundano e
com livros mundanos perversos como a serie Harry Potter a qual ensina crianças que
mágica e o oculto é algo bom e louvável de se fazer ou apreciar. Mágica é um pecado mortal
abominável o qual foi acertadamente punido por execução quando a Fé Católica estava em
controle da Europa e América do Sul. Mas agora, "Católicos" cegos não apenas dizem as
suas crianças que ser um mago ou um ocultista é bom, eles também compram esses livros
para as crianças deles. Pense sobre isso: Se alguém fizesse um jogo sobre como fazer
contato com demônios e ainda por cima vendesse isso para suas crianças jogarem nas
lojas, então todo Cristão ficaria horrorizado, pois todo Cristão sabe que fazer contato com
espíritos demoníacos é possível. Ainda assim, muitos pais deixam suas crianças lerem
sujeiras ou assistir filmes que retratam mágica e canalização com espíritos demoníacos
como normal e bom.
Acredite ou não, o exemplo usado tem agora de fato virado uma realidade por causa de
pais como você mesmo, que dizem que mau é bom e bom é mau. Satanás não tem limite,
ele iria fazer ainda pior se o mundo ou Deus fossem permiti-lo. Tristemente, conforme o
tempo passa entretanto, coisas piores irão se tornar uma norma.
Tabuleiro Ouija um controverso brinquedo para os pequenos
A Toys R Us está vendendo tabuleiros Ouija, promovendo eles como aceitáveis para
crianças tão novas como oito anos de idade.
A edição rosa do tabuleiro Ouija está listada para meninas de oito anos de idade e
acima enquanto a versão regular é designada para todas as crianças de 8 e acima.
Stephen Phelan, gerente de comunicações da Human Life International, verificou o
website e relata que as descobertas são perturbadoras.
"É simplesmente preocupante que essas coisas são tratadas tão casualmente como
qualquer outro jogo, como Banco Imobiliário ou qualquer outro neste site da Toys R
Us -- e eu acho que é algo do qual os Cristãos deveriam estar cientes e realmente não
apoiar," ele afirma.
"Se você for para a seção de comentários no [web]site da Toys R Us, você irá ler
comentários de pessoas que falam sobre estarem obcecadas com ele, falam sobre
perder escola por isso, falam sobre os espíritos com que eles falaram do outro lado e
quão de dar arrepios isso foi," Phelan descreve.
O gerente de comunicações acrescenta que os grupos primeiros que negam os males
do tabuleiro Ouija são aqueles que negam o mundo dos espíritos completamente.

Ele prossegue dizendo que os Cristãos tem um mandato bíblico.
"Nós deveríamos lidar com a verdade apenas," ele nota. "Nós deveríamos ter nada a
fazer com espíritos das trevas. Nós não deveríamos intrometer em nada que iria
comprometer nossas almas, e é isso exatamente o que aquilo faz." O fabricante do
produto é a Hasbro.
O Senhor do Anéis é outra série de livros famosos que apresenta mágica, ocultismo, conto
de fadas e fábulas como algo bom e louvável mas é na realidade apenas outra abominação
diante do Senhor. Tristemente, muitos "Católicos" se recusam a aceitar esses fatos e ainda
acreditam que Senhor dos Anéis é bom ou mesmo Católico. Você pode enganar a si mesmo,
mas você não pode enganar Deus!
"Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação.
Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão
mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas." (2
Timóteo 4:3-4)
S.ta Teresa até confessou que ler livros que em si mesmos não eram ruins, era ainda o
começo de grande dano e tepidez de sua parte. O que então deve alguém dizer sobre mídia
perversa, vídeo games perversos e livros pecaminosos nauseabundos? Uma pessoa não
pode fazer essas coisas sem se tornar completamente tépida e fria no serviço de Deus
exatamente como isso também aconteceu com a gloriosa S.ta Teresa, pois aqueles que
sempre buscam coisas mundanas estão de fato diminuindo no fervor de Deus!
A citação seguinte provando mais além esse ponto foi tirada da Vida de Santa
Teresa- "O que eu devo agora falar sobre foi, eu acredito, o começo de grande mal
para mim. Eu contraí um hábito de ler livros; e essa pequena omissão que eu
observei foi o começo de tepidez nos meus bons desejos e a ocasião de meu
afastamento em outros aspectos. Eu pensei não haver nenhum dano nisso quando
eu desperdiçava muitas horas noite e dia em tão vã uma ocupação, mesmo quando
eu guardei isso em segredo do meu pai. Tão completamente eu estava dominada por
essa paixão, que eu achava que eu nunca poderia ser feliz sem um novo livro."
Isso não soa familiar? Não pensamos todos nós, como Teresa fez, que nós não podemos ser
feliz sem a nossa mídia diária, nossos filmes ruins e séries, nossos ruins vídeo games e
livros? Se o efeito nessa Santa foi o começo de um grande dano, o que então isso irá ser pra
você quando o que você faz em comparação com ela é infinitamente mais prejudicial e
perigoso para sua alma? Quão completamente estúpido e insensato não é gastar-se tempo
lendo livros nocivos mundanos, quando pode-se gastar tempo lendo bons livros Católicos

sobre virtude que iriam edificar alma, mente e corpo? Você vai achar inumeráveis livros
Católicos bons se você apenas procurar por eles, um bom local para começar é aqui:
http://www.igreja-catolica.com/
"Para uma vida espiritual, a leitura de livros santos é talvez não menos proveitoso
que oração mental. São Bernardo diz que a leitura nos instrui ao mesmo tempo na
oração e na prática da virtude. Por esta razão ele concluiu que a leitura espiritual e
oração são as armas pelas quais o inferno é vencido e paraíso ganho..." São Afonso
Queime todo livro, filme ou álbum musical imediatamente que pode ser considerado ser
pecaminoso e arrependa-se, faça penitência e confesse desse mal. Assim como você jogaria
fora veneno para que ele não possa ser capaz de machucar você mesmo ou sua criança, faça
o mesmo aqui. Pense sobre agradar Deus primeiro e não você mesmo ou sua criança. A
vida é muito curta e o Inferno é muito longo e doloroso para se recusar a seguir a lei de
Deus.
HOME-SCHOOLING (ENSINO EM CASA)
Pelo amor de Deus, mantenha suas crianças longe de escolas públicas, (se essa opção está
disponível para você) a da companhia de outros homens maus. Você deve fazer tudo em
seu poder para impedir o sistema escolar mundano de doutrinar suas crianças, indo até tão
longe como se mudar de seu país se seu país força escolas públicas nas crianças. A
responsabilidade de uma alma eterna que é maior que o universo não deve ser tratada de
ânimo leve. Se você pode ensinar em casa suas crianças mas não faz isso, então você
realmente não se importa pelo bem estar espiritual de suas crianças. Como pode um pai
Católico com boa consciência deixar suas crianças irem para o colégio público aonde ele
sabe que eles irão ser expostos a más influências por outras crianças e sofrerão lavagem
cerebral por ensinamentos como evolucionismo e educação sexual ? A maioria das coisas
que nós aprendemos na escola são supérfluas de qualquer jeito e nunca serão necessárias.
Nós somos bombardeados com ensinamentos desnecessários que irão ocupar muito do
nosso tempo. Isso irá levar almas a esquecerem Deus e o bem estar espiritual deles
próprios! O sistema escolar antes era muito diferente de hoje, pois tempo atrás maioria dos
estados era Cristão, e Deus e a Bíblia não eram banidos da escola.
Você irá permitir suas crianças irem para colégio público e sair com amigos mundanos ou
sem-Deus? Então tristemente, você irá de fato perder eles para o mundo! Deus não nos diz
para ficar tanto em guarda contra demônios como com homens (Mateus 10:17), pois
homens são muitas vezes mais prejudiciais para nós que os demônios são, pois demônios
podem ser expelidos ao invocar os mais santos nomes de Jesus e Maria, mas o homem, por
outro lado, não pode ser expelido da mesma forma. E se um homem tenta mudar a própria

vida ele irá ser injuriado, desprezado e chamado miserável mais tolo, um bom para nada e
homem de nenhuma educação. Muitas almas fracas tristemente se voltam para o vômito
de tais e semelhantes reprovações de medo da perda do respeito humano!
SOBRE MASTURBAÇÃO
Já que tão muitos estão saindo do pecado mortal e convencendo a si mesmos que certas
coisas não são pecado, nós devemos pregar contra aqueles pecados com alguma
especificidade afim de que não pereçam pessoas em sua ignorância.
Masturbação é definitivamente um pecado mortal. Existem aproximadamente três lugares
aonde São Paulo dá uma lista de alguns dos principais pecados mortais que excluem as
pessoas do Paraíso. Essas listas não abrangem todo pecado mortal, é claro, mas alguns dos
principais. Bem, sempre intrigou muitas pessoas exatamente o que está sendo referido nas
seguintes passagens pelo pecado de "impureza" e "efeminação". São Paulo diz que esses
pecados excluem pessoas do Paraíso. "Efeminação" refere-se a agir como um
homossexual? A que "impureza" se refere?
Gálatas 5:19-21- "Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza,
libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição,
discórdias, partidos, Invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas
coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o
Reino de Deus!"
1 Coríntios 6:9-11- "Porventura ignorais que os injustos não terão parte no reino de
Deus? Não vos iludais: os libertinos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas,
os ladrões, gananciosos, beberrões, maldizentes, estelionatários, ninguém desses
terá parte no reino de Deus. E alguns de vós éreis isso! Mas fostes lavados,
fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo
Espírito de nosso Deus."
Efésios 5:5-8- "Podeis estar certos de uma coisa: nenhuma pessoa imoral, impura
ou avarenta - pois a avareza é uma idolatria - jamais terá herança no reino de
Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com argumentos vazios, porque essas
coisas atraem a ira de Deus sobre os desobedientes. Não sejais seus cúmplices!
Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Por isso, comportai-vos como
filhos da luz."
S.to Tomás de Aquino identifica masturbação como a "impureza" e "efeminação" bíblica.

S.to Tomás de Aquino, Summa Theologicae, Pt. II-II, Q. 154, A. 11: "Eu respondo
que, como afirmado acima (A6,9) onde quer que lá ocorra um tipo especial de
deformidade pelo qual o ato venéreo é dado impróprio, há uma determinada espécie
de lascívia. Isso pode ocorrer de duas formas: Primeiro, por ser contrário a razão
correta, e isso é comum a todos os vícios sensuais; em segundo lugar, porque, além
disso, é contrário a ordem natural do ato venéreo como próprio para a raça humana:
e isso é chamado “o vício antinatural". Isso pode acontecer de várias maneiras.
Primeiro, ao procurar polução, sem qualquer copulação, para motivo de
prazer venéreo: isso pertence ao pecado de "impureza" que alguns
chamam "efeminação". Em segundo lugar, por copulação com uma coisa de
espécie inadequada, e isso é chamado "bestialidade". Em terceiro lugar, por
copulação com um sexo inadequado, masculino com masculino ou feminino com
feminino, como o Apóstolo declara (Romanos 1:27): e isso é chamado o "vício de
sodomia". Em quarto lugar, por não observar a maneira natural de copulação, quer
como meios indevidos, ou como outras maneiras monstruosas e bestiais de
copulação."
Portanto, não apenas masturbação é um pecado mortal, mas um pecado mortal que está
identificado em três locais diferentes nas Escrituras como um que exclui do Reino de Deus.
Também é classificado por S.to Tomás como um dos pecados contra a natureza, pois ele
corrompe a ordem intentada por Deus. É provavelmente por isso que é chamado
"efeminação". Embora não seja o mesmo que a abominação de Sodoma, é desordenado e
antinatural. Nós acreditamos que esse pecado - já que é contrário a natureza e é
classificado como "efeminação" e "o vício antinatural" - é a causa de algumas pessoas
serem entregues a desejos antinaturais (homossexualidade).
Portanto, pessoas que estão cometendo esse pecado precisam cessar o mal imediatamente
e, quando preparado, fazer uma boa confissão. Se as pessoas estão realmente lutando
nessa área, então elas não estão perto do nível espiritual aonde elas precisam estar. A graça
de Deus está lá para elas; mas elas precisam rezar mais, rezar melhor, evitar as ocasiões de
pecado (má mídia sendo uma delas) e exercitar suas vontades. Elas precisam rezar
consistentemente o rosário de 15 décadas (isto é diariamente). Elas precisam colocar mais
esforço espiritualmente e então isto não deverá ser um problema.
VAIDADE, VESTIMENTA IMODESTA, E MAQUIAGEM
Nossa Senhora de Fátima: "Os pecados do mundo são muito grandes! Os pecados que
levam a maioria das almas para o inferno são os pecados da carne! Certas modas serão
introduzidas que ofenderão Nosso Senhor muito. Aqueles que servem Deus não devem
seguir esses costumes. A Igreja não tem modas; Nosso Senhor é sempre o mesmo. Muitos

casamentos não são bons; eles não agradam Nosso Senhor e não são de Deus."
"Que o vosso adorno não seja apenas de coisas exteriores, como penteado, uso de jóias de
ouro ou roupas finas, mas de qualidades internas, isto é, o ornamento inalterável de
carácter suave e sereno. Isso sim é coisa preciosa diante de Deus. De facto, era assim que
se enfeitavam as santas mulheres [e homens] de outrora, que punham a sua esperança
em Deus. (1 Pedro 3:3-5)
A autoridade divina da palavra de Deus demanda que você sempre vista-se humildemente
ao não usar roupas apertadas que mostram seus seios ou nádegas ou mostrando muita pele
- o que leva a tentação - e que você também abstenha de usar qualquer tipo de maquiagem,
jóias, e acessórios (exceto Rosários ou Escapulários marrons e semelhantes, que são um
jeito muito bom de proteger-se contra o demônio) de modo a não dar um mau exemplo ou
tentar seu próximo à luxúria carnal e pecado. Pois cada pessoa que você tentou com sua
aparência imodesta irá demandar que Deus execute sua justa vingança sobre você já que
você tentou-as a pensamentos luxuriosos!
Nosso Senhor Jesus Cristo ensina nas revelações de Santa Brígida que todos que usam
maquiagem ou vestimentas imodestas serão atormentados especialmente por cada pessoa
que as viu em sua vida inteira a menos que elas corrijam antes do momento de sua morte,
o que é, triste de dizer, impossível de saber quando será. Isso pode ser milhares e milhares
de pessoas executando vingança em você no inferno por toda eternidade! Que horror! Isso,
é claro, significa que você não pode ir e se banhar ao ar livre em público, já que isso seria
ainda mais imodesto e imoral! O mundo tem de fato mudado muito nos últimos 100-200
anos; ainda, ninguém deveria pensar que poderia fazer essas coisas simplesmente porque
são universalmente aceitas. Você quer ir com a maioria? Então, tristemente, Inferno espera
você por toda eternidade!
“A mulher não usará roupa de homem nem o homem vestido de mulher, pois quem
o fizer será abominável diante do SENHOR teu Deus." (Deut 22:5).
Mulheres não deveriam vestir ou agir como homens pois isso é uma abominação a vista de
Deus. Deus criou a raça humana com dois gêneros, intentando cada a ter sua e seu próprio
lugar na Criação. Homens e mulheres não devem se comportar ou se vestir de mesma
maneira. Parte da beleza da raça humana é achada nas diferenças entre homem e mulher.
Cada um de nós vive dentro de uma sociedade maior. Nós somos influenciados pela cultura
ao nosso redor. Ainda assim sociedade e cultura com frequência ensinam-nos coisas falsas,
que levam-nos para longe de Deus. A maioria das mulheres (pelo menos na sociedade e
cultura Ocidental) se vestem e agem muito como homens. Elas procuram os mesmos

papéis na sociedade, na família e na Igreja. Elas estão seguindo um ensinamento popular
da nossa cultura hoje, que mulheres e homens devem ter as mesmas funções, e
especialmente que as mulheres devem adotar papeis formalmente ocupados apenas ou
principalmente por homens. Elas estão demonstrando sua aderência a esse ensinamento
ao se vestirem como homens. Esse ensino da nossa cultura é contrário ao ensinamento de
Cristo.
Deus quer que homens e mulheres ajam e vistam de acordo com seus gêneros e o lugar que
Deus tem dado a cada um na Criação. Roupagem e penteados são expressões do
pensamento, comportamento e atitude da pessoa. Mulheres não devem se comportar como
homens nem ter os mesmos papéis que os homens, portanto elas não devem vestir ou
arrumar-se como homens. E vice-versa.
“Não penseis que vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim para abolir, mas para
cumprir. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem
uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem
desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os
outros, será considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar e
ensinar será considerado grande no Reino dos Céus." (Mt 5:17-19).
O santo Padre Pio (de Pietrelcina) costumava recusar ouvir a confissão de mulheres que
estavam usando calças ou roupas imodestas.
PADRE PIO SOBRE MODAS DOS DIAS MODERNOS
1 Timóteo 2:9: "Do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com
modéstia e sobriedade..."
Gálatas 5:19: "Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas:
fornicação, impureza, libertinagem..."
Padre Pio tinha visões fortes sobre modas femininas no vestir. Quando a mania da minisaia começou, ninguém ousava vir ao mosteiro do Padre Pio vestido de tal inapropriada
maneira. Outras mulheres vinham não em mini-saias, mas em saias que eram pequenas.
Padre Pio ficava muito chateado com isso também.
Padre Pio não tolerava nem saias apertadas nem curtas ou vestidos decotados. Ele também
proibiu suas filhas espirituais de vestirem meias transparentes. Ele dispensava mulheres
do confessionário, mesmo antes delas entrarem se ele discernisse seus vestidos como
sendo inapropriados. Muitas manhãs ele levava uma pra fora após a outra - terminando

por ouvir apenas algumas poucas confissões. Ele também tinha um aviso fixado na porta
da igreja declarando: "Pela vontade explícita do Padre Pio, mulheres devem entrar no seu
confessionário vestindo saias com pelo menos 8 polegadas (20 cm) abaixo dos joelhos. É
proibido obter emprestado vestidos mais longos na igreja e vesti-los para o
confessionário."
Padre Pío repreendia algumas mulheres com as palavras, "Vá e se vista." Ele as vezes
adicionava: "Palhaços!" Ele não dava um passe pra ninguém, fossem elas pessoas que ele
conheceu ou viu pela primeira vez, ou filhas espirituais de longa data. Em muitos casos, as
saias estavam muitas polegadas abaixo dos joelhos, mas ainda não eram longas o suficiente
para o Padre Pio! Meninos e homens também tinham que vestir longas calças, se eles não
quisessem ser expulsos da Igreja.
Os imodestos têm um lugar especial no inferno esperando por eles, já que eles são a fonte
dos mais abomináveis pecados da carne, como São Paulo nos ensina em 1 Coríntios,
"Fugi da devassidão. Em geral, todo pecado que uma pessoa venha a cometer é exterior
ao seu corpo. Mas quem pratica imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo." (1
Cor 6:18)
Isso deve é claro ser entendido no sentido de fornicação literal tanto quanto fornicação na
mente, o que também é pecado mortal e danável! Você será tido como responsável por
cada olho que tem te visto se você usa maquiagem ou roupas imodestas. Isso pode
contabilizar até milhares e milhares de pessoas executando vingança em você no inferno
por toda eternidade! Mesmo se você não usa nenhuma maquiagem ou se veste
vaidosamente, Deus irá ainda julgar você para o inferno se você tomar prazer em
pensamentos vãos ou ter opiniões vãs de si mesmo. Se um único pensamento pode danar
uma pessoa, quão muito mais deveriam tentadores com maquiagens e roupas imodestas
serem condenadas! Isso conta por todo tipo de maquiagem que uma pessoa possa usar por
vaidade. Quão abominável querer ser aceito por sua aparência em vez de suas opiniões! Ó,
vaidade, você deverá breve apodrecer no túmulo, mas sua alma deverá arder por todo
sempre no inferno, já que você atentou em fazer seu exterior belo e, em assim fazendo,
perverteu seu interior.
SOBRE PENSAMENTOS RUINS
"Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já
adulterou com ela em seu coração." (Mateus 5:28)
Deus solenemente declara que irá julgar cada pensamento nosso, quanto mais então irá ele
julgar nossas ações? Quando nós, em nossa mente, tomamos prazer em pensamentos

pecaminosos, Deus toma isso como um ato na mesma forma como ele julga nós como
assassinos se nós odiamos nosso irmão, ou como um adúltero se nós olhamos para uma
mulher com luxúria em nosso coração. O que, então, irá Deus julgar você ser quando você,
em seu coração, ama coisas abomináveis?
Ninguém pode escapar de ter pensamentos ruins pois nós ainda não somos anjos, mas
meros homens. Nós não podemos escapar desses pensamentos ruins, mas
podemos negar desfrutar deles. Não fique surpreso se você tem todo tipo de
pensamentos abomináveis. Muitas pessoas são não-instruídas e não entendem que
isso é Satanás tentando e dando a elas esses pensamentos. Sim, muitos pensamentos ruins
surgem de diversas ocasiões ruins que você tem que se inserir durante a duração do dia ou
vida, mas ainda, se você não pensa sobre esses pensamentos propositadamente e ele ainda
te ataca, então isso deve ser Satanás tentando você!
Toda vez que você tem pensamentos ruins contra sua própria vontade e você resiste a ele,
você não cometeu nenhum pecado.
Quando você tem pensamentos ruins contra sua própria vontade, deleita-se neles um
pouco e se arrepende quase imediatamente, você ainda cometeu pecado.
Se você, entretanto, propositadamente mergulha em pensamentos ruins e se diverte com
eles, você cometeu sem dúvida pecado mortal! Uma demonstração mais clara disso pode
ser vista nas revelações de Santa Brígida:
O Filho de Deus fala para a noiva (Santa Brígida): "Sobre o que você está
preocupada e ansiosa?" Ela respondeu: "Eu sou afligida por vários pensamentos
inúteis que não posso me livrar e ouvir sobre o seu julgamento terrível me
perturba." O Filho respondeu: "Isso é verdadeiramente justo. Anteriormente você
achou prazer em coisas mundanas contra a minha vontade, mas agora, pensamentos
diferentes são permitidos virem até você contra sua vontade.
Mas tenha um temor prudente de Deus, e ponha grande confiança em mim, seu
Deus, sabendo por certo que quando sua mente não toma prazer em pensamentos
pecaminosos, mas esforça contra eles por detestá-los, então eles se tornam uma
purgação e uma coroa para a alma. Mas se você tomar prazer em cometer mesmo
um leve pecado, o qual você sabe ser pecado, e você assim o faz confiando em sua
própria abstinência e presumindo a graça, sem fazer penitência e reparação por isso,
saiba que isso pode tornar um pecado mortal.
Em conformidade, se algum prazer pecaminoso de qualquer tipo vier a sua mente,
você deveria imediatamente pensar sobre aonde isso está dirigindo e arrepender...
...Deus não odeia nada tanto quanto quando você sabe que pecou mas não se

importa, confiando em suas outras ações meritórias, como se por causa delas Deus
iria aturar seu pecado, como se ele não pudesse ser glorificado sem você, ou como se
ele não fosse deixar você fazer algo mau com sua permissão, vendo todas as boas
ações que você têm feito, já que, mesmo se você fizesse cem boas ações por cada
uma perversa, você ainda não iria ser capaz de pagar Deus de volta por sua bondade
e amor. Assim, então, mantenha um medo racional de Deus e, mesmo se você não
puder evitar esses pensamentos, então pelo menos tolere eles pacientemente e use
sua vontade para lutar contra eles. Você não será condenado por causa deles
adentrando sua cabeça, a menos que você tome prazer neles, já que não está dentro
do seu poder preveni-los.
Novamente, mantenha seu temor de Deus de forma a não cair pelo orgulho, mesmo
que você não consinta aos pensamentos. Qualquer um que mantém-se firme
mantém-se pelo poder de Deus sozinho. Assim, o medo de Deus é como a porta de
entrada para o céu. Muitos existem que tem caído precipitadamente para suas
mortes porque eles abandonaram o medo de Deus e estavam, então, envergonhados
de fazer uma confissão diante homens, embora eles não estivessem envergonhados
de pecar diante de Deus. Portanto, eu devo recusar absolver o pecado de uma pessoa
que não tem se importado o suficiente para pedir o meu perdão por um pecado
pequeno. Nessa maneira, pecados são aumentados pela prática habitual, e o pecado
venial, que poderia ter sido perdoado através da contrição, se torna um sério através
da negligência da pessoa e desprezo, como você pode deduzir do caso dessa alma
que já foi condenada...
(Revelações, livro 3, capítulo 19)
http://www.igreja-catolica.com/santos/santa-brigida/santa-brigida.php
DANCETERIAS, PUBS E BAILES
"Não há um mandamento de Deus que a dança não faz os homens
quebrarem! Mães podem de fato dizer: 'Ah, eu fico de olho nos vestidos
delas, mas não se pode manter a guarda sobre seus corações.' Vão, vocês,
pais perversos, vão para inferno abaixo aonde a ira de Deus te espera, por causa da
sua conduta quando você deu livres oportunidades para suas crianças; VÁ! Não
demorará muito antes que elas juntem-se a você, vendo que você as mostrou o
caminho tão bem! Então você verá se o seu pastor estava certo em proibir
essas distrações infernais." (O Cura De Ars, São João Maria Batista Vianney
[The Curé D'Ars, St. Jean-Marie-Baptiste Vianney, p. 146])

São Afonso (c. 1755): "No ano 1611, no celebrado santuário de Maria de
Montevergine, aconteceu que, na vigília de Pentecostes, as pessoas que
aglomeraram lá profanaram a festividade com bailes, excessos e
conduta imodesta, quando um fogo foi repentinamente descoberto
rompendo afora da casa de entretenimento aonde eles estavam festejando,
de tal forma que em menos de uma hora e meia ela estava consumida, e mais de
mil e quinhentos foram mortos. Cinco pessoas que permaneceram vivas
afirmaram sob juramento que elas haviam visto a Mãe de Deus ela
mesma, com duas tochas acesas, acender fogo na estalagem." (As Glórias
de Maria [The Glories of Mary, p. 659].)
Por essas citações todo mundo pode ver quão malignas são danceterias. Dançar causa
milhares de pensamentos tentadores e lascivos que levam incontáveis das almas perdidas
ao inferno. Defender obstinadamente danças entre rapazes e garotas, ou entre homens e
mulheres é absolutamente desprezível e aqueles pais que permitem suas crianças irem em
tais eventos ou aqueles que, mesmo em tempos, forçam suas crianças a tais eventos, irão
experimentar o tormento mais excruciante no inferno, a menos que eles reparem
imediatamente. Ir a pubs que apenas vendem álcool ou que propagam jogos de azar ou
outros pecados mortais é absolutamente inaceitável e pecaminoso. Esses lugares foram
pregados contra fervorosamente por São João Vianney, e ele os chamou de verdadeiros
buracos do inferno e a causa de incontáveis dos pecados mortais!
MANTENHA SANTIFICADO SEU DIA DE SABADO OU DOMINGO
Já que muitas pessoas que estão lendo isto não tem sido ensinadas esses conceitos por
modernistas heréticos, nós devemos apontar algumas outras coisas com respeito a isso:
trabalhos servis são proibidos aos Domingos; pessoas não deveriam lavar roupas no
domingo; pessoas não deveriam fazer trabalhos no quintal (como cortar a grama, etc.) nos
Domingos; pessoas não deveriam comprar comida nos Domingos a menos que elas
estejam passando fome etc... Exceções a isto seriam trabalhos que absolutamente precisam
serem feitos. Por exemplo, fazer uma fogueira na sua casa para que você possa ficar
aquecido e sobreviver são trabalhos que são completamente aceitáveis. Se você é capaz de
fazer sua comida para a família inteira antes do Domingo, você deveria fazer assim. Não
deve se gastar o Domingo fazendo comida para a família, o que pode tomar várias horas do
dia. Você pode, é claro (se você não têm nenhuma comida preparada), tomar tempo para
fazer algo pequeno para você ou a família que não requer muito do seu tempo, ou pegue
alguma comida que você já tem dê uma aquecida. Você não pode lenhar madeira nos
Domingos e você deve restringir a si mesmo para apenas fazer coisas que são
absolutamente necessárias para sobrevivência. Isso, é claro, implica algum préplanejamento, mas ninguém deveria recusar obedecer os mandamentos divinos, já que

essa ação irá indubitavelmente levar à condenação eterna. Uma pessoa obediente verá a
beleza de Deus forçando homem a descansar de trabalhos físicos.
Fazer outros trabalhos desnecessários nos Domingos é completamente inaceitável a menos
que você tenha fome e não tenha os meios necessários para sustentar sua família. Nos
países mais ricos, indo até ao ponto de mendigar ou receber pagamentos de assistência
social todo mês é de longe melhor que fazer trabalhos desnecessários no Domingo, já que
isso não apenas dana você mesmo, mas também dana seu empregador. Seu empregador
será de fato punido por cada pessoa que ele permitiu ou forçou (por ameaças de dispensa)
trabalhar nos Domingos. Isso pode ser milhares e milhares de pessoas atacando um
homem por toda eternidade! Que horror!
Se você tem esgotado todas as opções para receber uma renda, por exemplo: procurar por
outro emprego ou se mudar para outro lugar, ou qualquer outra forma legítima de receber
uma renda, (como receber cheques da assistência social para o apoio das necessidades para
você ou sua família, enquanto isso não implique que você tenha que comprometer sua fé de
qualquer forma,) então você não é obrigado a ficar longe do trabalho e pode seguramente
trabalhar nos Domingos enquanto esta é sua última opção. Abaixo estão alguns exemplos
de motivos aceitáveis de por que você poderia trabalhar nos Domingos.
Se você não pode continuar a fazer ensino em casa para suas crianças por exemplo, esse
seria um motivo aceitável para continuar a trabalhar nos Domingos; outro exemplo seria se
você tivesse que mudar para uma vizinhança ruim com muitas drogas, violência e lascívia,
que iria influenciar você ou sua família de uma forma pecaminosa, ou se por deixar o seu
emprego você puder ser forçado a pegar outro emprego que é pecaminoso ou imoral. Isso
seria outro motivo para continuar a trabalhar nos Domingos até você ter achado outro
emprego aonde você não é forçado a trabalhar nos Domingos ou forçado a colocar o bem
estar espiritual de sua família em perigo.
Isso serve se o trabalho que você faz é aceitável diante de Deus. Se você peca contra Deus
pelos trabalhos específicos que você faz, como vender contraceptivos, pornografia, jornais
ruins com imagens imodestas ou histórias sobre sexo ou outros pecados etc, então você
não pode ir para aquele trabalho mesmo se você passar fome ou não tiver os meios para
apoiar a si mesmo ou sua família. Em tais casos você deve colocar sua confiança inteira em
Deus. Você não pode ser a causa dos pecados mortais de seus irmãos sem você mesmo ser
culpado de pecado mortal!
"Por isso Eu digo-vos: não vos preocupeis com a vida, com o que comer; nem com o
corpo, com o que vestir. Pois a vida vale mais do que a comida, e o corpo mais do que o
vestuário... buscai o seu Reino, e Deus dar-vos-á essas coisas em acréscimo. (Lc. 12:22-

24, 27-28, 31)
Entretanto, nos países mais pobres aonde não há chance de conseguir assistência social ou
renda de qualquer outra forma, é totalmente aceitável trabalhar nos Domingos, enquanto a
pessoa tiver que fazer para sobreviver. Muitas pessoas não operam sob essas condições
mas trabalham nos Domingos para ter mais dinheiro do que elas precisam para sobreviver.
Sim, muitas pessoas tem os meios necessários para ficar longe do trabalho nos Domingos,
mas apenas vão trabalhar para receber mais abundância em riquezas. Isso é um claro
pecado mortal!
O seguinte exemplo nisso pode ser visto mais claramente das revelações de Santa Brígida,
no livro corretamente intitulado o Livro das Perguntas [livro 5]. Ele é composto de
perguntas para quais Nosso Senhor e Juiz dá maravilhosas respostas:
"Terceira pergunta. Novamente o monge apareceu em sua escada como antes
dizendo: "Porque eu não deveria exaltar a mim mesmo sobre os outros vendo que eu
sou rico?"
Resposta para a terceira pergunta. O Juiz respondeu: "Sobre o porque você não deve
tomar orgulho em riquezas eu respondo: as riquezas do mundo apenas pertencem a
você na medida que você precisa delas para comida e roupas. O mundo foi feito para
isso: que o homem, tendo mantimento para seu corpo, possa através do trabalho e
humildade retornar para mim, seu Deus, quem ele escarneceu em sua desobediência
e negligenciou em seu orgulho. Entretanto, se você diz que os bens temporais
pertencem a você, eu lhe asseguro que você esta em efeito forçosamente usurpando
para você mesmo tudo o que você possui além das suas necessidades. Todos os bens
temporais devem pertencer a comunidade e estarem igualmente acessíveis para os
necessitados por caridade.
Você usurpa para sua própria possessão supérflua coisas que deveriam ser dadas a
outros por compaixão. Entretanto, muitas pessoas possuem muito mais que outras
mas em uma forma racional, e elas distribuem isso de uma forma discreta. Por isso,
de forma a não ser acusado mais severamente no dia do julgamento porque você
recebeu mais do que os outros, é aconselhável para você não se colocar na frente dos
outros por agir arrogantemente e ajuntando posses. O quão prazeroso que é no
mundo ter mais bens temporais que outros e tê-los em abundância será, da mesma
forma, terrível e doloroso aquém da medida no dia do julgamento, não ter
administrado de uma forma razoável mesmo bens mantidos licitamente."
http://www.igreja-catolica.com/santos/santa-brigida/santa-brigida.php

"O terceiro mandamento é que você deve ter em mente e lembrar de santificar e manter
santo o seu dia de sábado ou domingo. Isso quer dizer que você não deverá fazer nenhum
trabalho ou operação no dia de domingo ou dia santo, mas que você deverá descansar de
todo trabalho mundano e ter a intenção de realizar, e servir a Deus seu criador, que
descansou no sétimo dia dos trabalhos que ele fez nos seis dias antes, no qual ele fez e
ordenou o mundo. Esse mandamento satisfaz ele que mantém em seu poder a paz de sua
consciência para servir a Deus de forma mais santa. Então esse dia que os judeus
chamavam de sábado é o mesmo que dizer descanso. Esse mandamento não deve nenhum
homem manter espiritualmente que esteja impedido em sua consciência com um pecado
mortal, tal consciência não pode estar em descanso nem em paz enquanto ele está em tal
estado. No lugar do dia de sábado que foi retamente mantido na velha lei, a santa igreja
tem estabelecido o domingo na nova lei. Pois Nosso Senhor levantou da morte para a vida
no domingo, e por isso nós devemos manter ele santamente, e estar em descanso dos
trabalhos da semana anterior, e cessar o trabalho de pecado, e intentar fazer trabalhos
espirituais, e seguir Nosso Senhor suplicando ele da misericórdia e agradecer ele pelos
benefícios, pois eles que quebram o domingo e outras festividades solenes que estão
estabelecidas para serem santificadas pela igreja, eles pecam mortalmente, pois eles assim
fazem diretamente contra o mandamento de Deus supracitado e a santa igreja, exceto se
isso for por alguma necessidade que a santa igreja admite e concede. Mas eles pecam muito
mais então que empregam o domingo e as festas em pecado, em luxúria, em indo para as
tavernas em tempo de serviço, em glutonaria e bebendo embriagados, e em outros
pecados, ultrajam contra Deus. Pois ai pela tristeza, eu penso que há mais pecado cometido
no domingo e dias santos e festividades que em outros dias de trabalho. Pois então ficam
eles bêbados, lutam e matam e não ficam ocupados virtuosamente no serviço de Deus
como deveriam fazer. E como Deus manda-nos lembrar e ter em mente manter e santificar
o dia santo, eles que assim fazem pecam mortalmente e não observam nem mantém esse
terceiro mandamento." (de A Lenda Dourada ou Vidas dos Santos [The Golden Legend or
the Lives of the Saints], volume 1, pg. 122-123)
Da citação acima pode ser aprendido que o homem não deveria fazer as coisas num
domingo como ele faria nos outros dias. O domingo é intentado para Deus para ser
mantido em santidade. Assim, se a única diferença para você nos domingos é que você
mantém-se afastado do trabalho servil, e não dá nada de seu tempo para Deus, que lucro
há para você?
Deus mandou pelo menos um dia de descanso, para que o homem possa descansar
domingo e usá-lo para o seu bem estar espiritual, em oração, lendo e fazendo outros bons
trabalhos para a alma. Você deveria então usar o domingo abstendo-se de sua própria
vontade como assistir tv, jogando jogos, escutando a música ou rádio, etc, e ao invés
empenhar-se em conhecer Deus em solidão, oração e meditação.

FUMO E DROGAS
Nós não sabemos se fumar em bem pequenas quantidades uma vez em cada tempo é um
pecado. Mas nós acreditamos que fumar habitualmente ou regularmente é um pecado, isso
definitivamente corta fora as graças das vidas das pessoas. Nós não vemos como aqueles
que fumam habitualmente, por exemplo, durante o dia, seriam de qualquer forma
diferentes das pessoas que comem doce o dia todo e, assim, tentam constantemente
gratificar a si mesmo daquela forma. Isso não é nem ainda para entrar no assunto que nós
sabemos, é horrível para a saúde e leva para a morte. Se você está fumando, você está
dando um exemplo horrível para as pessoas tentando elas a começar a fumar, o que é
altamente viciante e letal. Fumo é tão viciante que cientistas médicos têm comparado esse
vicio ao vício da heroina. Muitas pessoas que ficam viciadas em cigarros não irão nunca ser
capaz de parar e serão escravos de longa vida de um hábito sujo, mau e diminuidor de
graça.
O mesmo pode ser dito de todas as substâncias viciantes que você não precisa para
sobreviver, tais como: café, doces, chips, biscoitos, refrigerante, boas carnes, etc... Se você
não consegue se abster dessas substâncias por sequer alguns dias, então vocês está viciado
a elas e precisa a aprender a se abster delas. Bons dias para aprender a se abster dos
próprios desejos são as quartas, sextas e sábados. Sextas-feiras têm sempre sido um dia de
abstinência na Igreja Católica - desde que nossos irmãos sofriam e morriam naquele dia - o
que significa que alguém não pode comer nada contendo carne sob a dor de pecado mortal
(não há obrigação de jejum ou abstinência num dia santo de obrigação como o Natal,
mesmo se ele cai numa sexta-feira). Uma pessoa deveria, é claro, também abster-se de
outras substâncias supérfluas. Enquanto algumas substâncias podem parecer inofensivas,
graça é altamente diminuída nas pessoas que sempre usam coisas que são supérfluas.
EXPLICANDO AS LEIS DE JEJUM E ABSTINÊNCIA, PARA DIAS DE JEJUM E
ABSTINÊNCIA
Nos dias de jejum, apenas uma refeição inteira é permitida, na qual carne pode ser tomada.
Duas outras refeições sem carne, que juntas são menos que uma refeição inteira, também
são permitidas. Apenas líquidos podem ser ingeridos entre refeições. A lei do jejum deve
ser observada por todos entre as idades de 21 e 59.
Se jejum representa um risco sério a saúde ou impede a habilidade para fazer o trabalho
necessário, não é obrigado.
Existem também certos dias de abstinência.

Nos dias de abstinência completa, carne (e sopa ou molho feito de carne) não poderão ser
ingeridos absolutamente.
Nos dias de abstinência parcial, carne (e sopa ou molho feitos de carne) podem ser
comidos apenas uma vez. A lei de abstinência deve ser observada por todos de idade 7 e
superior.
Não há obrigação de jejum ou abstinência em um dia santo de preceito, mesmo se ele cair
em uma Sexta.
Jejum Eucarístico
1. Padres e fiéis antes da Missa ou Santa Comunhão - quer seja manhã, tarde, noite ou
Missa do Galo - devem se abster por três horas de alimentos sólidos e bebidas alcoólicas e
por uma hora de bebidas não-alcoólicas. Água não quebra o jejum.
2. Os enfermos, mesmo se não acamados, podem ingerir bebidas não-alcoólicas e o que é
realmente e propriamente medicamento, seja em forma líquida ou sólida, antes da Missa
ou Santa Comunhão sem qualquer limite de tempo.
Padres e fiéis que são capazes de assim fazer são exortados a observar a velha e venerável
forma do Jejum Eucarístico (de alimentos e líquidos desde meia-noite). Todos aqueles que
farão uso dessas concessões devem compensar pelo bem recebido se tornando exemplos
reluzentes de uma vida Cristã e, principalmente, com trabalhos de penitência e caridade.
(Papa Pio XII, Sacram Communionem, 1957)

We are looking for translators. Please contact us at:
http://www.prophecyfilm.com/contact/
La Planificación Familiar Natural (PFN) (Espanhol)
El Placer Sexual y la Lujuria (Espanhol)
Dogmas Cristianos en los Cuales Debes de Creer para ser Salvado (Espanhol)
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Spiritual Information You Must Know About to be Saved
• Mortally sinful media!
• TV-series, films, cartoons
• 'Avatar' driving us to suicide, say fans
• Cartoons
• How to control your eyes
• How to control your speech
• Video games
• Pro-sports
• On Music
• On Books
• Ouija board a controversial toy for tots
• Home-schooling
• On Masturbation
• Vanity, Immodest dressing, and makeup
• Padre Pio on modern-day fashions
• On bad thoughts
• Dances, Pubs, Balls
• Keep holy thy Sabbath day or Sunday
• Smoking and drugs
• Explaining the Laws of fast and abstinence, for days of fast and abstinence
• Natural Family Planning (NFP)
• Chastity, Humility, Obedience, and Love
• Information about us and our mission

Natural Family Planning is sinful birth control (NFP)
• Natural Family Planning is sinful birth control (NFP)

• What is Natural Family Planning?
• Why is NFP wrong?
• The Teaching of the Catholic Papal Magisterium
• God’s Word
• People Know that NFP is a Sin
• Planned Parenthood and NFP of the Same Cloth
• NFP has eternal and infinite consequences
• Objections
• Objection 1)
• Objection 2)
• Objection 3)
• Objection 4)
• Objection 5)
• Objection 6)
• Objection 7)
• Conclusion

Sinful Sexual Pleasure and Lust within Marriage
• Sexual Pleasure and Lust
• Quieting vs inflaming concupiscence
• The Demon of Lust
• Prayer before Marital Relations
• The importance of Loving God during intercourse and at all times
• Love is necessary for Salvation
• Relations during pregnancy should be avoided
• The evil of concupiscence

Chastity: The Angelic Virtue
• Chastity: The Angelic Virtue

Also see:
• Masturbation is intrinsically evil and a mortal sin against the natural law
• Foreplay is intrinsically evil and a mortal sin against the natural law
• Kisses and touches performed for sensual motives are condemned as mortal sins by
the Catholic Church
• About sinful sexual thoughts and fantasies inside and outside of the marital act
• Sinful sexual pleasure and lust within marriage exposed

Important Christian Dogma You Must Believe to be Saved
(Introduction)
Part 1. (Introduction)
• Important Christian Dogma You Must Believe to be Saved (Introduction)
Part 2. (Introduction)
• About Receiving the Sacraments From Heretics and Prayer in Communion With
Heretics (Introduction)

Part 1. (Sections)
• Important Christian Dogma You Must Believe to be Saved (Introduction)
• The Keys of St. Peter and His Unfailing Faith
• No Salvation Outside of the Catholic Church
• Concerning those Baptized validly as infants by members of non-Catholic sects
• Material Heresy
• The Natural Law
• There is no Salvation for members of Islam, Judaism or other heretical or
schismatic non-Catholic sects
• Specific Catholic teaching against Judaism

• Specific Catholic teaching against Islam
• Specific Catholic teaching against Protestant and Schismatic sects
• The Sacrament of Baptism is necessary for Salvation
• Believe dogma as it was once declared
• Those who die in Original Sin or Mortal Sin descend into Hell
• The unbaptized children and the Limbo of the Children
• Baptism of Blood and Baptism of Desire – Erroneous Traditions of Man
• The Fathers are unanimous from the beginning on Water Baptism
• Not all of the Fathers remained consistent with their own affirmation on the
necessity of Water Baptism
• The theory of Baptism of Blood – a tradition of man
• Summarizing the Facts on Baptism of Blood
• The theory of Baptism of Desire – a tradition of man
• St. Augustine
• Liturgical Tradition and Apostolic Burial Tradition
• Pope St. Siricius
• Major Objections
• Sess. 6, Chap. 4 of the Council of Trent
• The Catechism of the Council of Trent
• The Catechism attributed to St. Pius X
• The absolute necessity for everyone above the Age of Reason to know about
the Trinity and the Incarnation to be Saved
• Invincible Ignorance
• The Dogma, Pope Pius IX and Invincible Ignorance
• Salvation for the “Invincibly Ignorant” reduced to its absurd principle
• Gifts, Donations and Wills

About Receiving the Sacraments From Heretics and

Prayer in Communion With Heretics (Introduction)
Part 2. (Sections)
• About Receiving the Sacraments From Heretics and Prayer in Communion With
Heretics (Introduction)
• The Biblical Basis for Avoiding Heretics
• Against Heretics and Praying in Communion with Heretics
• St. Thomas Against Communion with Heretics
• Imposing or Not
• Imposing – A Term Invented by Heretics
• Notorious or Not
• Pope Pius IX Against Heretics
• Fallible vs Infallible
• God Wants Obedience Rather Than Sacrifice
• No Communion with Heretics
• Can Heretics Have Authority in the Church?
• Major Heretical Objections
• Fourth Lateran Council
• Why People of Bad Will and Pride are Left in Darkness
• St. Thomas Aquinas
• Cardinal John de Lugo
• The 1917 Code of Canon Law
• More on the 1917 Code of Canon Law
• The 1917 Code of Canon Law Teaches That Christian Burial can be Given to
Unbaptized Catechumens
• The 1917 Code Teaches That Heretics can be in Good Faith
• The 1917 Code Teaches That Catholics may be Present at non-Catholic Forms
of Worship, Including non-Catholic Weddings and non-Catholic Funerals
• The 1917 Code of Canon Law Teaches Baptism of Desire

• Automatic Excommunication for all Heretics, Schismatics and Apostates Without
Exception
• The Necessity and Obligation for all to Judge and Condemn Heresy or Schism
• The Necessity to Study and Know the Catholic Faith
• Baptism; the Steps to Convert to the Traditional Catholic Faith; the Steps for Those
Leaving the New Mass; and Conditional Baptism
• If you Haven’t Received Baptism, the Steps to Convert to the Traditional
Catholic Faith are as Follows:
• For Those who Have Received Baptism, the Steps to Convert is Slightly
Different:
• For Those who Aren’t Sure Whether They are Baptized, the Order is:
• Baptism and Conditional Baptism
• Baptismal Vows
• Profession of Catholic Faith

Protestantism Refuted
Part 1. (Introduction)
• The Bible Proves the Teachings of the Catholic Church
Part 2. (Introduction)
• Refuting Protestantism From the Bible

Eastern "Orthodoxy" Refuted
• Orthodoxy & Orthodox Church
• Why the Eastern Orthodox Position is Illogical and False
• The Early Church Fathers on the Primacy of the Roman Catholic Church
• Specific Catholic teaching against Protestant and Schismatic Sects

The Bible Proves the Teachings of the Catholic Church
Part 1. (Sections)
• The Bible Teaches That Jesus is Truly Present in the Eucharist

• The Biblical Basis for Praying to Mary and for Catholic Teachings on Mary
• The Bible Teaches That Jesus Made St. Peter the First Pope
• Justification by Faith Alone and Eternal Security Refuted by the Bible
• The Bible Teaches Confession to a Priest
• The Bible on Praying to and Venerating Saints
• The Bible Teaches Baptismal Regeneration and That Baptism is Necessary for
Salvation
• The Proof for Infant Baptism
• Baptism Doesn’t Have to be Immersion
• The Bible Teaches Purgatory
• The Bible Does not Teach Sola Scriptura (Scripture Alone)
• Some Facts About Martin Luther, the Originator of Protestant “Christianity”
• 25,000 Different non-Catholic Denominations - Doctrinal Chaos is the bad Fruit of
man-Made Religion
• How old is Your Church?

Refuting Protestantism From The Bible
Part 2. (Sections)
• Refuting Protestantism: Proof from the Bible of the Catholic Church and the
Catholic faith!
• Proof for Confession and the forgiveness of sins by men in the Church through the
grace and power of Jesus Christ. This is denied by Protestants but here is
undeniable proof!
• Proof for Eucharist, Transubstantiation!
• Disproving Sola Scriptura or “Bible alone” as Protestants claim is Biblical but is
nowhere found in the Bible!
• Proof for faith and works necessary for Salvation, faith alone refuted by James 2. No
Catholic teaching has ever said that any man can have faith or works but by the help
of the Holy Spirit, but we must answer the voice of the Holy Spirit and it is not
automatic for us. Choice is denied in faith alone by Protestants!

• Disproving once saved always saved or eternal security from Protestantism. The
whole Bible is a testament against this!
• Prayers of the dead Saints for the living humanity proved. No Saint can do anything
by their own power but God answers the righteous dead in Christ as the Bible
proves!
• Proof for the Catholic practice of relics. No Catholic teaching has ever called the
relic supernatural by itself without God's help!
• The use of images and statues in worship in the Bible. If God can make statues
which is not him but angels for the purpose of worshipping him, do Catholics sin
when they do what God allows? The Protestants thus calls God a deceiver!
• The Ten Commandments
• Deuterocanonical books in the New Testament scripture disproving the Protestant
Bible!
• Proof for purgatory! A state after death of suffering and forgiveness.
• The uniqueness of Mary as the Mother of God. She is the Mother of God but
Protestants treat her as any woman. How shameful and disrespectful against Christ!

Videos
• The Real Martin Luther Exposed
• Salvation Is Not By Faith Alone
• The Blessed Virgin Mary

CHASTITY, HUMILITY, OBEDIENCE, AND LOVE
The word of God proclaims that all who wants to obtain Salvation must strive to live in
Chastity (according to one's state in life), Humility, Obedience, and Love of God, in the
true Catholic Faith, by renouncing all kinds of heresies and heretics.
Pope Pius IV, Council of Trent, Sess 14, Nov. 11, 1563, on Matrimony: “If anyone
says that the married state is to be preferred to the state of virginity or
celibacy, and that it is not better and happier to remain in virginity or
celibacy than to be united in matrimony (Matt. 19:11; 1 Cor. 7:25): let
him be anathema.” (Denzinger 980)
St. John Chrysostom, A.D. 392: “That virginity is good I do agree. But that it
is even better than marriage, this I do confess. And if you wish, I will add
that it is as much better than marriage as Heaven is better than Earth, as much
better as angels are better than men.” (The Faith of the Early Fathers, Vol. 2: 1116)
You should fast often with moderation and abstain from eating superfluous food and drink
in order to crucify your fleshly lusts and desires. Fasting is in truth one of the greatest ways
to be victorious against fleshly lusts and desires along with the Rosary and spiritual
reading.
Let every man understand that whenever he sins or speaks ungodly words and blasphemy,
he murders himself and gives scandal to his brothers and sisters who beholds this
behaviour in a spiritual way. To give others occasion of sin is the worst of all sins!
Remember this and you will always fear the Lord and remain in humility! No one should
think himself better than his neighbour; for all have sinned and fallen short of the glory of
God! It is of great importance not to attend any kind of dance, ball, discotheque or the pub.
Your eternal soul depends on it.
Be sure to not associate with worldly and ungodly people who refuse to obey the will of
God, for they will tempt you with their sinful and ungodly life, and you will not escape
punishment for being a friend with an unrepentant sinner, unless for the express purpose
of his conversion. As all saints exclaim: most people that go to hell, go there because they
sought human approval and friendship rather than friendship with God!
There will be no friendships in hell. In hell everyone will hate one another, and the more a
person knew another, the more will that person hate the other, since that person was the
greater cause of his eternal damnation. If this is so with friends, what then, will it be in
regards to your own family? Accursed be you my wife, who led me to these sins of lust!
Accursed be you my children, who after following my bad examples, fell headlong down to

hell to my greater sorrow! Accursed by you my father and mother, for giving me bad
advice, and accursed be me, wretched and sad, forever more in this lake of eternal fire!
In hell there will be perfect hatred for one another. One would rather be alone in hell if the
option was given him, but this will not be. You will torment each other to the utmost in hell
for all eternity, since you led each other down to this place of torments by your bad living
and example. How much a person will hate another in hell is indeed impossible for us still
living to understand, but that the hatred will be perfect, infinite and eternal, is easy to
grasp!
"Most people fail to see that the sin of the Angels was a thought of revolt, and as a
result a third part of those glorious spirits lost their thrones in Heaven. It was the
eating of a little fruit by our First Mother, Eve, that proved the undoing of the
human race. Was it not an act of disobedience that deprived Saul of his throne, and
was it not a sinful glance that led holy David to the commission of a heinous crime?
An act of vanity too, lost him 70,000 of his subjects. Did not the venerable Eleazar
sacrifice his life rather than eat swine's flesh? And what about the death of Oza and
Ahio for daring to touch the Ark? You fail to see that it is not the trifling act which is
wrong, but the principle involved: the malice of the offence against an infinite God,
to whom we owe our love, our gratitude and our allegiance. Surely, if God died on
account of sin, sin must be dreadful. If sin is punished by Hell-fire, sin must be
enormous. When you make light of sin, you judge not Catholics, but God Himself."
Sadly, only death and hell will serve to wake up the majority of the people reading this! You
will read this and then continue in your sloth and worldliness, or you will have a short lived
spiritual fervor that will cool as times goes by! The greatest error among those people that
are condemned to hell are that they presume that they are in the state of grace and fit for
heaven, thus showing of their pride and arrogance in that they do not even consider
themselves as great sinners, who really do nothing at all to better themselves and their bad
living, and who do not even consider their unworthiness of heaven, and the possibility of
them actually being on the road to destruction. God condemns such presumption. We are
sinful creatures who are able to fall into sin at every moment of our life. We must always
trust in God and his mercy, not on our own strength. A person who is really humble will
never think of himself that he is already saved while still living on earth. He will have death
before his eyes and the constant thought of the possibility of losing God though sin. These
and like thoughts will make him constant in the prayers to God for help to achieve
salvation, and the grace to avoid sin. A person who does not pray to God for help to achieve
salvation, is already condemned and will not make it!

INFORMATION ABOUT US AND OUR MISSION
God Bless You!
We are three unworthy servants of our God and Lord Jesus Christ who, by the grace of
God, live like monks, in chastity and humility and in dedicating our lives to love God above
all, while spreading Jesus’ words all over the world. Our mission is to gather brothers and
sisters who have the good will to preach, teach and spread these Holy Revelations to our
beloved brothers and sisters in the world. Please put a link to our homepage and tell all
your friends, relatives and everyone you know about this site and the wonderful words of
our Lord for the salvation of souls. If you are a preacher, we hope and pray that you will
preach these words from the Holy Spirit to your whole congregation.
Matthew 12:30 “He who is not with me is against me, and he who does not gather with
me scatters.”
This verse clearly teaches that in order to be saved you need to save yourself and others
from hell. It also clearly teaches that if you are not trying to save souls, you are, in fact,
damaging and scattering souls. And Christ says that those who do not try to save souls are
his enemies. So, are you really doing all you can?
We humbly ask you all to print out copies of these books with a link to our homepage and
give them free of charge to all your brothers and sisters. Go to the churches and hand them
out or place them on vehicles parked for church services. We also suggest that you ask your
congregation leader if he is willing to buy The Prophecies and Revelations of Saint Bridget
of Sweden for his whole congregation at a discounted bulk rate. We also ask you to place
copies of these great revelations everywhere: on doors, trees and other places where they
can be seen by all in order to save as many souls as possible for our Lord Jesus Christ!
We are looking for willing translators who have the skill to make a good translation of St
Bridget's Revelations into different languages. We are also in need of translators of other
important articles into different languages for the salvation of souls. If you can help us on
this important work, please contact us at: http://www.prophecyfilm.com/contact/. We are
also looking for someone who can make an audio book in mp3. We wish to have at least 50
translated languages, one day, with the help of you, the reader. Please help us find more
books of Saint Bridget's Revelations in other languages. You will be rewarded greatly by
our Lord Jesus Christ if you make an effort to spread His divine words to others in any way
you can. You can help to spread the word of God in many ways: for example, by writing
about our website and quoting the Revelations of St. Bridget or the things said in our
videos with our link or our hyperlink added to the text on forums and blogs and the like so
that people can find the wonderful words by Our Lord and His Mother and our videos. You
can upload our videos to different video sites, embed them on your own site or on forum

sites and the like, and share them with your friends and even your enemies so that they
may grow in the true faith or come to the true faith. You can also contact book salesmen
and book publishers in order to ask them to buy these books from us or print these books
for us. Please give out and share our books and DVD’s free of charge and send e-mails to
people about our site. We also beg you to pray the Rosary for their sake and plead with
them to also begin to pray the Rosary. For a hardened heart will become soft by continuing
praying the Rosary. No prayer is as powerful as the Holy Rosary! If you are able and willing
to help us with the salvation of souls, please contact us and we will give you further
instructions. For by helping other people’s souls, you help yourself!
Saint Bridget was canonized by Pope Boniface IX in the year 1391 and confirmed by Pope
Martin V in the Council of Constance in the year 1415.
The Revelations of St. Bridget were accorded an exceptionally high degree of authenticity,
authority and importance from an early date. Pope Gregory XI (1370-78) approved and
confirmed them and judged them highly favorably, as did Boniface IX (1389-1404) in the
papal Bull Ab origine mundi, par. 39 (7 Oct 1391). They were later examined at the Council
of Constance (1414-18) and at the Council of Basel (1431-49), both judging them to be in
conformity with the Catholic faith; The Revelations were also strongly defended by
numerous highly regarded theologians, including Jean Gerson (1363-1429), Chancellor of
the University of Paris and Cardinal Juan de Torquemada (1388-1468).
Saint Bridget was born of a noble and rich family. Her family was good in their faith
according to our Lord Jesus Christ and they gave a lot of their riches to the uprising of
churches and monasteries and also a lot to the poor. Once, at the age of ten, she saw the
Lord crucified, and the Lord Jesus Christ said: “Look, how I suffer!” She thought it had
happened at the same time and answered: “O Lord, who has done this to you?” The Lord
answered: “Those, who despise me and forget my great love.” When her husband died she
became a nun and gave away all of her riches. All of her prophecies have been fulfilled to
this day and there are still a few left that shall be fulfilled.
Please do not forget to read these revelations of St. Bridget and other scriptures of God
everyday to grow in spirit and virtue, because the devil will be doing everything in his
power to make you stop reading God's word so that you will forget them and fall into sin.
Do not forget to print out copies of these great revelations so that you always have them in
your hand for when the great disasters which the Holy Bible warns about come to pass, and
so that you don’t rely (for example) on electricity that will not always be available.
This book is a mirror in which the soul can see its stains and learn what is pleasing to God
and what displeases him. Read this book again and again and you will learn how you must

love God and your neighbor, despise what is earthly and transient, striving after the
everlasting and heavenly, enduring for Christ's sake the adversities of this world and
despising its prosperity and enticements, thanking God in sickness, not taking pride in
good health, not becoming presumptuous in good fortune nor downcast in trials.
St. Louis De Montfort (+1710): “Blessed Alan de la Roche who was so deeply
devoted to the Blessed Virgin had many revelations from her and we know that he
confirmed the truth of these revelations by a solemn oath. Three of them stand out
with special emphasis: the first, that if people fail to say the 'Hail Mary' (the Angelic
Salutation which has saved the world – Luke 1:28) out of carelessness, or because
they are lukewarm, or because they hate it, this is a sign that they will probably and
indeed shortly be condemned to eternal punishment.”
We highly recommend that all 15 decades of the Rosary be prayed daily. Our Lady
repeatedly emphasized the importance of praying the Rosary each day in her messages at
Fatima. She even said that Francisco would have to pray ‘many rosaries’ before he could go
to Heaven. You should prioritize reading the word of God and praying before other
activities to grow in the spirit. Praying all 15 decades of the Rosary each day can be
accomplished in a variety of ways. However, for many it is best accomplished by praying a
part of the Rosary at different times of the day, for example, the joyful mysteries in the
morning, sorrowful mysteries at midday, and glorious mysteries in the evening. ‘Salve
Regina’ only needs to be prayed at the end of the entire day’s rosary. An essential part of
the Rosary is meditation on the mysteries, episodes in the life of Our Lord and Our Lady.
This means thinking about them, visualizing them, considering the graces and merits
displayed in them, and using them for inspiration to better know and love God. It is also
common to focus on a particular virtue with each mystery.
Our Lady to St. Dominic (1214): “Dominic, do you know which weapon the Blessed Trinity
wants to use to reform the world? ‘Oh, my Lady,’ answered St. Dominic, ‘you know far
better than I do…’ Then Our Lady replied: ‘I want you to know that, in this kind of warfare,
the battering ram has always been the Angelic Psalter (the Rosary) which is the foundation
stone of the New Testament. Therefore if you want to reach these hardened souls and win
them over to God, preach my Psalter (the Rosary).” (The Secret of the Rosary, p. 18.)
“Ever since Blessed Alan de la Roche re-established this devotion, the voice of the people,
which is the voice of God, called it “The Rosary”. The word Rosary means "Crown of
Roses," that is to say that every time people say the Rosary devoutly they place a crown of
one hundred and fifty-three red roses and sixteen white roses upon the heads of Jesus and
Mary. Being heavenly flowers, these roses will never fade or lose their exquisite beauty. In
truth, they will stand before you for all eternity and bring you happiness and delight! Our

Lady has shown her thorough approval of the name Rosary; she had revealed to several
people that each time they say a Hail Mary they are giving her a beautiful rose and that
each complete Rosary makes her a crown of roses.
The well-known Jesuit, Brother Alphonsus Rodriguez, used to say his Rosary with such
fervor that he often saw a red rose come out of his mouth at each Our Father and a white
rose at each Hail Mary. The red and white roses were equal in beauty and fragrance, the
only difference being in their color.
The chronicles of Saint Francis tell of a young friar who had the praiseworthy habit of
saying the Crown of Our Lady (the Rosary) every day before dinner. One day for some
reason or other he did not manage to say it. The refectory bell had already been rung when
he asked the Superior to allow him to say it before coming to the table, and having
obtained the permission he withdrew to his cell to pray.
After he had been gone a long time the Superior sent another Friar to fetch him, and he
found him in his room bathed in a heavenly light facing Our Lady who had two angels with
her. Beautiful roses kept issuing from his mouth at each Hail Mary; the angels took them
one by one, placing them on Our Lady's head, and she smilingly accepted them.
Finally two other friars who had been sent to find out what happened to the first two saw
the same lovely scene, and Our Lady did not go away until the whole Rosary had been
said.”
(The Secret of the Rosary by St. Louis De Montfort)
“Show me a new road to our Lord, pave it with all the merits of the saints, adorn it with
their heroic virtues, illuminate and enhance it with the splendour and beauty of the angels,
have all the angels and saints there to guide and protect those who wish to follow it. Give
me such a road and truly, truly, I boldly say–and I am telling the truth–that instead of this
road, perfect though it be, I would still choose the immaculate way of Mary. It is a way, a
road without stain or spot, without original sin or actual sin, without shadow or darkness”.
(True devotion to Mary by St. Louis De Montfort)
We also recommend you read the Word of God at least one to two hours every day until the
moment of your death if it is possible. If you do not read enough everyday, your prayer will
become empty since an ignorant person does not know what to ask and pray for in virtues
and spiritual blessings. If you are unable to accomplish this right away, you should slowly
but surely take steps to move to this point by making a resolution in your heart to never
read or pray less than you have decided. Then when you have grown accustomed to maybe
one hour reading and one hour praying per day, you can slowly try to add to this until you

have reached your goal. It is much wiser to do it in this way and the goal will be reached
much easier. For spiritual exercises are like most activities of the world: the more practice
you have, the better you get. The best time for prayer is in the morning, since the mind is
more clear from the thoughts and discussions of the world, so we advise you to always
dedicate time in the morning for the Rosary. The Rosary is the most powerful weapon in
existence against the devil and those who neglect it will indeed be eternally sorry for
refusing to honor our Lady as she deserves! Think and reflect upon what greatness it is to
be able to speak with the God of the whole creation and His Mother whenever we want. It
is almost impossible for a man to be able to speak with a king or queen of this world, and
yet the King of kings and his beloved Mother hear your every word. In truth, I tell you, that
even one good word of prayer has more worth than all gold and jewels and an infinite
amount of universes, for they will all perish, but God’s words will never perish. Think
about how much you would concentrate and fight against distracting thoughts if someone
were to tell you that you could have 10,000 dollars or a new car if you prayed a Rosary with
full concentration and without yielding to distracting thoughts. This example should
shame us all since we humans are, by our very nature, wicked at heart and are inclined to
search for filth rather than gold (worldly things rather than heavenly ones). Everyone
should try to remember this example, and then we will all be able to pray better which will
bring us an everlasting, heavenly reward! The devils concentrate exceedingly much on
getting a person to despise prayer in these ways: either they try to make you bored by it, or
to have a difficulty in concentrating when praying, or to pray a little; for they know that
prayer is the only way to salvation. The devices the devils use to distract you and lead you
to hell in this age is are obviously worldly and ungodly media and video games and the like,
but sins like the lust of the flesh, vanity, immodest clothing, gluttony, greed and pride
among others also give them more power over the mind since the person searches for
earthly comforts instead of heavenly ones.
St. Alphonsus (1760): “To a spiritual life the reading of holy books is perhaps not less
useful than mental prayer. St. Bernard says reading instructs us at once in prayer, and
in the practice of virtue. Hence he concluded that spiritual reading and prayer are the
arms by which hell is conquered and paradise won… Hence St. Athanasius used to say
that we find no one devoted to the service of the Lord that did not practice spiritual
reading.” (T.S., p. 513)
'Wherefore, children, let us hold fast our discipline, and let us not be careless. For in it the
Lord is our fellow-worker, as it is written, "to all that choose the good, God worketh with
them for good." But to avoid being heedless, it is good to consider the word of the Apostle,
"I die daily.'' For if we too live as though dying daily, we shall not sin. And the meaning of
that saying is, that as we rise day by day we should think that we shall not abide till
evening; and again, when about to lie down to sleep, we should think that we shall not rise

up. For our life is naturally uncertain, and Providence allots it to us daily. But thus
ordering our daily life, we shall neither fall into sin, nor have a lust for anything, nor
cherish wrath against any, nor shall we heap up treasure upon earth. But, as though under
the daily expectation of death, we shall be without wealth, and shall forgive all things to all
men, nor shall we retain at all the desire of women or of any other foul pleasure. But we
shall turn from it as past and gone, ever striving and looking forward to the day of
Judgment. For the greater dread and danger of torment ever destroys the ease of pleasure,
and sets up the soul if it is like to fall. 'Wherefore having already begun and set out in the
way of virtue, let us strive the more that we may attain those things that are before. And let
no one turn to the things behind, like Lot's wife, all the more so that the Lord hath said,
"No man, having put his hand to the plough, and turning back, is fit for the kingdom of
heaven. (St. Athanasius, The Life of Anthony)
Catholics must also understand that few are saved.Our Lord Jesus Christ revealed that the
road to Heaven is straight and narrow and few find it, while the road to Hell is wide and
taken by most (Mt. 7:13).
Matthew 7:13- “Enter ye in at the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way
that leadeth to destruction, and many there are who go in thereat. How narrow is the
gate, and strait is the way that leadeth to life, and few there are that find it!”
Luke 13:24- “Strive to enter by the narrow gate; for many, I say to you, shall seek to
enter, and shall not be able.”
Scripture also teaches that almost the entire world lies in darkness, so much so that
Satan is even called the “prince” (John 12:31) and “god” (2 Cor. 4:3) of this world.
1 John 5:19- “We know that we are of God, and the whole world is seated in wickedness.”
It’s the sad fact of history that most people in the world are of bad will and don’t want the
truth. That’s why almost the whole world lies in darkness and on the road to perdition.This
has been the case since the beginning. It was the case when only eight souls out of the
world’s entire population (Noah and his family) escaped God’s wrath in the deluge that
covered the entire earth, and when the Israelites rejected God’s law and fell into idolatry
over and over again. Only two men out of the whole population of Israelites (Joshua and
Caleb) made it into the Promised Land since the people opposed God time upon time even
though they had seen such miracles as the world had never seen!
Saint Leonard of Port Maurice [A.D. 1676-1751], on the fewness of the saved: “After
consulting all the theologians and making a diligent study of the matter, he [Suarez]

wrote, ‘The most common sentiment which is held is that, among Catholics, there
are more damned souls than predestined souls.’ Add the authority of the Greek and
Latin Fathers to that of the theologians, and you will find that almost all of them say
the same thing. This is the sentiment of Saint Theodore, Saint Basil, Saint Ephrem,
Saint John Chrysostom. What is more, according to Baronius it was a common
opinion among the Greek Fathers that this truth was expressly revealed to Saint
Simeon Stylites and that after this revelation, it was to secure his salvation that he
decided to live standing on top of a pillar for forty years, exposed to the weather, a
model of penance and holiness for everyone. Now let us consult the Latin Fathers.
You will hear Saint Gregory saying clearly, "Many attain to faith, but few to the
heavenly kingdom." Saint Anselm declares, "There are few who are saved." Saint
Augustine states even more clearly, "Therefore, few are saved in comparison to
those who are damned." The most terrifying, however, is Saint Jerome. At the end of
his life, in the presence of his disciples, he spoke these dreadful words: "Out of one
hundred thousand people whose lives have always been bad, you will find barely one
who is worthy of indulgence."
Vision of Archdeacon of Lyons, who died the same day as St. Bernard (1153): "Know,
Monsignor, that at the very hour I passed away, thirty-three thousand people also
died. Out of this number, Bernard and myself went up to heaven without delay,
three went to purgatory, and all the others fell into Hell." (Told to St. Vincent
Ferrer)
Think about how almost the whole of Europe was fully Catholic and how the kingdoms
outlawed false religions at this time, making this moment of time much more spiritually
beneficial for souls than we see today! If so few were saved at this moment of time, how
many are saved now? One can only shudder and cry at this thought!
Christ speaking about all the monks of the world and the fewness of them being saved from
hell: “They are in truth slaves, and there are very few who are different, yea so few that
you hardly can find one in a hundred!” (The Prophecies and Revelations of St. Bridget,
Book 6 - Chapter 35)
If Christ says that not even one in a hundred monks will be saved, how many do you think
will be saved of normal people who do not even try to renounce the world and its
pleasures! Sadly, only death and hell will serve to wake up the majority of the people
reading this! You will read this and then continue in your sloth and worldliness, or you will
have a short lived spiritual fervor that will cool as times goes by! We pray with tears that
you are not one of these Judases that will suffer for all eternity in hell!

“Hell is so hot inside that if the whole world and everything in it were on fire, it
could not compare to that vast furnace. The various voices heard in the furnace all
speak against God. They begin and end their speech with laments. The souls look
like people whose limbs are forever being stretched without relief or pause.” (The
Prophecies and Revelations of St. Bridget, Book 4 - Chapter 7)
“Nicholas of Nice, speaking of the fire of Hell, says that nothing on earth could give
an idea of it. He adds that if all the trees of the forests were cut down, piled into a
vast heap and set on fire, this terrible pile would not be a spark of Hell.”
“For the smallest sin, lusted after, is enough to damn anyone from the kingdom of
Heaven, who does not repent.” (The Prophecies & Revelations of St. Bridget, Book 1
- Chapter 32)
“Other Christians accepted Hell on faith, because Christ had said repeatedly and
with solemn emphasis that there is a Hell, but Jacinta had seen it; and once she
grasped the idea that God’s justice is the counterpart of His mercy, and that there
must be a Hell if there is to be a Heaven, nothing seemed so important to her except
to save as many souls as possible from the horrors she had glimpsed under the
radiant hands of the Queen of heaven. Nothing could be too hard, nothing too small
or too great to give up.” (Our Lady of Fatima, p. 89)
Below is an interesting quote from St. Alphonsus concerning the idea of conversion to the
Catholic Faith at the end of one’s life. Although these types of conversions are possible,
they are extremely rare. St. Alphonsus states that these types of conversions proceed out of
necessity, and that it would be very difficult for God to pardon such a person:
He that lives in sin till death shall die in sin. “You shall die in your sin.” (John 8:21.)
It is true that, in whatsoever hour the sinner is converted, God promises to pardon
him; but to no sinner has God promised the grace of conversion at the hour of
death. “Seek the Lord while he may be found.” (Isaiah 55:6.) Then, there is for some
sinners a time when they shall seek God and shall not find him. “You shall seek me,
and shall not find me.” (John 7:34.) The unhappy beings will go to confession at the
hour of death; they will promise and weep, and ask mercy of God, but without
knowing what they do. A man who sees himself under the feet of a foe pointing a
dagger to his throat, will shed tears, ask pardon, and promise to serve his enemy as
a slave during the remainder of his life. But, will the enemy believe him? No; he will
feel convinced that his words are not sincere–that his object is to escape from his
hands, and that, should he be pardoned, he will become more hostile than ever. In
like manner, how can God pardon the dying sinner, when he sees that all his acts of

sorrow, and all his promises, proceed not from the heart, but from a dread of death
and of approaching damnation.” (Sermon 38: On the death of the sinner, par. 8)
Many people today do not care about helping other souls. They waste their time watching
worldly tv, series, movies, playing video games and only searching for earthly pleasures
rather than saving their own and other people’s souls. They do not spend even an hour a
day on trying to save their own selves and others from the eternal hellfire. These heartless
sinners will not enter into heaven for they did not really care about other people’s souls but
only about what their next pleasure or enjoyment would be. (Mt. 12:30) Our Lord will
surely cast them into an eternal hell fire for their lack of charity!
Imagine seeing your friend or family member being mercilessly tortured and you not being
able to prevent this. Most people would do almost anything to prevent this situation from
happening. Yet, this is exactly what will happen unless you make an effort to save your
friend. (Mt. 7:13-14) So, if you really care about your family and friends, please tell them
about the Word of God and the great Revelations of St. Bridget. A single soul has more
worth than an infinite amount of universes, for the material universe will cease to exist, but
your friend's soul will never cease to exist. Always remember: A true friend is the one who
tells the truth. As a Catholic, one has an obligation to attempt to convert friends and family
members. Thus, if one is completely unaware of what his or her friend believes, then that
person is not evangelizing the way he or she must evangelize. Therefore, let us all invite
people to the marriage feast of our Lord as we have been bidden to do by Him! If we are
satisfied that we have the faith, and are not zealous to spread it to others, how can we ever
expect to be saved?
If you are able to do so, please make a donation in the name of our Lord Jesus Christ to
help us spread the Prophecies & Revelations of Saint Bridget of Sweden and the true
Christian Faith all over the world to save our beloved brothers’ and sisters’ souls. To be
able to reach this goal with your help, we need financial help to reach out to people,
publish these books in different languages, and much more. We humbly ask you all to give
from your abundance to help us save souls from the eternal hellfire. Your financial support
could possibly make part of the difference where a person will spend eternity.
It is written: “And whosoever shall give to drink to one of these little ones a cup of cold
water only in the name of a disciple, amen I say to you, he shall not lose his reward.”
(Matthew 10:42)
We need your help, make a donation here please.
We also need your prayers! We pray that God will bless you all and strengthen your
spiritual life through his precious words found in the Revelations of St. Bridget!

More important information will be added soon!
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