
Normas de Decência Cristã

Para compreender as exigências sobre o vestir na Igreja
Palmariana é conveniente recordar o tempo em que estava
proibido pela Igreja Verdadeira (naquele tempo Igreja
Romana) entrar nas Igrejas vestindo de maneira contrária
às normas de decência cristã.

A Igreja Palmariana, agora, a verdadeira Igreja de Cristo,
exige a todos seus fiéis e também aos que não são, entrar
na Igreja perfeitamente vestidos em concordância com as
normas de decência cristã.

Alguns dirão que os tempos mudaram e é preciso adaptar-
se a essas mudanças, incluindo nelas os modos e formas
de vestir. É necessário fazer a humanidade ver que não é
Deus quem tem que se adaptar às modas dos homens,
senão que são os homens que têm que se adaptar às leis
impostas por Deus. Não é possível conceber que seja
grato aos olhos de Deus, a entrada na Igreja de pessoas
que não cumprem com as normas de decência cristã; mais
bem, isto Lhe ofende gravemente.

Para evitar que as pessoas entrem na igreja sem estarem
vestidas decentemente, a Igreja Palmariana dispõe de
umas normas gerais que têm que ser respeitadas para
poder ingressar nas capelas e recintos Palmarianos.



Camisas
Serão com mangas até
o punho, completamente
abotoadas, até o pescoço,
para que assim os braços e o
peito estejam totalmente
cobertos, ao menos até o
começo do pescoço. Todavia,
as camisas não podem ser
apertadas, transparentes ou
translúcidas.

O Homem
Calças
Usará sempre calça comprida. Não podem ser
apertadas, transparentes ou translúcidas.

Normas de Decência Cristã 1

Meias
O homem, seja qual for sua
idade, está obrigado a levar
meias que cubram ao menos
até o tornozelo.
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Cabelo
Não pode ser comprido, colorido, com pontas…
Também não pode o homem levar brincos, nem
piercing, nem tatuagem.

Os menores
de 14 anos
Poderão usar calça curta
(bermuda) que cubra os joelhos;
mas observarão, nos demais
itens, a mesma disciplina que
os maiores dessa idade.



Sapatos
É permitido usar sapatos esportivos,
mas não para entrar no Recinto de
El Palmar e menos ainda na Igreja.
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Jeans
É permitido usar roupas
jeans, mas não para entrar no
Recinto de El Palmar ou outras
Capelas pertencentes à Santa
Igreja Católica Palmariana.

Desenhos, Escritos e
logotipos (logos)
Está proibido o uso de roupa visível de vestir com
escritos e desenhos diversos (animais, carros ...), o
logotipo da marca de
tamanho excessivo.

Chapéu
Para entrar no Sagrado Lugar do Lentisco, o
homem deve ir com a cabeça descoberta.



Saias
Não poderão ser de tubo;
nem apertadas, transparentes ou
translucidas; e terão que ser
suficientemente compridas para
que inclusive quando se sente,
não se veja nada dos joelhos.
Não podem ter aberturas nem
fendas.

A Mulher
Vestidos
Têm que ser com manga comprida até o
punho e além disso que lhes cubra ao menos
o começo do pescoço para que não de
lugar a nenhum tipo de decote. Não podem
ser apertados, transparentes ou
translúcidos e terão que ser suficientemente
compridos para que, inclusive quando se
sente não se veja nada dos joelhos. Não
podem ter aberturas nem fendas.
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Blusas
Têm que ser com mangas compridas até o
punho e além disso que cubra ao menos
até o começo do pescoço para que não dê
lugar a nenhum tipo de decote. Não poderão
ser apertadas, transparentes ou translúcidas.



Meias
A mulher obrigatoriamente
usará meias e que cheguem ao
menos até debaixo dos joelhos, ou
meia calça de qualquer material.

As menores de 14 anos
Usarão, ao menos, meias curtas; mas,
observarão em todo os demais itens a mesma
disciplina que as maiores. Embora se
desejarem, antes desta idade, poderão usar
meias ou meias calça.
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Véu
Para entrar no Sagrado Lugar do
Lentisco a mulher deve ir com a cabeça
coberta com um véu.
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Desenhos, escritos e
logotipos (logos)
Está proibido o uso de roupa visível de
vestir com escritos e desenhos diversos
(animais, carros ...), ou logotipo da marca
em tamanho excessivo.

Calças
Em hipótese alguma a mulher
poderá usar calças, já que esta
roupa corresponde aos homens.

Sapatos
Não se pode usar
sapatos de esporte para
entrar no Recinto de El
Palmar, e menos ainda
na Igreja.

Jeans
Não é permitido roupas jeans para entrar
no Sagrado Recinto do Palmar.


