617 Vídeos do Padre Paulo Ricardo!
http://padrepauloricardo.org/

A ação dos Anjos e dos Demônios
http://www.youtube.com/watch?v=uwG9xXRgqnE
A água benta é uma superstição?
https://www.youtube.com/watch?v=ovnXkkIPvB0
A armadilha da misericórdia
https://www.youtube.com/watch?v=dtSgdOhkSsE
A armadilha para o celibato dos padres
http://www.youtube.com/watch?v=B0UNHSiCHdo
A Castidade e a amizade com Deus
https://www.youtube.com/watch?v=TktNgWHnGoE
A comunhão das nove primeiras sextas-feiras do mês garante a salvação?
http://www.youtube.com/watch?v=NGq77h0WPEs
A comunhão diária é um exagero?
http://www.youtube.com/watch?v=BsV4YK2fK-g
A confissão é necessária uma vez que estou arrependido?
http://www.youtube.com/watch?v=TqzKILv3Z6w

A conversão de Santa Teresa d'Ávila
https://www.youtube.com/watch?v=d0laLfLLYEc
A Cultura da Morte: Palestra do Pe. Paulo Ricardo e Mons. Sanahuja
https://www.youtube.com/watch?v=_v6x7_uZmG0
A defesa da família no Congresso Nacional
http://www.youtube.com/watch?v=Kr7_4cxTmNo
A difamação contra Pio XII
http://www.youtube.com/watch?v=aWBGlHJwdzc
A dignidade da mulher
http://www.youtube.com/watch?v=MgwRduVEBAk
A Divina Misericórdia
http://www.youtube.com/watch?v=stWNPjfqkQw
A Docilidade ao Espírito Santo
http://www.youtube.com/watch?v=5g2CsE9gUzo
A falsa conversão de alguns católicos
https://www.youtube.com/watch?v=OGslUJiv8Yk
A Família - Palestra do Padre Paulo Ricardo – Catedral Cascavel - PR
https://www.youtube.com/watch?v=Bzfr9tSAQD4
A família no centro da política
http://www.youtube.com/watch?v=u_6oSGUpGD8

A fofoca é um pecado grave?
https://www.youtube.com/watch?v=g03anql8ADM
A história de uma alma (História de Santa Terezinha do Menino Jesus)
http://www.youtube.com/watch?v=rDTw-pVg-Qk
A ideologia de gênero e o Estado totalitário
https://www.youtube.com/watch?v=i2ec5IoGa2k
A Igreja ainda aprova o uso do cilício?
http://www.youtube.com/watch?v=YrkMPd6ClBQ
A Igreja alguma vez já proibiu a leitura da bíblia?
http://www.youtube.com/watch?v=FcQ37fxoudA
A Igreja Católica discrimina os homossexuais?
https://www.youtube.com/watch?v=0RAHrzq32jc
A Igreja Católica é homofóbica?
https://www.youtube.com/watch?v=bRFAovWSB10
A Igreja e o desarmamento
http://www.youtube.com/watch?v=RnTJiLgDlNM
A Igreja mudou o seu ensinamento com relação a pena de morte?
http://www.youtube.com/watch?v=7f6pFZfsoEM
A Igreja proíbe a cremação dos corpos?
http://www.youtube.com/watch?v=PY6nAhedj6w

A impressionante história de Nossa Senhora de Lourdes
http://www.youtube.com/watch?v=WgYTRg7bvaU
A infância de Jesus
http://www.youtube.com/watch?v=-uWsJTtDM2w
A Inquisição em seu contexto Padre Paulo Ricardo
https://www.youtube.com/watch?v=W3VawKyAe94
A Jornada Mundial da Juventude e as palavras de Francisco
http://www.youtube.com/watch?v=GtqPGM63bzs
A Lei da Palmada e o Castigo de Deus
http://www.youtube.com/watch?v=cGBl7eaRkVU
A lógica do casamento gay foi criada pelos heterossexuais
http://www.youtube.com/watch?v=wQi4ZjIchm8
A luta contra a vaidade
https://www.youtube.com/watch?v=CvX-u3Tp0ZY
A Mãe do Salvador e a Nossa Vida Interior
http://www.youtube.com/watch?v=blyVXU8MYjU
A Medalha Milagrosa
https://www.youtube.com/watch?v=TD-1PRL2pL0
A mulher deve ser submissa ao seu marido?

https://www.youtube.com/watch?v=5UwwYNYbPQM
A natureza e a estrutura do colégio dos cardeais
http://www.youtube.com/watch?v=zv0kngNqQ1Q
A Nova Estratégia Mundial do Aborto - Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=yg7_H17YGeM
A Nova Estratégia Mundial do Aborto - Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=JHLzVsbSdpM
A Nova Estratégia Mundial do Aborto - Parte 3
http://www.youtube.com/watch?v=V3sI5HhiJ9s
A Nova Estratégia Mundial do Aborto - Parte 4
http://www.youtube.com/watch?v=uZMggS4opFo
A Nova Estratégia Mundial do Aborto - Parte 5
http://www.youtube.com/watch?v=vYGyOoR9aOA
A Nova Estratégia Mundial do Aborto - Parte 6
http://www.youtube.com/watch?v=Lr8awssW6k4
A Oração, de Santo Afonso de Ligório
https://www.youtube.com/watch?v=jjcKynLW2CQ
A oração da "Ave Maria"
http://www.youtube.com/watch?v=lzITCD2encE

A Paixão de Cristo e a Compaixão da Virgem
https://www.youtube.com/watch?v=OFMPyZAxFXg
A Paixão de São José
https://www.youtube.com/watch?v=Xrp1EibbJ88
A Penitência Quaresmal
http://www.youtube.com/watch?v=WC2UREqZ5SU
A preguiça é sempre um pecado venial?
http://www.youtube.com/watch?v=nRTKZNRj1-g
A presença real de Jesus na Eucaristia
http://www.youtube.com/watch?v=AifdBr7UC68
A Quaresma de São Miguel e o auxílio dos anjos (ESPETACULAR!!)
http://www.youtube.com/watch?v=BmmNQEx65LM
A Queda dos Anjos
http://www.youtube.com/watch?v=brj8wamlS30
A Radicalidade Cristã Chama-se Santidade
https://www.youtube.com/watch?v=8QPn3PXA0wU
A renúncia do Papa Bento XVI
http://www.youtube.com/watch?v=QdgM8XJ_2CE
A renúncia do Santo Padre e próximo conclave
http://www.youtube.com/watch?v=mHYltttm-74

A respeito da recepção da Comunhão Eucarística por fiéis divorciados
novamente casados
http://www.youtube.com/watch?v=hvCsPsMm7J0
A Resposta Católica - um pequeno manual para grandes questões
http://www.youtube.com/watch?v=bqQRyk83Fak
A Ressurreição de Jesus
http://www.youtube.com/watch?v=TfMA9gpPVz8
A Santa Missa em nossas vidas
http://www.youtube.com/watch?v=Yr_aK4z3t24
A segunda decolagem
http://www.youtube.com/watch?v=iMXkwn1wyZU
A “suprema” das injustiças
https://www.youtube.com/watch?v=YSVv3fzoXu0
A tragédia das almas retardatárias
http://www.youtube.com/watch?v=2B5TyDX24us
A tríplice vitória de Cristo
https://www.youtube.com/watch?v=nypboEo6ccI
A um passo do aborto
http://www.youtube.com/watch?v=R-1IL9LAXhs
A Unção dos Enfermos perdoa os pecados?

http://www.youtube.com/watch?v=3BkQ9IXykmE
A verdadeira alegria Pascal
https://www.youtube.com/watch?v=hdQMzI1Rx3Q
A Verdadeira devoção à Virgem Maria
http://www.youtube.com/watch?v=LVSUY4ufyXY
A Vida Consagrada
https://www.youtube.com/watch?v=c7WCOTN_w8g
A vida de Santa Elisabete da Trindade
https://www.youtube.com/watch?v=1lqoKTCoakc
A vida de São Felipe Neri
https://www.youtube.com/watch?v=fWTWCR5jZwo
A vida de São João da Cruz
https://www.youtube.com/watch?v=DUSCVIgBXvw
A vida de São Luís Gonzaga
https://www.youtube.com/watch?v=7oSCiDO1Mrs
A vida em risco
http://www.youtube.com/watch?v=y-SYyhwZWYk
A vida extraordinária de São Charbel Makhluf
http://www.youtube.com/watch?v=h1MxP1_Gj0M

A vida oculta de Jesus
http://www.youtube.com/watch?v=fqo2zDHnisI
A Virgem Maria é onipresente? E os anjos? E os Demônios? E os Santos?
http://www.youtube.com/watch?v=L-MeYlhEOKU
A Virgem Maria sentiu dor durante o nascimento do Senhor, sendo ela
imaculada?
http://www.youtube.com/watch?v=Rm0j9zkDloI
Aborto e Ateísmo
https://www.youtube.com/watch?v=7XHx7Z45N2g
Aborto e Excomunhão
http://www.youtube.com/watch?v=D6IFwxWRLR0
Abortos Ocultos
http://www.youtube.com/watch?v=VXcpiktmYfM
Afinal, o papa retirou o boi e o jumento do presépio?
http://www.youtube.com/watch?v=OfZwf4atL9s
Afinal, os padres são ou não obrigados a usar um hábito eclesiástico?
http://www.youtube.com/watch?v=YtyTnICXDuM
Ainda se celebra missa pelos mortos?
http://www.youtube.com/watch?v=ZksLpsvZApE
Ainda vale a pena ler "A Imitação de Cristo"?
http://www.youtube.com/watch?v=JlVBddCr_ao

Aliança política entre católicos e evangélicos
http://www.youtube.com/watch?v=DZbmxRczuWQ
Ano Mariano 2012-2013
http://www.youtube.com/watch?v=LvHt_icd9-o
Ano Santo da Misericórdia
https://www.youtube.com/watch?v=Hn8ACxTJDVI
Antes de São Francisco quais os registros que se tem da comemoração do
Natal?
http://www.youtube.com/watch?v=koypOiL2M1k
Apelo em defesa da família brasileira
http://www.youtube.com/watch?v=UXMSfF0_Foc
Apostólico ou mundano?
https://www.youtube.com/watch?v=vooilyto-g8
Aprenda a rezar rezando, com Padre Paulo Ricardo
https://www.youtube.com/watch?v=dpuEJ7TmVXA
Aqueles que têm vida sexual fora do matrimônio podem ser batizados?
http://www.youtube.com/watch?v=11meoFFLYjo
As deploráveis Terceiras Moradas
https://www.youtube.com/watch?v=gkg7IyaPbtw

As Novelas e a Engenharia Social
http://www.youtube.com/watch?v=xok9aMtwFnQ
As riquezas do Vaticano
http://www.youtube.com/watch?v=WRWgCTEWPYs
As Sagradas Escrituras e a nossa vida espiritual
http://www.youtube.com/watch?v=3cZhmHnWBTc
As santas crianças de Nossa Senhora de Fátima
https://www.youtube.com/watch?v=NwbREC3-luA
Beato Miguel Pro, sacerdote e mártir
https://www.youtube.com/watch?v=CAHucJ3OVfo
Bento XVI e a Teologia da Libertação
http://www.youtube.com/watch?v=-o8tCqRwYNw
Bons e maus sacerdotes
http://www.youtube.com/watch?v=4qadVHXVTZQ
Camisinha e Método Billings
http://www.youtube.com/watch?v=YZq3Pz5xgu0
Campanha da Fraternidade 2011
http://www.youtube.com/watch?v=VwxrmIGczBg
Cardeal Ratzinger e a Teologia da Libertação
https://www.youtube.com/watch?v=DfCzLq-O7NE

Casamento em crise
http://www.youtube.com/watch?v=8MdAPUKLt2s
Casamento em igreja protestante é válido?
http://www.youtube.com/watch?v=BaiI389fVJE
Casamento Josefino
http://www.youtube.com/watch?v=ktVePfryy-A
Castidade é dizer sim ao Amor
https://www.youtube.com/watch?v=4ajW5-QVuJM
Catecismo - 23ª Aula de Catecismo (Trailer)
http://www.youtube.com/watch?v=RkAKxBovPVg
Catecismo - 24ª Aula de Catecismo (Trailer)
http://www.youtube.com/watch?v=JUTjV8x_wMM
Catecismo - 25ª Aula de Catecismo (Trailer)
http://www.youtube.com/watch?v=C_gK3SKnLfQ
Catecismo - 26ª Aula de Catecismo (Trailer)
http://www.youtube.com/watch?v=D_5GknpEmXU
Como a Igreja explica os estigmas?
http://www.youtube.com/watch?v=8p16tyKTLPU
Como agir em um seminário herético, liberal ou marxista?
http://www.youtube.com/watch?v=SsOWxyxY15U

Como ainda crer na santidade da Igreja?
http://www.youtube.com/watch?v=VTzILz7uDD4
Como aumentar a minha fé? - Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=VmCjgmt4Q4I
Como aumentar a minha fé? - Parte 2 (Como os avançados na vida
espiritual podem aumentar a fé?)
http://www.youtube.com/watch?v=j2rMNnU083o
Como combater a preguiça espiritual?
http://www.youtube.com/watch?v=L3Wf3D8_TMM
Como combater as distrações durante a oração?
http://www.youtube.com/watch?v=hvFc7OFtGFo
Como devemos fazer o sinal da cruz?
http://www.youtube.com/watch?v=Bs6fer3Ur6I
Como devemos guardar o domingo e os dias santos?
http://www.youtube.com/watch?v=pKNSshp62L4
Como devemos nos preparar para a morte?
http://www.youtube.com/watch?v=BrV7hWfxDLY
Como discernir a vocação sacerdotal?
http://www.youtube.com/watch?v=ajkLW224Os8

Como é a ação de Satanás no mundo?
http://www.youtube.com/watch?v=Entut9XDb6I
Como é possível comungar se tenho intolerância ao glúten?
http://www.youtube.com/watch?v=OZZ1s8P1e44
Como educar os nossos filhos no mundo dominado pelo relativismo
moral?
http://www.youtube.com/watch?v=sKIB7WI7SlY
Como enfrentar os momentos de deserto na oração?
http://www.youtube.com/watch?v=96hdvkVG7Ps
Como entender que a Igreja não erra - Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=Fmu4ENprra0
Como entender que a Igreja não erra - Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=uO_Ox54i8tg
Como estamos comungando?
http://www.youtube.com/watch?v=sNFIuoly_Lg
Como fazer uma boa confissão
http://www.youtube.com/watch?v=IQa4Pg2onX0
Como funciona um Conclave?
http://www.youtube.com/watch?v=f5uje7bLMCc
Como fundar uma nova Igreja?
https://www.youtube.com/watch?v=4ezTdCBshQ4

Como identificar um gnóstico em uma comunidade católica?
http://www.youtube.com/watch?v=ZkYnvaXxotw
Como ir para o inferno? - Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=87wLgQ-he70
Como ir para o inferno? - Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=TjawED0x3lU
Como me relacionar com o meu anjo da guarda?
https://www.youtube.com/watch?v=qLzpi094HfA
Como não ser esmagado pela cruz do dia a dia?
http://www.youtube.com/watch?v=HxNuY3BunyU
Como o cristão deve dar esmolas?
http://www.youtube.com/watch?v=j6s5SwZyLtk
Como o Facebook pode ser uma armadilha para a castidade?
https://www.youtube.com/watch?v=yJueV4_a_ZA
Como o Matrimônio é um sacramento, se ele já existia antes de Cristo?
http://www.youtube.com/watch?v=84uZPsXJ0AY
Como Padre Paulo Ricardo se tornou um devoto de Maria
http://www.youtube.com/watch?v=1RrLq_I6JMI

Como posso cooperar com Deus para desenvolver em mim as virtudes
teologais?
http://www.youtube.com/watch?v=hfboo9069Hw
Como posso me tornar um bom catequista?
http://www.youtube.com/watch?v=NkTlZqaSTl8
Como posso ser dispensado de um voto?
http://www.youtube.com/watch?v=Teko32F3xcE
Como provar que Jesus é Deus?
http://www.youtube.com/watch?v=H2jcfqQQx_8
Como reagir diante das perseguições que a Igreja sofre?
http://www.youtube.com/watch?v=NLor5vNj5C8
Como saber se um fato pertence a Tradição?
http://www.youtube.com/watch?v=K0_pQTZwDkA
Como se livrar do vício da masturbação?
http://www.youtube.com/watch?v=MGo-7L9Qz1M
Como se livrar do vício da pornografia?
http://www.youtube.com/watch?v=yLexPLXJy04
Como Ser Família (1): Existe um tempo certo para casar?
https://www.youtube.com/watch?v=n9pkQ5NgalY
Como Ser Família (2): Como educar os filhos quando os pais trabalham
fora?

https://www.youtube.com/watch?v=50FfHyHHDhk
Como Ser Família (3): Já sou adulto, preciso obedecer aos meus pais?
https://www.youtube.com/watch?v=zwoLB2FuXE0
Como Ser Família (4): É possível namorar a distância?
https://www.youtube.com/watch?v=xX_niWvZZxE
Como Ser Família (5): Como conviver e cuidar de idosos?
https://www.youtube.com/watch?v=fTME9Qi_kQA
Como Ser Família (6): Como lidar com o ciúme doentio?
https://www.youtube.com/watch?v=xhY13bmyXbs
Como Ser Família (7): Como faço para levar os meus pais para a Igreja?
https://www.youtube.com/watch?v=7KD5flLl_Zw
Como Ser Família (8): Como lidar com o conflito entre mãe e esposa?
https://www.youtube.com/watch?v=UkYBtUiyYeg
Como Ser Família (9): Amor não correspondido
https://www.youtube.com/watch?v=VMzoXEkeQds
Como Ser Família (10): Como falar de sexo com os meus filhos?
https://www.youtube.com/watch?v=Ei-Vqu27byM
Como Ser Família (11): A partir de que idade meu filho pode namorar?
https://www.youtube.com/watch?v=UyR62EBATF8

Como Ser Família (12): A castidade não é uma repressão?
https://www.youtube.com/watch?v=jwlNSthYBSM
Como ter Fé
https://www.youtube.com/watch?v=oLc-chmi5JE
Como usar o escapulário de Nossa Senhora do Carmo?
https://www.youtube.com/watch?v=HRRb2SpOMo8
Comunhão de Joelhos, Batina e Jejum
http://www.youtube.com/watch?v=2ICkAh__6Js
Comunhão e Sexo
http://www.youtube.com/watch?v=R8efx_z1TCM
Comunhão em pecado grave
http://www.youtube.com/watch?v=ZJOS97r_Gt4
Comunhão Eucarística
http://www.youtube.com/watch?v=_OKeG35viGw
Confissão Comunitária
http://www.youtube.com/watch?v=DAS-RW7Y8Qw
Conheça a história deste ex-ator homossexual que se converteu à Igreja
Católica
https://www.youtube.com/watch?v=0mQaffX9cKk
Consagra-te 2012 – Levar Maria consigo
http://www.youtube.com/watch?v=w1k2Nfe7zYU

Consagra-te 2012 – O Papa de Maria!
http://www.youtube.com/watch?v=pvjoFXPZzP0
Consagra-te 2012 – O triunfo do imaculado coração de Maria!
http://www.youtube.com/watch?v=s3ExnjuQ02s
Consagra-te à Virgem Maria – Parte 1 de 3
http://www.youtube.com/watch?v=pRdSBAWQmH0
Consagra-te à Virgem Maria – Parte 2 de 3
http://www.youtube.com/watch?v=1XYJ5aM64_8
Consagra-te à Virgem Maria – Parte 3 de 3
http://www.youtube.com/watch?v=k68wY0Gvguo
Consagra-te Cuiabá 2012 – Testemunho de um sacerdote consagrado (Pe.
Overland)
http://www.youtube.com/watch?v=TWnD_RIxo-I
Consagração a Nossa Senhora, um caminho de santidade
http://www.youtube.com/watch?v=EfdYkBoxsqc
Conselhos de três santas e doutoras da Igreja para você
http://www.youtube.com/watch?v=poqyZZhyRqo
Contar piadas é pecado?
https://www.youtube.com/watch?v=9Dq3cwEezjo

Conversão e a luta contra o pecado
http://www.youtube.com/watch?v=c0zY0fKQ32I
Covardia
http://www.youtube.com/watch?v=UqBdZHmJcEU
Crise da Paternidade
http://www.youtube.com/watch?v=fRtOBm3ZS_s
Crise econômica e vida espiritual
https://www.youtube.com/watch?v=GB_st034Nps
Crise na Igreja
http://www.youtube.com/watch?v=6nSAdUJdoaE
Culto aos santos e suas imagens
http://www.youtube.com/watch?v=5Ph9gsPsLV4
De onde vem o poder de São José?
https://www.youtube.com/watch?v=RaJCcB39Mtk
De onde vieram os quatro símbolos dos Evangelhos?
http://www.youtube.com/watch?v=psv2dFM0GK8
De volta ao Primeiro Amor
https://www.youtube.com/watch?v=7akzDUZNRRg
Desde quando a Igreja começou a usar o nome de Católica?
http://www.youtube.com/watch?v=JG6bpxt_8tM

Deus ama o diabo?
http://www.youtube.com/watch?v=3hZkp3epG_E
Deus castiga?
http://www.youtube.com/watch?v=7vWfqCNGaI8
Devo ir à missa por pura obrigação?
http://www.youtube.com/watch?v=b-W28pZWfWk
Devoção à Santíssima Virgem Maria
http://www.youtube.com/watch?v=gJJVP2ZyTFk
Dies irae: uma meditação sobre o fim dos tempos
http://www.youtube.com/watch?v=Wl9mm-dLlGY
Direção Espiritual: A dificuldade de amar
http://www.youtube.com/watch?v=T9aUGMELcdo
Direção Espiritual: A importância do perdão
http://www.youtube.com/watch?v=pvrxfFlWgN0
Direção Espiritual: A Prudência
http://www.youtube.com/watch?v=hcpA3wq6al4
Direção Espiritual: Aprenda a rezar
https://www.youtube.com/watch?v=-jiC3hV3cEg
Direção Espiritual: As provações
http://www.youtube.com/watch?v=Xxn9bUG2x8E

Direção Espiritual: Como descobrir a minha vocação?
http://www.youtube.com/watch?v=5_uQCUb6IsQ
Direção Espiritual: Como progredir na caridade?
http://www.youtube.com/watch?v=iCu4jIx0ZsU
Direção Espiritual: Como sair do estado de frouxidão espiritual?
https://www.youtube.com/watch?v=vspDkJtPDUc
Doenças Espirituais: O que são e como combatê-las
http://www.youtube.com/watch?v=aWYGUPDse-g
Direção Espiritual, parte 1 - O que é um “ato de fé”?
https://www.youtube.com/watch?v=XgGD-eiSays
Direção Espiritual, parte 2 - Como fazer um “ato de fé”?
https://www.youtube.com/watch?v=jRyLR2QsSoo
Dom Bosco e as três alvuras da fé católica
http://www.youtube.com/watch?v=vREx3eF0JbA
Dom Eugênio Sales - Uma escola de fidelidade
http://www.youtube.com/watch?v=leUTyTLuZnw
E agora, para onde vamos?
http://www.youtube.com/watch?v=mgb4Q2thRJ0
É imoral realizar o exame de espermograma?

http://www.youtube.com/watch?v=WP0TIGlG9dM
É lícito fazer correntes de oração?
http://www.youtube.com/watch?v=LIHT72NYaXY
É necessário fazer um curso de catequese na Igreja para receber a Primeira
Comunhão?
http://www.youtube.com/watch?v=jY15ztS84pA
E o capitalismo?
https://www.youtube.com/watch?v=xQFyp6rOHp8
É pecado apostar na loteria?
http://www.youtube.com/watch?v=q7-ZH9-BEHg
É pecado grave desobedecer às leis do trânsito?
http://www.youtube.com/watch?v=wF3SnR5jk08
É pecado usar roupas curtas ou colantes?
https://www.youtube.com/watch?v=BsSvFBXh0do
É permitido músicas protestantes dentro da Santa Missa?
http://www.youtube.com/watch?v=Ojrz3r-80pU
É permitido o uso da cor preta como cor litúrgica?
http://www.youtube.com/watch?v=BdaTDHXFD3U
É permitido o uso do véu na Igreja?
http://www.youtube.com/watch?v=psth8iWlee4

É possível que no futuro a Igreja permita a ordenação sacerdotal de
mulheres? Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=CVbclbrt484
É possível que no futuro a Igreja permita a ordenação sacerdotal de
mulheres? Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=3b9PiNvc6-E
É possível receber a comunhão em uma Igreja Ortodoxa?
http://www.youtube.com/watch?v=BNrLW8LBqTg
É possível se casar com alguém que é divorciado?
http://www.youtube.com/watch?v=NoVuBO29y1s
É possível sorrir, mesmo quando tudo parece estar dando errado?
https://www.youtube.com/watch?v=CuCRlj8CzMI
É possível um católico defender a Teoria da Evolução?
http://www.youtube.com/watch?v=QdEa09mLPCU
É proibido ajoelhar-se durante a consagração?
http://www.youtube.com/watch?v=kZEUnURA6Z0
É verdade que a dor de Cristo na cruz foi a maior que existiu?
https://www.youtube.com/watch?v=JB-ENqtDsV0
É verdade que as missas gregorianas libertam as almas do purgatório?
http://www.youtube.com/watch?v=AlTR4nzHG_g

Educação sexual das crianças e adolescentes
http://www.youtube.com/watch?v=u3zns4yfePQ
Em defesa da Vida - Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=bjUWtAQJ8YI
Em defesa da Vida - Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=fnvmNt-azJM
Em que consiste a devoção dos cinco primeiros sábados do mês em honra
à Virgem de Fátima?
https://www.youtube.com/watch?v=WwAbZmpgbE8
Em que consiste a infância espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus?
http://www.youtube.com/watch?v=LOdFyrOsXg0
Empregados ou escravos?
https://www.youtube.com/watch?v=AwgHxLIX1ZU
Esclarecimento sobre a PLC 03-2013
http://www.youtube.com/watch?v=TTwkr0uaoJM
Escutar a Voz De Cristo
https://www.youtube.com/watch?v=SUgF71ASIkA
Esforçai-vos para entrar pela porta estreita
http://www.youtube.com/watch?v=uXVIIYf2NNct
Espiritismo e os Concílios (Por que a Igreja condena o espiritismo?)
http://www.youtube.com/watch?v=WtWIfXOIsVU

Estais nos Céus
http://www.youtube.com/watch?v=CKARGNOOp90
Estamos em guerra!
http://www.youtube.com/watch?v=BzyWaAJfFfc
Estou condenado a viver o resto da vida sozinho?
http://www.youtube.com/watch?v=ZRbAINT58hw
"Eu quero ser padre para celebrar Missa"
https://www.youtube.com/watch?v=7P_zWwbASQc
Existe algum pecado que somente o Papa pode perdoar?
http://www.youtube.com/watch?v=pbAJeiFG_Hw
Existe verdadeira liberdade para aqueles que obedecem?
http://www.youtube.com/watch?v=gW-u4a8I97U
Existia morte antes do pecado original?
http://www.youtube.com/watch?v=_YmEIToj_HU
Explicação Bíblica sobre Maria e o medo tolo dos Protestantes
https://www.youtube.com/watch?v=xinHQhYb7rQ
Família: escola de santidade
https://www.youtube.com/watch?v=0BXGL2z3vs0
Fecundação In Vitro

http://www.youtube.com/watch?v=gWxetPWrE6Q
Feminilidade, o que está acontecendo com as mulheres?
http://www.youtube.com/watch?v=0XEsofsuBc8
Feminismo, o maior inimigo das mulheres
http://www.youtube.com/watch?v=80JuBmps6Qk
Fidelidade ao Santo Padre
http://www.youtube.com/watch?v=sSYJWVlOzQw
Fim dos tempos
http://www.youtube.com/watch?v=r9jgyhokF_A
Fora da Igreja existe salvação?
http://www.youtube.com/watch?v=TduVDdSNYNI
Formas de penitência e suas razões
http://www.youtube.com/watch?v=vrjIjXHojp0
Fraternidade e Vida no Planeta - Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=Jmsbvlqs0aI
Fraternidade e Vida no Planeta - Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=Rm3FEGvF9LY
Fraternidade e Vida no Planeta - Parte 3
http://www.youtube.com/watch?v=G7cNjPBfOK8

Fundações internacionais e as manifestações no Brasil
http://www.youtube.com/watch?v=U3nSNiwNt8o
Gigante Adormecido
http://www.youtube.com/watch?v=ioCmZTnMx0E
Governo federal e as organizações que trabalham para legalização do
aborto
http://www.youtube.com/watch?v=uOn-_xeWsW8
Governo se prepara para implantar o aborto no Brasil
http://www.youtube.com/watch?v=YHx3e9HYzJI
Herodes e Pilatos ficaram amigos!
http://www.youtube.com/watch?v=40Uh_ak7I1o
Homossexualismo e a Ideologia Gay
http://www.youtube.com/watch?v=sVMfd8J0o1A
Idolatria e sexo desordenado
http://www.youtube.com/watch?v=OGGibjRncR0
Igreja paralela? Seita?
https://www.youtube.com/watch?v=4VpaDqxwCFo
Indulgências
http://www.youtube.com/watch?v=JVsCraBwQDk
Intercessão dos Santos
http://www.youtube.com/watch?v=oYFr9q8616Y

Jesus podia pecar?
http://www.youtube.com/watch?v=ApTRK0Fx4wU
Jornada Mundial da Juventude 2011
http://www.youtube.com/watch?v=XICLf_MQbuE
Lançamento do curso "Caminho de Perfeição"
https://www.youtube.com/watch?v=x5OoXRb898g
Lançamento do DVD “Antropologia e Escatologia”
http://www.youtube.com/watch?v=mEaR8nC5LWk
Lançamento do DVD “Sacramento do Batismo”
http://www.youtube.com/watch?v=f7qYpJDdPj8
Laqueadura
http://www.youtube.com/watch?v=hZ4WZeyD5vM
Legalização do aborto no Brasil
http://www.youtube.com/watch?v=kQTVPFyuzPM
Madre Mariana amiga e confidente de Nossa Senhora do Bom Sucesso
http://www.youtube.com/watch?v=ogx6evFzdm8
Manifestação de apoio aos bispos do Uruguai - Aborto Não!
http://www.youtube.com/watch?v=FtP38U89FqQ
Manifestantes, estão usando vocês! (Manifestações de junho de 2013)

http://www.youtube.com/watch?v=VIHdTiXaYvo
Maria (Nossa Senhora) é uma mulher qualquer?
http://www.youtube.com/watch?v=4YyPWIQgVEQ
Maria e a dinâmica da Morte e Ressurreição de Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=aQMhdcjR8S8
Maria é a Mãe de Deus
https://www.youtube.com/watch?v=Xtw-94Zqg7c
Maria e a nossa vida de oração
https://www.youtube.com/watch?v=BaIVTNcGIVY
Maria e os Protestantes
https://www.youtube.com/watch?v=lzDFMceR3yE
Maria no projeto de Deus
http://www.youtube.com/watch?v=UW9uHtAtpB0
Marxismo Cultural e Revolução Cultural - Aula 01
http://www.youtube.com/watch?v=FJi7CugwzVw
Marxismo Cultural e Revolução Cultural - Aula 02
http://www.youtube.com/watch?v=zR46YW9t4VY
Marxismo Cultural e Revolução Cultural - Aula 03
http://www.youtube.com/watch?v=fb9M8EXdATk

Marxismo Cultural e Revolução Cultural - Aula 04
http://www.youtube.com/watch?v=m1siNc0etwg
Marxismo Cultural e Revolução Cultural - Aula 05
http://www.youtube.com/watch?v=jG81xG3vHQw
Marxismo Cultural e Revolução Cultural - Aula 06
http://www.youtube.com/watch?v=Ho4-cqxJ1kg
Marxismo Cultural e Revolução Cultural - Aula 07
http://www.youtube.com/watch?v=wwOyDgRACxA
Masculinidade, o que está acontecendo com os homens de Deus?
http://www.youtube.com/watch?v=FT6Zt32ZqVQ
Masculinidade: o que está acontecendo com os homens?
http://www.youtube.com/watch?v=6WyVLNjNZy4
Maternidade
http://www.youtube.com/watch?v=wrFS1MX8JFE
Mensagem de Natal - 2011
http://www.youtube.com/watch?v=IzhrM0cODek
Mensagem de Natal - 2013
http://www.youtube.com/watch?v=3l_HdKwTzDY
Mensagem de Natal – 2014: A alegria do Céu que vem nos visitar
https://www.youtube.com/watch?v=Pbb-_SGyeZk

Mensagem de Páscoa
http://www.youtube.com/watch?v=ZN6kRtvOOz4
Mensagem do Padre Paulo Ricardo aos seus alunos: "Ide e ensinai"
http://www.youtube.com/watch?v=uLHK-GFtnVE
Mensagem do Padre Paulo Ricardo para Dilma e Luciana Genro sobre os
homossexuais
https://www.youtube.com/watch?v=M-nfvmcnI8Y
Mentir é sempre pecado?
http://www.youtube.com/watch?v=fcg0Autff-k
Meu companheiro não deseja o matrimônio, e agora?
http://www.youtube.com/watch?v=U42Le_DRlNc
Meus pecados são perdoados na Santa Missa ou preciso ainda confessálos?
http://www.youtube.com/watch?v=56cp1sKyi7Y
Ministro do Supremo admite: “Não devemos satisfação a ninguém”
https://www.youtube.com/watch?v=TJFjT3Q7Evg
Minha Batina é a mortalha de um homem que morreu!
http://www.youtube.com/watch?v=luDvuS7Ex6g
Missão às avessas
http://www.youtube.com/watch?v=vG5fhJTzKmk

Modéstia, como as mulheres devem se portar - Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=0YgwYzVnJJc
Modéstia, como as mulheres devem se portar - Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=aDPN3rry7fk
Moral e Liturgia Católica
https://www.youtube.com/watch?v=xhiGJFZCcds
Mudar as atitudes para mudar os pensamentos, parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=hLPqAdh9ohM
Mudar as atitudes para mudar os pensamentos, parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=Lwb8HfFgew0
Música Litúrgica
https://www.youtube.com/watch?v=dRekEq0bKJk
Na presença dos anjos!
http://www.youtube.com/watch?v=J8XUl07k6Dc
Não é Deus excessivamente severo ao condenar o homem?
http://www.youtube.com/watch?v=cC27G5Fg5so
Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo
https://www.youtube.com/watch?v=y8jnH1FiABk
No fim não serão todos salvos?
http://www.youtube.com/watch?v=C54wvgYji60

Normas litúrgicas para o tempo de Sede vacante
http://www.youtube.com/watch?v=8XlvQHsjIR8
Nós adoramos a humanidade de Cristo
https://www.youtube.com/watch?v=FziPlugY-iM
Nós podemos afirmar que todas as religiões são caminho de salvação?
http://www.youtube.com/watch?v=2qabv0wiz8A
Nós somos obrigados a pagar o dízimo?
http://www.youtube.com/watch?v=sv3L0Xpq47Q
Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil
http://www.youtube.com/watch?v=6y6Kjxo4FP0
Nossa Senhora de Guadalupe
https://www.youtube.com/watch?v=XTsPtf1a4us
Nossa Senhora do Bom Sucesso
http://www.youtube.com/watch?v=4SW4_xe__U0
Nossa Senhora do Rosário - Um exército com o Rosário nas mãos!
http://www.youtube.com/watch?v=XbvaKXX7sl4
Nova Ordem Mundial, parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=ZnmmWBqwBwU
Nova Ordem Mundial, parte 2: o perigo que ameaça o Cristianismo.
http://www.youtube.com/watch?v=3a7gJPI6NXE

Novena de Pentecostes 1º dia - O Espírito gera Jesus em nós
http://www.youtube.com/watch?v=Oem2cEA-l-w
Novena de Pentecostes 2º dia - A vida sobrenatural
http://www.youtube.com/watch?v=qnrgUtnEpRs
Novena de Pentecostes 3º dia - As virtudes já estão em nós
http://www.youtube.com/watch?v=ZtG8-_t8DVU
Novena de Pentecostes 4º dia - A graça atual
http://www.youtube.com/watch?v=oFxAgtYx9Gg
Novena de Pentecostes 5º dia - A mediação da Rainha dos Anjos
http://www.youtube.com/watch?v=c-LxGiCBUN4
Novena de Pentecostes 6º dia - O combate dos pecados veniais
http://www.youtube.com/watch?v=ECL3VR8tjwk
Novena de Pentecostes 7º dia - A piedade e o temor de Deus
http://www.youtube.com/watch?v=uQLe55wZjQ0
Novena de Pentecostes 8º dia - A ciência, a fortaleza e o conselho
http://www.youtube.com/watch?v=I53ryMDujAg
Novena de Pentecostes 9º dia - A inteligência e a sabedoria
http://www.youtube.com/watch?v=EW75VpYeYdA
O aborto e a falácia dos números

https://www.youtube.com/watch?v=POHyIvlabTo
O Abortoduto
https://www.youtube.com/watch?v=gy1cKQLOaUI
Ó admirável intercâmbio!
http://www.youtube.com/watch?v=DK2KsxbCQ1E
O alerta de Maria para o Brasil: "orem e façam penitências para que o
comunismo não prevaleça"
http://www.youtube.com/watch?v=Rv2SiX1O3ZM
O Ano da Fé
http://www.youtube.com/watch?v=jsIONEFpxj4
O Ano da Virgem Maria
https://www.youtube.com/watch?v=K2JsYo-4DJI
O caminho para a desobediência
http://www.youtube.com/watch?v=QTLhFY4my4I
O Céu é um lugar?
http://www.youtube.com/watch?v=o2lTSEJJdTc
O demônio é um mito ou uma realidade?
http://www.youtube.com/watch?v=rvqWmEWfrro
O drama dos casais em segunda união
http://www.youtube.com/watch?v=2nlR1Tcyg_c

Ó Emanuel!
http://www.youtube.com/watch?v=OL1gD2C7KT0
O Espiritismo é cristão?
http://www.youtube.com/watch?v=rvCrBbBe5NE
O Filho veio sem todo o seu poder ou não o usou porque não quis?
http://www.youtube.com/watch?v=3BZA3nf0X2I
O Fim está próximo?
https://www.youtube.com/watch?v=P4y7ZzE4AFo
O glorioso São José
https://www.youtube.com/watch?v=hVL-Ihs3nLg
O grave pecado da indolência
http://www.youtube.com/watch?v=hsLpprHApIY
O Grito Silencioso (Aborto - Cenas fortes)
http://www.youtube.com/watch?v=0heNeYmaCSc
O Imaculado Coração triunfará!
https://www.youtube.com/watch?v=MWRCjVns6oA
O Inferno
http://www.youtube.com/watch?v=y1zkTfWYkcY
O inferno existe?
https://www.youtube.com/watch?v=ctelSIAGPZU

O líder cristão
https://www.youtube.com/watch?v=OS4ZTVoZTEY
O Natal da Misericórdia
https://www.youtube.com/watch?v=Yh-nN2olgqI
O mal da pornografia e da masturbação 1 - Um novo tipo de droga
https://www.youtube.com/watch?v=AsdNMb0teVI
O mal da pornografia e da masturbação 2 - A pornografia mata o amor
https://www.youtube.com/watch?v=_rdv1EVYudQ
O mal da pornografia e da masturbação 3 - Os efeitos da pornografia na
alma
https://www.youtube.com/watch?v=nyZOMZiQMX4
O mal da pornografia e da masturbação 4 - Restauração
https://www.youtube.com/watch?v=_OG6RuOwgtI
O marxismo e a destruição das famílias
http://www.youtube.com/watch?v=jAB-wgYuUL4
O milagre dos Pastorinhos
https://www.youtube.com/watch?v=j4ej4A4hPUA
O missal de Paulo VI (vídeo 1) e a reforma da reforma litúrgica
http://www.youtube.com/watch?v=3mgieZ1Dbmw

O Missal de Paulo VI (vídeo 2) e a hermenêutica da continuidade
http://www.youtube.com/watch?v=0nmGN_i3tvI
O neoprotestantismo dentro da Igreja Católica
http://www.youtube.com/watch?v=S07XLIpLdpY
O novo Código Penal e as ameaças à vida e à família
http://www.youtube.com/watch?v=3Hi6L2Ejpus
O ódio ao feminino
http://www.youtube.com/watch?v=jAaFWSi_hEY
O papel da Igreja no mundo político
http://www.youtube.com/watch?v=oigqdATRlOo
O poder paralelo dentro da Igreja - Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=D3bgyw0nRFA
O poder paralelo dentro da Igreja - Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=bMM2mDbA5WQ
O Purgatório
http://www.youtube.com/watch?v=qF1xr6QvlWo
O purgatório é uma invenção medieval?
http://www.youtube.com/watch?v=aaQwy-6Sxiw
O quadro político do Brasil
http://www.youtube.com/watch?v=U6IuyKBkDJg

O que a Igreja ensina a respeito da fecundação artificial?
https://www.youtube.com/watch?v=36LvuMHsR2U
O que devemos fazer para alcançar a santidade?
http://www.youtube.com/watch?v=c_OrvJduLVM
O que devemos pensar a respeito do candomblé?
http://www.youtube.com/watch?v=DGLUqDT22EE
O que é "economia sacramental"?
http://www.youtube.com/watch?v=rw_RDymd2jc
O que é a “Lectio Divina”?
http://www.youtube.com/watch?v=wa-7oM1ZXMw
O que é a cúria romana?
http://www.youtube.com/watch?v=q5FMW_FvKjY
O que é a Liturgia das Horas e qual a sua importância?
http://www.youtube.com/watch?v=ogD2c3qXBE0
O que é a transverberação?
http://www.youtube.com/watch?v=fZAP5mrIHhQ
O que é a união hipostática?
http://www.youtube.com/watch?v=oTTSGKXdS2k
O que é devoção?
http://www.youtube.com/watch?v=s5PPUcRMNCA

O que é heresia?
http://www.youtube.com/watch?v=6gKkgi5gCJ4
O que é lícito ao casal que vive o drama da infertilidade?
http://www.youtube.com/watch?v=Xf5Ujzk4FQ4
O que é necessário para bem se confessar?
http://www.youtube.com/watch?v=48wf3hrpvW0
O que é necessário para voltar a Igreja Católica?
http://www.youtube.com/watch?v=IsnemsDSKYM
O que é o pelagianismo?
http://www.youtube.com/watch?v=prs4aqqMjxc
O que é um pecado mortal?
http://www.youtube.com/watch?v=MCpr6qoaej4
O que é uma ideologia?
http://www.youtube.com/watch?v=zZECwWYtmKg
O que fazer com a inveja?
http://www.youtube.com/watch?v=8f9w88d6HuU
O que realmente mudou depois do 11 de Setembro?
http://www.youtube.com/watch?v=lCMBuVOsymQ
O que são os sacramentos?

https://www.youtube.com/watch?v=x77pE2H6p0k
O que significa "in persona Christi"?
http://www.youtube.com/watch?v=OM_nzcdU8e0
O que significa Christo Nihil Praeponere?
http://www.youtube.com/watch?v=dpoqGOY1sC0
O Reino dos Céus é dos violentos!
https://www.youtube.com/watch?v=vWwkTgt1cog
O Santo Rosário
http://www.youtube.com/watch?v=DvieB8r3AlI
O santo sacerdócio de João Maria Vianney
http://www.youtube.com/watch?v=egTa-etrwnI
O Senhor dos Anéis
http://www.youtube.com/watch?v=9qwfXWkU5eA
Oração de joelhos
http://www.youtube.com/watch?v=oNxdeSqWu4w
Oração: a porta da santidade
http://www.youtube.com/watch?v=PPkioprMP0A
Oração da Salve Rainha e a Esperança
https://www.youtube.com/watch?v=NugsOScSy3o

Ordenar homens casados: solução ou problema?
http://www.youtube.com/watch?v=fI2tQGwUFnk
Orientação a um homossexual
http://www.youtube.com/watch?v=guhrKTFzlb0
Os crucifixos nos tribunais de justiça
http://www.youtube.com/watch?v=U16OZOEcWnI
Os Exorcismos
http://www.youtube.com/watch?v=H8tJwG5s0FY
Os mártires de hoje
http://www.youtube.com/watch?v=Z96Mu2rWEa8
Os milagres de Jesus realmente aconteceram?
http://www.youtube.com/watch?v=zJw-nYTSb3g
Os perigos do veto parcial do PLC 03/2013
http://www.youtube.com/watch?v=uJXipK6opB0
Os protestantes rejeitam uma caricatura e não a Igreja Católica
http://www.youtube.com/watch?v=VudOWlF_iw8
Os reis magos eram magos de magia?
http://www.youtube.com/watch?v=9BUlstSoW7o
Os “três corações” do homem
https://www.youtube.com/watch?v=lDHCBmDrCkE

Os últimos dias de Bento XVI
http://www.youtube.com/watch?v=_-sQk_i9DL8
Padre Paulo Ricardo explica o que está por trás da palavra "gênero"
https://www.youtube.com/watch?v=JEPVpIYdCGk
Padre Paulo Ricardo fala sobre a festa do Halloween
https://www.youtube.com/watch?v=CNn6tiYepqs
Padre Paulo Ricardo fala sobre o vírus Zika (Aborto e Eugenia)
https://www.youtube.com/watch?v=j4IxdzYQ-EM
Padre Paulo Ricardo, Padre Demétrio E Drª. Roberta Castro respondem
perguntas sobre sexo
https://www.youtube.com/watch?v=H3kJ2QKuoEE
Padre Paulo Ricardo e Padre Demétrio respondem a perguntas
https://www.youtube.com/watch?v=tOgWNi9aAWY
Padre Pio e "la Madonna"
http://www.youtube.com/watch?v=DsQFdtFuMd0
Padres podem caçar?
https://www.youtube.com/watch?v=riU2WP0yqAM
Padrinhos homossexuais
http://www.youtube.com/watch?v=pGNSR1C1x_s
Papa Bento XVI - 60 Anos de Sacerdócio

http://www.youtube.com/watch?v=ybytbobz28Q
Papa Francisco e a liturgia de Bento XVI - Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=RbqG709hyaI
Papa Francisco e a Liturgia de Bento XVI - Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=8x360wjVFXU
Papa Francisco no Brasil e a Jornada Mundial da Juventude
http://www.youtube.com/watch?v=G3uiZ0a3Iig
Papista!
http://www.youtube.com/watch?v=nsMb0JrfqUY
Para onde vão os bebês abortados?
http://www.youtube.com/watch?v=BGOUd6GsPyI
Para que existem as conferências episcopais?
http://www.youtube.com/watch?v=tsPA_d_fyE4
Para que serve o Sacramento da Confirmação?
http://www.youtube.com/watch?v=xhgdOBVZ4G8
Pároco pede aos catequistas para se vestirem de palhaços na Santa Missa,
o que fazer?
http://www.youtube.com/watch?v=9PbPSXzOr2Y
Páscoa: Misericórdia ou Justiça?
https://www.youtube.com/watch?v=xIbsZ9C3nSI

Pecados, escândalos e a santidade da Igreja Imaculada
http://www.youtube.com/watch?v=94Zqqe7FAu4
Pedro e o Primado Papal
http://www.youtube.com/watch?v=RghqJtfjaWg
PL122 - A lei da mordaça gay
http://www.youtube.com/watch?v=JF3a9OZr52k
PLC 122: o projeto de destruição da família
http://www.youtube.com/watch?v=PMLyt2qdi-Q
Pluralismo dentro da Igreja
http://www.youtube.com/watch?v=5QYY7mh3KEA
Pode ter Jesus desprezado a sua mãe?
http://www.youtube.com/watch?v=OewtB5ykx8k
Podemos dizer que a Igreja é uma casta prostituta?
http://www.youtube.com/watch?v=vFHb8KQv2f0
Podemos rezar os salmos de maldição?
http://www.youtube.com/watch?v=BZr5veskvCk
Política e Revolução Cultural Nas Eleições 2014
http://www.youtube.com/watch?v=J1MoMpmi6vg
Por que a Igreja permite a veneração das relíquias?
http://www.youtube.com/watch?v=t21Xb19zyZA

Por que alguns nascem pagãos ou ateus?
http://www.youtube.com/watch?v=0ZL60qGr_UI
Por que apelidaram de “sanguinária” a Rainha Maria I da Inglaterra?
https://www.youtube.com/watch?v=2MVGlBShKIU
Por que também as mulheres estão vendo pornografia?
https://www.youtube.com/watch?v=D3C9G_-ykMw
Por que as pessoas não estão mais rezando pelas almas do purgatório?
http://www.youtube.com/watch?v=_31VyqU6Kkg
Por que cobrimos as imagens sacras na Quaresma?
https://www.youtube.com/watch?v=UlZlSm9t3w8
Por que Deus permite o sofrimento de seus filhos?
http://www.youtube.com/watch?v=6e7HE1msQkI
Por que devemos comungar ao menos uma vez por ano?
https://www.youtube.com/watch?v=dcR536_stJ0
Por que devemos rezar se Deus não vai mudar Sua Vontade?
http://www.youtube.com/watch?v=vRkDK5wrN8c
Por que é necessário fazer ação de graças após a comunhão?
https://www.youtube.com/watch?v=MJizLcUUZBw
Por que ex-padres podem comungar e divorciados não?

http://www.youtube.com/watch?v=tZsX-xTsiDk
Por que existem doenças genéticas?
http://www.youtube.com/watch?v=SOaCaEYvMZ0
Por que foi necessária a morte de Cristo?
http://www.youtube.com/watch?v=Yom57rjqzPw
Por que não sou protestante?
http://www.youtube.com/watch?v=zGUC9WKAvss
Por que o ateísmo é tão comum nas universidades?
http://www.youtube.com/watch?v=4kQyqrJ1vOQ
Por que o Deus do Antigo Testamento é tão sanguinário?
http://www.youtube.com/watch?v=WP2tWxS44bU
Por que o Filho de Deus quis ter um pai humano?
https://www.youtube.com/watch?v=86TuHkr4A5o
Por que o Pai-Nosso é a oração perfeita?
http://www.youtube.com/watch?v=Uf79IKaT43w
Por que o Papa Bento XVI insiste no latim?
http://www.youtube.com/watch?v=Qe4TLStM9Ao
Por que o sexo antes do casamento é pecado?
https://www.youtube.com/watch?v=2OIkkTfHAyA

Por que o uso da maconha não deve ser legalizado?
http://www.youtube.com/watch?v=manCaG2BYYk
Por que os casais amasiados não podem comungar?
http://www.youtube.com/watch?v=u7GiBkFrwtw
Por que os casais em situação irregular não podem comungar?
http://www.youtube.com/watch?v=XcwvI3hkNfw
Por que os católicos não comem carne na sexta-feira?
http://www.youtube.com/watch?v=bhMhR1RMmNc
Por que os padres jovens entram em crise?
http://www.youtube.com/watch?v=jWZDVKUe8z8
Por que os profetas do Antigo Testamento não são canonizados?
http://www.youtube.com/watch?v=Wai2cWqGg9w
Por que os protestantes não acreditam na santidade?
http://www.youtube.com/watch?v=FRn-vELG9pc
Por que os psicanalistas não acreditam em castidade?
http://www.youtube.com/watch?v=eoQkS8rIDZ0
Por que Padre Pio apanhava do demônio?
http://www.youtube.com/watch?v=co2OOTE-fLM
Por que preciso batizar o meu filho quando criança?
http://www.youtube.com/watch?v=aPva_AD1vBE

Por que sofro tanto?
http://www.youtube.com/watch?v=FwrP7SHlH8I
Por que sou católico?
https://www.youtube.com/watch?v=fnJNs_0mlro
Por que tantos católicos deixam a Igreja?
http://www.youtube.com/watch?v=_g5hL5H1r3Q
Por que você é a favor dos anticoncepcionais?
https://www.youtube.com/watch?v=a17-oC9C8kE
Por que voltar ao uso do latim na liturgia?
http://www.youtube.com/watch?v=4CAyCcmOg1o
Posso batizar meu filho não sendo casado na Igreja Católica?
http://www.youtube.com/watch?v=EtL_KBgJCi8
Posso casar no religioso sem casar no civil?
http://www.youtube.com/watch?v=5YvnTqds004
Posso comungar com minhas próprias mãos o Corpo e Sangue do Senhor?
http://www.youtube.com/watch?v=g-RT7lZxODc
Posso comungar tendo o vício da masturbação e da pornografia?
http://www.youtube.com/watch?v=IS6mKGsunq8
Posso rezar enquanto trabalho?
http://www.youtube.com/watch?v=bjGEm2KDN5g

Posso sonhar em vencer na vida?
http://www.youtube.com/watch?v=rY6k_91x65E
Posso usar anticoncepcionais para regular o ciclo menstrual?
http://www.youtube.com/watch?v=HlDSVo6vUY0
Preparação para Páscoa "Victimae Paschali Laudes"
http://www.youtube.com/watch?v=L7TIXPSlWTQ
Preparando e vivendo a Consagração - Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=wQBNqGh3EtM
Preparando e vivendo a Consagração - Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=ueJ64U9MvJI
Presbíteros e o Reino de Deus
http://www.youtube.com/watch?v=PUoZEhr6qJc
Presença Real de Jesus na Eucaristia
http://www.youtube.com/watch?v=4B2_jPzY_xU
Princípio orgulhoso do Protestantismo
http://www.youtube.com/watch?v=ambSXRiljvQ
Projeto Segunda Morada
https://www.youtube.com/watch?v=66JWuLALeo8
Projeto Terceira Morada

https://www.youtube.com/watch?v=0rZo6LiFgWQ
Protestantismo
http://www.youtube.com/watch?v=VbhYT-jRYK0
Pudor e Modéstia
http://www.youtube.com/watch?v=LFQHkWBxHSM
Quais são as carícias permitidas no namoro?
https://www.youtube.com/watch?v=1tNsIC2T8mA
Quais as consequências de se crer na reencarnação?
http://www.youtube.com/watch?v=SVwugmbmKhA
Qual a diferença entre a beatificação e a canonização?
http://www.youtube.com/watch?v=y6ozh0UtJGQ
Qual a diferença entre corpo, alma e espírito?
http://www.youtube.com/watch?v=d_W2d2uCFk4
Qual a importância do exame de consciência para nossa vida espiritual?
http://www.youtube.com/watch?v=-kyzVZuh1gQ
Qual é a missão de um pai?
https://www.youtube.com/watch?v=C8C1BOFNz94
Qual a missão dos anjos da guarda?
https://www.youtube.com/watch?v=mT9sMhNhhHo

Qual a origem da coroa do Advento?
https://www.youtube.com/watch?v=F94SW_1HXcg
Qual a origem do nome de São Dimas, o bom ladrão?
http://www.youtube.com/watch?v=yhqsCeBRKyE
Qual a situação dos casais em segunda união? - Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=FVYFuqTlRjM
Qual a situação dos casais em segunda união? - Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=pQuLJRyFqeE
Qual é a diferença da bíblia católica para a bíblia protestante?
http://www.youtube.com/watch?v=HFDoM5zXv6M
Qual é a doutrina da Igreja sobre a vasectomia?
http://www.youtube.com/watch?v=_-LFtlRDv3c
Qual é a matéria do sacramento da confissão?
http://www.youtube.com/watch?v=rRb0ML-90Ho
Qual é a natureza do Papado?
http://www.youtube.com/watch?v=rCAn8iAHJmI
Qual é a origem do celibato sacerdotal?
http://www.youtube.com/watch?v=hpMNNeo57mk
Qual é o destino do espírito que é condenado ao inferno?
http://www.youtube.com/watch?v=ZTKoNl-nCV4

Qual é o ensinamento da Igreja em relação a jejuar e abster-se de carne?
http://www.youtube.com/watch?v=YFKFQGWYt-I
Qual o caminho para um país mais justo?
http://www.youtube.com/watch?v=yN_oDvDx74Q
Qual o peso do sacramento da confissão na luta contra o pecado?
http://www.youtube.com/watch?v=3fWdOh12rWk
Qual o valor da oração?
http://www.youtube.com/watch?v=7PLO1-SWKHM
Quando Jesus assumiu a natureza humana, ficou limitado à materialidade?
http://www.youtube.com/watch?v=Uuyw8uPitWg
Quem esmagou a cabeça da serpente? Jesus ou Maria?
http://www.youtube.com/watch?v=6npJoYNiX9I
Quem morre sem batismo vai direto para o inferno?
http://www.youtube.com/watch?v=mYwUHtuJfuA
Quem nos protege: Jesus ou os anjos?
http://www.youtube.com/watch?v=RLATemr8Rug
Quem são os irmãos de Jesus?
http://www.youtube.com/watch?v=MWGW02v4r_4
Quinta-feira Santa "Ubi Caritas"
http://www.youtube.com/watch?v=rA7k_h8DOC0

Redução da maioridade penal
https://www.youtube.com/watch?v=h0y7UY98Kmg
Ressurreição dos mortos ou ressurreição da carne?
http://www.youtube.com/watch?v=ffywulx_gaQ
Retiro de Semana Santa, parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=VN3DYbUVe6I
Retiro de Semana Santa, parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=SHo0jMdpZAE
Retiro de Semana Santa, parte 3
http://www.youtube.com/watch?v=Awnl_R7xJiw
Retiro de Semana Santa, parte 4
http://www.youtube.com/watch?v=_NAF9OUpMmY
Revolução marxista na nova base curricular do Ministério da Educação
https://www.youtube.com/watch?v=D1-nU5LINug
Rock in Rio - Pe. Paulo Ricardo responde às críticas
http://www.youtube.com/watch?v=RnZ_pt91SA8
Rock in Rio e o orgulho dos porcos
http://www.youtube.com/watch?v=-QTA3cj8XAc
Sábado Santo "Exsultet"

http://www.youtube.com/watch?v=OelWYxN5e-w
Sacerdote do Altíssimo
http://www.youtube.com/watch?v=JTyos0jQ30s
Santa Teresa - O caminho da perfeição
https://www.youtube.com/watch?v=S7UD8vqZgRk
Santa Teresinha: doutora de vida
https://www.youtube.com/watch?v=ZaAWFIkW0t8
Santa Terezinha do Menino Jesus (Projeto Segunda Morada)
https://www.youtube.com/watch?v=PBzBY2OTkRE
Santíssima Eucaristia
http://www.youtube.com/watch?v=4x6YQxjIluU
São Felipe Neri - "Prefiro o paraíso"
http://www.youtube.com/watch?v=aNqUhKz9Vlk
São José, esposo de Nossa Senhora
https://www.youtube.com/watch?v=jGFb7h1r7fI
São José, o maior devoto da Virgem Santíssima
http://www.youtube.com/watch?v=DM_D_asIrNs
São José de Anchieta
http://www.youtube.com/watch?v=TA_v2iojPyQ

São Pio de Pietrelcina - Imagens raras
http://www.youtube.com/watch?v=jZ037dSEHFU
São Pio de Pietrelcina
http://www.youtube.com/watch?v=bMIrTbGrQTg
Satanás e os seus demônios
http://www.youtube.com/watch?v=zNI5HGkxfSw
Se Deus é amor infinito por que Ele precisa de nossas consolações?
http://www.youtube.com/watch?v=82dlL1BC9Jc
Se Deus sabe o que quero porque pedir?
http://www.youtube.com/watch?v=ZpLiRvlX5J4
Se Maria foi concebida sem pecado original, já estaria ela predestinada a
dizer o SIM?
http://www.youtube.com/watch?v=0ADr25zgxJM
Ser comunista é motivo para excomunhão?
http://www.youtube.com/watch?v=nX1b6jOFvlo
Será que Deus escuta as orações dos pecadores?
http://www.youtube.com/watch?v=8jiu1aO57v8
Será que eu sou marxista?
https://www.youtube.com/watch?v=92H3BXy1xjw
Será que eu tenho uma alma?
https://www.youtube.com/watch?v=5bSz92pHfrs

Sexo ou gênero?
http://www.youtube.com/watch?v=3VtYoDgfnds
Sexta-feira da Paixão "Improperium"
http://www.youtube.com/watch?v=7sv4PN9Z-hg
Sexta-feira Santa - Cruz, mistério de amor
https://www.youtube.com/watch?v=TgJazN3knSU
Sínodo: o que os Bispos precisariam saber...
https://www.youtube.com/watch?v=aJHB8socg48
Sínodo sobre as Famílias
http://www.youtube.com/watch?v=3sDI2hyrsAY
Solenidade da Imaculada Conceição - "Ave Maria, cheia de graça"
https://www.youtube.com/watch?v=cb2sfYEgXkU
Solenidade de São José - Patrono Universal da Igreja
http://www.youtube.com/watch?v=esJOVSN-vwQ
Sou católico e estou na universidade! E agora?
http://www.youtube.com/watch?v=HdJfcYfElfk
Sou obrigado à legítima defesa?
http://www.youtube.com/watch?v=VS8ux89shQg
Tatuagem e Piercing
http://www.youtube.com/watch?v=qSnBsqPdpvA

Tenho muito ciúmes de minha namorada, o que fazer?
http://www.youtube.com/watch?v=PvzF1FoCOqQ
Teologia da prosperidade
http://www.youtube.com/watch?v=LNmdIvTyHQQ
Teologia e espiritualidade do Advento e do Natal
http://www.youtube.com/watch?v=e0k8xeWCdlE
Teólogos da corte
http://www.youtube.com/watch?v=eDi-IC0VZJo
Terapia das Doenças Espirituais
http://www.youtube.com/watch?v=hAORJQXBo1Y
Todas as religiões são igualmente boas?
http://www.youtube.com/watch?v=1mLZAU6NVsg
Todos os sacerdotes podem ouvir confissões?
http://www.youtube.com/watch?v=Soj1WX_6l2I
Todos podem ler a Bíblia?
http://www.youtube.com/watch?v=ck3ZtCCoyj0
Tratado da Verdadeira Devoção - Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=3rIUaW-5nCM
Tratado da Verdadeira Devoção - Parte 2

http://www.youtube.com/watch?v=1egG761SRAA
Tratado da Verdadeira Devoção - Parte 3
http://www.youtube.com/watch?v=wQBNqGh3EtM
Tratado da Verdadeira Devoção - Parte 4
http://www.youtube.com/watch?v=74OUavC-5Io
Tríduo Pascal - Quinta-feira Santa
http://www.youtube.com/watch?v=N6BlBEuldKw
Tríduo Pascal - Sábado Santo
http://www.youtube.com/watch?v=mG5HvHbnFJE
Tríduo Pascal - Sexta-feira Santa
http://www.youtube.com/watch?v=4LqatJj50qM
Tríduo Pascal - Vigília Pascal
http://www.youtube.com/watch?v=DL5z59UW0lY
Um adulto precisa fazer catequese paroquial antes de aproximar-se da
Sagrada Comunhão?
http://www.youtube.com/watch?v=h8HJMgy8BaU
Um católico pode se masturbar para fazer doação de esperma?
http://www.youtube.com/watch?v=d6sdQ6PrNis
Um católico pode ser maçom?
http://www.youtube.com/watch?v=L1W3VBc_O2I

Um espírita é ou não um cristão?
http://www.youtube.com/watch?v=Xo9fBjqniyI
Um milagre maior do que o céu e a terra (Páscoa)
https://www.youtube.com/watch?v=-yu4N91Ki3g
Um padre disse que posso me masturbar, e agora?
http://www.youtube.com/watch?v=IPlDcj9DrQM
Um padre pode abençoar uma união homossexual?
http://www.youtube.com/watch?v=gS945P5yPN8
Um policial pode tirar a vida de alguém?
http://www.youtube.com/watch?v=JOT-d8wUwos
Uma oração feita com distração tem valor?
http://www.youtube.com/watch?v=_AQDZrj3GFo
Uma pessoa aidética pode contrair matrimônio? (1)
http://www.youtube.com/watch?v=5byWtlDMzhI
Uma pessoa aidética pode contrair matrimônio? (2) - Pequena correção do
episódio:
http://www.youtube.com/watch?v=8sAAZPcMs00
Uma pessoa que vive em estado de pecado pode ser batizada?
http://www.youtube.com/watch?v=8CvQUea0NZM

Validade dos sacramentos na Igreja Católica em relação às Igrejas
Ortodoxas?
http://www.youtube.com/watch?v=qmjTu1zMbFk
Vamos defender a vida
http://www.youtube.com/watch?v=-TMGwBV18Do
Virgindade e Espiritualidade
http://www.youtube.com/watch?v=jcuREUmn_5M
Vocação Religiosa
http://www.youtube.com/watch?v=aEwYgNuuABI

++++++++++++++++++++

Senhor, ensina-nos a orar!
00 - Senhor, ensina-nos a orar!
https://www.youtube.com/watch?v=a5FpoFNmnQc
01 - O ensino da prece cristã (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=vkZ4_6uETvg
02 - O primeiro passo para começar a rezar (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=G7Or_fL7axo
03 - Não rezeis como os pagãos (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=SvwHb4T8DOk

04 - Estar na presença de Jesus Ressuscitado (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=ex5JD3e0E5Q
05 - Onde você está enquanto reza? (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=k4sYWWiLxVg
06 - O que é “leitura meditada”? (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=JD_i0RbAnXU
07 - Como fazer a leitura meditada? (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=5y7WaJiwIY4
08 - Quais livros devo escolher para minha leitura meditada? (Senhor,
ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=5pdh9ghLyEw
09 - Como rezar com as Sagradas Escrituras? (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=0W1oUB34Yvc
10 - Quais são os passos da "Lectio Divina"? (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=874qyB5mXL4
11 - Quando a Bíblia se torna pedra de tropeço (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=I2Nanl2TXSI
12 - Como interpretar as Sagradas Escrituras? (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=d99yaRcNeAI
13 - Meditação não é estudo! (Senhor, ensina-nos a orar!)

https://www.youtube.com/watch?v=EjFOJKe_FIc
14 - Meditação, empenho de amor (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=FdkHpdBx2lo
15 - Como rezar meditando pequenos pontos? (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=6vt0UoXeq90
16 - A importância de comungar bem (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=uZrF20K7Aqk
17 - O que é recolhimento ativo? (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=q2zTVy8Q_ZE
18 - A aridez proveniente da tibieza (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=9Wr9T7af1xw
19 - O que fazer nos períodos de aridez?
https://www.youtube.com/watch?v=EEY_KRKME5w
20 - Como saber se estou progredindo na oração? (Senhor, ensina-nos a
orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=QhaWvvN2ObA
21 - Como concentrar-se na oração? (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=f1TnRFK2SDo
22 - Distrações involuntárias e suas causas (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=BLkeh8agFmE

23 - Três remédios para as distrações na oração (Senhor, ensina-nos a
orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=0ygICwZuCxQ
24 - Não fique de braços cruzados! (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=ITR6VvJwWME
25 - Não estamos sozinhos! (Senhor, ensina-nos a orar!)
https://www.youtube.com/watch?v=fjRv8-FwxVA

++++++++++++++++++++

(dica importante: use o programa VDownloader para baixar os vídeos acima listados!)

