ANJOS
"O Anjo é o amigo mais sincero e mais fiel, mesmo quando temos a infelicidade de o
desgostar com o nosso mau comportamento" Padre Pio
(dica importante: use o programa VDownloader para baixar os vídeos abaixo listados!)

1) VÍDEOS:
A ação do demônio - Palestra 1 - Padre Exorcista Duarte de Sousa Lara
https://www.youtube.com/watch?v=GMsxw00BCmU

A ação do demônio - Palestra 2 - Padre Exorcista Duarte de Sousa Lara
https://www.youtube.com/watch?v=pCD38-Y_iZI

A ação dos Anjos e dos Demônios - Padre Paulo Ricardo
http://www.youtube.com/watch?v=uwG9xXRgqnE

A Quaresma de São Miguel e o auxílio dos anjos
http://www.youtube.com/watch?v=BmmNQEx65LM

A Queda dos Anjos
http://www.youtube.com/watch?v=brj8wamlS30

A Virgem Maria é onipresente? E os anjos? E os Demônios? E os Santos?
http://www.youtube.com/watch?v=L-MeYlhEOKU

As Influências das Forças Ocultas
https://www.youtube.com/watch?v=P9pVBN_QtFc

Bate-papo sobre os Anjos
https://www.youtube.com/watch?v=1hpMxv7ty64

Como é a ação de Satanás no mundo?
http://www.youtube.com/watch?v=Entut9XDb6I

Como me relacionar com o meu anjo da guarda?
https://www.youtube.com/watch?v=qLzpi094HfA

Como nos defender do demônio
https://www.youtube.com/watch?v=ZuMUv_P5Z0M

Esoterismo, Bruxaria, Adivinhação - Padre Duarte Lara
https://www.youtube.com/watch?v=UKJKIGbxkv4

Exorcismo e Oração de Libertação
https://www.youtube.com/watch?v=EaIbK488v-c

Na presença dos anjos!
http://www.youtube.com/watch?v=J8XUl07k6Dc

O demônio é um mito ou uma realidade?
http://www.youtube.com/watch?v=rvqWmEWfrro

Os exorcismos e a ação do Mal explicados por um exorcista
http://www.youtube.com/watch?v=H8tJwG5s0FY

Padre Duarte Sousa Lara fala do exorcismo

https://www.youtube.com/watch?v=oAPiXPC_-Gc

Por que Padre Pio apanhava do demônio?
http://www.youtube.com/watch?v=co2OOTE-fLM

Qual a missão dos anjos da guarda?
https://www.youtube.com/watch?v=mT9sMhNhhHo

Que significa dizer que "só há um anjo em cada espécie" ou "como um
anjo pode ser indivíduo"?
http://www.youtube.com/watch?v=lLs_Yw2lf5k

Quem nos protege: Jesus ou os anjos?
http://www.youtube.com/watch?v=RLATemr8Rug

Satanás e os seus demônios
http://www.youtube.com/watch?v=zNI5HGkxfSw

Sobre a existência dos demônios - 1ª Aula do Curso de Demonologia Padre Paulo Ricardo
https://www.youtube.com/watch?v=OMAAX8qZVjw

2) RESPOSTAS:
A destruição arquitetada por um anjo
https://padrepauloricardo.org/blog/a-destruicao-arquitetada-por-um-anjo

A guerra dos Papas contra o diabo
https://padrepauloricardo.org/blog/a-guerra-dos-papas-contra-o-diabo

A prova da existência dos Anjos pelo argumento de razoabilidade
http://contraimpugnantes.blogspot.com.br/2011/03/prova-da-existenciados-anjos-pelo.html

Angeologia
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20040823185701/

Anjos
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20040822003637/

Como os anjos compuseram o “Regina Coeli”
http://www.padremarcelotenorio.com/2014/04/como-os-anjoscompuseram-o-regina-coeli.html

Demônios - Visão sobrenatural do Papa Leão XIII
http://fratresinunum.com/2008/09/29/na-festa-de-sao-miguel-arcanjo/

Invocar o Anjo da Guarda para combater as insídias de Satanás
http://www.padremarcelotenorio.com/2012/10/invocar-o-anjo-da-guardapara-combater.html

Natureza dos anjos e outras questões

http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20040817200828/

Neo Paganismo e Bruxaria - Paulo Sérgio R. Pedrosa
http://www.montfort.org.br/bra/cadernos/apologetica/neopaganismo/

O anjo pode agir sobre a imaginação do homem?
http://sumateologica.wordpress.com/2010/05/10/a-acao-dos-anjos-sobreos-homens-iii-o-anjo-pode-agir-sobre-a-imaginacao-do-homem/

O anjo pode agir sobre os sentidos humanos?
http://sumateologica.wordpress.com/2010/05/11/a-acao-dos-anjos-sobreos-homens-iv-o-anjo-pode-agir-sobre-os-sentidos-humanos/

O anjo pode iluminar o homem?
http://sumateologica.wordpress.com/2010/05/08/a-acao-dos-anjos-sobreos-homens-i-o-anjo-pode-iluminar-o-homem/

O demônio existe? Caso sim, por que Deus permite a ação dos demônios?
http://www.montfort.org.br/bra/cadernos/apologetica/neopaganismo/

Os anjos podem agir sobre a vontade do homem?
http://sumateologica.wordpress.com/2010/05/08/a-acao-dos-anjos-sobreos-homens-ii-os-anjos-podem-agir-sobre-a-vontade-do-homem/

Pecado dos anjos
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20040820231613/

Possessões e Exorcismo
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20060907010804/

Questão de angelologia: Lúcifer, querubim ou serafim?
http://contraimpugnantes.blogspot.com.br/2011/07/questao-deangelologia-lucifer-era.html

Satanás: pessoa ou estado?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20040817200512/

Semelhanças entre os anjos e os homens
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20040821131033/

Sobre demônios e endemoniados (I)
http://contraimpugnantes.blogspot.com.br/2011/04/sobre-demonios-eendemoniados-i.html?m=0

Sobre demônios e endemoniados (II)
http://contraimpugnantes.blogspot.com.br/2011/05/sobre-demonios-eendemoniados-ii.html

Sobre demônios e endemoniados (III)
http://contraimpugnantes.blogspot.com.br/2011/05/sobre-demonios-eendemoniados-iii_13.html

Sobre demônios e endemoniados (IV)
http://contraimpugnantes.blogspot.com.br/2011/05/sobre-demonios-eendemoniados-iv.html

Um discípulo do Pe. Amorth fala amplamente sobre exorcismos
https://fratresinunum.com/2016/12/01/um-discipulo-do-pe-amorth-falaamplamente-sobre-exorcismos/

3) LIVROS E TEXTOS PARA DOWNLOAD
Bruxaria e Aborto, o Sangue dos Inocentes Oferecido ao Demônio - Paulo
Pedrosa
https://www.4shared.com/download/cCQ1oeY7ba/Bruxaria_e_Aborto_o_
Sangue_dos.pdf

Neo Paganismo e Bruxaria - Paulo Sérgio R. Pedrosa
https://www.4shared.com/web/directDownload/MyEu4jT0ce/s71dx.23799
f25ee093e75a37835a8da281680

O Derradeiro Combate do Demônio - Padre Paul Kramer
https://www.4shared.com/web/directDownload/OOdG0mJOba/s71dx.620c
1bae4cd4fda5f2dc60b88d86e93c

Padre Pio e os Anjos (Livro mais baixado no site “Resposta Católica”!)
http://www.4shared.com/download/_hdvNsO3/Padre_Pio_e_os_Anjos.pdf

Santos e Demônios - São João Maria Vianney, Mons. Francis Trochu
http://dc336.4shared.com/download/HYJwvwwC/Santos_e_Demnios__So_Joo_Mari.pdf

Um discípulo do Pe. Amorth fala amplamente sobre exorcismos
https://www.4shared.com/web/directDownload/KPCegmRba/s71dx.e2ef5519870dd34b68019ac13505ca54

++++++++

Resposta Católica: http://www.respostacatolica.com.br/

