Razões para não ser Protestante. Feliz por ser Católico!

1) VÍDEOS
"O Herege!" (triste mas muito engraçado!)
http://www.youtube.com/watch?v=M0zIv2I37UU
A Pedra
http://www.youtube.com/watch?v=Bgc1RsbyqBE
Aula 1: Estudo Bíblico Catequético: “Imagens” – Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=d5ZMdZmC0Pw
Aula 2: Estudo Bíblico Catequético: “Intercessão dos Santos” – Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=OLRiqyOEw9I
Aula 3: Estudo Bíblico Catequético: “Virgindade Perpétua de Maria” – Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=XjtAjorwIHI
Aula 4: Estudo Bíblico Catequético: “Santa Igreja” – Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=P_Qf8Q7wTyM
Aula 5: Estudo Bíblico Catequético: “Dúvidas da Fé” – Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=lSmiEN-_ETw
Casamento em igreja protestante é válido?
http://www.youtube.com/watch?v=BaiI389fVJE
Como fundar uma nova Igreja?
https://www.youtube.com/watch?v=4ezTdCBshQ4
Culto aos santos e suas imagens
http://www.youtube.com/watch?v=5Ph9gsPsLV4
É permitido músicas protestantes dentro da Santa Missa?
http://www.youtube.com/watch?v=Ojrz3r-80pU
Explicação bíblica sobre Maria e o medo tolo dos Protestantes
https://www.youtube.com/watch?v=xinHQhYb7rQ

Falso ecumenismo
http://www.youtube.com/watch?v=GN5WVaD-ck8
Imagens, Protestantes, Preservativos, Destino, Astrologia e outros assuntos
https://www.youtube.com/watch?v=IZq0CeiCmf0
Maria é a Mãe da misericórdia
https://www.youtube.com/watch?v=Z1z1LCgapV4
Maria e os Protestantes
https://www.youtube.com/watch?v=lzDFMceR3yE
O purgatório é uma invenção medieval?
http://www.youtube.com/watch?v=aaQwy-6Sxiw
Os protestantes rejeitam uma caricatura e não a Igreja Católica
http://www.youtube.com/watch?v=yPjgEqXanuA
Padre Paulo Ricardo responde ao Edir Macedo sobre o aborto
https://www.youtube.com/watch?v=6WAor31NuNY
Padre Rodrigo Maria explica porque os Evangélicos/Protestantes são otários
https://www.youtube.com/watch?v=qnMx-dNShv
Pe Paulo Ricardo responde acusações de protestantes sobre a Igreja
http://www.youtube.com/watch?v=nRMT460JGfU
Pedro e o Primado Papal
http://www.youtube.com/watch?v=RghqJtfjaWg
Por que não sou protestante?
https://www.youtube.com/watch?v=zGUC9WKAvss
Por que os protestantes não acreditam na santidade?
http://www.youtube.com/watch?v=FRn-vELG9pc
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
Princípio orgulhoso do Protestantismo
http://www.youtube.com/watch?v=1KwIHL9YD5U
Protestantismo
http://www.youtube.com/watch?v=VbhYT-jRYK0
Quem são os irmãos de Jesus?
http://www.youtube.com/watch?v=MWGW02v4r_4
Teologia da prosperidade
http://www.youtube.com/watch?v=LNmdIvTyHQQ
(na próxima página, Textos a respeito do Protestantismo)

2) TEXTOS
"A bíblia é menor que a Igreja Católica? E se sim, como eu posso confiar nisso se a Bíblia é a
palavra de Deus?"
http://angueth.blogspot.com/2010/09/preciso-muito-da-sua-ajuda-eu-quero.html
"De onde vem essa sua crença de que o Protestantismo é uma heresia?"
http://angueth.blogspot.com/2010/05/leitor-pergunta-por-que-angueth-voce-e.html
"Sola Scriptura" é uma agressão à lógica e ao bom senso. Por que?
http://angueth.blogspot.com/2011/02/leitor-pergunta-sobre-as-5-solas-do.html
A interpretação protestante das Escrituras é a única interpretação verdadeira?
http://angueth.blogspot.com/2010/08/wendy-strikes-again.html
A rebeldia de um monge
https://padrepauloricardo.org/blog/a-rebeldia-de-um-monge
A resposta de São Jerônimo a um inimigo das relíquias dos santos
https://padrepauloricardo.org/blog/a-resposta-de-sao-jeronimo-a-um-inimigo-das-reliquias-dossantos
A sola scriptura levada às últimas conseqüências
http://angueth.blogspot.com/2011/03/sola-scriptura-levada-as-suas-ultimas.html
Aos católicos ecumenistas: Lutero visto no inferno!!
https://fratresinunum.com/2011/02/21/futura-beata-viu-lutero-no-inferno/
As seitas e os falsos milagres
http://www.montfort.org.br:84/as-seitas-e-os-falsos-milagres/
Batismo de crianças - Texto 1
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20041107144101/
Batismo de crianças - Texto 2
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040826181530/
Blasfêmias de Lutero
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040828151412/
Catacumbas atestam: Jesus está realmente presente na Eucaristia
https://padrepauloricardo.org/blog/catacumbas-atestam-jesus-esta-realmente-presente-na-eucaristia
Celibato sacerdotal
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040829211515/
Chesterton responde: Por que sou católico?
http://angueth.blogspot.com/2007/04/por-que-sou-catlico.html
Como chegar à religião verdadeira?
http://angueth.blogspot.com/2010/06/leitor-pergunta-e-blog-responde.html

Como escolher a religião verdadeira?
http://angueth.blogspot.com.br/2010/07/como-escolher-religiao-verdadeira.html
Como saber qual a verdadeira religião?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20091223045422/
Como surgiu a Igreja Católica?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040813175941/
Dizer se uma religião é verdadeira ou não é muita presunção. Não acha?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040813175941/
É legítimo seguir a Tradição ou devemos nos ater apenas à Bíblia?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040821142703/
É verdade que os primeiros cristãos não acreditavam na Eucaristia?
https://padrepauloricardo.org/blog/e-verdade-que-os-primeiros-cristaos-nao-acreditavam-naeucaristia
Em que momento crítico foi criado o papado?
http://angueth.blogspot.com/2010/08/um-aprendiz-tentando-aprender.html
Filme sobre Lutero, verdade ou mentira?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20041230042223/
Futura beata viu Lutero no inferno
https://fratresinunum.com/2011/02/21/futura-beata-viu-lutero-no-inferno/
Imagens de santos: excelente coletânea de textos
https://goo.gl/TPMfjH
Imagens, ídolos, veneração, adoração - Protestante faz desafio sobre a questão das imagens Excelente!
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040826111704/
Intercessão. Exemplos nas Escrituras
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040812163719/
Interpretação da Sagrada Escritura
http://contraimpugnantes.blogspot.com.br/2013/10/interpretacao-da-sagrada-escritura.html
Jesus Cristo nomeou Pedro chefe dos Apóstolos e da Igreja? Quem me garante isso?
http://angueth.blogspot.com/2010/09/primeira-cabeca-visivel-da-igreja.html
Jesus não tomava vinho?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040813173225/
Jesus teve irmãos? - Excelente texto!
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20040729214346/
Jesus, único intercessor?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20081013150250/

Leitor pergunta: Por que, Angueth, você é católico?
http://angueth.blogspot.com/2010/05/leitor-pergunta-por-que-angueth-voce-e.html
Maria, a “Mulher vestida de Sol” citada pelo Apocalipse?
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/igreja/glorias/
Nem tudo está na Bíblia
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20150615210841/
O Purgatório é invenção?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040830130426/
O que é ser Católico?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/outros/20061215194922/
Pergunta de um anglicano: o que é ser católico?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20060506151624/
Por que há tantos seguidores do escandaloso e blasfemador Lutero?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040828151412/
Por que o êxodo em massa ao Protestantismo?
http://www.fatima.org/port/crusader/cr87/cr87pg58.asp
Protestantes confessam que os Padres da Igreja são de fato pais da Igreja Católica Romana
http://www.deuslovult.org/2012/11/30/protestantes-confessam-os-padres-da-igreja-sao-de-fato-ospais-da-igreja-catolica-romana/
Purgatório - Passagens bíblicas que mostram sua existência
http://www.veritatis.com.br/conheca-mais/respondendo-argumentos-contra-a-doutrina-dopurgatorio/
Quem definiu a lista de livros do Novo Testamento?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040726174939/
Resposta a um protestante sobre a questão do sábado e o uso de animais impuros
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20061219123328/
Tese Protestante: Consenso como critério da verdade. Patente absurdo. Por que?
http://angueth.blogspot.com/2010/06/estudante-protestante-que-estava.html
Uma resposta católica a uma polêmica protestante
https://padrepauloricardo.org/blog/uma-resposta-catolica-a-uma-polemica-protestante
Unidade entre os protestantes?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040831145349/
Virgem Maria, Mãe de Deus - Polêmica com um pastor protestante - Excelente!
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040827093000/
Você conhece o rosto (máscara mortuária) de Lutero?

http://www.padremarcelotenorio.com/2011/06/mascara-mortuaria-de-lutero/
Voltei para os braços da Igreja
https://padrepauloricardo.org/blog/voltei-para-os-bracos-da-igreja

(na próxima página, Livros e Textos para download (PDF) a respeito do Protestantismo)

3) LIVROS E TEXTOS (PDF):
21 Razões para rejeitar a Sola Scriptura - Joel Peters
http://dc617.4shared.com/download/H6wJo47r/21_Razoes_para_rejeitar_a_Sola.pdf
A Igreja, a Reforma e a Civilização, por Pe. Leonel Franca (obrascatolicas.com)
https://www.4shared.com/web/directDownload/c0RjU9Wce/s71dx.c9374cba650ec8fda13aca1452a30a10
Catolicismo e Protestantismo, por Pe. Leonel Franca (obrascatolicas.com)
https://www.4shared.com/web/directDownload/g6PAXiJHba/s71dx.304ecc6b7f43871a66aaf8a3bd
7c1174
Controvérsias - São Francisco de Sales (Em espanhol)
http://dc524.4shared.com/download/94C98qR7/Controversias_-_San_Francisco_.pdf
Desmascarando mentiras de um site Protestante
https://www.4shared.com/web/directDownload/8hWteEr2ba/s71dx.ecef79276e519508d3fe5777072
b8bee
Diálogo Ecumênico entre Lutero e Satanás - Revista Sel De La Terre
http://dc609.4shared.com/download/whanZ9fR/Dialogo_Ecumenico_entre_Lutero.pdf
Futura beata viu Lutero no inferno
https://www.4shared.com/web/directDownload/Vl2LeT3Qce/s71dx.198f721e2b9fbab24773cba70ef
7713b
Imagens, ídolos, veneração, adoração - Protestante faz desafio sobre a questão das imagens Excelente!
https://www.4shared.com/web/directDownload/_ACwdlcgce/s71dx.f760349b70540f6c4429c7977c
2ddd32
Leonel Franca versus Protestantes - Éber Ferreira Silva Lima (obrascatolicas.com)
https://www.4shared.com/web/directDownload/4jB5V6kbce/s71dx.a6e6f0e44ded3c33e7ac98b2f9d
1f7d3
Lutero, o filme: uma boa e grossa mentira
https://www.4shared.com/download/xH5TAlWUba/Lutero_o_filme_-_uma_boa_e_gro.pdf
Luz nas Trevas - Pe. Julio Maria
https://www.4shared.com/web/directDownload/eeez40sJce/s71dx.fbe84128162ee9ee76d0b57930d7
3c80

O Protestantismo no Brasil - Lutero e o Sr. Frederico Hansen - Pe. Leonel Franca
(obrascatolicas.com)
https://www.4shared.com/web/directDownload/gpIscmXvce/s71dx.467c3963a545cad835ecce0a40
446192
O Purgatório é invenção?
https://www.4shared.com/web/directDownload/rYS2kvpPba/s71dx.9ef83dce4e2cc66162b553b70e
66a061
O que é ser Católico?
https://www.4shared.com/download/s_LMAw-Eba/O_que__ser_Catlico__pergunta_.pdf
Objeções e erros protestantes com as respectivas Respostas irrefutáveis - Pe. Júlio Maria
https://www.4shared.com/web/directDownload/_hdSN3uba/s71dx.fc075b0d3719ebc898abc87a54449a71
Purgatório - Passagens bíblicas que mostram sua existência
https://www.4shared.com/web/directDownload/VPVAydumce/s71dx.ccfc4ca31c3310998ba8768b8
2092f82
Resposta a um protestante sobre a questão do sábado e o uso de animais impuros
https://goo.gl/pDti21
Sol Eucarístico e Trevas Protestantes - Pe. Júlio Maria
http://www.4shared.com/download/OwZQ70HC/Sol_Eucaristico_e_Trevas_Prote.pdf
Súmula bíblica contra protestantes - Pe. Antônio Miranda
https://www.4shared.com/web/directDownload/yipuIq6ba/s71dx.60455af6b581ec02c48bbc2e856cfa2b
Virgem Maria, Mãe de Deus - Polêmica com um pastor protestante - Excelente!
https://www.4shared.com/web/directDownload/VNhYRejGba/s71dx.cecde5709da185923290fbd21
3f7d5af
Virgindade perpétua de Nossa Senhora (Jesus teve irmãos?) - Excelente texto!
https://www.4shared.com/web/directDownload/pPP2JMkce/s71dx.55ca2ffbf749b593656802d3d96d4500

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

