INFERNO E PURGATÓRIO
Vídeos, Respostas, Textos e Livros a respeito

1) VÍDEOS
As ovelhas de Deus têm-se perdido – Muitíssimas almas têm ido para o Inferno
https://www.youtube.com/watch?v=-31_bmOhgCk
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
Conversão ou Condenação – Padre Rodrigo Maria
https://www.youtube.com/watch?v=9G_w73qCGiE
É verdade que as missas gregorianas libertam as almas do purgatório?
http://www.youtube.com/watch?v=AlTR4nzHG_g
Hangout com Padre Rodrigo Maria – Somente os Justos entrarão no reino de Deus
https://www.youtube.com/watch?v=uQfxq1UdsJc
Hangout com Padre Rodrigo – O que pode salvar ou condenar uma pessoa
https://www.youtube.com/watch?v=0QWVPctA7OM
Historia Impressionante do amigo do Padre Pio que esteve no Purgatório
https://www.youtube.com/watch?v=BxwkFTyxHrw
Madre Angélica: Como Evitar o Purgatório? (No vídeo, ative as legendas)
https://www.youtube.com/watch?v=lIdk4rvhBT0
Não é Deus excessivamente severo ao condenar o homem?
http://www.youtube.com/watch?v=cC27G5Fg5so
No fim não serão todos salvos? Pe. Paulo Ricardo
http://www.youtube.com/watch?v=C54wvgYji60

O Inferno
http://www.youtube.com/watch?v=y1zkTfWYkcY
O inferno está vazio?
https://www.youtube.com/watch?v=_epG8H5DbLA
O Inferno existe?
https://www.youtube.com/watch?v=ctelSIAGPZU
O Purgatório
http://www.youtube.com/watch?v=qF1xr6QvlWo
O purgatório é uma invenção medieval?
http://www.youtube.com/watch?v=aaQwy-6Sxiw
O que devemos fazer pela nossa salvação
https://www.youtube.com/watch?v=jE63soAWGpg
Padre Rodrigo Maria – Homilia de Ano Novo (Como chegar ao Céu)
https://www.youtube.com/watch?v=XQxRvEPEJao
Padre Rodrigo Maria – Muitos vão para o Inferno porque abrem ou fomentam o comércio aos
domingos!
https://www.youtube.com/watch?v=oWzY6Clk5nU
Padre Rodrigo – Pecado Original, Pecados, Vícios, Confissão, Céu e Inferno
https://www.youtube.com/watch?v=4Vhcj36U8Qw
Por que as pessoas não estão mais rezando pelas almas do purgatório?
https://www.youtube.com/watch?v=_31VyqU6Kkg
Qual é o destino do espírito que é condenado ao inferno?
http://www.youtube.com/watch?v=ZTKoNl-nCV4
Você precisa de ser um Adolph Hitler para ir para o Inferno?
http://www.youtube.com/watch?v=NM0MK-7HZMk

(na próxima página, Respostas a respeito do Inferno e Purgatório)

2) RESPOSTAS
A alma é imaterial? Então como pode ela queimar no fogo do inferno?
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2011/11/como-podem-os-demonios-e-as-almas.html
Após ver o inferno, atriz alemã desiste da carreira para se tornar eremita
https://padrepauloricardo.org/blog/apos-ver-o-inferno-atriz-alema-desiste-da-carreira-para-setornar-eremita
É lícito desejar que Hugo Chavez esteja no Inferno?
http://contraimpugnantes.blogspot.com.br/2013/03/o-merito-sobrenatural-e-licito-desejar.html
É útil recomendar-se às orações das almas do Purgatório?
http://angueth.blogspot.com/2012/01/e-util-recomendar-se-as-oracoes-das.html
Futura beata viu Lutero no inferno
https://fratresinunum.com/2011/02/21/futura-beata-viu-lutero-no-inferno/
Inferno: estado ou lugar?
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2011/07/deus-nao-castiga.html
No purgatório
http://fratresinunum.com/2013/11/02/no-purgatorio-3/
O fogo eterno, segundo o ensinamento da Igreja
http://www.saopiov.org/2009/11/o-inferno-santa-francisca-romana.html
O Inferno visto e descrito por Santa Francisca Romana
http://www.saopiov.org/2009/11/o-inferno-santa-francisca-romana.html
O Purgatório é invenção?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040830130426/
Ó! Ó Tormento Sem Fim!
http://angueth.blogspot.com/2011/12/o-o-tormento-sem-fim.html
Pensamento acerca do Inferno
http://angueth.blogspot.com/2011/12/mensagem-de-natal-um-pensamento-acerca.html
Por que a pena do Inferno é eterna? Há lógica nisso?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20040820224753/
Predestinado ao inferno?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20040904134700/
Prefácio de Dom Pestana ao livro do Pe. Gabriele Amorth
http://fratresinunum.com/2013/02/04/prefacio-de-dom-pestana-ao-livro-do-pe-gabriele-amorth/
Purgatório - Passagens bíblicas que mostram sua existência
http://www.veritatis.com.br/conheca-mais/respondendo-argumentos-contra-a-doutrina-dopurgatorio/
Purgatório: Devoção às Almas no Purgatório – Parte I

http://angueth.blogspot.com/2012/02/purgatorio-devocao-as-almas-no.html
Purgatório: Devoção às Almas no Purgatório – Parte II
http://angueth.blogspot.com.br/2012/03/purgatorio-devocao-as-almas-no.html
Purgatório: Primeira visão - Purgatório é similar ao Inferno
http://angueth.blogspot.com.br/2012/04/purgatorio-primeira-visao-purgatorio-e.html
Purgatório: Segunda visão - O desejo das almas por purificação – Parte I
http://angueth.blogspot.com.br/2012/05/purgatorio-segunda-visao-o-desejo-das.html
Purgatório: Segunda visão - O desejo das almas por purificação – Parte II
http://angueth.blogspot.com.br/2012/06/purgatorio-segunda-visao-parte-ii.html
Purgatório: Segunda visão - Parte III
http://angueth.blogspot.com.br/2012/08/purgatorio-segunda-visao-parte-iii-o.html
Purgatório: Segunda visão - Parte IV
http://angueth.blogspot.com.br/2012/12/purgatorio-segunda-visao-parte-iv.html
Traição de Judas e sua condenação ao inferno
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20040816195945/

(na próxima página, Textos e Livros (download PDF) a respeito do Inferno e Purgatório)

3) TEXTOS E LIVROS (PDF)
"Muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique e reze por elas"
https://www.4shared.com/web/directDownload/x8NkK1x1ce/s71dx.8a7bbbb7e8f20406785d40c713
3d6fe2
Cartas do Inferno - C S Lewis
https://www.4shared.com/web/directDownload/bG5ovpHkba/s71dx.bc58d63eed1b046fe3dba0c4c8
2b52ba
É lícito desejar que Hugo Chávez esteja no inferno?
http://www.4shared.com/download/EpN4IGnv/_lcito_desejar_que_Hugo_Chvez_.pdf
Existe o Inferno - Provas pedidas ao bom senso, P. Lacroix
https://www.4shared.com/web/directDownload/PecXDXPSce/s71dx.73e217755cf5009ba0d6ce409
e1f7995
Futura beata viu Lutero no inferno
https://www.4shared.com/web/directDownload/Vl2LeT3Qce/s71dx.198f721e2b9fbab24773cba70ef
7713b
Historinha do Purgatório
https://www.4shared.com/web/directDownload/iTdZcs61ba/s71dx.acb83fd24d0f054f0cd969dd0e4
4b263
O Inferno - Se existe, O que é, Como poderemos evitá-lo - Monsenhor Ségur
https://www.4shared.com/web/directDownload/EG3WkBhEca/l9hKI7l4.adaddf64bd868ea9c2c77d
2db5dede23
O Inferno Existe - Provas e Exemplos, Pe. André Beltrami
https://www.4shared.com/web/directDownload/E0OitRpkce/s71dx.aa1d3e0588bfa0e59f8e3a79e85
95943
O manuscrito do Purgatório - Impressionante e proveitosa revelação de uma Alma do Purgatório
https://www.4shared.com/web/directDownload/8JBL32uba/s71dx.c7b687d1d2d053db725d32fc52b85cc7
O Pai Nosso das Almas do Purgatório
http://www.4shared.com/download/MyRSiNI_/O_Pai_Nosso_das_Almas_do_Purga.pdf
O pequeno número daqueles que são salvos - São Leonardo de Porto Maurício

https://www.4shared.com/web/directDownload/by0_dEn2ba/s71dx.d3589bac3d11f389c8d48de1fa4
4495f
O Purgatório é invenção?
https://www.4shared.com/web/directDownload/rYS2kvpPba/s71dx.9ef83dce4e2cc66162b553b70e
66a061
Os Três Sonhos - Céu, Purgatório e Inferno
http://www.4shared.com/download/yqwCA3sd/Os_Tres_Sonhos_-_Ceu_Purgatori.pdf
Purgatório - Passagens bíblicas que mostram sua existência
https://www.4shared.com/web/directDownload/VPVAydumce/s71dx.ccfc4ca31c3310998ba8768b8
2092f82
Seis vantagens da aplicação das nossas indulgências às almas do Purgatório
https://www.4shared.com/web/directDownload/zmi1aZAfce/s71dx.39367593067db75bc95695674a
859116
Traição de Judas e sua condenação ao inferno
https://www.4shared.com/download/o5hFTESJba/Traio_de_Judas_e_sua_condenao_.pdf
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Resposta Católica: http://www.respostacatolica.com.br/

