MILAGRES
“Coisa bem diferente, todavia, é o que acontece com os chamados "santos incorruptos"
da Igreja Católica: são santos, porque amaram a Deus de modo extraordinário durante
suas vidas; incorruptos, porque seus corpos foram achados espantosamente preservados,
sem a intervenção de quaisquer agentes naturais; e diz-se que são especificamente da
Igreja Católica, porque em nenhuma outra religião do mundo são achados de modo tão
numeroso e constante quanto na Igreja fundada por Cristo. Por isso, esse fenômeno pode
muito bem ser considerado como que um "selo" divino da autenticidade da fé católica."

1) VÍDEOS
A impressionante história de Nossa Senhora de Lourdes
http://www.youtube.com/watch?v=WgYTRg7bvaU

A Medalha Milagrosa
https://www.youtube.com/watch?v=TD-1PRL2pL0

Aparição de São José e a escada milagrosa de Loretto
https://www.youtube.com/watch?v=xFWgxkw8vNo

Como a Igreja explica os estigmas?
http://www.youtube.com/watch?v=8p16tyKTLPU

Conheça o milagre da canonização dos Pastorinhos de Fátima
https://padrepauloricardo.org/blog/conheca-o-milagre-da-canonizacao-dos-pastorinhos-de-fatima

Criação e Milagres - Excelente resumo de vários Milagres
https://www.youtube.com/watch?v=s5ctV1FKHNU

Cura milagrosa na gruta de Lourdes
http://pt.gloria.tv/?media=33377

Milagre eucarístico de Bolsena e Orvieto
https://www.youtube.com/watch?v=xnSYbxJ0FIc

Milagre permanente: corpo incorrupto de Santa Bernadete Soubirous
http://pt.gloria.tv/?media=89245

Milagres do Santo Rosário – Padre Duarte Sousa Lara
https://www.youtube.com/watch?v=VgM1ILWeMao

Milagres Eucarísticos - Prof. Angueth
http://www.youtube.com/watch?v=eU0VnzYVKN4

Nossa Senhora de Guadalupe - Legendado
https://www.youtube.com/watch?v=Kbl-8xd0vmI

O Extraordinário Milagre Eucarístico de Lanciano
https://www.youtube.com/watch?v=CPgTuZaCeDI

O milagre de Lanciano – Uma missa jamais terminada
http://pt.gloria.tv/?media=76786

O milagre do ícone da Virgem de Guadalupe
http://contraimpugnantes.blogspot.com.br/2012/12/ao-milagre-do-icone-da-virgem-de.html

O milagre dos Pastorinhos
https://www.youtube.com/watch?v=j4ej4A4hPUA

O milagre Eucarístico de Bolsena, Itália
http://pt.gloria.tv/?media=15483

O mistério do Santo Sudário, 1 de 5
http://pt.gloria.tv/?media=14931

O mistério do Santo Sudário, 2 de 5
http://pt.gloria.tv/?media=15089

O mistério do Santo Sudário, 3 de 5

http://pt.gloria.tv/?media=15077

O mistério do Santo Sudário, 4 de 5
http://pt.gloria.tv/?media=15112

O mistério do Santo Sudário, 5 de 5
http://pt.gloria.tv/?media=15109

O que é a transverberação?
https://www.youtube.com/watch?v=fZAP5mrIHhQ

2) RESPOSTAS
4 de junho de 1944: quando Nossa Senhora do Divino Amor salvou Roma e seus habitantes
http://fratresinunum.com/2014/06/19/4-de-junho-de-1944-quando-nossa-senhora-do-divino-amorsalvou-roma-e-seus-habitantes/

A língua incorrupta de Santo Antônio de Pádua
https://padrepauloricardo.org/blog/a-lingua-incorrupta-de-santo-antonio-de-padua

A questão sobre os milagres é esta: você sabe como uma abóbora se transforma numa abóbora?
http://angueth.blogspot.com/2010/05/milagres-e-moderna-civilizacao.html

Aquela “visita” do Padre Pio à cela do Cardeal Mindszenty
http://fratresinunum.com/2014/07/14/aquela-visita-do-padre-pio-a-cela-do-cardeal-mindszenty/

As febres extraordinárias de São Pio de Pietrelcina
https://padrepauloricardo.org/blog/as-febres-extraordinarias-de-sao-pio-de-pietrelcina

As seitas e os falsos milagres
http://www.montfort.org.br:84/as-seitas-e-os-falsos-milagres/

Bento XVI curou-me de um tumor, diz jovem
https://padrepauloricardo.org/blog/bento-xvi-curou-me-de-um-tumor-diz-jovem

Cinco razões para acreditar nos santos incorruptos da Igreja Católica
https://padrepauloricardo.org/blog/cinco-razoes-para-acreditar-nos-santos-incorruptos-da-igrejacatolica?mc_cid=c293e4b2a4&mc_eid=f6f47c4374

Corpus Christi, que é e como surgiu?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/doutrina/20040817205120/

Cura da depressão rezando à Santíssima Virgem com Santa Teresinha
http://fratresinunum.com/2015/06/06/cura-da-depressao-rezando-a-santissima-virgem-com-santateresinha/

Demência intelectual em Richard Dawkins? Ou é vigarice mesmo? (exemplo 1)

http://angueth.blogspot.com/2010/04/dawkins-e-o-milagre-de-fatima.html

Demência intelectual em Richard Dawkins? Ou é vigarice mesmo? (exemplo 2)
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/religiao/brilhantes_ateus/

Há 60 anos, o Santo Papa Sarto era canonizado
http://fratresinunum.com/2014/05/29/ha-60-anos-o-santo-papa-sarto-era-canonizado/

Há algum perigo em procurar obter Dons Extraordinários?
http://cumpetroetsubpetrosemper.blogspot.com.br/2011/12/ha-algum-perigo-em-procurar-obterdons.html

Imagem de Nossa Senhora que resistiu a uma bomba atômica
http://fratresinunum.com/2010/04/22/papa-abencoa-imagem-da-virgem-que-resistiu-a-bombaatomica-de-nagasaki/

Lanciano, a missa que não acabou
http://padrepauloricardo.org/blog/lanciano-a-missa-que-nao-acabou

Lourdes: reconhecido o 69º milagre
http://fratresinunum.com/2013/08/17/lourdes-reconhecido-o-69o-milagre/

Milagre atribuído ao Papa Pio XII
http://fratresinunum.com/2010/01/25/o-milagre-de-pio-xii-e-o-papel-de-joao-paulo-ii/

Milagre: o que é, como é e de onde provém?
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2011/01/milagre-o-que-e-como-e-e-de-onde-provem.html

Milagres Eucarísticos
http://www.montfort.org.br:84/milagres-eucaristicos/

Mulheres com dificuldades para engravidar recebem milagres na Terra Santa
https://padrepauloricardo.org/blog/mulheres-com-dificuldades-para-engravidar-recebem-milagresna-terra-santa

Nobel francês respalda milagres de Lourdes
http://padrepauloricardo.org/blog/nobel-frances-respalda-milagres-de-lourdes

Novo milagre eucarístico na Polônia
https://fratresinunum.com/2016/04/25/novo-milagre-eucaristico-na-polonia/

O corpo incorrupto do Santo Cura d'Ars
https://padrepauloricardo.org/blog/o-corpo-incorrupto-do-santo-cura-d-ars

O incrível milagre de Padre Pio que levou à conversão uma paróquia ortodoxa inteira
http://fratresinunum.com/2014/04/30/o-incrivel-milagre-de-padre-pio-que-levou-a-conversao-umaparoquia-ortodoxa-inteira/

O Milagre de São Zay’a
http://fratresinunum.com/2015/03/06/o-milagre-de-sao-zaya/

O Milagre do Sol - Texto 1
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20050613095306/

O Milagre do Sol - Texto 2 - “para que todos acreditem”
https://padrepauloricardo.org/blog/o-milagre-do-sol-para-que-todos-acreditem

O milagre eucarístico de Lanciano segundo o cientista que comprovou sua autenticidade
http://www.montfort.org.br/bra/imprensa/igreja/20050728/

O Papa e os sinais no céu
http://fratresinunum.com/2011/11/22/o-papa-e-os-sinais-no-ceu/

O Santo Sudário - Sidney Gozzani
http://www.montfort.org.br/bra/cadernos/ciencia/sudario/

Onde posso obter informações sobre os corpos incorruptos dos santos que participaram da ContraReforma?
http://angueth.blogspot.com/2010/08/duas-perguntas-e-duas-respostas.html

Padre Daniel Pinheiro: Por que Deus faz milagres?
http://www.montfort.org.br:84/padre-daniel-pinheiro-por-que-deus-faz-milagres/

Padre oferece resgate à vítima de acidente e desaparece misteriosamente
http://padrepauloricardo.org/blog/padre-oferece-resgate-a-vitima-de-acidente-e-desaparecemisteriosamente

Uma visita ilustre a um corpo incorrupto
https://padrepauloricardo.org/blog/uma-visita-ilustre-a-um-corpo-incorrupto

(na próxima página, Textos e Livros sobre “Milagres”)

3) TEXTOS E LIVROS (PDF)

Cinco razões para acreditar nos santos incorruptos da Igreja Católica
https://www.4shared.com/web/directDownload/vsEIXZgEba/l9hKI7l4.370192fca4ee36782c163963
84ce3a06

Devo Narrar Minha Vida - Cecy Cony
https://www.4shared.com/web/directDownload/fJMvOSsFce/s71dx.3bb484cd6acf58e5e86d99e952
9434eb

Milagres de Santo Antônio de Pádua
https://www.4shared.com/web/directDownload/fdHavFTkba/s71dx.530b91efc8b1df0a78421837b4
d84c0c

O Milagre do Sol - Texto 1
https://www.4shared.com/download/7jK--v0xce/O_milagre_do_sol.pdf

O Milagre do Sol - Texto 2 - “para que todos acreditem”
https://www.4shared.com/web/directDownload/oYZBM5B1ce/s71dx.fabb99deec53a36ac4f0c561e
c1fbafc

O milagre eucarístico de Lanciano segundo o cientista que comprovou sua autenticidade
https://www.4shared.com/download/S8tU6rWwba/O_milagre_eucarstico_de_Lancia.pdf

O Santo Sudário - Sidney Gozzani
https://www.4shared.com/web/directDownload/w6nYXWXce/s71dx.89aacc0ba3250ad4c091b47749820b1d

O Sinal da Cruz - Mons. Gaume
http://dc364.4shared.com/download/B6U74L-u/O_Sinal_da_Cruz_-_Mons_Gaume.pdf
Santo Sudário - A Impossibilidade de Falsificação, Mario Moroni e Francesco Barbesino
https://www.4shared.com/web/directDownload/3zOKiDwNce/s71dx.8efdb0722893a077ff320cd69
5fc2d64
Sonhos de Dom Bosco
https://www.4shared.com/web/directDownload/TBxY245Ice/s71dx.40f9ec78f1e718284c7ea38b68
0c049d

4) ÁUDIOS – PADRE PAULO RICARDO

203 - Milagre, não partilha - Mateus 14, 22-33
https://www.4shared.com/download/LRfkeDYgba/203_-_Milagre_no_partilha_-_Ma.mp3

230 - 5º Domingo do Tempo Comum - O maior milagre de Cristo - Marcos 1, 29-39
https://www.4shared.com/download/qFE9M4L5ce/230_-_5_Domingo_do_Tempo_Comum.mp3

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

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

