143 vídeos do Padre Leonardo Henrique Wagner

3 Passos para Viver o Tempo Pascal
https://www.youtube.com/watch?v=htB6tP0NAes

5 coisas necessárias para uma CONFISSÃO BEM FEITA
https://www.youtube.com/watch?v=5Xh5CYaU2s4

8 desculpas para PECAR
https://www.youtube.com/watch?v=3lBuRg4j7eE

A BATALHA que vai RESTAURAR nossa Nação!
https://www.youtube.com/watch?v=ULrWwDm2-M0

A catástrofe desse mundo! Padre Leonardo
https://www.youtube.com/watch?v=zQg2MehxZZE

A conversão dos pecadores
https://www.youtube.com/watch?v=yqLhZatvy7Y

A fé de São Tomé - Reflexão sobre o Evangelho da Oitava de Páscoa
https://www.youtube.com/watch?v=WJbGXkL1hpI

A fé de satanás
https://www.youtube.com/watch?v=mbCmErqFXfQ

A Força de Deus - Meditação sobre a Palavra de Deus na Quaresma
https://www.youtube.com/watch?v=zg7K4uT7pHU

A GRANDE importância da ORAÇÃO
https://www.youtube.com/watch?v=BlAvocHLvuI

A importância da LEITURA para nós católicos
https://www.youtube.com/watch?v=ZNR2MQcDJmo

A modéstia masculina e a IMORALIDADE (1ª Parte)
https://www.youtube.com/watch?v=6Y9GdqSHsmI

A modéstia masculina e a IMORALIDADE (2ª Parte)
https://www.youtube.com/watch?v=5Uw7J8xbHTM

A oração católica
https://www.youtube.com/watch?v=OFsNlt_FIWo

A perseguição aos jovens conservadores!
https://www.youtube.com/watch?v=4KpBwnb69h0

A postura do vocacionado
https://www.youtube.com/watch?v=kUCyrdPnEt8

A primeira característica de um CATÓLICO CONSERVADOR
https://www.youtube.com/watch?v=vOb98uyQhlA

A prioridade da oração na reta final da quaresma
https://www.youtube.com/watch?v=Y65j1rz7VR8

A purificação do Templo
https://www.youtube.com/watch?v=Lu_wssO2P24

A Quinta Aparição de Fátima
https://www.youtube.com/watch?v=5AGq9Qt2W1s

A timidez é um empecilho para ser padre?
https://www.youtube.com/watch?v=q84KxQSDhR0

A VOCAÇÃO AO MATRIMÔNIO
https://www.youtube.com/watch?v=RbluV9WKR7E

ALEGRAI-VOS!
https://www.youtube.com/watch?v=k41ezgfApGY

As partes da confissão
https://www.youtube.com/watch?v=oFUYcVivdcw

As três funções de um Bom Pastor.
https://www.youtube.com/watch?v=A3v9xjedO-Q

ATENÇÃO! Você é um católico autêntico?
https://www.youtube.com/watch?v=ysQwPJjH_ik

Até que ponto você está abandonado nas MÃOS DE DEUS?
https://www.youtube.com/watch?v=rSVYIvao8O0

Basta uma BOA INTENÇÃO?
https://www.youtube.com/watch?v=bdljIV0E3M8

Católico pode namorar PROTESTANTE?

https://www.youtube.com/watch?v=JZ2eDMglLfA

Cavalo batizado
https://www.youtube.com/watch?v=IMTgJbfEZng

Céu ou Inferno? - Para onde você vai?
https://www.youtube.com/watch?v=uFvo6eIeNvY

Cinco dicas para REZAR sempre o TERÇO
https://www.youtube.com/watch?v=Na4wlAEnFx0

Com quantos anos devo entrar no seminário?
https://www.youtube.com/watch?v=qHaxXddSLto

Como confessar os pecados
https://www.youtube.com/watch?v=pM7NlNaQxM8

Como cultivar a alegria?
https://www.youtube.com/watch?v=xROb4Pn_oQo

Como deve ser a ORAÇÃO CATÓLICA?
https://www.youtube.com/watch?v=R4MvSgGcgLo

Como discernir a vocação - Primeira Parte
https://www.youtube.com/watch?v=K22gzhOKCHg

Como discernir a vocação - Segunda Parte
https://www.youtube.com/watch?v=g0vtU7bkSnU

Como discernir a Vocação - Terceira Parte
https://www.youtube.com/watch?v=_pw8MhOVDzg

Como discernir o pecado mortal do venial?
https://www.youtube.com/watch?v=yJK0kL_WbNU

Como escolher a PENITÊNCIA da QUARESMA
https://www.youtube.com/watch?v=xE0kjlSczFQ

Como escolher o DIRETOR ESPIRITUAL
https://www.youtube.com/watch?v=2KHqVn5VSMU

Como evangelizar a FAMÍLIA no NATAL
https://www.youtube.com/watch?v=IQSe08kCaKc

Como evitar os PENSAMENTOS e palavras IMPURAS?
https://www.youtube.com/watch?v=VbCNPhdwPbE

Como fazer uma CONFISSÃO GERAL?
https://www.youtube.com/watch?v=pLenCkcOLQs

Como rezar estando em pecado grave?
https://www.youtube.com/watch?v=4a6nXtUyCms

Como REZAR o TERÇO e outras curiosidades
https://www.youtube.com/watch?v=OxrzWQNoqBc

Como saber se a minha confissão foi válida?
https://www.youtube.com/watch?v=Ubz1UZxzODk

Como saber se tenho VOCAÇÃO SACERDOTAL?
https://www.youtube.com/watch?v=gWIxrf58ouE

Corpus Christi - Desagrave o Coração de Jesus!
https://www.youtube.com/watch?v=sN1EqXoqEAw

Cuidado com o DEMÔNIO
https://www.youtube.com/watch?v=Rs60NZiVq_g

Cuidado! Sua CONSCIÊNCIA pode estar DOENTE!!!
https://www.youtube.com/watch?v=T5BVXkK5Wno

Cuidado! Você pode não estar no caminho da salvação
https://www.youtube.com/watch?v=COPM_XfSAtk

Daniel na cova dos leões - A vitória na tentação
https://www.youtube.com/watch?v=8OYrksxr0i4

DEUS olha só o CORAÇÃO? Tome cuidado!
https://www.youtube.com/watch?v=mSjwWBiyHvw

Devo confessar os PECADOS VENIAIS?
https://www.youtube.com/watch?v=3lpUfV7r_W4

Devo fazer penitência na Páscoa?
https://www.youtube.com/watch?v=ygyUn9v2Etc

Devo fazer penitência nos DOMINGOS da QUARESMA?
https://www.youtube.com/watch?v=Sl041sqtRJ8

DICA preciosa para livrar-se dos MAUS PENSAMENTOS
https://www.youtube.com/watch?v=Ls_oGRphPQQ

Dicas imperdíveis para REPARAR um FURTO ou roubo
https://www.youtube.com/watch?v=kgr8dHPyS40

Dicas IMPORTANTES para participar da PÁSCOA
https://www.youtube.com/watch?v=ti6fU_8O31Q

DICAS para livrar-se dos maus pensamentos OBSESSIVOS
https://www.youtube.com/watch?v=-tlIymobpo8

Dicas para manter a castidade
https://www.youtube.com/watch?v=SceF1n5xMg0

Dicas preciosas para CURAR o ESCRÚPULO
https://www.youtube.com/watch?v=R5LpXMfwt7g

Digamos NÃO à pedofilia!
https://www.youtube.com/watch?v=D6LHJqss8Mg

Domingo de Ramos
https://www.youtube.com/watch?v=D3gRP4oFBhc

Dúvidas sobreo sacramento da CONFISSÃO
https://www.youtube.com/watch?v=QED2jXG9tmA

É preciso namorar para ter certeza da vocação ao sacerdócio?

https://www.youtube.com/watch?v=ki1ku6DyQeA

É proibido fazer SACRIFÍCIO durante o TEMPO PASCAL?
https://www.youtube.com/watch?v=25HWUCt7azs

Em que etapa de CONVERSÃO você está?
https://www.youtube.com/watch?v=XKRBLOhiXtk

Escrúpulo - Você sofre disso?
https://www.youtube.com/watch?v=aVtMfda8BJI

Eu posso ser santo?
https://www.youtube.com/watch?v=ypf4mjxjNJk

Explicação sobre os vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=wNtVnqLfGLY

FALHEI com a quaresma! E agora?
https://www.youtube.com/watch?v=jdIUMVPPG0g

Gratidão a Deus e presente para VOCÊ!
https://www.youtube.com/watch?v=ReI0JnDsQxY

Homilia no 15º aniversário de ordenação
https://www.youtube.com/watch?v=tsMwUGXOvSo

HOMOSSEXUAIS são acolhidos na IGREJA?
https://www.youtube.com/watch?v=ZcnH9HxgwD8

Ídolo indestrutível?
https://www.youtube.com/watch?v=oyVbi2Q-mmI

Importantes dicas para iniciar o namoro católico
https://www.youtube.com/watch?v=11m6qtsvwo0

Jovem, levanta-te! - A Palavra que dá a vida
https://www.youtube.com/watch?v=rDR0rDmad3E

Lázaro, o amigo de Jesus!
https://www.youtube.com/watch?v=wEGW8vAoR2I

Meditação sobre a Paixão de Cristo - Jesus no Jardim das Oliveiras
https://www.youtube.com/watch?v=kPLWjhjveQ0

Meditação sobre a Paixão de Cristo
https://www.youtube.com/watch?v=FTGmNNHxyx4

Meditar a Paixão de Cristo
https://www.youtube.com/watch?v=U-X1ZPUEUUo

Metas para 2018
https://www.youtube.com/watch?v=EcSpD8qmQoM

Não julgueis e a geração jujuba
https://www.youtube.com/watch?v=yAlqHvAsza8

O ATAQUE de satanás à Mulher - 1ª Parte
https://www.youtube.com/watch?v=Uz_A_tdw5BQ

O ATAQUE de satanás à Mulher - 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=B1KalzwTlTM

O ATAQUE de satanás à Mulher - 3ª Parte
https://www.youtube.com/watch?v=cB86C78avn8

O caminho indispensável para a SANTIDADE
https://www.youtube.com/watch?v=K7915Cp8Zh0

O católico já está salvo?
https://www.youtube.com/watch?v=MewC4Y1JuTY

O grande instrumento da derrocada do mundo!
https://www.youtube.com/watch?v=jhfWdfa1VrA

O homem CONSERVADOR e a MODÉSTIA masculina
https://www.youtube.com/watch?v=aJyGO-ohfL8

O jovem CONSERVADOR é MODESTO
https://www.youtube.com/watch?v=cqnDwMJiFJw

O que é NECESSÁRIO para ser SANTO?
https://www.youtube.com/watch?v=BVDIX7K4rFo

O que é o NAMORO CATÓLICO?
https://www.youtube.com/watch?v=oCmZWmH50V8

O que é ser conservador?

https://www.youtube.com/watch?v=__4rjiuw63M

O que é vocação?
https://www.youtube.com/watch?v=eE9hLWoEJWY

O que fazer após a confissão dos pecados?
https://www.youtube.com/watch?v=D_9AKVWV47A

O que fazer se esqueço de confessar um PECADO GRAVE? - A confissão é
inválida?
https://www.youtube.com/watch?v=vPjtL7-JbsQ

O pensamento que pode salvá-lo!
https://www.youtube.com/watch?v=vumsBaHmlBU

O REMÉDIO DO PECADO
https://www.youtube.com/watch?v=J7CWyn6sszw

Orientações para uma boa confissão
https://www.youtube.com/watch?v=obUucuXvrOg

Os enganos de satanás
https://www.youtube.com/watch?v=54g1GadPmGc

PADRE ou PALHAÇO? - A verdade sobre a BATINA
https://www.youtube.com/watch?v=K1uNHtpjnXc

PECADO CONTRA A CASTIDADE - Como confessar?
https://www.youtube.com/watch?v=cfDMHQroZiQ

Perguntas sobre VOCAÇÃO (1ª parte)
https://www.youtube.com/watch?v=6ALdQzX4aNA

Perguntas sobre VOCAÇÃO (2ª parte)
https://www.youtube.com/watch?v=_jDweFRAULc

Por essa você não esperava!
https://www.youtube.com/watch?v=F7Cc5GZR1jI

Por que a ORAÇÃO é tão IMPORTANTE?
https://www.youtube.com/watch?v=WvtWUrsz_fQ

Por que devo confessar ao padre?
https://www.youtube.com/watch?v=-yNVbDjIpqg

Por que participar da Semana Santa?
https://www.youtube.com/watch?v=_6xm3QJwZ9o

Posso ou não comer CARNE na QUARESMA?
https://www.youtube.com/watch?v=aNyD8OCgkBw

Posso cometer erros no caminho de discernimento vocacional?
https://www.youtube.com/watch?v=4EtfTK99POA

Posso pecar dormindo?
https://www.youtube.com/watch?v=VFg6tp9kQWg

Povo de cabeça dura - Reflexão sobre a Palavra de Deus na Santa Missa
https://www.youtube.com/watch?v=BEsb57jAWUM

Primeiro domingo da Paixão
https://www.youtube.com/watch?v=DJlwyJXeaW8

Qual a frequência necessária para a confissão?
https://www.youtube.com/watch?v=2iCGcEMF9JA

Qual é a verdadeira Igreja de Cristo?
https://www.youtube.com/watch?v=SUI5MtGMWeM

Qual SEMINÁRIO devo entrar? - PARTE 1
https://www.youtube.com/watch?v=bzHwDpEjvPo

Qual SEMINÁRIO devo entrar? - PARTE 2
https://www.youtube.com/watch?v=aEExgeSR87g

Quarta-feira Santa - O silêncio de Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=Cxo0MrdvnK4

Quatro DICAS para viver o CARNAVAL em casa!
https://www.youtube.com/watch?v=_S0S7hOZNVs

Quinta-feira Santa: o dom da Eucaristia e do Sacerdócio
https://www.youtube.com/watch?v=tVMGShIWERg

Respondendo as PERGUNTAS de vocês!
https://www.youtube.com/watch?v=wCNlbY4X6Ck

Respondendo PERGUNTAS sobre CONFISSÃO

https://www.youtube.com/watch?v=-kpjou2rNK0

Retiro ou encontro de oração?
https://www.youtube.com/watch?v=dGvvzqqpI4k

Saiba se seus maus pensamentos são PECADO MORTAL
https://www.youtube.com/watch?v=Q8y_-fpGid8

Sete dicas para VIVER AS FÉRIAS COM DEUS
https://www.youtube.com/watch?v=6_Em-UdlmDY

Testemunho de conversão IMPERDÍVEL!
https://www.youtube.com/watch?v=N8tzrvMWiHQ

Três benefícios de ABRAÇAR a CRUZ
https://www.youtube.com/watch?v=5TKz8tyie2g

Três caminhos NECESSÁRIOS para a SANTIDADE
https://www.youtube.com/watch?v=kMtQOEXX2eM

Um católico pode ir ao CARNAVAL?
https://www.youtube.com/watch?v=REvTc5lpEdw

Uma penitência ORIGINAL para você!
https://www.youtube.com/watch?v=Zs3PXXjoymM

Vocação: uma oferta de amor!
https://www.youtube.com/watch?v=7iZXMfhrjzI

Você já se CONVERTEU?
https://www.youtube.com/watch?v=_2NKYJYkRfc

Você sabe o que é o ARREPENDIMENTO PERFEITO dos pecados?
https://www.youtube.com/watch?v=b1AapVnVgBI

Você sabe o que é uma ALMA RETARDADA?
https://www.youtube.com/watch?v=cIG2k5yBa-I

Você sabia dessa LEI DA IGREJA CATÓLICA?
https://www.youtube.com/watch?v=7bQV2qsIBdU

Você se ARREPENDE de verdade? - Parte I
https://www.youtube.com/watch?v=e433g3q1fYY

Você se ARREPENDE de verdade? - Parte II
https://www.youtube.com/watch?v=MYAdcdm5f_c

Você tem DIFICULDADE em CONFESSAR os pecados?
https://www.youtube.com/watch?v=fGjAjtQSRF8

Você tem esse tipo de ESCRÚPULO?
https://www.youtube.com/watch?v=Km93AmoL7E0

Youtube. Canal do Padre Leonardo Henrique Wagner. Inscreva-se!
https://www.youtube.com/user/padreleonardowagner/about

