Sacramento da Confissão
O que é e como se preparar bem

1) VÍDEOS
A confissão é necessária uma vez que estou arrependido?
http://www.youtube.com/watch?v=TqzKILv3Z6w
Como fazer uma boa confissão
http://www.youtube.com/watch?v=IQa4Pg2onX0
Comunhão em pecado grave
http://www.youtube.com/watch?v=ZJOS97r_Gt4
Confissão Comunitária
http://www.youtube.com/watch?v=DAS-RW7Y8Qw
Confissão, sacramento da Misericórdia
https://www.youtube.com/watch?v=0MwuiFAb1ek
Existe pecado que somente o Papa pode perdoar?
http://www.youtube.com/watch?v=pbAJeiFG_Hw
Meus pecados são perdoados na Santa Missa ou preciso ainda confessá-los?
http://www.youtube.com/watch?v=56cp1sKyi7Y
O que é necessário para bem se confessar?
http://www.youtube.com/watch?v=48wf3hrpvW0
O que é o arrependimento? Padre Paulo Ricardo
https://www.youtube.com/watch?v=hcwBOk8vT3U
ÓTIMA explicação do Padre Paulo Ricardo: como fazer uma boa Confissão
https://www.youtube.com/watch?v=qSv0mCDc_o4
Padre Rodrigo Maria Pregação sobre a Confissão dos Pecados parte I
https://www.youtube.com/watch?v=EaMnYL49D80

Padre Rodrigo Maria Pregação sobre a Confissão dos Pecados parte II
https://www.youtube.com/watch?v=30ep2Yph0g0
Padre Rodrigo – Pecado Original, Pecados, Vícios, Confissão, Céu e Inferno
https://www.youtube.com/watch?v=4Vhcj36U8Qw
Qual a importância do exame de consciência para nossa vida espiritual?
http://www.youtube.com/watch?v=-kyzVZuh1gQ
Qual é a matéria do sacramento da confissão?
http://www.youtube.com/watch?v=rRb0ML-90Ho
Qual o peso do sacramento da confissão na luta contra o pecado?
http://www.youtube.com/watch?v=3fWdOh12rWk
Todos os sacerdotes podem ouvir confissões?
http://www.youtube.com/watch?v=Soj1WX_6l2I
(Na página seguinte, respostas a respeito do Sacramento da Confissão)

2) RESPOSTAS
A Eucaristia é remédio para quem está em pecado mortal?
https://padrepauloricardo.org/blog/a-eucaristia-e-remedio-para-quem-esta-em-pecado-mortal
Como vencer a “falsa vergonha” da Confissão
https://padrepauloricardo.org/blog/como-vencer-a-falsa-vergonha-da-confissao
O sacramento da Penitência (Excelente!!)
http://www.montfort.org.br/bra/documentos/catecismo/penitencia/
Padre Pio e a Confissão
http://www.padremarcelotenorio.com/2014/09/pe-pio-e-a-confissao/
Qual a diferença entre remorso e arrependimento?
http://contraimpugnantes.blogspot.com.br/2013/12/qual-diferenca-entre-remorso-e.html
(Na página seguinte, “Exame de Consciência” e outros
arquivos em PDF sobre o “Sacramento da Penitência)

3) TEXTOS E LIVROS (PDF)
A Confissão - perguntas e respostas
https://www.4shared.com/web/directDownload/VpkPyFOmce/s71dx.ea294128518190e00a0f366a0
bc270e2
A contrição perfeita: uma chave de ouro do Céu - J. de Driesch
https://www.4shared.com/web/directDownload/Ncr3fb8Nce/s71dx.7fe34b4cecf069608773b0d8249
be802
A Santa Confissão
https://www.4shared.com/web/directDownload/F2k39b81ce/s71dx.bd48e4a8fcad3bee0d95014511c
1a9e2
Confessai-vos bem. Dialógos, Fatos e Exemplos - Sacerdote L. G. Chiavarino
https://www.4shared.com/web/directDownload/MBph_cqgba/s71dx.13dae5d90b58cb2607dee0914
bb28219
Exame de consciência à luz dos mandamentos
https://www.4shared.com/web/directDownload/NBda9tvba/s71dx.7444725f2f9a0aaa35603a80a28f85bc
Exame de consciência para adultos
https://www.4shared.com/web/directDownload/IDhsWcMba/s71dx.51f8d2389b5eadf745c38776a030e156
O cristão no tribunal da penintência - Fr. Frutuoso Hockenmaier
https://www.4shared.com/web/directDownload/OTZgc8pxba/s71dx.1836c670c44fba3fb37666f5c0
9e5c9d
O Sacramento da Penitência (Excelente!!)
https://www.4shared.com/web/directDownload/xW1xapKgce/s71dx.28bd9a6a116907fe3e1c78b11
047b17d
(Na página seguinte, áudio para download: “Preparação para a Confissão”)

4) ÁUDIO PARA DOWNLOAD
Preparação para a Confissão - (Excelente!!) - apenas 24 megabytes:
https://www.4shared.com/download/Xqr4_Kc3ce/273_-_2_Domingo_do_Advento_-_P.mp3

