PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DEUS!

1) VÍDEOS:
'Curso sobre a Existência de Deus' - EXCELENTE!!
https://www.youtube.com/watch?v=j384vb8yyj4

A ciência é onipotente? (Craig vs Atkins)
https://www.youtube.com/watch?v=6d6ZHCQQw9I

Argumento ontológico: Santo Anselmo x Gaunilo
https://www.youtube.com/watch?v=M21Jw2nddSc

As provas da existência de Deus, baseado em Aristóteles e Tomás de Aquino (extremamente
didático!!)
https://www.youtube.com/watch?v=OZelno5N7NU

Ateus desonestos
http://www.youtube.com/watch?v=Bu8avyjp8UI

Curso "A Existência de Deus segundo Santo Tomás" - Excertos da primeira aula
https://www.youtube.com/watch?v=UPAGhZvz7iI

De onde veio Deus?
https://www.youtube.com/watch?v=fMONQjjbFy0

Deus existe? - Os quatro novos argumentos
https://www.youtube.com/watch?v=24nGuemf4hU

Deus existe? 1 de 3
http://www.youtube.com/watch?v=mnMO2qYeb0M

Deus existe? 2 de 3
http://www.youtube.com/watch?v=HF-w3HOiBxY

Deus existe? 3 de 3
http://www.youtube.com/watch?v=8och30fMZhs

Deus vs. Ateísmo: O que é mais racional?
https://www.youtube.com/watch?v=W60oTMJXegM

Existência de Deus, parte 1: O Argumento da Contingência
http://www.youtube.com/watch?v=M56XtIvSCG4

Existência de Deus, parte 2: Argumento Cosmológico
http://www.youtube.com/watch?v=MpUoRIdTuDE

Existência de Deus, parte 3: Argumento Teleológico
http://www.youtube.com/watch?v=Uv3nOIg3_NA

Existência de Deus, parte 4: Argumento Moral
http://www.youtube.com/watch?v=YNuG9DdZzVE

Existência de Deus, parte 5: O Problema do Mal
http://www.youtube.com/watch?v=6iVq_KtAT3w

John Lennox analisa o livro de Stephen Hawking
https://www.youtube.com/watch?v=Djj4XKE7uwc

O argumento cosmológico kalam William Lane Craig
https://www.youtube.com/watch?v=1nHsebfA_Gs

O argumento moral
https://www.youtube.com/watch?v=8Ph1eKir3Bc

O argumento ontológico de Santo Anselmo
http://www.youtube.com/watch?v=RVgavo9hpXk

O efeito comum de uma série de causas essencialmente ordenadas - um exemplo do Padre Leonel
Franca
http://www.youtube.com/watch?v=i4jmZCaYQWI

O Problema do Mal - William Lane Craig
https://www.youtube.com/watch?v=8voTyIbpiuM

Os benefícios de crer
https://www.youtube.com/watch?v=PSabtoOPKyM

Padre Paulo Ricardo: Jovens, Sexo e Ateísmo
https://www.youtube.com/watch?v=_MY9FpWhOlk

Por que alguns nascem pagãos ou ateus?
http://www.youtube.com/watch?v=0ZL60qGr_UI

Por que o ateísmo é tão comum nas universidades?
http://www.youtube.com/watch?v=4kQyqrJ1vOQ

Pretensões do neoateísmo cientificista
https://www.youtube.com/watch?v=5eRKA8uAf4Q

Primeiro Motor Imóvel (Aristóteles), por Sidney Silveira. Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=FkO4Q4mKYBw

Primeiro Motor Imóvel (Aristóteles), por Sidney Silveira. Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=NWd7Sf0kVcM

Primeiro Motor Imóvel (Aristóteles), por Sidney Silveira. Parte 3
http://www.youtube.com/watch?v=qg2q90v5VQI

Prova da existência de Deus e Sacra Doctrina, Sidney Silveira
http://www.youtube.com/watch?v=S0F9vV38CZw

Provas da existência de Deus - Padre Paulo Ricardo

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

Provas da existência de Deus - Visão geral do EXCELENTE curso chamado "Teodicéia" (para
assinantes) oferecido no site do Padre Paulo Ricardo
http://www.youtube.com/watch?v=FPazhKQeCjw

William Lane Craig e a falácia da "evidência extraordinária"
https://www.youtube.com/watch?v=Hgl8Y3UMrVk

William Lane Craig refuta argumento ateísta
https://www.youtube.com/watch?v=cR55fUmvFnQ

(na próxima página, textos a respeito da existência de Deus!)

2) TEXTOS:
'Tão certo quanto eu existo, Deus existe!'
https://padrepauloricardo.org/blog/tao-certo-quanto-eu-existo-deus-existe

A busca natural do homem à felicidade é prova suficiente da existência de Deus?
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2010/09/prova-da-existencia-de-deus-em-santo.html

A ordem percebida no universo é mecanismo de defesa do cérebro?
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2010/03/aprendizado-de-solidao.html

A prova da existência de Deus em Santo Tomás (I)
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2010/03/prova-da-existencia-de-deus-em-santo.html

A prova da existência de Deus em Santo Tomás (II)
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2010/03/prova-da-existencia-de-deus-em-santo_26.html

A prova da existência de Deus em Santo Tomás (III)
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2010/03/prova-da-existencia-de-deus-em-santo_31.html

A prova da existência de Deus em Santo Tomás (IV)
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2010/09/prova-da-existencia-de-deus-em-santo.html

A sequência numérica é infinita ou indefinida? Por que?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/filosofia/20100310163529/

Ateísmo é consequência natural do Evolucionismo
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20040729133138/

Ateísmo e Fé - Victor Peregrino
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/religiao/brilhantes_ateus/

Ateísta decide estudar autores católicos e acaba se convertendo à Igreja
https://padrepauloricardo.org/blog/a-ortodoxia-ateista-que-me-trouxe-a-fe

Ateu ou cristão: quem tem mais fé?
http://angueth.blogspot.com/2007/01/no-tenho-tanta-f-para-ser-ateu.html

Desafio aos ateus. Pelos menos um é capaz de responder?
http://angueth.blogspot.com/2009/02/um-ateu-bem-desinformado.html

Deus, o problema dos problemas filosóficos?
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2009/09/deus-o-problema-dos-problemas-solucao.html

Dúvidas (sinceras) sobre o movimento em Aristóteles
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/filosofia/20100310163529/

Existência de Deus - Orlando Fedeli
http://www.montfort.org.br/bra/cadernos/religiao/existencia/

Intolerância como característica essencial dos tolerantes... Mas isso não é contraditório?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/polemicas/20040805142455/

José Saramago: lixo não-reciclável
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2009/10/saramago-e-o-premio-nobel-da-tolice.html

O nosso cérebro está programado para acreditar em Deus?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20070118215558/

Os frutos de uma vida sem fé
https://goo.gl/3Xi1Xa

Quais são as evidências científicas de que o Deus bíblico criou o universo?
http://angueth.blogspot.com/2007/01/no-tenho-tanta-f-para-ser-ateu_23.html

Quem afirmou que “o problema do cético não é não crer em nada, mas sim crer em tudo”?
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/religiao/brilhantes_ateus/

Questões sobre a existência de Deus
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/ciencia/20060915175114/

Richard Dawkins está errado. Por que?
http://angueth.blogspot.com/2006/07/dawkins-est-errado.html

Se tudo que existe foi um dia criado, quem criou Deus?
http://www.montfort.org.br/bra/cartas/apologetica/20040728183249/

Ser ateu: brilhantismo ou credulidade?
http://www.montfort.org.br/bra/veritas/religiao/brilhantes_ateus/

Stephen Hawkins dizendo bobagem
http://fratresinunum.com/2010/09/09/deus-um-ser-necessario/

Um ateu religioso, ou um ignorante atrevido à beira de um ataque de nervos?
http://angueth.blogspot.com/2010/11/um-ateu-religioso-ou-um-ignorante.html

Uma velhinha com fé, num certo sentido, sabe mais do que Aristóteles. Por que?
http://contraimpugnantes.blogspot.com/2009/09/deus-o-problema-dos-problemas-solucao.html

(na próxima página, livros e textos (download PDF) a respeito da existência de Deus!)

3) LIVROS E TEXTOS:
A prova da existência de Deus em Santo Tomás - Sidney Silveira
https://www.4shared.com/web/directDownload/h9sS_tgwce/s71dx.fa587e909d7f5da3e52d035984c
23d87

Argumentos filosóficos pela existência de Deus - Manual de Defesa da Fé - Capítulo IV
https://www.4shared.com/web/directDownload/ntaN38eKba/s71dx.672482f0675edef2348d4c4d6d
27f050

As Máscaras do Ateísmo - Uma Crítica à Filosofia Ateísta
http://dc588.4shared.com/download/bhVLTx3j/As_Mascaras_do_Ateismo_-_Uma_C.pdf

Ateísmo e Fé - Victor Peregrino
https://www.4shared.com/web/directDownload/WQERCawDce/s71dx.a4f7dea46c575c24486533d8
d158e843

Caderno - A existência de Deus (Excelente!)
https://www.4shared.com/web/directDownload/_rCp2d_tce/s71dx.2f88afbc66f4756847b9cb9cc189
4e3c

Dios, Su existencia - Solucion tomista de las antinomias agnosticas - Pe. Garrigou Lagrange
(obrascatolicas.com)
https://www.4shared.com/web/directDownload/Z8MUG2wba/s71dx.067d08075cae8854e5f0f819d7b897da

Dúvidas (sinceras) sobre o movimento em Aristóteles
https://www.4shared.com/download/s2d6AoZEce/Dvidas__sinceras__sobre_o_movi.pdf

Existência de Deus - Orlando Fedeli
https://www.4shared.com/web/directDownload/RwpTsC2Ace/s71dx.ef9b47a703635f1eae4c1cf791
42fc27

O problema de Deus - Pe. Leonel Franca (obrascatolicas.com)
https://www.4shared.com/web/directDownload/NaGaDuRDba/s71dx.bb96b909e93ad3fb79e1a35a8
be78fa4

Questões sobre a existência de Deus
https://www.4shared.com/download/Zu855lJ2ba/Questes_sobre_a_existncia_de_D.pdf

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

