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DE SUA FÉ

A Rede Mundial de Oração do Papa  

e Tuitando com Deus oferecem a você um 

conjunto de ferramentas de oração e fé para 

aprofundar sua fé durante esta pandemia 

prolongada. Papa Francisco nos convida a 

viver a alegria do Evangelho também nos 

tempos difíceis. Confira as iniciativas abaixo.

Click To Pray 
SUA PLATAFORMA DE ORAÇÃO ONLINE

 ▷ clicktopray.org

Se você está procurando ajuda para orar todos os dias ou 
uma rede para apoiá-lo em suas orações, Click to Pray é 
a plataforma oficial de oração do Papa Francisco em 7 
idiomas e uma ótima maneira de ajudá-lo a adquirir o hábito 
de orar regularmente, sozinho e com outros.

Baixe o aplicativo em App Store & Google Play Store

O Vídeo do Papa
REZE COM O PAPA

 ▷ ovideodopapa.org 

Todos os meses, o Papa Francisco propõe uma intenção 
de oração específica para o mundo todo. O Vídeo Papa, 
disponível em 21 idiomas, apresenta a intenção mensal e o 
convida a se juntar a nós em oração.

Tuitando com DEUS  
ENCONTRE RESPOSTAS PARA SUAS DÚVIDAS

 ▷ tuitandocomdeus.com

Todos nós podemos ter dúvidas sobre sua fé. A busca 
por respostas o ajudará a crescer. Tuitando com DEUS 
apresenta mais de 200 respostas em 26 idiomas, entre as 
quais você também encontrará suas próprias perguntas.

Baixe o aplicativo em App Store & Google Play Store

Online com os Santos
CONHEÇA OS SANTOS DE UMA  

NOVA FORMA INTERATIVA

 ▷ onlinecomossantos.com

Os santos querem ser seus amigos e companheiros em 
sua jornada de fé. Você pode pedir sua intercessão. O livro 
e o aplicativo Online com os Santos ajudam a conhecê-los 
e encontrar respostas para questões da vida moderna, em 
5 idiomas. 

Baixe o aplicativo em App Store & Google Play Store

Click To Pray eRosary 
REZE O ROSÁRIO DE UMA FORMA TOTALMENTE NOVA

 ▷ clicktoprayerosary.org

Este aplicativo gratuito te ajuda a rezar o Rosário passo a 
passo, oferecendo meditações especiais e intenções de 
oração para guiá-lo em sua oração.

Baixe o aplicativo em App Store & Google Play Store

Como Crescer na Fé
CRESÇA EM SEU RELACIONAMENTO COM JESUS 

 ▷ howtogrowinfaith.com

Qualquer pessoa que deseje crescer em sua fé pode 
usar  Tuitando com DEUS e Online com os Santos para 
encontrar respostas. O curso “Como crescer na fé” te 
ajuda a fazer isso com outras pessoas.

/ovideodopapa

@clicktopray /clicktoprayapp

/TweetingwithGOD/tuitandocomDeus @TwGOD_pt

/onlinewithsaints /onlinecomossantos Online with Saints

DICAS SOBRE ORAÇÃO E APROFUNDAMENTO DA FÉ
EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

http://clicktopray.org 
https://itunes.apple.com/ar/app/click-to-pray/id934935942?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamachi.clicktopray
http://ovideodopapa.org  
http://tuitandocomdeus.com 
https://itunes.apple.com/us/app/tweeting-with-god/id939530303?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twg.app
http://onlinecomossantos.com 
https://itunes.apple.com/us/app/online-with-saints/id1449597052?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tweetingwithsaints&hl=en_US
http://clicktoprayerosary.org 
https://itunes.apple.com/app/id1477960251
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clicktoprayerosary
http://howtogrowinfaith.com 


Reze com
o Papa

Tuitando com Deus - Pergunta 1.35

Se Deus é todo-poderoso,  
por que acontecem desastres? 
Porque existe o mal? 
Nem o mundo nem as pessoas são perfeitas, 
portanto coisas más acontecem. Deus prova a 
sua onipotência, trazendo o bem do mal.

LEIA MAIS

Papa Francisco, Fratelli Tutti, 188

O que é pedido aos fiéis?

Uma colaboração mútua para dar respostas 
eficazes aos numerosos flagelos do mundo: a 
guerra e a fome, a pobreza, a violência, a crise 
ambiental e, sobretudo, a falta de esperança. 

LEIA MAIS

Como viver sua fé nesta época de pandemia?
Encontre a resposta para esta e muitas perguntas em: 

tweetingwithgod.com/crisis          erosary.clicktoprayerosary.org

Tuitando com Deus - Pergunta 3.1 

Por que razão devo rezar 
e como o posso fazer?

Deus pede-te para rezar. Ele espera por ti! A tua 
relação com Deus vai-te trazer a verdadeira e 
duradoura alegria. Tu podes perguntar e dizer-lhe 
qualquer coisa.

LEIA MAIS

Tuitando com Deus - Pergunta 5.1

Existe uma forma cristã 
de agir em uma crise? 

Até na maior escuridão, Deus está presente 
com o seu amor: Ele quer te dar forças para 
enfrentar as crises e dar esperança aos que 
te rodeiam.

LEIA MAIS

Tuitando com Deus - Pergunta 2.16

Jesus era contra mulheres?

Tuitando com Deus - Pergunta 3.38

Por que confessar-se a um padre, em vez de só a Deus? 

 ▷ FEVEREIRO 2021:  

 Pelas mulheres vítimas de violência
Rezemos pelas mulheres vítimas de violência, para que 
sejam protegidas pela sociedade e os seus sofrimentos 
sejam considerados e escutados.

 ▷MARÇO 2021:  

 Sacramento da Reconciliação
Rezemos para que vivamos o sacramento da 
reconciliação com uma profundidade renovada, 
para saborear a infinita misericórdia de Deus.

O Caminho do Coração
APROXIME-SE DO CORAÇÃO DE JESUS

 ▷ popesprayer.va/way-of-the-heart

Este programa de formação ajuda o seu coração a estar 
mais perto do Coração de Jesus. Profundamente unidos 
a Ele, junto com Ele, você pode enfrentar os desafios da 
humanidade e da missão da Igreja.

‘O Teu Próximo é DEUS’
‘AMAR O PRÓXIMO COMO A TI MESMO’

 ▷ yourneighbourisgod.com

Ao tentar colocar as palavras de Jesus em prática, você 
encontrará muitas perguntas. “O teu próximo é DEUS” 
(Your Neighbour is GOD) o ajudará a encontrar respostas 
a partir da doutrina social da Igreja, que nos chama a agir 
e ajudar o próximo.

Papa Francisco, Fratelli Tutti, 280 

O que significa estar a 
serviço da humanidade?

Professar um amor que transcende as barreiras, 
semear a paz, caminhar ao lado dos pobres, dos 
enfermos, dos menores, e compreender que 
Deus criou todos os seres humanos.

LEIA MAIS

  (em 8 idiomas)   (em 5 idiomas)

Rosário & tempos de crise

Como posso rezar o 
Rosário em tempos 
de doença e crise? 

LEIA MAIS

www.oracaodopapa.va www.infectiousfaith.com
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