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Ler mais
Nas caixas “Ler mais” você encontra as referências para textos que explicam ou desenvolvem

determinado tópico.

A maior parte das referências tem número de parágrafos. Os textos incluem:

• a Bíblia (ver Apêndice 1 para uma lista de abreviaturas);

• o Catecismo da Igreja Católica (CIC);

• o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica (Compêndio);

• e o YOUCAT (YOUCAT).

Encontre os links diretos, para estes e muitos outros recursos, através do aplicativo 

ou em www.tweetingwithgod.com.

Sobre este livro
Este livro pode ajudar a crescer na fé e no relacionamento com Jesus.
Oferece ‑lhe as noções básicas sobre a fé em Deus com base no que a Bíblia e a Igreja Católica 
ensinam. Este livro pode servir de apoio para grupos de discussão ou para o aprofundamento
da fé depois de um estudo formal. Pode também ajudar a explicar sua fé aos outros.
São Pedro apela aos crentes para «estarem sempre prontos para dar razão da esperança de vocês
a todo aquele que perguntar» (1Pd 3,15).
As perguntas deste livro são perguntas verdadeiras feitas por jovens. Durante vários anos,
alguns jovens reuniam ‑se, de quinze em quinze dias, na paróquia do autor, em Leiden, na Holanda 
(não muito longe de Amsterdã), para debater a sua fé. Eles chamaram o seu grupo,
o Grupo JP2, em honra de João Paulo II (ver tweet 2.50). Todos os tópicos foram falados 
abertamente e nada foi tabu. Portanto, não espere uma catequese completa neste livro.
As respostas estão formuladas como seriam numa conversa com jovens; elas não são acadêmicas 
nem exaustivas. As perguntas estão agrupadas no livro sob tópicos globais, de modo que
sejam encontradas mais facilmente.
O Papa Francisco definiu o projeto Tuitando com DEUS como muito importante. Enquanto pôs 
a sua mão num dos livros para abençoar o projeto, ele rezou, por alguns momentos, em profunda 
contemplação, por todos aqueles que vão ler este livro em busca da verdade nas suas vidas
(ver fotografia). As suas palavras também são dirigidas a vocês: «Hoje, Jesus está chamando cada
um de vocês a segui ‑lo, na sua Igreja, e a serem missionários. O Senhor está chamando vocês hoje!
Não às massas, mas a você, a você e a você, e a cada um. Ouçam o que Ele tem a dizer a cada
um de vocês no seu coração» (Homilia, 27 de julho de 2013). 
Este livro trata da essência da fé, de Deus, da criação, da Bíblia e dos modos como Deus 
se relaciona conosco. Relembra, também, a origem e a História da Igreja e como a Igreja 
está presente no mundo. Além disto, fala ‑nos de oração, do que a Liturgia e os sacramentos fazem 
por nós, de como a vida pode ser difícil e do papel que as igrejas têm. 
Fala ‑nos sobre a vida cristã e sobre as diferentes escolhas com que podemos ser confrontados 
enquanto crentes.
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# A minha própria vocação
Quando falamos de vocações, os jovens frequentemente perguntam ‑me sobre a minha própria vocação 
de me tornar padre. Depois de acabar os estudos na Universidade Técnica de Delft, eu trabalhava como 
arquiteto e gostava do meu trabalho, tinha uma namorada maravilhosa, um bom salário, excelentes 
oportunidades de carreira e um bom carro. Tudo estava indo bem, e eu não pensava 
em me tornar padre. Mas, a certa altura, algo começou a remoer dentro de mim. Eu andava inquieto 
e não percebia o porquê. Eu tinha tudo o que podia desejar, não tinha? Passado algum tempo, pedi 
a um padre para ser o meu diretor espiritual (ver tweet 3.4 e 4.6).
Primeiro, aprendi a rezar. Depois, aprendi a confiar em Deus. Isto não foi fácil! E, para ser honesto, nem 
sempre é fácil. Reparei que estava me preocupando cada vez menos com o que eu queria e que tudo o 
que Deus me pedia parecia bom. Finalmente, chegou o dia em que encontrei a resposta durante
a oração: para ser verdadeiramente feliz com Deus, eu tinha de ser padre. A decisão de o fazer foi a 
melhor decisão da minha vida! Da mesma forma, Deus tem um plano para você, e o mais fantástico é 
que você certamente vai ser feliz se cooperar com o seu plano. Por esta razão, desafio você a confiar em 
Deus e a procurar a sua vocação (ver tweet 4.6).

Prefácio
Este livro foi escrito para você! Você teve muitas razões para o escolher. Talvez tenha gostado do 
título. Talvez esteja à procura de respostas. Talvez tenha sido um presente. Talvez as pessoas lhe 
perguntem pela sua fé ou talvez o tenha escolhido porque estava aborrecido. Qualquer que seja a 
razão, antes de começar a leitura, gostaria de sugerir quatro coisas: 

Arrisque pensar!
Todo mundo consegue pensar. Mas pensar 
verdadeiramente é uma coisa que nem todos 
fazem com regularidade. Alguma vez você pensa 
sobre quem você é? De onde veio? Para onde 
vai? Ou você se preocupa mais com a vida do dia
a dia? Pense sobre as respostas neste livro.

Arrisque ter fé!
Ter fé em Jesus não é tão bizarro ou ilógico 
como algumas pessoas pensam. Pelo contrário: 
muitas perguntas só podem ser respondidas 
pela nossa fé em Jesus. Nós não acreditamos 
só com as nossas cabeças. Talvez, ainda mais 
importante, nós acreditemos, também, com os 
nossos corações.

Arrisque perguntar!
Esteja à  vontade para questionar. As perguntas 
expressam os seus pensamentos e dúvidas. Elas 
refletem quem você é, o que anseia e o que tem 
de fazer. As respostas ajudam  a seguir em frente. 
Neste livro, tenho a certeza de que você vai 
encontrar muitas das suas perguntas (e algumas 
respostas, espero).

Arrisque escutar! 
Escutar pode ser bastante difícil, especialmente 
se, no fundo, você acha que já sabe as respostas. 
Escutar de verdade pode ser muito inquietante. 
Pode ensinar  sobre quem você é, o que realmente 
pensa e no que acredita. Os tweets deste livro 
podem ajudar nisso. 
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# Eu tenho coragem de acreditar.  
 E você?
A fé em Deus nem sempre é fácil. Quando eu estudava arquitetura, costumava 
ir à igreja de vez em quando, mas só via lá pessoas velhas. Pareceu ‑me claro 
que a Igreja não iria continuar a existir por muito mais tempo. No entanto, isto 
mudou quando participei da Jornada Mundial da Juventude, em Manila, 
e conheci jovens católicos de todo o mundo. Não só tinham a minha idade, mas 
estavam cheios de entusiasmo por Jesus e pela sua Igreja.

Conhecer Jesus tem sido uma longa caminhada para mim, e ainda há muitas coisas que não sei sobre 
Ele. Por isso, continuo a fazer perguntas. Mas, no meu coração, tenho a certeza de que posso contar 
com Ele e com a Igreja. Eu confio n’Ele. Isto é a fé. Na minha vida, descobri que Jesus quer ser meu 
amigo – um amigo que se preocupa comigo e que deseja o melhor para mim. É por isso que sou feliz, 
mesmo quando tenho de passar por dificuldades, e mesmo quando estou triste ou em sofrimento – 
porque eu não estou sozinho! 
Espero realmente que este livro ajude você a descobrir isto por si mesmo: Jesus também quer ser seu 
amigo. Ele só quer uma coisa: que você seja feliz nesta vida e na próxima. É por isso que Ele quer 
ajudar você a conhecê ‑lo melhor, para que fale com Ele, para que reze. Ele quer ajudá ‑lo a ver como 
faz muito sentido ter fé. Ele quer responder a todas as suas perguntas.

Pe. Michel Remery
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