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«Twittando com Deus» é um livro da autoria do padre Michel Remery onde 
as perguntas sobre Deus e sobre a fé têm uma resposta e cabem em 140 
caracteres, ou seja, num tweet. 
 

A Paulus Editora, que publica o novo livro, explica que o padre Michel 
Remery twitta duzentas respostas a questões importantes colocadas pelos 
jovens e também apresenta explicações alargadas com base na fé para que 
cada um se possa conhecer mais sobre si e sobre Deus! 
 

O sacerdote holandês responde a perguntas verdadeiras que foram feitas 
por jovens que durante vários anos se reuniram na sua paróquia em Leiden 
onde conversavam sobre fé. As respostas do autor “são são académicas, 
nem exaustivas”. 



O livro com 448 páginas (num 
formato 19 cm x 19 cm), que foi 
apresentado no Conselho da 
Pastoral Juvenil de 17 de junho, 
está dividido em 4 partes e 
responde a perguntas sobre 
Deus, a Bíblia, Jesus, a Igreja, a 
fé, a oração, a moral e estilo de 
vida. 
 

«Twittando com Deus» começa 
com tweets sobre Deus “o 
princípio e o fim”, como: 
“Criação ou coincidência? A 
Bíblia verdadeira ou falsa? O 
que fez Jesus por nós? Céu, 
inferno ou purgatório?. 
 

A segunda parte são tweets 
sobre a Igreja “origem e futuro”: 
“A Igreja atual; a Igreja no século 
XX”; e depois (3.ª) são tweets 
sobre cada um e Deus “oração e 
sacramentos”: “oração pessoal; 
formas de oração; tradições e 
devoções, os sacramentos”. 
 

Na quarta e última parte o padre Michel Remery responde a perguntas sobre 
a vida cristã “fé e ética”, com tweets sobre “vocação; a chamada à santidade; 
sexualidade; o fim da vida; sociedade e comunidade”. 
 

A Paulus Editora explica que um livro é para todos: “Pessoas (jovens) que 
têm curiosidade sobre o que a Igreja tem para lhes dizer atualmente; novos 
católicos e catecúmenos; qualquer um que queira complementar ou renovar 
o seu conhecimento da fé; todos os que querem falar com os outros sobre 
a fé.” 
 

Por isso, «Twittando com Deus» pode servir para “grupos de discussão ou 
aprofundamento da fé” e ajudar a explicar a fé aos outros. 
 
Original article: http://www.dnpj.pt/twittando-com-deus-respostas-sobre-deus-a-fe-e-a-vida/ 

http://paulus.pt/twittando-com-deus

