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Cardeal Parolin se dirige a militares de todo o mundo 

Apostolat Militaire International, em estreita colaboração com Tuitando 

com DEUS, apresenta um aplicativo para jovens militares 

[Lourdes, 13 Maio 2022] “Na esperança de que o novo aplicativo Catholic Military Connect vos 

acompanhe em suas jornadas de fé, convido todos vocês a se juntarem a mim no download do 

aplicativo!” Com essas palavras, o Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, lançou o 

novo aplicativo. Ele se dirigiu a militares de todo o mundo em uma mensagem de vídeo, quando mais 

de 8.000 militares de várias nações se reuniram em Lourdes para orar pela paz, reconciliação e 

fraternidade. 

O aplicativo Catholic Military Connect é fruto do esforço conjunto do Apostolat Militaire International, 

que busca promover a fraternidade entre os militares em todo o mundo, fortalecer a paz e fornecer 

conselhos estratégicos, e do projeto Tuitando com DEUS iniciado pelo padre Michel Remery em diálogo 

com os jovens Do mundo inteiro. O Cardeal Parolin elogiou: “Acredito que o aplicativo será de grande 

ajuda para todos os militares e em particular para os jovens homens e mulheres que neste importante 

setor da função civil buscam crescer na amizade pessoal com Jesus Cristo e na compreensão e apreciação 

da beleza e riqueza da nossa fé católica.”. 

O Cardeal trouxe as saudações do Papa Francisco, “que muitas vezes falou da dignidade e da importância 

dos serviços militares para a promoção da causa da paz”. Graças à parceria estratégica entre a Rede 

Mundial de Oração do Papa e o Tuitando com DEUS, o novo aplicativo possibilita rezar com o Papa por 

suas intenções mensais. O Cardeal convidou todos os militares a fazê-lo com frequência, e também usar 

o aplicativo para entrar em contato com a capelania militar das nações participantes.  

Sua Eminência mostrou grande apreço pelo trabalho dos militares, dizendo-lhes: “O seu papel vital na 

promoção da causa da paz, da liberdade e do bem comum tornou-se ainda mais evidente nas últimas 

semanas, mesmo em meio à tragédia da guerra no papel que vocês têm desempenhado em maior escala 

planejando e prestando ajuda humanitária a tantos de nossos irmãos e irmãs deslocados e sofredores”. 
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Em um gesto de fraternidade com a delegação ucraniana, o aplicativo Catholic Military Connect será 

disponibilizado para todos os militares ucranianos em seu próprio idioma, permitindo que eles por meio 

do aplicativo rezem, recebam primeiros socorros espirituais e sejam fortalecidos em sua fé para ajudar 

os outros. 

 

Um aplicativo de militares católicos para católicos militares 
 

O aplicativo Catholic Military Connect oferece aos usuários uma gama de possibilidades: respostas a 

perguntas, orações para os militares, testemunhos, citações inspiradoras e primeiros socorros 

espirituais. Os usuários dos países membros podem entrar em contato com um capelão militar e 

associações militares diretamente pelo aplicativo. Além disso, Catholic Military Connect dá acesso a 

centenas de perguntas sobre vida, fé, orações e devoções em vários idiomas, bem como um link para a 

intenção mensal de oração do Papa.  

 

O Catholic Military Connect está disponível gratuitamente nas lojas Google Play e App Store, para 

smartphones e tablets, em 8 idiomas (inglês, italiano, francês, espanhol, croata, alemão, português e 

holandês). Baixe o aplicativo via App Store (https://apple.co/3Jy6vUN) ou Google Play (https://bit.ly/CMC_pt). 

 

 

Video message by Cardinal Parolin, Secretary of State of the Vatican 

● Full video: https://www.youtube.com/watch?v=7BaXOrUbRUM  

● Click here to see the full transcription 

● Photos of Cardinal Parolin and military pilgrimage can be found here 

 

Para mais informações sobre o aplicativo, consulte o comunicado de imprensa anterior  

 

Acesse outros idiomas aqui 
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