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Cidade do Vaticano, 9 de junho de 2020 
 

  
Eminência / Excelência Reverendíssima / Beatitude, 
 
Neste tempo de tribulação, marcado pelas consequências do Coronavírus, todos nós 

sentimos a importância de comunicar esperança, para que o isolamento não se torne solidão. 
O Papa Francisco, na extraordinária oração da Statio Orbis de 27 de março, nos convidou 

a "encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir 
novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade". 

 
Juntamente com o trabalho ordinário, que visa permitir ao Santo Padre acompanhar o 

Povo de Deus e apoiá-lo com todos os meios ao nosso alcance, o nosso Dicastério lançou 
algumas iniciativas para expressar nossa proximidade e atenção para que esta crise, que nos 
separa geograficamente, não nos impeça de nos unirmos uns aos outros. 

 
1. Através da Libreria Editrice Vaticana-LEV, o Dicastério publicou o livro “Fortes na 

tribulação” que reúne as homilias do Papa durante a quarentena, juntamente com algumas 
orações da tradição cristã, que ajudam a ver a proximidade e ternura de Deus neste período 
de dor, sofrimento, solidão e isolamento. 

Tenho o prazer de lhe enviar uma cópia digital, que pode ser baixada clicando o link 
https://e.va/fortinellatribolazione. 

 
A edição em português estará disponível para impressão a partir de 25 de junho nas lojas 

online, inicialmente em Amazon. Também estará disponível na Libreria Editrice Vaticana 
(LEV), escrevendo a commerciale.lev@spc.va . 

* Também será impresso e vendido nas livrarias pelas Edições Paulinas de Portugal.  

2. Outro livro publicado pela Libreria Editrice Vaticana é "Vida após a pandemia", uma 
coletânea de intervenções do Papa Francisco, precedida por um prefácio do Card. Michael 
Czerny, para refletir sobre a visão de mundo que emerge após a pandemia e que somos 
chamados a acompanhar. 

Também neste caso, tenho o prazer de lhe enviar uma cópia digital que pode ser baixada 
no link https://e.va/vitadopopandemia. 
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A edição em português estará disponível para impressão a partir de 20 de junho nas lojas 
online, inicialmente em Amazon.  

Também estará disponível na Libreria Editrice Vaticana (LEV), escrevendo a 
commerciale.lev@spc.va . 

* Também será impresso e vendido nas livrarias pelas Edições Paulinas Portugal.  

3. O Aplicativo do L’Osservatore Romano para smartphone e tablet, que completa a 
edição online do jornal (https://www.osservatoreromano.va/pt.html).  

Por enquanto é disponível apenas em italiano (brevemente será apresentado em outras 
línguas do L’Osservatore Romano). 

O Aplicativo do L’Osservatore Romano (assim como o do Vatican.va, Vatican News e 
da Rádio Vaticano) é disponível para Android e iOS. 

 
Para qualquer informação ou sugestão o senhor pode nos contatar no endereço e-mail 

spc@spc.va 
 
Ao agradecer a sua atenção, peço-lhe a divulgação destas informações onde o senhor 

considerar mais útil. Envio-lhe minhas cordiais saudações.  
  
Atenciosamente, de seu irmão em Cristo 
 
 

 
Dr. Paolo Ruffini 

Prefeito 


