A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO
AOS EMPRESÁRIOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO
POR OCASIÃO DO DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO
PELO CUIDADO DA CRIAÇÃO
Sala Clementina
Sábado, 1° de setembro de 2018
[Multimídia]

Gentis Senhores e Senhoras!
Cordiais boas-vindas a todos vós e obrigado por este encontro.
Alegra-me o facto de que vos pusestes a caminho para refletir neste fim de semana,
particularmente hoje, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, por ocasião do vosso
“Foro Romano”, sobre a Encíclica Laudato si’, assim como para vos comprometerdes ainda mais
adequadamente a favor da sustentabilidade. Agradeço de coração ao Senhor Peter Kurth pelas
suas cordiais palavras de saudação.
Sigamos São Francisco como exemplo por excelência «do cuidado por aquilo que é frágil e por
uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade» (Enc. Laudato si’, 10). Para Francisco,
cada contacto com as pessoas e com as coisas concretas tornava-se um encontro com o Criador.
Da sua fé em Deus derivou a sua missão pela justiça, paz e respeito pela criação.
Também cada um de nós tem uma responsabilidade pelos outros e pelo futuro do nosso planeta.
De modo semelhante, a economia deve servir o homem, sem o explorar nem lhe roubar os seus
recursos. Hoje somos chamados a valer-nos das possibilidades que a tecnologia põe à nossa
disposição, com uma boa utilização dos recursos, ajudando em particular os países mais
atingidos pela pobreza e degradação, a empreender o caminho da renovação e de um
desenvolvimento sustentável e integral.
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Faço votos a fim de que os homens e as mulheres do nosso tempo, reconhecendo-se todos filhos
e filhas do Pai e Criador que está no Céu, contribuam cada vez mais e sempre mais
concretamente a fim de que todos possam compartilhar os preciosos recursos da terra. Encorajovos a continuar a oferecer a vossa contribuição específica para esta finalidade, e para isto invoco
a Bênção do Senhor sobre vós e sobre o vosso trabalho.
Muito obrigado e orai por mim!
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