
 
 

 

 

 
Papa destaca o "valor, esforço e sacrifício"   

dos pequenos e médios empresários 
  

● Na sua mensagem, o Santo Padre elogia a responsabilidade social dos 
pequenos e médios empresários.  

● Aqueles que, por exemplo, têm um comércio ou uma loja "investem na 
vida, gerando bem-estar, oportunidades e trabalho", diz o Papa.  

● O Papa Francisco sublinha o impacto negativo que a crise tem nas 
pequenas e médias empresas.  

 
(Cidade do Vaticano, 2 de Agos to de 2022) - O Vídeo do Papa de Agos to acaba 
de ser divulgado com a intenção de oração que Papa Francisco confia à  Igreja 
Católica a través  da Rede Mundial de Oração do Papa. Es te mês , o Santo 
Padre reza "para que os  pequenos  e médios  empresários , duramente atingidos  
pela crise econômica e social, possam encontrar os  meios  necessários  para  
continuar suas  atividades  a serviço das  comunidades  em que vivem". 
 
A crise que estamos a atravessar  
"Como resultado da pandemia e das  guerras , o mundo enfrenta uma grave crise 
socioeconômica", diz o Papa, salientando que os  pequenos e médios 
empresários es tão entre os  mais  atingidos . De acordo com dados  do Banco 
Mundial de 2021, uma em cada quatro empresas  perdeu metade do seu volume 
de negócios  devido a pandemia. Além disso, o apoio público é fraco 
precisamente onde ele é  mais  necessário: nos  países  pobres  e  para as  
pequenas  empresas .  
 
Nes te sentido, o Papa Francisco e logia aqueles  que "com coragem, es forço e 
sacrifício, inves tem na vida, gerando bem-es tar, oportunidades  e trabalho". Os 
pequenos  e médios  empresários  incluem aqueles  que gerenciam uma loja, um 
res taurante ou uma oficina. Mas  também aqueles  que trabalham na limpeza ou 
no transporte, artesãos , entre muitos  outros . São "aqueles  que não aparecem 
nas  lis tas  dos  mais  ricos  e  poderosos  e, apesar das  dificuldades , criam 
empregos , mantendo a sua responsabilidade social".  
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O Pe. Frédéric Fornos S.J., Diretor Internacional da Rede Mundial de Oração 
do Papa, comentou sobre es ta  intenção: "As  crises  que es tamos  vivendo são - 
como diz o Papa - um 'momento Noé' , uma oportunidade para cons truir algo 
diferente. Nes te sentido, os  pequenos  e médios  empresários  são de grande 
importância, a  sua força criativa, a  sua capacidade de fornecer soluções  a partir 
de baixo. Sem eles  não teria s ido poss ível atravessar a  crise da pandemia de 
Covid, e  eles  continuam mais  necessários  do que nunca. É por is so que é 
importante rezar por eles". 
 
O Vídeo do Papa é possível graças à contribuição desinteressada de muitas 
pessoas. Neste link você pode fazer a sua doação. 
 
Onde se pode ver o vídeo? 

● Site web oficial de O Vídeo do Papa 
● Canal Youtube de O Vídeo do Papa 
● Página de Facebook de O Vídeo do Papa 
● Twitter de O Vídeo do Papa 
● Ins tagram de O Vídeo do Papa 
● Twitter Oficial @Pontifex_pt 
● Ins tagram Oficial @Franciscus  

 
Sobre O Vídeo do Papa 
O Vídeo do Papa é uma iniciativa oficial de alcance global que tem como objetivo difundir as  intenções  de oração 
mensais  do Santo Padre. É desenvolvido pela Rede Mundial de Oração do Papa (Apos tolado da Oração). Desde 2016, 
O Vídeo do Papa teve mais de 165 milhões de visualizações em todas as redes sociais do Vaticano, foi traduzido 
para mais de 20 idiomas e tem cobertura da imprensa em 114 países. Es te vídeo foi produzido e realizado pela 
equipe do O Vídeo do Papa da Rede Mundial de Oração, coordenado por Andrea Sarubbi, e  dis tribuído pela Agência 
La Machi. O projeto conta com o apoio do Vatican Media. Mais  informações  em: ovideodopapa.org 
 
Sobre a Rede Mundial de Oração do Papa  
A Rede Mundial de Oração do Papa é uma obra pontifícia cuja missão é mobilizar os  católicos , pela oração e pela ação, 
face aos  desafios  da humanidade e da missão da Igreja. Es tes  desafios  apresentam-se como intenções  de oração 
confiadas  pelo Papa a toda a Igreja. A sua missão insere-se na dinâmica do Coração de J esus , uma missão de 
compaixão pelo mundo. Foi fundada em 1844 como Apos tolado da Oração. Es tá presente em 98 países  e dela fazem 
parte mais  de 35 milhões  de católicos . Inclui uma seção juvenil, o MEJ  – Movimento Eucarís tico J ovem. Em março de 
2018, o Papa cons tituiu es te serviço ecles ial como obra pontifícia e aprovou os  seus  novos  es tatutos . O seu Diretor 
Internacional é o P. Frédéric Fornos , SJ . Mais  informação em: popesprayer.va 
 
 

 
CONTATO 

press@thepopevideo.org 
+34 633 32 33 29 

+39 06 69 868 383 

https://www.popesprayer.va/pt-pt/
https://www.popesprayer.va/pt-pt/
https://thepopevideo.org/quero-envolver-me/?lang=pt-br
https://thepopevideo.org/?lang=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCj3F1SOuOBiM02OTbCrBJXA
https://www.facebook.com/ovideodopapa/
https://twitter.com/ovideodopapa
http://instagram.com/ovideodopapa
http://www.twitter.com/pontifex_pt
http://www.instagram.com/franciscus
https://www.vaticannews.va/pt.html
http://ovideodopapa.org/
https://www.popesprayer.va/pt-pt/
mailto:press@thepopevideo.org

