
 
 

 

 

 
"Ser artesãos da misericórdia": o Papa Francisco pede mais 

organizações de voluntariado atuantes 
 

● No último Vídeo do Papa deste ano, o Papa Francisco destaca o valor das organizações 
de voluntariado na sociedade e convida a uma maior colaboração entre si e com os 
Estados.  

● A mensagem do Santo Padre centra-se na necessidade de "voluntários empenhados no 
bem comum", que são "artesãos da misericórdia" e multiplicadores da esperança. 

● Compromisso e trabalho com as pessoas: para o Papa Francisco "ser voluntário solidário 
é uma escolha que nos torna livres; torna-nos abertos às necessidades dos outros". 

 
(Cidade do Vaticano, 1 de Dezembro de 2022) - A 12ª edição de O Vídeo do Papa de 2022 acaba 
de ser publicada com a intenção de oração que o Santo Padre confia à Igreja Católica através da 
Rede Mundial de Oração do Papa. Para encerrar o ano, Francisco destaca as organizações de 
voluntariado (e todas as pessoas nelas envolvidas), atores-chave na sociedade devido ao seu 
empenho na promoção humana e no bem comum.  
 
Na sua intenção, o Santo Padre exorta-os a continuar este trabalho, atuando "não só para as 
pessoas, mas com as pessoas", praticando a proximidade, sendo "artesãos da misericórdia" e 
sabendo sempre escutar as necessidades dos outros. Consciente da necessidade de "multiplicar 
a esperança" nas comunidades, pede que rezemos "para que as organizações voluntárias e de 
promoção humana possam encontrar pessoas dispostas a empenhar-se no bem comum e a 
procurar novas formas de colaboração a nível internacional". 
 
Voluntários: o rosto humano e cristão da sociedade 
Este apelo do Santo Padre destaca o trabalho de milhões de organizações e associações 
voluntárias em todo o mundo, a maioria delas frequentemente sem visibilidade ou estatuto legal.  
 
De fato, de acordo com o programa Voluntários das Nações Unidas (UNV), 1 em cada 9 
pessoas no mundo faz trabalho voluntário: no total, há 862,4 milhões de voluntários nos cinco 
continentes, e somando todas as horas de voluntariado resultaria em 109 milhões de empregados 
a tempo integral. No entanto, "a maioria do trabalho de voluntariado a nível mundial realiza-se 
informalmente" e este fator torna, portanto, difícil que as estatísticas sejam precisam sobre o 
impacto que têm nas comunidades. 
 
Muitas das organizações de voluntariado do mundo são de inspiração cristã e o seu trabalho 
procura dar testemunho do Evangelho nas situações mais difíceis. Do Líbano às Filipinas, do 
México à Ucrânia, da Venezuela a Uganda, O Vídeo do Papa deste mês mostra os voluntários ao 
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lado das vítimas de catástrofes naturais, dos pobres que sofrem as consequências da crise 
econômica, de crianças subnutridas, refugiados em fuga por causa da guerra, jovens e mulheres 
à procura de trabalho.  
 
"Ser voluntário solidário é uma escolha que nos torna livres", explica o Papa Francisco no Vídeo 
do Papa. "Torna-nos abertos às necessidades dos otros, às exigências da justiça, à defesa dos 
pobres e ao cuidado da criação". 
 
Escutar, trabalhar com os Estados e multiplicar a esperança 
O Papa Francisco não quer deixar de partilhar as bases fundamentais que ele acredita que tais 
organizações devem ter: tais como a proximidade de ouvir os outros e o esforço de dar o melhor 
de si para multiplicar verdadeiramente a esperança nas comunidades desesperadas pela ausencia 
de promoção humana em geral. Além disso, um aspecto fundamental do voluntariado, segundo o 
Papa, é mudar o foco para trabalhar não tanto para as pessoas, mas com as pessoas, ou seja, 
envolver-se, como iguais, na busca de uma causa comum. Finalmente, o Papa insiste na 
necessidade de uma cooperação cada vez maior nesta área: tanto entre as várias organizações 
de voluntários como entre as próprias organizações e os Estados. 
 
O mundo precisa de voluntários  
O padre Frédéric Fornos S.J., Diretor Internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, 
reforçou que o Papa Francisco insiste no valor do serviço voluntário na sociedade, para além da 
modalidade religiosa ou governamental: a chave está no compromisso desinteressado ("estar 
aberto" aos outros) e na busca do bem comum. Recordou também que em maio deste ano, o Papa 
Francisco disse que o voluntariado "envolve a dimensão fundamental da imagem cristã de Deus 
e do homem: amor a Deus e amor ao próximo", uma vez que Jesus, nos Evangelhos, nos convida 
a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Nas nossas sociedades em 
crise, "o mundo precisa de voluntários", por isso mesmo o Papa Francisco nos convida a rezar: 
"para que as organizações voluntárias e de desenvolvimento humano possam encontrar pessoas 
dispostas a comprometer-se com o bem comum e a procurar novas formas de colaboração a nível 
internacional". 
 
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 
● Instagram de O Vídeo do Papa 
● Twitter Oficial @Pontifex_pt 
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● Instagram 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 (Apostolado da Oração). Desde 2016, O Vídeo do Papa teve mais de 182 milhões de 
visualizações em todas as redes sociais do Vaticano, foi traduzido para mais de 23 idiomas e tem cobertura da imprensa em 114 
países. Este vídeo foi produzido e realizado pela equipe do O Vídeo do Papa da Rede Mundial de Oração, coordenado por Andrea Sarubbi, e 
distribuído 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. Estes desafios apresentam-se como intenções de oração confiadas pelo Papa a toda a Igreja. A sua missão 
insere-se na dinâmica do Coração de Jesus, uma missão de compaixão pelo mundo. Foi fundada em 1844 como Apostolado da Oração. Está 
presente em 89 países e dela fazem parte mais de 22 milhões de católicos. Inclui uma seção juvenil, o MEJ – Movimento Eucarístico Jovem. Em 
dezembro de 2020, o Papa constituiu este serviço eclesial como obra pontifícia e aprovou os seus novos estatutos. O seu Diretor Internacional é o 
P. Frédéric Fornos, SJ. Mais informação em: popesprayer.va 
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