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Sinto-me muito grato pelo seu amável convite 

para fazer um pronunciamento na reunião anual 

do Fórum Econômico Mundial, que, como de 

costume, será realizada em Davos-Kloster no final 

deste mês. Tendo fé que a reunião proporcionará 

uma oportunidade para uma reflexão mais 

aprofundada das causas da crise econômica que 

tem afetado o mundo durante os últimos anos, 

gostaria de oferecer alguns pontos para 

consideração, na esperança de que possam 

enriquecer as discussões do Fórum e contribuir de 

forma útil a este importante trabalho. 



Nossos tempos são caracterizados por 

mudanças notáveis e progressos significativos em 

diferentes áreas com importantes consequências 

para a vida da humanidade. Na verdade, 

"precisamos louvar as ações empreendidas para 

melhorar o bem-estar dos povos em áreas como 

saúde, educação e comunicação" (Evangelii 

Gaudium, 52), além de muitas outras áreas da 

atividade humana, e precisamos reconhecer o 

papel fundamental que as atividades 

empresariais modernas vêm tendo na promoção 

destas mudanças, estimulando e desenvolvendo 

os imensos recursos da inteligência humana. No 

entanto, os êxitos alcançados, mesmo tendo 

reduzido a pobreza para um grande número de 

pessoas, frequentemente levaram a uma ampla 

exclusão social. De fato, a maioria dos homens e 

mulheres do nosso tempo ainda continua a 

conviver com inseguranças diárias, 

frequentemente com consequências dramáticas. 



No contexto da sua reunião, desejo enfatizar a importância 

que vários setores políticos e econômicos têm na promoção de 

uma abordagem inclusiva que leva em consideração a dignidade 

de cada ser humano e o bem comum. Estou me referindo 

a uma preocupação que deve dar forma a cada decisão 

polít ica e  econômica, mas que, por vezes, parece ser 

apenas uma mera reflexão posterior. Quem trabalha nestes 

setores tem uma responsabilidade precisa em relação aos 

outros, principalmente àqueles que são mais frágeis, fracos e 

vulneráveis. É intolerável que milhares de pessoas continuem a 

morrer de fome a cada dia, apesar de haver uma quantidade 

substancial de alimentos disponíveis, que simplesmente muitas 

vezes é desperdiçada. Ademais, não podemos deixar de nos 

comover com tantos refugiados buscando condições de vida 

minimamente dignas, que, não só não conseguem encontrar 

hospitalidade, mas frequentemente perecem de maneira trágica 

ao se deslocar de um lugar para outro. Sei que estas são 

palavras fortes, até mesmo dramáticas, mas que buscam 

tanto afirmar quanto desafiar a capacidade desta assembleia 

de fazer a diferença. Na verdade, aqueles que têm 

demonstrado a sua aptidão para a inovação e para a melhoria 

da vida de tantas pessoas através do seu engenho e 



experiência profissional podem contribuir ainda mais ao 

colocar suas habilidades a serviço de quem ainda vive na 

mais calamitosa pobreza. 

O que se faz necessário então é um renovado, 

profundo e amplo senso de responsabilidade por parte 

de todos.  "O empresariado é – na verdade – uma vocação, e 

uma nobre vocação, contanto que aqueles nela engajados se 

vejam desafiados por um significado maior na vida" (Evangelii 

Gaudium, 203). Tais homens e mulheres são capazes de servir de 

forma mais eficaz ao bem comum e tornar os bens deste mundo 

mais acessíveis a todos. Contudo, o crescimento da igualdade 

demanda algo além do crescimento econômico, mesmo que o 

pressuponha. Demanda, antes de tudo, "uma visão 

transcendente da pessoa" (Benedito XVI, Caritas in Veritate, 

11), pois "sem a perspectiva da vida eterna, não há lugar para o 

progresso humano neste mundo" (ibid.). Exige também decisões, 

mecanismos e processos direcionados a uma melhor 

distribuição de renda, à criação de fontes de emprego e a um 

desenvolvimento integral dos pobres que ultrapasse a mera 

mentalidade assistencialista. 



Encontro-me convencido de que, a partir desta abertura 

para a transcendência, uma nova mentalidade política e 

empresarial possa se configurar - mentalidade esta capaz de 

orientar todas as atividades econômicas e financeiras dentro do 

horizonte de uma abordagem ética que seja verdadeiramente 

humana. A comunidade empresarial internacional pode contar 

com tantos homens e mulheres de grande honestidade e 

integridade pessoal, cujo trabalho é inspirado e orientado por 

elevados ideais de imparcialidade, generosidade e preocupação 

com o autêntico desenvolvimento da família humana. Insto-os a 

recorrer a estes imensos recursos humanos e morais e a aceitar 

este desafio com determinação e clarividência. Sem ignorar, 

naturalmente, as exigências científicas e profissionais de cada 

contexto, rogo a todos que garantam que a humanidade seja 

servida pela riqueza e não regida por ela. 

Prezado Senhor Presidente e amigos, 

Espero que possam ver nestas breves palavras um sinal do 

meu interesse pastoral e uma contribuição para ajudar suas 

atividades a serem ainda mais nobres e proveitosas. Renovo 

meus melhores votos para uma reunião exitosa ao evocar as 



bênçãos dividas sobre os presentes e os participantes do 

Fórum, como também sobre suas famílias e todo o seu 

trabalho. 

Do Vaticano, 17 de janeiro de 2014 


