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Ofício nº 659/2013/CFA/AEP 

 

Brasília/DF, 06 de agosto de 2013 

A Sua Excelência 
Santíssimo Papa Francisco  
a/c  da Nunciatura Apostólica no Brasil 
Brasília/DF 
 
 

Assunto: Cumprimentos pela Jornada Mundial da Juventude e pela presença no 
Brasil 
 
 

Na condição de Presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), 

entidade que tem representação nos 27 Estados brasileiros com os Conselhos 

Regionais de Administração, e com a competência regulamentada pela Lei nº 

4.769/65 para a fiscalização da profissão de Administrador, hoje congregamos 

mais de trezentos mil profissionais registrados em todo o Brasil. Assim, vimos 

parabenizar Vossa Santidade pela mensagem de esperança que deixou na 

Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro, Brasil, no período de 

23 a 28 de julho do corrente ano. 

 

2. A sua visita tocou o coração de todo o mundo, em especial o dos 

brasileiros. O Brasil parou para vê-lo transmitir seus ensinamentos e a emoção de 

suas palavras, gestos e atitudes cativaram até os mais céticos. 

 

3. Foi uma semana movimentada no Rio de Janeiro. Mais de 3 milhões de 

peregrinos, vindos de mais de 100 países, reunidos na mais longa, pacífica e 

bonita festa da história do Brasil. 
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4. Solidariedade, alegria, esperança, humildade, coragem, generosidade e 

espiritualidade são as grandes lições deixadas por sua passagem pelo Brasil. 

Além disso, para os gestores públicos e privados do país ficou o exemplo de 

liderança. Como líder da Igreja Católica, Vossa Santidade demonstrou que o 

verdadeiro gestor precisa sair da burocracia, estar perto de seus colaboradores e 

ser assertivo, coerente, participativo e transparente. 

 

5. Com certeza o Brasil não será o mesmo depois da sua visita. Suas palavras 

encorajaram o público. Esperamos que seu exemplo seja seguido por todos. É 

esta atitude que a sociedade precisa ter para lutar por um mundo melhor, mais 

justo e ético. O Sistema CFA/CRAs “bota fé” ! 

 

Em nome dos Profissionais de Administração que honrosamente 
representamos, 
   

Respeitosamente, 
 
 

Adm. Sebastião Luiz de Mello 
Presidente do CFA 
CRA-MS Nº 0013 

 


