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 No mês de dezembro, refletimos, rezamos e celebra-
mos a grandeza de Deus que, no natal, se fez pobre para nos 
salvar, como nos ensina o Apóstolo Paulo: «Porque conheceis 
a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo que, embora 
fosse rico, por amor de vós se fez pobre; para vos enriquecer 
pela sua pobreza» (2Cor 8,9). A Igreja, reconhecendo esta rea-
lidade, luta e se esforça para ser uma casa para os pobres 
aprendendo deles a também ser pobre, ou seja, livre dos 
poderes e interesses egoístas deste mundo.

 A missão da Igreja é anunciar o Evangelho, mas este 
anúncio  pode ser mal interpretado ou se afogar «em um 
mar de palavras» –  como 
disse São João Paulo II – se 
não for acompanhado de 
uma opção preferencial 
pelos pobres (cit. em Evan-
gelii gaudium,199). Além 
disso,  a atenção aos 
pobres é um sinal da credi-
bilidade da pregação do 
Evangelho. Sem um teste-
munho de proximidade e 
atenção aos pequenos, a 
mensagem de Jesus pode permanecer diluída no meio da mul-
tidão de propostas de salvação presentes na cultura de hoje. 
O amor pelos pobres não apenas leva à compreensão do cora-
ção do Evangelho, mas também é um elemento fundamental 
para vivê-lo. A vida dos pobres é evangelizadora: eles nos ensi-
nam a ter o coração livre e o testemunho deles nos inquieta: é 
possível viver com menos.

1. Anúncio do Evangelho e opção pelos pobres



 O mistério da Igreja não pode ser plenamente vivido 
se os pobres estiverem ausentes. Uma Igreja sem uma ação 
concreta de proximidade dos pobres fica imersa no munda-
nismo espiritual e perde a dimensão profética que os pobres 
lembram todos os dias. Uma Igreja que não cultiva amizade 
com os pobres se torna uma organização de bem-estar, elo-
giada por suas ações em favor dos pobres, mas fechada em 
suas instituições e sem misericórdia para com os amados do 
Reino. Os pobres são membros da Igreja, «comunidade dos 
salvos que vivem a alegria do Senhor», não meros usuários 
de «uma [...] ONG, uma organização paralela ao Estado», 
como o Papa sublinhou na homilia final do Sínodo sobre os 
jovens (2018). Portanto, a mensagem sobre os pobres não 
pode ser relativizada ou diluída. 

2. Não ao mundanismo espiritual
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3. A« cultura da misericórdia» no Mundo

 A consequênc ia 
clara da Igreja pobre 
para os pobres é traba-
lhar sempre mais para 
aumentar no mundo a 
cultura de misericór-
dia na  sociedade. Esta 
Igreja celebra a Euca-
ristia, memorial do 
sacrifício misericordi-
oso de Jesus, unindo o 
Altar, a Palavra e os 
pobres. 
 Nesse sentido, cada 
Paróquia é convidada 

a continuar a ser um porto seguro onde os pobres podem 
encontrar refúgio, apoio e conforto. Em muitas cidades a 
Igreja é a única porta que permanece aberta para os pobres 
em Centros Sociais, Asilos, Projetos, Creches, Abrigos, 
Vicentinos e outras instituições cuidadas por gente de Igre-
ja.
 É ali, em cada um deles lugares, que o Cristo pobre con-
tinua a nascer nos dias de hoje, recebendo acolhida, confor-
to e oportunidades que muitas vezes são negadas pela pró-
pria sociedade!


