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No ano 2017, o Papa Francisco instituiu o «Dia Mundial dos 
Pobres», a ser celebrado sempre em novembro, no domingo que 
antecede a Festa de Cristo Rei. Na ocasião, disse o Papa: «Que 
este novo Dia Mundial se torne, pois, um forte apelo à nossa 
consciência crente, para ficarmos cada vez mais convictos de 
que partilhar com os pobres permite-nos compreender o Evan-
gelho na sua verdade mais profunda. Os pobres não são um pro-
blema: são um recurso de que lançar mão para acolher e viver a 
essência do Evangelho». Cf. Mensagem para o 1°Dia Mundial dos 
pobres 2017, n.7 (13/07/2017).

Pe. Marcelo Cervi

O dia mundial dos pobres

Francisco: «No coração de Deus, ocupam lugar preferen-
cial os pobres […] Para a Igreja, a opção pelos pobres é mais uma 
categoria teológica que cultural, sociológica, política ou filosó-
fica […] Por isso, desejo uma Igreja pobre para os pobres». Cf. 
Exortação Apostólica Evangelii gaudium, nn.197-198 
(24/11/2013).

Bento XVI: «A opção preferencial pelos pobres está implí-
cita na fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, 
para enriquecer-nos com a sua pobreza» Cf. Discurso na Abertu-
ra da Conferência de Aparecida, n.3 (13/05/2007)



Neste ano 2020 a série de folders diocesanos «A Igreja 
ensina» abordará temas relacionados à Doutrina Social da Igre-
ja. Trata-se de um conjunto de problemáticas que todo católico 
precisa conhecer para posicionar-se de maneira coerente à fé 
recebida no Batismo, quando o assunto é vida em sociedade. 
Sobretudo neste ano 2020 – quando os cidadãos são convocados 
às urnas para escolher os novos prefeitos e vereadores – as ori-
entações da Doutrina Social da Igreja 
são urgentes e necessárias. Em vista 
disso, a cada mês, apresentamos um 
tema tomando por base o «Compêndio 
da Doutrina Social da Igreja» (Vaticano, 
2004) que pode ser encontrado nas 
melhores livrarias católicas ou acessa-
do on line no site do Vaticano. 

pelos pobres
A opção preferencial 

É um dos grandes temas da Dou-
trina Social da Igreja, considerado den-
tro dos seus «princípios permanentes», 
ou seja, dos elementos fundamentais 
do ensinamento social católico. 
Enquanto opção quer dizer escolha: escolha dos pobres como 
destinatários do amor e da ação social da Igreja quando se 
trata de colocar em ação as responsabilidades sociais que 
derivam da fé. Equivale a dizer que, no pregar, testemunhar e 
agir, os pobres devem estar no centro das nossas atenções. Equi-
vale a dizer que, por coerência, a Igreja sempre estará «do 
lado» dos mais fracos, dos marginalizados, dos pequenos. 

A Doutrina Social da Igreja

É sempre bom lembrar que a opção pelos pobres de que 
fala a Igreja não é ideologia, nem visão político-partidária, nem 
comunismo, socialismo ou redução do ser humano à dimensão 
material. 

Pelo contrário, é autêntica exortação da Igreja a não viver 
isolados da realidade social que nos circunda, a não compactuar 
com o uso dos pobres para objetivos pessoais ou políticos, a não 
concordar com o capitalismo selvagem e a economia de mercado 
que cria um multidão de excluídos. É testemunhar a fé em 
ações, sem assistencialismo nem interesse político, unicamente 
por consonância entre o que se crê e o que se vive no dia-a-dia.

A origem dessa opção da Igreja está na própria opção de 
Jesus Cristo, nosso senhor e salvador. Ele não apenas escolheu 

ser pobre quando se encarnou (Cf. 2Cor 
8,9; Fl 2,7), mas nasceu em condições pre-
cárias e desconcertantes (cf. Lc 2,7). Cres-
ceu numa família humilde, que não era 
nem tradicional da sociedade, nem influ-
ente e nem politicamente poderosa.  
Viveu entre os pobres na região menospre-
zada da Galiléia e se sentiu impelido pelo 
Espírito Santo a «anunciar a boa nova aos 
pobres» (cf. Lc 4,18). O apóstolo Tiago 
completa o ensinamento dizendo que 
Nosso Senhor «escolheu os pobres deste 
mundo para serem ricos na fé e herdeiros 
do Reino que prometeu aos que o amam» 
(Cf. Tg 2,5).

Os últimos papas nos falam
Sobre esta opção falaram os últimos papas de modo incisi-

vo.
João Paulo II: «Trata-se de uma opção, ou de uma forma 

especial de primado na prática da caridade cristã, testemunha-
da por toda a Tradição da Igreja. Ela concerne a vida de cada cris-
tão, enquanto deve ser imitação da vida de Cristo; mas aplica-se 
igualmente às nossas responsabilidades sociais e, por isso, ao 
nosso viver e às decisões que temos de tomar, coerentemente, 
acerca da propriedade e do uso dos bens». Cf. Encíclica Sollici-
tudo Rei Socialis, n.42 (30/12/1987)


