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 O cuidado e o 
amor pelos pobres é 
marca característica 
de todo cristão. Para 
que estes não se per-
cam no contínuo tra-
balho pelos mais fra-
cos e excluídos, em 
2016 o Papa Francisco 
instituiu o «Dia Mundi-
al dos Pobres» que, 
desde 2017 se celebra 
sempre em novembro, no XXXIII Domingo do Tempo Comum.

«Deus liberta o indigente que clama 
e o pobre que não tem protetor»

Salmo 72,12

1. Um dia totalmente dedicado aos pobres

Será a mais digna preparação para bem viver a 
solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, 
que Se identificou com os mais pequenos e os pobres e 
nos há de julgar sobre as obras de misericórdia (cf. Mt 

25, 31-46). Será um Dia que vai ajudar as comunidades e 
cada batizado a refletir como a pobreza está no âmago 
do Evangelho e tomar consciência de que não poderá 
haver justiça nem paz social enquanto Lázaro jazer à 
porta da nossa casa (cf. Lc 16, 19-21). Além disso este 

Dia constituirá uma forma genuína de nova 
evangelização (cf. Mt 11, 5), procurando renovar o rosto 
da Igreja na sua perene ação de conversão pastoral para 

ser testemunha da misericórdia.
Papa Francisco, Carta Misericordia et misera, n.21



2. O sentido deste dia

 O papa nos convida a «pensar nos pobres não apenas 
como destinatários duma boa obra de voluntariado, que se 
pratica uma vez por semana, ou, menos ainda, de gestos 
improvisados de boa vontade para pôr a consciência em 
paz. 
 Estas experiências, embora válidas e úteis a fim de 
sensibilizar para as necessidades de tantos irmãos e para as 
injustiças que frequentemente são a sua causa, devem abrir 
a um verdadeiro encontro com os pobres e dar lugar a uma 
partilha que se torne estilo de vida». 
 O encontro com os pobres deve ser uma consequência 
prática de uma vida de Igreja e, mais precisamente, da par-
ticipação na Eucaristia. Encontro que se dá não apenas nos 
gestos de caridade, mas também em momentos de oração, 
de partilha e de convivência, que nos permitem encontrar 
de verdade a Jesus Cristo: «Se realmente queremos encon-
trar Cristo, é preciso que toquemos o seu corpo no corpo cha-
gado dos pobres, como resposta à comunhão sacramental 
recebida na Eucaristia. O Corpo de Cristo, partido na sagra-
da liturgia, deixa-se encontrar pela caridade partilhada no 
rosto e na pessoa dos irmãos e irmãs mais frágeis. Continu-
am a ressoar de grande atualidade estas palavras do santo 
bispo João Crisóstomo: “Queres honrar o corpo de Cristo? 
Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto 
é, nos pobres que não têm 
que vestir, nem O honres 
aqui no Templo com vestes 
de seda, enquanto lá fora O 
abandonas ao fr io e à 
nudez“» (Hom. in Matthae-
um, 50, 3: PG 58).
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 A mensagem recorda um dos 
princípios do cristianismo: a 
oração a Deus e a solidariedade 
para com os pobres e os enfer-
mos são inseparáveis.

 Nesta celebração anual, o Papa nos convida a «esten-
der a mão aos pobres, a encontrá-los, fixá-los nos olhos, 
abraçá-los, para lhes fazer sentir o calor do amor que 
rompe o círculo da solidão. A sua mão estendida para nós é 
também um convite a sairmos das nossas certezas e como-
didades e a reconhecermos o valor que a pobreza encerra 
em si mesma».

 “Não podemos sentir-nos tranquilos, quando um 
membro da família humana é relegado para a retaguarda, 
reduzindo-se a uma sombra. O clamor silencioso de tantos 
pobres deve encontrar o povo de Deus na vanguarda. ”

 “O tempo que se deve dedicar 
à oração jamais pode tornar-se 
um álibi para descuidar do pró-
ximo em dificuldade”, escreve 
o Papa. Pelo contrário: “a bên-

ção do Senhor desce sobre nós e a oração alcança o seu obje-
tivo quando são acompanhadas pelo serviço dos pobres”. 

3. Mensagem do papa para o Dia Mundial dos Pobres 2020 
(Roma, em São João de Latrão, na Memória litúrgica de Santo Antó-
nio, 13 de junho de 2020.)


