
VI Dia
Mundial
dos Pobres
Jesus Cristo fez-se pobre
por vós (cf. 2 Cor 8, 9)



 O Dia Mundial dos Pobres foi instituído pelo Papa Francisco no dia 20 de
novembro de 2016 no Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. Um convite
aos cristãos e a sociedade - independentemente de sua cultura religiosa, para
que resistam ao consumismo, ao descarte, ao desperdício e ao desamor.  “O
Dia Mundial dos Pobres torna este ano como uma sadia provocação para nos
ajudar a refletir sobre o nosso estilo de vida e as inúmeras pobrezas da hora
atual” (PAPA FRANCISCO, 2022, p. 01)
 O Dia Mundial dos Pobres é um dia a ser celebrado como forma de
rompimento do atendimento mecanizado, assistencialista que não reflete as
realidades políticas de exclusão que levam a fome e as misérias humanas.
Que geram guetos de pobreza e criminalidade e separam e excluem
homens e mulheres. 
 No Brasil, a CNBB em consonância com a Campanha da Fraternidade 2023
escolheu como tema para o Dia Mundial dos Pobres “Dai-lhes vós mesmos
de comer”, que nos coloca como protagonistas das mudanças sociopolíticas,
nossa missão em uma conjuntura onde mais de 33 milhões de pessoas
passam fome no país e por consequência são vítimas de tantas outras
violações contra a dignidade humana (DOM VALMECI, 2022.)
 Somos a partir disso, convidados a cultura do encontro, do olhar amoroso,
inclusivo. Que cada cristão reconheça e promova a dignidade plena das
pessoas, reconhecendo no olhar de seus atendidos, o olhar do próprio Jesus.
“Oxalá este VI Dia Mundial dos Pobres se torne uma oportunidade de graça,
para fazermos um exame de consciência pessoal e comunitário,
interrogando-nos se a pobreza de Jesus Cristo é a nossa fiel companheira de
vida.” (Ibid, p.6)
 Em sua Mensagem ao VI Mundial dos Pobres o Papa nos lembra Paulo que
tendo encontrado Pedro, Tiago e João, pedem a Ele que não esqueça os
pobres. O Apóstolo preocupou-se imediatamente em organizar uma grande
coleta a favor dos pobres. Os cristãos de Corinto mostraram-se muito
sensíveis e disponíveis. Por indicação de Paulo, em cada primeiro dia da
semana recolhiam quanto haviam conseguido poupar e todos foram muito
generosos.
 

O Dia Mundial dos Pobres... Esse dia, pode ser um dia de coleta nas missas, pode ser um dia de
confraternização com os usuários dos serviços prestados pelas ações sociais,
pode ser um dia de conversa e troca de experiências promovido pelas
pastorais.
 Pode ser proposto uma reflexão sobre as causas estruturais da pobreza, a
sensibilização de nossas comunidades aos preferidos de Cristo pela igreja,
pelas ações sociais, entidades e pastorais.

Quais são as pobrezas que temos no mundo moderno?
Sociais, ambientais, culturais, econômicas, territoriais, espirituais e
políticas?
Como nossa ação influencia para ampliação ou redução das
pobrezas?
O que acontece no mundo que influencia a pobreza?
O que acontece no meu estado, no município, na comunidade
que estamos inseridos? 

 É um dia de encontro com Cristo que está presente no irmão. Este encontro,
além de aproximar, fortalece vínculos e reafirma a centralidade dos pobres na
Igreja. 



O Papa Francisco convoca a igreja a estar com os pobres, olhar, refletir, agir e rezar 

Estar com os pobres é estar com Jesus:

Estar com os pobres

Uma reflexão de empoderamento, perspectiva de futuro emancipador. É
preciso alimentar – é bom que todas as pessoas estejam alimentadas e
tenham acesso ao alimento, mas não basta dar o pão (hoje), é preciso criar
meios que a pessoa possa acessá-lo quando sentir fome. Como fazer? Como
podemos, além do pão, dar dignidade a vida? Como a casa do SENHOR pode
transformar-se em um local de resgate de vidas? 

Refletir 

Agir de forma construtiva, coletiva, em rede, ter parceiros nas mais diversas
instituições locais e participar de espaços que discutam os desafios sociais
(conselhos, fóruns de políticas públicas, associações de moradores, entre
outros. Precisamos da efetivação das políticas públicas – em especial as
municipais, e que nossos governos se comprometam com a redução da
miséria e da fome. 

Agir 

Escutar a dor do outro, acolher sua voz com o coração, orientar com calma e
amorosamente é uma forma de oração, das mais belas. Olhar e ver, sentir o
outro e deixá-lo perceber que está acolhido “as dores de quem enfrenta a
miséria também são nossas” Dom Walmor.  
Rezar pelo dom da escuta qualificada, pelo enxergar o outro como sujeito de
direito, com potencial para transformar sua realidade.

Rezar

Um olhar presente e empático as pessoas empobrecidas. Todo homem e
mulher foram criados a imagem e semelhança de Deus. (Os pobres são a
presença de Deus na terra).

Olhar 



@asafloripa /asafloripa

#Compartilhe

Siga a ASA nas redes sociais

Envie este conteúdo para os
grupos da sua paróquia e
pastorais.


