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Apresentação 
 

 

 Irmão e irmã,  
 
 Com nossa saudação de paz apresentamos este conjunto de três encontros 
bíblicos para a celebração do II Dia Mundial dos Pobres. Os encontros se inspiram na 
mensagem do Papa Francisco e do tema por ele escolhido: “Este pobre clama e o 
Senhor o escuta”.  
 O cuidado com os pobres é um sinal vivo de nosso amor a Jesus Cristo e de nossa 
fidelidade aos seus ensinamentos. “Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns 
aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão 
todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros” (Jo 13,34-35). Para 
amar os pobres, para sermos solidários com os pobres, para deles nos aproximarmos, é 
preciso permitir que o Evangelho ilumine nosso coração. Trata-se de aprender diretamente 
com Jesus o que ele ensina: “Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o Reino 
de Deus” (Lc 6, 20).   
 Muito nos estimula saber que tantos membros de nossas comunidades e paróquias 
da Arquidiocese de Montes Claros se encontrarão para escutar a Palavra de Deus, para 
refletir sobre a mensagem do Papa Francisco e para descobrir caminhos de solidariedade 
com os pobres. 
 Maria, Mãe da Igreja, nos acompanhe nestes encontros e no dia-a-dia de nossos 
caminhos na construção de uma sociedade justa e fraterna. 
  
 

+ José Alberto Moura, CSS 
Arcebispo Metropolitano 

 
 

+ João Justino de Medeiros Silva 
Arcebispo Coadjutor 
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1 º Encontro 

“Este pobre grita e o Senhor o Escuta” 

 

Ambientação: Bíblia em lugar de destaque, vela acesa, faixa ou cartaz com o tema do 
dia, fotos ou gravuras de trabalhadores desempregados, povo na rua, crianças pedindo, 
mulheres, negros, índios, fotos ou gravuras de degradação ambiental. 

ACOLHIDA 
(Acolhamo-nos uns aos outros com muita alegria, cantando: Cristo, quero ser alegria...) 

 
A-  Sintamo-nos acolhidos e acolhidas, carinhosamente na ternura do nosso Deus, que 

é Pai, Filho e Espírito Santo. 
      T- Amém! 

A- As palavras do Salmista tornam-se também as nossas, no momento em que somos 
chamados a conhecer a realidade de nossa comunidade e encontrar-nos com as 
diversas condições de sofrimento e marginalização em que vivem tantos irmãos e 
irmãs nossos.  

      T-  “Este pobre grita e o Senhor o escuta”.  
A- Deus e o próximo são duas dimensões da vivência do amor, que não se separam. 

Somos convidados e convidadas a testemunhar o amor de Deus, para servimos os 
mais necessitados de nossa comunidade, porque:  

T- “Este pobre grita e o Senhor o escuta”. 
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RECORDANDO A VIDA 
 

A- O Encontro de hoje traz como reflexão as palavras do Salmista que se tornam 
também as nossas. Neste momento em que somos chamados a encontrar-nos com 
as diversas condições de sofrimento e marginalização em que vivem tantos irmãos 
e irmãs nossos que estamos habituados a designar com o termo genérico de 
“pobres”.  

L2- Há uma tendência a criar distância entre nós e eles, e não damos conta de que, 
deste modo, nos tornamos distantes do Senhor Jesus que não os rejeita, mas os 
chama a Si e os consola.  

     T-  “Este pobre grita e o Senhor o escuta”. 
     L2- Os pobres são os primeiros a estar habilitados para reconhecer a presença de 

Deus e para dar testemunho de Sua proximidade na vida deles.  
    T-   “Este pobre grita e o Senhor o escuta”. 

  L3- O Senhor escuta os pobres que chamam por Ele e é bom para com os que n’Ele 
procuram   refúgio, com o coração despedaçado pela tristeza, pela solidão e pela 
exclusão. 

     T-  “Este pobre grita e o Senhor o escuta” 
A- O Senhor escuta os que são perseguidos em nome de uma falsa justiça, oprimidos 

por políticas opressoras e aterrorizados pela violência.  
L1- Mesmo diante de tanto sofrimento, de exclusão da sociedade, os pobres sabem que 

têm o sentimento de abandono e de confiança num Pai que escuta e acolhe.  
      T- Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus (Mt 
5,3). 

   L2- Ninguém pode sentir-se excluído do amor do Pai, especialmente num mundo que 
frequentemente eleva a riqueza em primeiro lugar e faz com que as pessoas se 
fechem em si mesmas. 

  T- Abramos o nosso coração e nossa consciência e deixemos que os pobres 
percebam a presença de irmãos e irmãs que se preocupam com eles e que 
fazem com que eles se sintam amigos e familiares. 

A- Vamos partilhar: 
a) Como acolhemos os pobres? 
b) Como é a realidade, em relação aos pobres, de nossa paróquia/comunidade? 

 
Canto: Vence a tristeza, / Enxuga o pranto, / Ó meu povo. / Vem cantar um canto 

novo, / Deus da vida aqui está! 
1. O pobre grita, e o seu grito não é em vão. / E cada esforço em nome dele vai 

valer. 
É por isso que vou a cantar. / Meus amigos escutam e me veem. / Semente boa 
está na terra  / E vai nascer. 
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ESCUTANDO A PALAVRA  
 

A- O Salmo faz um convite para a comunidade dos pobres se comprometer com o 
projeto de Deus, de onde brotou a justiça.  

 L1- A condição de pobreza não se esgota numa palavra, mas torna-se um grito que 
atravessa os    céus e chega até Deus. Podemos perguntar-nos: como é que este 
grito, que sobe até a presença de Deus, não consegue chegar aos nossos ouvidos? 
Como nos deixa indiferentes e impassíveis? Acolhamos a Palavra, cantando: 

 
Canto de aclamação:  

1. Buscai primeiro o Reino de Deus / e a sua justiça. / E tudo o mais vos será 
acrescentado. /  Aleluia, aleluia! 

2. Nem só de pão o homem viverá, / mas de toda Palavra / que procede da boca de 
Deus. 
 Aleluia, aleluia! 

3. Se vos perseguem por causa de mim, / não esqueçais o porquê. / Não é o servo 
maior que o Senhor. / Aleluia, aleluia! Aleluia! (5x) 

 
      L2- Leitura do Salmo 34, 2-11 
 
 MEDITAÇÃO  
 

A- Este momento é do silêncio e da escuta de que precisamos para reconhecer a voz 
deles. Se falarmos demasiado, não conseguiremos escutá-los. Quem realmente 
quiser se deixar guiar pelo Espírito sem ouvir o que ele tem a dizer, como poderá 
fazê-lo? Por isto, façamos um minuto de silêncio e em seguida refletiremos sobre 
estas perguntas: 
a) Quais os gritos dos pobres hoje? 
b)  Estamos ouvindo estes gritos, que resposta damos?   
c) De que forma estendemos as mãos? 

 
ORAÇÃO  
 

A- Em sintonia com este II Ano Mundial do Pobre, que o Papa Francisco convoca a 
todos nós para termos um olhar mais atento às várias situações de pobreza e aos 
pobres que estão próximos de nós; muitas vezes não o vemos ou escutamos. 
Rezemos as bem-aventuranças do povo pobre escritas por Dom Pedro Casaldaglia. 

   Mulheres: Feliz quem ama a Deus e vive na fé, voltado para Ele, quem crê, reza e tem 
tempo  para participar das celebrações da comunidade; 

     Homens:  Feliz aquele que descobriu que o verdadeiro Deus caminha com o povo e 
quer a sua   libertação. Não diga que é vontade de Deus o sofrimento, a 
miséria, a injustiça, a existência de ricos e pobres; 

          Todos: Feliz aquele que respeita e trata a todos como iguais, como irmãos e irmãs 
de verdade. Não é cristão verdadeiro quem despreza o índio, o negro, o 
pobre, o deficiente, o morador de rua, a viúva… 

                       Amém! 
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CONTEMPLAÇÃO 
 

L3- Poder contemplar a face de Deus é sinal da Sua amizade, da Sua proximidade, da 
Sua salvação. O pobre no Salmo tem a certeza de que Deus está vendo a sua 
miséria; ele confia que Deus lhe está preparando um caminho de esperança; ele 
sabe que Deus vai tirá-lo desta situação que ele chama de “armadilha do caçador”. 

  L1- São palavras fortes que o Salmo nos apresenta: ver, conhecer, apontar, esperança, 
acolhimento, proximidade, libertação. São estas as certezas do pobre diante de 
Deus. Cada cristão e cada comunidade são chamados a ser um alento para os 
mais pobres de nossa sociedade. 

A- Observando estes cartazes com rostos sofridos, e ainda o tema refletido hoje, 
comtemplemos a face de Deus através destas imagens dos irmãos e irmãs pobres. 
O que podemos fazer aos mais pobres após este Encontro?  

(Fazer um tempo de silêncio... após, cantar) 
 

Canto: Eu andei pelas vilas 
1. Vejam, / eu andei pelas vilas, / apontei as saídas como o Pai me pediu. / 

Portas, eu cheguei para abri-las. / Eu curei as feridas como nunca se viu. 
R.: Por onde formos também nós, que brilhe a tua Luz! / Fala, Senhor, na 
nossa voz, em nossa vida. / Nosso caminho então conduz, queremos ser 
assim! / Que o pão da vida nos revigore em nosso "sim". 

2. Vejam, / procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. / 
Pobres, a esperança que é deles eu não quis ser escrava de um poder que 
retrai. 

3. Vejam, / eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos! / 
Laços, recusei os esquemas. / Eu não quero oprimidos, quero um povo de 
irmãos. 

 
BÊNÇÃO FINAL  
 

A- Socorre, Senhor, com Teu amor de Mãe, todas as pessoas que sofrem, dá 
sabedoria a todos os Grupos, Pastorais e Movimentos, engajados na luta contra a 
fome, e por dignidade. Coloquemos as mãos sobre a cabeça do irmão, da irmã ao 
nosso lado e rezemos! 

 T- O Deus da nossa libertação e garantia de vitória nos abençoe com a força do 
Seu amor, agora e   sempre. Amém! 

A- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
T- Para sempre seja louvado. 
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2º Encontro 

“DEus Escuta e responde ao clamor Do pobrE” 

 

Ambientação: Bíblia em lugar de destaque, vela acesa, faixa ou cartaz com o tema do 
dia. 

ACOLHIDA  
A- Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 2º Encontro em 

preparação ao II Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco em sua mensagem, 
convoca a Igreja no mundo inteiro, para celebrar no dia 18 de novembro de 2018, o 
2º Ano dedicado aos Pobres. Na alegria, invoquemos a Trindade Santa que, pela 
sua graça, nos reúne: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

      T- Amém! 
 
RECORDANDO A VIDA 

A- Esse 2º Encontro nos ajudará a observar, refletir e meditar a resposta que o Senhor 
dá ao clamor do povo: “Os justos gritam, Javé escuta e os liberta de todos os 
males” (Sl 34,18). 

     L1- A resposta de Deus, como está em toda a História da Salvação, é uma participação 
cheia de amor à condição do pobre. A sua resposta ao pobre é sempre uma 
intervenção de salvação para cuidar das feridas da alma e do corpo, para resgatar a 
justiça e ajudar a recuperar sua dignidade de vida. É também um apelo para que 
quem acredita n’Ele proceda de igual modo, dentro das limitações do que é 
humano. 
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L2- Na verdade, Deus nos chama, a dar resposta a todo tipo de injustiças na sociedade, 

tocando no sofrimento dos outros e indo ao seu encontro. Para isso, devemos ser 
capazes de olhar além; de ver os outros em sua dignidade mais profunda, como 
filhos e filhas de um mesmo Pai.  

     L3- A Igreja deve ter uma atenção especial para os mais pobres, levantar os caídos e 
recebê-los assim como vêm e se apresentam diante dela (Papa Francisco). 

     L1- O Dia Mundial dos Pobres pretende ser uma resposta de toda a Igreja, dispersa por 
todo o mundo. Esta resposta é dirigida aos pobres de todos os tipos e de todas as 
terras, para que não pensem que o “grito” tenha caído no vazio. É como uma gota 
de água no deserto da pobreza; contudo, pode ser um sinal de partilha para com os 
que estão em necessidade, para sentirem a presença ativa de um irmão e de uma 
irmã. 

    L2- Não é um ato de delegação por pare do pobre, mas um envolvimento pessoal de 
quem escuta o seu grito. Não podemos pensar só na forma de assistencialismo, 
mesmo se esta é necessária e providencial num primeiro momento, mas requer 
atenção de amor (EG, n. 199) que honra o outro enquanto pessoa e procura o seu 
bem.  

    L3- Os pobres são os primeiros a estar habilitados para reconhecer a presença de Deus 
e para dar testemunho da Sua proximidade na vida deles. Deus permanece fiel à 
sua promessa, e não deixa faltar o calor do Seu amor e da Sua consolação. 
Podemos ter certeza e convicção de que os pobres são uma presença real de 
Jesus no meio de nós. “Tudo que fizestes a um destes meus irmãos mais 
pequeninos, a Mim o fizestes” (M. 25, 40). 

A- Na verdade, Deus nos chama a dar respostas a todo o tipo de injustiça, 
principalmente para com os mais pobres. 

 
VAMOS PARTILHAR 

A- Alguém como nós e dentre nós, que fazemos parte de uma comunidade Igreja, está 
disposto ou disposta a participar da mediação divina em favor dos que estão em 
situação de pobreza? 

 
Canto: R.: Vence a tristeza, enxuga o pranto! / Ó meu povo, vem cantar um canto 
novo. / 
            O Deus da vida aqui está. (bis) 

1. O pobre grita e o seu grito não é em vão /e cada esforço em nome dele vai 
valer. / É por isso que vou cantar. / Deus amigo me escuta e me vê. / Semente 
boa está na terra e vai nascer. (bis) 

 
ESCUTANDO A PALAVRA  

A - O Senhor não só escuta o grito do pobre, como também responde. Aclamemos 
a Palavra, cantando:  

 
Canto: Fala, Senhor, fala, Senhor, Palavra de fraternidade! 
            Fala, Senhor, fala, Senhor, és luz da humanidade! 
 
    L1- Leitura do Salmo 34,12-17 

(Momento de silencio e interiorização) 
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MEDITAÇÃO 
     L2- Deus sempre corre para acolher aqueles que O procuram. A sua resposta, como 

está atestado em toda a História da Salvação, é uma participação cheia de amor. 
Foi assim com Abraão (Gn 15,1): 

       T- Não tenha medo, Abraão! Eu sou o seu escudo, sua recompensa será muito 
grande  

   
L3- Aconteceu com Moisés, que através do fogo de uma sarça que ardia sem se 

consumir (Ex 3,2)   recebe a revelação de Deus: 
   T-  Eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor 

contra seus opressores e conheço seus sofrimentos (Ex 3,7). 
 

VAMOS PARTILHA 
a) Ouvindo o Salmo e a meditação, que advertências o Salmista faz? 
b) Qual a resposta de Deus? 

 
ORAÇÃO 

A- Supliquemos ao Senhor que tudo pode. A nossa resposta será: 
      T-  Ouve, Senhor, nosso clamor 

1) Para que o Dia Mundial do Pobre desperte a Igreja para um olhar mais atento às 
várias realidades de pobreza em nossas Paróquias, rezemos: 

2) Para que nossas ações ajudem aqueles que vivem em situação de abandono e 
pobreza, a descobrirem a sua dignidade de ser humano e se sintam em cada 
comunidade cristã, “como em casa”, rezemos: 

3) Para que o Senhor, que prometeu novo céu e nova terra, mantenha viva esta nossa 
esperança, rezemos: 

 
Oração conclusiva: 

A-  Senhor, como ouvistes o clamor do povo no Egito, atendei os nossos apelos em 
favor de tantos irmãos e irmãs, que perderam a sua dignidade, e ajudai-nos a ser 
fonte de alegria e esperança para eles e elas. Por Cristo, nosso Senhor, na unidade 
do Espírito Santo.  

T- Amém! 
A- Pai-nosso… 

 
CONTEMPLAÇÃO 

A- No Salmo, percebemos que Deus está presente em tudo e em todos, através de 
Sua sabedoria. Ouve atentamente seus clamores. O Senhor é fiel para com todos 
os que O buscam. 

  L1- “O amor autêntico é sempre contemplativo, permitindo-nos servir o outro não por 
necessidade ou vaidade, mas porque ele é belo, independentemente da sua 
aparência” (Papa Francisco). 
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NOSSO COMPROMISSO 

A- O nosso compromisso não consiste exclusivamente em ações ou em programas de 
promoção e assistência: aquilo que o Espírito põe em movimento não é um excesso 
de ativismo, mas primariamente uma atenção prestada ao outro, considerando-o 
como um só consigo mesmo  (São Tomás de Aquino). 
 

BÊNÇÃO 
A- O auxílio de Deus, terna compaixão, nos sustente em nossas aflições, agora e para 

sempre. Amém! 
 
 
 
 

Canto final: Oração de São Francisco 
1. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. / Onde houver ódio, que eu leve o 

amor. / Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. / Onde houver discórdia, que 
eu leve a união. / 

           Onde houver dúvida, que eu leve a fé. / Onde houver erro, que eu leve a verdade. 
    Onde houver desespero, que eu leve a esperança. / Onde houver tristeza, que eu 

leve a alegria. / Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
2. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado; / compreender 

que ser compreendido; / amar, que ser amado. / Pois é dando que se recebe. / É 
perdoando que se é perdoado. / E é morrendo que se vive para a vida eterna. 
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3º Encontro 

“DEus intervém a favor do pobre para lhE rEstituir a DigniDaDE” 
 

 

Ambientação: Bíblia em lugar de destaque, vela acesa, faixa ou cartaz com o tema do 
dia. 

ACOLHIDA  
(Enquanto as pessoas vão chegando, acolhamos uns aos outros com um abraço fraterno) 
 

A- Irmãos e irmãs, como é agradável nos reunirmos para celebrar fé e vida, partilhar 
nossa caminhada e render graças a Deus que intervém a favor do pobre para 
restituir sua dignidade de filhos e filhas de Deus. Iniciemos este momento juntos, 
saudando a Santíssima Trindade, cantando: 

 T-  Em nome do Pai que nos criou, / do Filho que nos salvou / e do Espírito Santo 
que nos une em seu amor. / Amém! (9x) / Para todo sempre. / Amém!  

A- Somos convidados a refletir e nos posicionar com atitudes de misericórdia e 
serviço, diante do sofrimento e de tudo que fere a dignidade da pessoa. 

 L1- O clamor do Salmista, para que o Senhor venha em seu auxílio, lhe faça um 
julgamento justo e chegue a alegria ao coração dos que são favoráveis à causa 
daqueles que sofrem, deve ser o mesmo sentimento presente em nossos corações, 
para que proclamemos a justiça e ao nosso Deus rendamos louvores eternos. 

       T- Glorificado seja o Senhor, que quis a salvação de seu servo! 
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     L2- Nos posicionarmos na defesa do irmão, da irmã, que sofre, em caminhar com ele e 

com ela e nos alegrarmos até o ponto de darmos graças a Deus, porque foi 
restituída a dignidade, deve ser atitude de todo cristão que experimenta o amor e a 
ternura de um Deus que cuida do seu povo e com ele se senta à mesa, partilha e 
faz comunhão. 

       T- Glorificado seja o Senhor, que quis a salvação de seu servo! 
 
 RECORDANDO A VIDA 

A- Irmãos e irmãs, no Encontro de hoje, somos convidados a refletir sobre o verbo 
“libertar”. Em Lc 4,18-19, Jesus revela sua missão que deve também ser a nossa: 
"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e enviou-me para anunciar 
a Boa-nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos 
cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os 
cativos, para publicar o ano da graça do Senhor."  

 L3- Diante desta revelação de Jesus, o pobre tem a certeza de que Deus intervém em 
seu favor para lhe   devolver dignidade.  

      T-  Glorificado seja o Senhor, que quis a salvação de seu servo!  
   L1- Diante da realidade que vivemos, percebemos que a pobreza não é procurada, 

mas criada pelo egoísmo, a soberba, a avidez e a injustiça: males tão antigos como 
o homem, mas sempre pecados são, acabando enredando neles tantos inocentes 
com dramáticas consequências sociais. 

L2- A ação libertadora do Senhor é um ato de salvação em prol de quantos Lhe 
manifestaram a sua aflição e angústia. As amarras da pobreza são quebradas pelo 
poder da intervenção de Deus.  

      T-  Deus ouve o clamor do seu povo e vem para libertar. 
A- Na Bíblia, muitos Salmos narram e celebram esta História da Salvação, que se 

verifica na vida pessoal do pobre, como podemos contemplar no Salmo 31, 8b.9:  
      T-  “Viste a minha miséria e conheceste a angústia da minha alma; (…) deste aos 

meus pés um caminho espaçoso”. 
  L1- Dar ao pobre um “caminho espaçoso” equivale a libertá-lo, tirá-lo da armadilha 

montada no seu caminho, para poder caminhar sem impedimentos e olhar 
serenamente a vida.  

        T-  “Deste aos meus pés um caminho espaçoso”. 
       L2-  A salvação de Deus toma a forma de uma mão estendida ao pobre, que oferece 

acolhimento, protege e permite sentir a amizade de que necessita. É a partir desta 
proximidade concreta e palpável que tem início um genuíno percurso de 
libertação. 

   L3- Assim, como cristãos e povo de Deus reunido em comunidade, somos chamados 
a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para 
que possam integrar-se plenamente na sociedade; isto supõe estar docilmente 
atentos, para ouvir o clamor do pobre e socorrê-lo (EG 187). 

 
 
 
 
 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Unidos_a_Deus,_ouvimos_um_clamor


           II Dia Mundial dos Pobres - 18/11/2018           

13 

 

 
Canto:  Momento novo 

1. Deus chama a gente, pra um momento novo, / de caminhar junto com o Seu 
povo. 

É hora de transformar o que não dá mais, / Sozinho, isolado, ninguém é capaz. 
   R.: Por isso vem entra na roda com a gente também, / você é muito 

importante. 
2. Não é possível crer que tudo é fácil, / há muita força que produz a morte, / 

gerando dor, tristeza e desolação. / É necessário unir o cordão. 
 
        A- Chamados a entrar na roda e caminhar juntos, somos convidados a pensar: 

a) Somos sensíveis as necessidades dos pobres de nossa Comunidade? 
 
ESCUTANDO A PALAVRA (Salmo 34, 23- 28) 

23. "Acordai e levantai-vos para me defender, ó meu Deus e Senhor meu, em prol 
de minha causa!  

24. Julgai-me, Senhor, segundo vossa justiça. Ó meu Deus, que não se regozijem à 
minha custa!  

25. Não pensem em seus corações: Ah, tivemos sorte! Não digam: Nós o 
devoramos! 

26. Sejam confundidos todos juntos e se envergonhem os que se alegram com 
meus males, cubram-se de pejo e ignomínia os que se levantam orgulhosamente 
contra mim.  

27. Mas exultem e se alegrem os favoráveis à minha causa e digam sem cessar: 
Glorificado seja o Senhor, que quis a salvação de seu servo!  

28.  E a minha língua proclamará vossa justiça, dando-vos perpétuos louvores". 
 
  
MEDITAÇÃO  

A- Precisamos perceber que o clamor do pobre é também um brado de esperança 
com que manifesta a certeza de ser libertado; esperança fundada no amor de Deus, 
que não abandona quem a Ele se entrega (cf. Rm 8, 31-39).  

L1- Podemos afirmar que, na medida em que somos capazes de discernir o verdadeiro 
bem, nos tornamos ricos diante de Deus e sábios diante de nós mesmos e dos 
outros.  

   L2- É mesmo assim: na medida em que se consegue dar à riqueza o seu justo e 
verdadeiro significado, cresce-se em humanidade e torna-se capaz de partilha.  

       A- Neste momento, somos convidados a refletir e partilhar: 
a) Temos nos dedicado na acolhida e no cuidado com os pobres? 
b) Você percebe a presença transformadora da Igreja junto dos pobres? 
c) Como Igreja, Povo de Deus, quais ações concretas podemos desenvolver para 

ajudar os pobres? 
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 ORAÇÃO  

A- Rezemos todos juntos: 
       T- Deus Pai de misericórdia, despertai em nossos corações o amor e a caridade 

necessários, para que nos sintamos todos devedores para com os pobres; 
estendendo reciprocamente as mãos uns para os outros, realizamos o 
encontro salvífico que sustenta a fé, torna concreta a caridade e habilita a 
esperança a prosseguir segura no caminho rumo ao Senhor que vem. Isso 
pedimos, por Cristo Senhor nosso. Amém! 

A- Rezemos de mãos dadas:  
T- Pai Nosso...   

 
CONTEMPLAÇÃO  

L3- Neste Dia Mundial do Pobre, somos convidados a tornar concretas as palavras do 
Salmo: “Os pobres comerão e serão saciados” (Sl 22, 27). Sabemos que no templo 
de Jerusalém, depois do rito do sacrifício, acontecia o banquete. Esta foi uma 
experiência que, no ano passado, enriqueceu a celebração do I Dia Mundial dos 
Pobres, em muitas Dioceses. Muitos encontraram o calor duma casa, a alegria 
duma refeição festiva e a solidariedade de quantos quiseram compartilhar a mesa, 
de forma simples e fraterna. Gostaria que, também neste ano e para o futuro, 
este Dia fosse celebrado sob o signo da alegria pela reencontrada capacidade de 
estar juntos. Rezar juntos em comunidade e compartilhar a refeição no dia de 
domingo é uma experiência que nos leva de volta à primitiva comunidade cristã. 

A-  Mas, para que isso aconteça, é preciso que voltemos nosso olhar para a realidade 
de nossa Arquidiocese e procuremos identificar: 

a) Quais as pobrezas existentes no território da nossa Arquidiocese? 
b)  Com quem estamos partilhando nossa comida? 

 
L1- Inúmeras são as iniciativas que a comunidade cristã empreende para dar um sinal 

de proximidade e alívio às muitas formas de pobreza que estão diante dos nossos 
olhos. Muitas vezes, a colaboração com outras entidades, que se movem impelidas 
não pela fé, mas pela solidariedade humana, consegue prestar uma ajuda que, 
sozinhos, não poderíamos realizar.  

L2- Uma resposta adequada e plenamente evangélica, que podemos realizar, é o 
diálogo entre as diversas experiências e a humildade de prestar a nossa 
colaboração, sem qualquer espécie de protagonismo. 
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BÊNÇÃO FINAL 

A- Irmãos e irmãs, o Deus que intervém a favor do pobre para restituir a dignidade de 
filhos e filhas Seus, impulsione bispos, sacerdotes, diáconos, a quem foram 
impostas as mãos para o serviço dos pobres (cf. At 6, 1-7), juntamente com as 
pessoas consagradas e tantos leigos e leigas que, nas Paróquias, Associações e 
Movimentos, tornam palpável a resposta da Igreja ao clamor dos pobres. Vivamos 
este Dia Mundial dos Pobres como um momento privilegiado de nova 
evangelização. 

T-  Amém! 
A- A força do amor do nosso Deus libertador que escuta o clamor do pobre que clama, 

nos conceda sua bênção e sua paz. 
 T-  Amém! 
A- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

T-   Para sempre seja louvado. 
 
Canto: Momento novo 

- A força, que hoje faz brotar a vida, / atua em nós pela sua graça. 
É Deus quem nos convida pra trabalhar, / o amor repartir e as forças juntar. 
R.: Por isso vem, entra na roda com a gente também, / você é muito 
importante, vem! (bis) 


