
18 Novembro 2018 – 2.º Dia Mundial dos Pobres 

 

A rede Cuidar da Casa Comum. A Igreja ao serviço da Ecologia Integral está em sintonia 

com a celebração do 2.º Dia Mundial dos Pobres e por isso assinalamos este dia com 

alguns excertos da mensagem do papa Francisco:  

 

Não pensemos nos pobres 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, deveriam abrir 

a um verdadeiro encontro com os pobres e dar lugar a uma partilha que se torne 

estilo de vida. 

[…] somos chamados a estender 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 comodidades e a reconhecermos o valor que a pobreza encerra 

em si mesma. 

[…] A pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças explorados para vis 

interesses, espezinhados pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro. Como 

é impiedoso e nunca completo o elenco que se é constrangido a elaborar à vista 

da pobreza, fruto da injustiça social, da miséria moral, da avidez de poucos e 

da indiferença generalizada! 

[…] Este Dia pretende estimular, em primeiro lugar, os crentes, para que 

reajam à cultura do descarte e do desperdício, assumindo a cultura do encontro. 

Ao mesmo tempo, o convite é dirigido a todos, independentemente da sua 

pertença religiosa, para que se abram à partilha com os pobres em todas as 

formas de solidariedade, como sinal concreto de fraternidade.  

 

Nestas palavras de Francisco vemos o eco da carta encíclica Laudato Si’. Sobre o cuidado 

da casa comum, quando lembra (LS 49):  

 

Muitas vezes falta uma consciência clara dos problemas que afectam 

particularmente os excluídos. Estes são a maioria do planeta, milhares de 

milhões de pessoas […] hoje, não podemos deixar de reconhecer que uma 

verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que 

deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o 

grito da terra como o grito dos pobres.  
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