Da mensagem do Papa Francisco
para o I Dia Mundial dos Pobres
(19 de novembro de 2017)

«Não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e com verdade» Estas
palavras do apóstolo João exprimem um imperativo de que nenhum cristão pode
prescindir. Houve momentos em que os cristãos não escutaram profundamente este
apelo, deixando-se contagiar pela mentalidade mundana. Mas o Espírito Santo não
deixou de os chamar a manterem o olhar fixo no essencial.
Se desejamos dar o nosso contributo eficaz para a mudança da história, gerando
verdadeiro

desenvolvimento,

é

necessário

escutar

o

grito

dos

pobres

e

comprometermo-nos a erguê-los do seu estado de marginalização, sofrimento e
privação da liberdade e da dignidade. É preciso responder com uma nova visão da vida e
da sociedade.
Convido a Igreja inteira e os homens e mulheres de boa vontade a fixar o olhar, neste
dia, em todos aqueles que estendem as suas mãos invocando ajuda e pedindo a nossa
solidariedade. São nossos irmãos e irmãs, criados e amados pelo único Pai celeste.
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. Deus criou o céu e a terra para todos; foram os homens que,
infelizmente, ergueram fronteiras, muros e recintos, traindo o dom originário destinado
à humanidade sem qualquer exclusão.
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 Evangelho na sua verdade mais profunda. Os pobres não são um
problema: são um recurso de que lançar mão para acolher e viver a essência do
Evangelho.
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