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CARTA APOSTÓLICA
MISERICORDIA ET MISERA
DO SANTO PADRE FRANCISCO
NO TERMO DO JUBILEU
EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA
Um sinal concreto deste Ano Santo
extraordinário, se deve celebrar em
toda a Igreja, na ocorrência do XXXIII
Domingo do Tempo Comum,

o Dia Mundial dos Pobres.

Quero que, aos outros Dias Mundiais instituídos pelos meus
Antecessores:
1. Dia Mundial da Alimentação
2. Dia Mundial das Comunicações Sociais
3. Dia Mundial do Doente
4. Dia Mundial do Migrante
5. Dia Mundial das Missões
6. Dia Mundial da Paz
7. Dia Mundial da Vida Consagrada
8. Dia Mundial de Oração pelas Vocações
se acrescente este, que completa o conjunto de tais Dias com
um elemento requintadamente evangélico, isto é, a predileção
de Jesus pelos 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).

✓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 Apostólica, Misericordia et misera, 21).

Na semana anterior
Desejo que, na semana anterior
ao Dia Mundial dos Pobres, as
comunidades cristãs se empenhem
na criação de muitos momentos de
encontro e amizade, de
solidariedade e ajuda concreta.

A pobreza, vocação a seguir Jesus
Não esqueçamos que, para os discípulos de Cristo,
➢a pobreza é, antes de tudo, uma vocação a seguir
Jesus pobre.
➢É um caminhar atrás d’Ele e com Ele: um
caminho que conduz à bem-aventurança do
Reino dos céus (cf. Mt 5, 3; Lc 6, 20).
➢Pobreza significa um coração humilde, que sabe
acolher a sua condição de criatura limitada e
pecadora, vencendo a tentação de omnipotência
que cria em nós a ilusão de ser imortal.

A pobreza, vocação a seguir Jesus
➢ A pobreza é uma atitude do coração que impede de
conceber como objetivo de vida e condição para a
felicidade o dinheiro, a carreira e o luxo.
➢ Mais, é a pobreza que cria as condições para assumir
livremente as responsabilidades pessoais e sociais, não
obstante as próprias limitações, confiando na
proximidade de Deus e vivendo apoiados pela sua
graça.
➢ Assim entendida, a pobreza é o metro que permite
avaliar o uso correto dos bens materiais e também
viver de modo não egoísta nem possessivo os laços e
os afetos

➢ Neste domingo, aproximemo-nos deles: será um
momento propício para encontrar o Deus que
buscamos.
➢ Como ensina a Sagrada Escritura acolhamo-los
como hóspedes privilegiados à nossa mesa;
poderão ser mestres, que nos ajudam a viver de
maneira mais coerente a fé. Mostram-nos, como é
decisivo vivermos do essencial e abandonarmonos à providência do Pai.
➢ Na base das múltiplas iniciativas concretas que se
poderão realizar neste Dia, esteja sempre
a oração. Não esqueçamos que o Pai Nosso é a
oração dos pobres.
MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA O I DIA MUNDIAL DOS POBRES
XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM (19 DE NOVEMBRO DE 2017)

A celebração do primeiro Dia Mundial
dos Pobres foi enriquecida 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.

Aos irmãos bispos, aos sacerdotes, aos
diáconos – que, por vocação, têm a missão
de apoiar os pobres –,
às pessoas consagradas,
às associações,
aos movimentos e
ao vasto mundo do voluntariado,
peço que se comprometam para que, com
este Dia Mundial dos Pobres,
se instaure uma tradição que seja
contribuição concreta para a evangelização
no mundo contemporâneo.

Essa resposta é provavelmente como uma gota de água
no deserto da pobreza;
e contudo pode ser um sinal de solidariedade para
quantos passam necessidade a fim de sentirem a
presença ativa dum irmão ou duma irmã.
Não é de um ato de delegação que os pobres precisam,
mas do envolvimento pessoal de quantos escutam o seu
brado.
A solicitude dos crentes não pode limitar-se a uma forma
de assistência – embora necessária e providencial num
primeiro momento –, mas requer aquela «atenção
amiga» (Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 199) que aprecia o
outro como pessoa e procura o seu bem.
MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA O II DIA MUNDIAL DOS POBRES
XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM (18 DE NOVEMBRO DE 2018).

