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Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas 

A ser também pobre me chamas. Converte meu coração. 

 

Converte o meu coração: eu quero reaprender! 

Ensina-me a ser irmão daqueles que não têm nada. 

Confesso meu comodismo:  

É muito mais fácil dar do que se comprometer  

E de novo aprender e, de fato, mudar. 

Música em  

https://www.youtube.com/watch?v=oIwwGQ5pZL8 

 

4.Contemplação (Vida e Missão) 

Qual nosso novo olhar, a partir da Palavra que 

meditamos e rezamos? 

"Muitos pobres, diz o Papa Francisco, tornam-se como 

invisíveis e a sua voz já não tem força nem consistência 

na sociedade". E acrescenta: “O compromisso do 

cristão não consiste apenas em iniciativas de 

assistência, embora necessárias e louváveis, mas deve 

tender a aumentar  em cada um a atenção plena a toda 

pessoa que se encontra em dificuldade. Vamos 

transformar nosso olhar e descobrir neles o próprio 

Cristo que afirmou: "O que fizestes a um destes meus 

irmãos, mais pequeninos, a Mim o fizestes" (Mt 25,40). 

Faça um gesto concreto na sua comunidade,  no dia 

17 de novembro ou dentro da semana da Jornada 

Mundial dos Pobres, de 10 a 17 do mesmo mês. 

Comunique-nos e publicaremos para que todos “vendo 

nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos 

céus”.  

Bênção 

- Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.  

- Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 

Amém. 

- Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. 

- Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e 

Espírito Santo. Amém. 

.......................................................................................... 

Mensagem do III Dia Mundial dos Pobres em: http://

crbnacional.org.br/mensagem-do-papa-francisco-para-a-iii-jornada-mundial

-dos-pobres/  

 

III Dia Mundial dos 

Pobres 
17 de novembro de 2019 

Leitura Orante 

“A esperança dos 
pobres jamais se 

frustrará”  
(Sl 9,19) 

3. Oração (Vida) 

No I Dia Mundial dos Pobres (2017), disse o 

Papa Francisco: 

"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. De fato, o 

pedido do pão exprime o abandono a Deus 

nas necessidades primárias da nossa vida. 

Tudo o que Jesus nos ensinou com esta ora-

ção exprime e recolhe o grito de quem sofre 

pela precariedade da existência e a falta do 

necessário. Aos discípulos que lhe pediam 

para os ensinar a rezar, Jesus respondeu 

com as palavras dos pobres que se dirigem 

ao único Pai, em quem todos se reconhe-

cem como irmãos. O Pai Nosso é uma ora-

ção que se exprime no plural: o pão que se 

pede é «nosso», e isto implica partilha, parti-

cipação e responsabilidade comum. Nesta 

oração, todos reconhecemos a exigência de 

superar qualquer forma de egoísmo, para 

termos acesso à alegria do acolhimento recí-

proco." 

Rezemos: Pai nosso... 

Música: cantemos ou rezemos 

Ensina-me a amar os pobres 

Converte meu coração: eu quero recomeçar! 

Ensina-me a ser irmão  

dos pobres e oprimidos 

Confesso meu egoísmo: 

Eu penso demais em mim,  

Teu sim para mim é não, 

E se dizes que não, eu insisto que sim. 
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         “A esperança dos pobres jamais se frustrará”  

(Sl 9,19) 

Saudação Inicial 
- A todos nós, a paz de Deus, nosso Pai, 
a graça e a alegria de Nosso Senhor Jesus Cris-
to, no amor e na comunhão do Espírito Santo. 
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo! 
- Em nome do Pai... 
Preparamo-nos para a Leitura, rezando: 
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos 
fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.  
- Enviai o vosso Espírito e tudo será criado.  
- E renovareis a face da terra. 
 
OREMOS: Ó Deus, que instruístes os corações dos 
vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,  
fazei que apreciemos retamente todas as coisas  
segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua 
consolação. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém 

 
O Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos 
Pobres, em 2017, no 33º Domingo Comum, que 
antecede a Solenidade de Cristo Rei. Disse: 
 
"Convido a Igreja inteira,  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 nos-
sos 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 con-
vite é dirigido a todos, independentemente da 
sua pertença religiosa, para que se abram à par-
tilha com os pobres em todas as formas de soli-
dariedade, 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 desti-
nado à humanidade sem qualquer exclusão".  
(I Dia Mundial dos Pobres, 2017). 

1. Leitura (Verdade) - O que diz o texto? 
Vamos ler a Palavra, em  Lc 14,12-14  e procurar 
compreender o ensinamento de Jesus Mestre. 
 
Jesus disse ao homem que o havia convidado:  
- Quando você der um almoço ou um jantar, não 
convide os seus amigos, nem os seus irmãos, 
nem os seus parentes, nem os seus vizinhos 
ricos. Porque certamente eles também o convi-
darão e assim pagarão a gentileza que você fez. 
Mas, quando você der uma festa, convide os 
pobres, os aleijados, os coxos e os cegos e você 
será abençoado. Pois eles não poderão pagar o 
que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em 
que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. 
 
Refletindo  
Normalmente, na sociedade, convidam-se pes-
soas do mesmo nível e que acabam por retribuir. 
A caridade proposta por Jesus rompe este círcu-
lo e dá espaço aos pobres... 
Foi o que fez Santa Teresa de Calcutá que du-
rante uma viagem de trem ao noviciado do Hima-
laia, deparou com um irmão pobre de rua que lhe 
disse: “Tenho sede!”. A partir disso, ela afirmou 
ter tido a clareza de sua missão: dedicar toda 
sua vida aos mais pobres dos pobres. 
Santa Dulce dos Pobres, que  aos 13 anos, a 

menina passou a acolher mendigos e doentes 
em sua casa, transformando a residência da fa-
mília.  
 
(Recordar outros textos e testemunhos). 
 
 
Canto : Sobre mim está a mão do Senhor (bis) 
Sempre esteve e estará sobre mim a mão do 
Senhor 
 

2. Meditação (Caminho) -  
O que o texto diz para nós, hoje? 
Temos muitos pobres no mundo? O que a Igreja faz 
por estes irmãos carentes? 
 
- Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), entre 2016 e 2017, a pobreza no Brasil passou de 
25,7% para 26,5% da população.  
- Aumentou o número dos extremamente pobres, aqueles 
que vivem com menos de R$ 140 mensais. Saltou de 
6,6% para 7,4%. 
- O rendimento dos 10% mais ricos foi 13 vezes maior 
que o dos 40% mais pobres. 
Dados do Cadastro Único do Ministério da Cidadania 
mostram que a pobreza extrema no país aumentou e já 
atinge 13,2 milhões de pessoas.  
- O Banco Mundial diz que quase metade da população 
global vive abaixo da linha da pobreza: 3 bilhões e 4 mi-
lhões de pessoas  ainda lutam para suprir suas necessi-
dades básicas. 

 
- E o Papa Francisco, na Mensagem para o Dia 
Mundial dos Pobres de 2019, diz: 
"Todos os dias encontramos famílias obrigadas a 
deixar a sua terra à procura de formas de subsistên-
cia noutro lugar; órfãos que perderam os pais ou 
foram violentamente separados deles para uma 
exploração brutal; jovens em busca duma realiza-
ção profissional, cujo acesso lhes é impedido por 
míopes políticas econômicas; vítimas de tantas for-
mas de violência, desde a prostituição à droga. São 
tantas pessoas sem abrigo e marginalizadas que 
vagueiam pelas ruas das nossas cidades.”  
Quantas vezes vemos os pobres nas lixeiras catan-
do o resto e o supérfluo, a fim de se alimentar ou 
vestir! Tendo-se tornado, eles próprios, parte duma 
lixeira humana, são tratados como lixo. Simples-
mente porque pobres, são tidos como ameaçadores 
ou incapazes.” 
 


