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“A esperança dos pobres jamais se frustrará” (Sl 9, 19) é o tema escolhido 
pelo Papa Francisco para 3º Dia Mundial dos Pobres, que ocorre a 17 de 
novembro de 2019. Recordando que Jesus quis revelar um Deus que é “um 
Pai generoso, misericordioso, inexaurível na sua bondade e graça, que dá 
esperança sobretudo a quantos estão desiludidos e privados de futuro” (nº 
5), o Papa alerta para o compromisso dos cristãos neste caminho de 
esperança, que “não consiste apenas em iniciativas de assistência que, 
embora louváveis e necessárias, devem tender a aumentar em cada um 
aquela atenção plena, que é devida a toda a pessoa que se encontra em 
dificuldade. «Esta atenção amiga é o início duma verdadeira preocupação» 
pelos pobres, buscando o seu verdadeiro bem”. Reconhece que “não é fácil 
ser testemunha da esperança cristã no contexto cultural do consumismo e do 
descarte, sempre propenso a aumentar um bem-estar superficial e efémero”, 
apelando assim a “uma mudança de mentalidade para redescobrir o 
essencial, para encarnar e tornar incisivo o anúncio do Reino de Deus” (nº 7). 
 
Restabelecer a esperança, continua o Papa na sua mensagem, passa por 
vezes por pequenos gestos: “basta parar, sorrir, escutar. (…) Os pobres são 
pessoas a quem devemos encontrar: são jovens e idosos sozinhos que se hão 
de convidar a entrar em casa para partilhar a refeição; homens, mulheres e 
crianças que esperam uma palavra amiga. Os pobres salvam-nos, porque nos 
permitem encontrar o rosto de Jesus Cristo” (nº 9). Por isso, “aos discípulos 
do Senhor Jesus, a condição que se lhes impõe para serem evangelizadores 
coerentes é semear sinais palpáveis de esperança. A todas as comunidades 
cristãs e a quantos sentem a exigência de levar esperança e conforto aos 
pobres, peço que se empenhem para que este Dia Mundial possa reforçar em 
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muitos a vontade de colaborar concretamente para que ninguém se sinta 
privado da proximidade e da solidariedade” (nº 10). 
 
Na continuidade dos últimos anos, e no contexto do desafio que D. António 
Marto lança na Carta Pastoral para este biénio, na qual afirma a necessidade 
de “propor aos jovens experiências de caridade que lhes permitam lidar e 
confrontar-se com as fragilidades humanas; atividades duradoiras de 
voluntariado com os necessitados, que podem levá-los a sair de si mesmos e 
do seu mundo virtual para relações diretas e mais humanas” (A alegria da fé 
no caminho dos jovens, 12), o Serviço Diocesano de Catequese lança a 
presente proposta que tem três objetivos principais: 

1. Fomentar a vivência do Dia Mundial dos Pobres por parte das 
crianças e adolescentes da catequese e das suas famílias; 

2. Promover a interação entre a catequese e os serviços caritativos das 
paróquias e de outras instituições; 

3. Preparar a vivência da campanha para o tempo de Advento. 
 

Esta proposta desenvolve-se em dois tempos: 
1. Dia Mundial dos Pobres, 17 de novembro, XXXIII Domingo do Tempo 

Comum, com o lançamento da proposta e sensibilização junto dos 
grupos da catequese (e comunidades); [neste dia celebra-se o Dia 
de Oração pelos Seminários, e o ofertório é para o Seminário] 

2. Domingo de Cristo Rei, 24 de novembro, último domingo do ano 
litúrgico, com a recolha das ofertas para os pobres e sua entrega aos 
serviços caritativos, e o lançamento da campanha para o Advento. 

 
Preparação Prévia: 

1. O pároco e os catequistas acertam entre si a forma prática de 
desenvolver a campanha; 

2. Contactar o grupo sócio caritativo da paróquia (Grupo Cáritas, 
Conferência São Vicente de Paulo, Loja Solidária, etc.), ou uma 
instituição de solidariedade da área da paróquia, para combinar a 
forma prática do desenvolvimento da campanha: 

• Tipo de bens a recolher (alimentos, brinquedos, roupas, etc.); 

• Forma prática de recolha e de entrega dos bens; 

• Possibilidade de envolver pessoas do grupo ou instituição no 
lançamento da campanha junto dos grupos ou comunidade 
(apresentação do grupo e da sua ação, necessidades mais 
sentidas, etc.).  



1. DIA MUNDIAL DOS POBRES 
DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM | 17 DE NOVEMBRO 

 
Da Profecia de Malaquias: 

 
Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo 
nos seus raios a salvação. 

Cf. Mal 3, 19-20a  
 
Celebramos hoje o Dia Mundial dos Pobres. Foi instituído pelo Papa Francisco 
para ajudar a compreender que a pobreza está no coração do Evangelho, e 
não nos esquecermos que lutar contra a pobreza é o caminho da justiça e da 
paz. 
 
Neste dia, as palavras do profeta Malaquias anunciam um futuro diferente. 
Um futuro de esperança que, como afirma o Papa Francisco na sua 
mensagem para este dia, passa pelo compromisso dos cristãos nos seus 
pequenos gestos de proximidade e atenção, como parar, sorrir e escutar, mas 
também numa mudança de mentalidade que busca o verdadeiro bem dos 
mais pobres.  
 
Por isso, neste Dia Mundial dos Pobres, queremos comprometer-nos a fazer 
alguma coisa pelos que têm mais necessidades. Escolhemos um 
projeto/campanha: (apresentar o projeto escolhido). 
 
Ao longo desta semana vamos comprometer-nos a… (recolher, poupar, 
juntar….) para trazer para a comunidade (igreja, catequese) e partilhar no 
próximo domingo. 
 

 

 

 

Mensagem do Papa Francisco para o III Dia Mundial dos Pobres: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/poveri/documents/papa-
francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html 
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2. SOLENIDADE DE CRISTO REI 
DOMINGO XXXIV DO TEMPO COMUM | 24 DE NOVEMBRO 
 

Do Evangelho de São Lucas:  
 

«Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres com a tua realeza». Jesus 
respondeu-lhe: «Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no 
Paraíso».  

Cf. Lc 23, 35-43 
 
Escutamos neste dia de Cristo Rei o diálogo entre Jesus e o malfeitor 
crucificado a seu lado. A realeza de Jesus manifesta-se no serviço da entrega 
total por nós na cruz, para nos fazer participar da sua vida em plenitude. Na 
cruz, Jesus abre para aquele malfeitor, e nele a cada um, um caminho de 
esperança. 
 
No passado domingo, Dia Mundial dos Pobres, lançámos um projeto/ 
campanha, com a qual quisemos comprometer-nos a aproximar-nos e 
restituir a esperança junto dos mais necessitados. 
 
Neste Dia de Cristo Rei, último domingo do Ano Litúrgico, concluímos esta 
campanha que nos ajuda a partilhar da realeza de Jesus, encontrando-O e 
servindo-O nos mais pequenos e necessitados.  
 

Vamos agora apresentar o resultado da nossa campanha desta 
semana, apresentando/entregando… 

 
Lançamento da campanha de Advento 
Para a próxima semana, com o início do Advento, vamos continuar uma 
caminhada de encontro com Jesus Amigo que nos chama e ao qual cada um 
de nós é convidado a responder em Igreja, com a confiança de que Ele vem 
até nós para iluminar a nossa vida. 
Em casa, cada família é convidada a fazer o seu “canto de oração”, ou “lugar 
do encontro”, no qual vão colocar quatro imagens, uma em cada semana do 
Advento, que vão ajudar a viver o encontro com Jesus neste tempo que nos 
leva até à celebração do seu nascimento, no Natal. 
Já foi entregue o primeiro postal, com o ícone de Jesus e o Amigo. Durante 
esta semana, cada um é convidado a escrever uma carta a Jesus para entregar 
aqui, na celebração da próxima semana. 


