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Uma proposta de leitura, um caminho para a reflexão...
«Não amemos com palavras, mas com obras»
«Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e com
verdade» (1 Jo 3, 18). Estas palavras do apóstolo João exprimem um imperativo de que nenhum
cristão pode prescindir. A importância do mandamento de Jesus, transmitido pelo «discípulo
amado» até aos nossos dias, aparece ainda mais acentuada ao contrapor as palavras vazias,
que frequentemente se encontram na nossa boca, às obras concretas, as únicas capazes de
medir verdadeiramente o que valemos.
«Quando um pobre invoca o Senhor, Ele atende-o» (Sl 34/33, 7). A Igreja compreendeu,
desde sempre, a importância de tal invocação. Possuímos um grande testemunho já nas
primeiras páginas do Atos dos Apóstolos, quando Pedro pede para se escolher sete homens
«cheios do Espírito e de sabedoria» (6, 3), que assumam o serviço de assistência aos pobres.
Este é, sem dúvida, um dos primeiros sinais com que a comunidade cristã se apresentou no
palco do mundo: o serviço aos mais pobres. Tudo isto foi possível, por ela ter compreendido que
a vida dos discípulos de Jesus se devia exprimir numa fraternidade e numa solidariedade tais,
que correspondesse ao ensinamento principal do Mestre que tinha proclamado os pobres
bem-aventurados e herdeiros do Reino dos céus (cf. Mt 5, 3).
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. Na verdade, a oração, o caminho do discipulado e a conversão encontram,
na caridade que se torna partilha, a prova da sua autenticidade evangélica. E deste modo de
viver derivam alegria e serenidade de espírito, porque se toca com as mãos a carne de Cristo. Se
realmente queremos encontrar Cristo, é preciso que toquemos o seu corpo no corpo chagado
dos pobres, como resposta à comunhão sacramental recebida na Eucaristia. O Corpo de Cristo,
partido na sagrada liturgia, deixa-se encontrar pela caridade partilhada no rosto e na pessoa dos
irmãos e irmãs mais frágeis. Continuam a ressoar de grande atualidade estas palavras do santo
bispo Crisóstomo: «Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos
seus membros, isto é, nos pobres que não têm que vestir, nem O honres aqui no tempo com
vestes de seda, enquanto lá fora O abandonas ao frio e à nudez»
(Hom. in Matthaeum, 50, 3: PG 58).
Portanto 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.

No termo do Jubileu da Misericórdia, quis oferecer à Igreja o Dia Mundial dos Pobres, para que as
comunidades cristãs se tornem, em todo o mundo, cada vez mais e melhor sinal concreto da
caridade de Cristo pelos últimos e os mais carenciados. Quero que, aos outros Dias Mundiais
instituídos pelos meus Predecessores e sendo já tradição na vida das nossas comunidades, se
acrescente este, que completa o conjunto de tais Dias com um elemento requintadamente
evangélico, isto é, a predileção de Jesus pelos pobres.
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.
Desejo que, na semana anterior ao Dia Mundial dos Pobres – que este ano será no dia 19 de
novembro, XXXIII domingo do Tempo Comum –, as comunidades cristãs se empenhem na criação
de muitos momentos de encontro e amizade, de solidariedade e ajuda concreta. Poderão ainda
convidar os pobres e os voluntários para participarem, juntos, na Eucaristia deste domingo, de
modo que, no domingo seguinte, a celebração da Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do
Universo resulte ainda mais autêntica. Na verdade, a realeza de Cristo aparece em todo o seu
significado precisamente no Gólgota, quando o Inocente, pregado na cruz, pobre, nu e privado de
tudo, encarna e revela a plenitude do amor de Deus. O seu completo abandono ao Pai, ao mesmo
tempo que exprime a sua pobreza total, torna evidente a força deste Amor, que O ressuscita para
uma vida nova no dia de Páscoa.
Neste domingo, se viverem no nosso bairro pobres que buscam proteção e ajuda, aproximemo-nos
deles: será um momento propício para encontrar o Deus que buscamos. Como ensina a Sagrada
Escritura (cf. Gn 18, 3-5; Heb 13, 2), acolhamo-los como hóspedes privilegiados à nossa mesa;
poderão ser mestres, que nos ajudam a viver de maneira mais coerente a fé. Com a sua confiança
e a disponibilidade para aceitar ajuda, mostram-nos, de forma sóbria e muitas vezes feliz, como é
decisivo vivermos do essencial e abandonarmo-nos à providência do Pai.

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.
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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