
POBREZA E MARGINALIZACãO vs ECONOMIA 
DE CONSUMO.

VER: 
Olhemos ao mundo com os olhos bem abertos e dialoguemos.
• Se você tivesse que desenhar um mapa assinalando as 

regiões ricas e as regiões pobres do mundo, como se veria 
esse mapa?

• Olhe agora para o seu país e diga-nos onde se encontra 
pobreza.

• Quais sao os diferentes tipos de pobreza que voce 
percebe?

• Diante destas situações de pobreza, que atitudes os jovens 
assumem?

A UNICEF nos dá uma ideia acerca da pobreza no mundo: 
“O triste fato que aproximadamente 1.300 milhões de pessoas 
vivem com cerca de menos de 1 dólar por dia nos diz tudo: o 
mundo está bem dividido, e é preciso fazer algo para mudá-lo. 
(...) A pobreza afeta as pessoas de diversas formas de acordo 
a idade, gênero, etnia, religião e de onde vêm. As crianças, 
em particular, estão em meio aos que sao considerados mais 
vulneráveis as condições de pobreza devido a sua dependência 
física, emocional, econômica e social, assim como a falta de 
autonomia das famílias e das instituições.” (Mãos unidas, “A 
pobreza no mundo”, www.UNICEF). 

O PAPA FRANCISCO, sempre muito próximo aos mais 
fracos nos dá seu parecer:
“Nao a uma economia de exclusão. Assim como o mandamento 
«não matar» põe um limite claro para assegurar o valor da 
vida humana, assim também hoje devemos dizer «não a 
uma economia da exclusão e da desigualdade social». Esta 
economia mata. Não é possível que a morte por enregelamento 
dum idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto o é a 

META: 
Nos sensibilizarmos diante do fenômeno da pobreza em meio a 
um mundo em constante progresso econômico.

Um sinal: 
Pao partido
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descida de dois pontos na Bolsa. Isto é exclusão. Não se pode 
tolerar mais o facto de se lançar comida no lixo, quando há 
pessoas que passam fome. Isto é desigualdade social. Hoje, 
tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, 
onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência desta 
situação, grandes massas da população vêem-se excluídas 
e marginalizadas: sem trabalho, sem perspectivas, num beco 
sem saída. O ser humano é considerado, em si mesmo, como 
um bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora. 
Assim teve início a cultura do «descartável», que aliás chega 
a ser promovida. Já não se trata simplesmente do fenómeno 
de exploração e opressão, mas duma realidade nova: com a 
exclusão, fere-se, na própria raiz, a pertença à sociedade onde 
se vive, pois quem vive nas favelas, na periferia ou sem poder 
já não está nela, mas fora. Os excluídos não são «explorados», 
mas resíduos, «sobras».” (Evangelii gaudium (EG), 53).
“animo os peritos financeiros e os governantes dos vários 
países a considerarem as palavras dum sábio da antiguidade: 
«Não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é 
roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles, os 
bens que aferrolhamos» (EG, 57).

O que você acha da opinião do Papa Francisco?
Isso responde a situação do seu país?

JULGAR 
TEXTOS PARA ILUMINAR. 

A Palavra de Deus é sempre atual. 
Ao escutá-la, acolhamo-la como um 
presente e deixemo-nos interpelar por 
ela. (Um ou vários dos textos seguintes)

• Mt 6, 24: Não podeis amar a Deus 
e ao dinheiro.

• Mt 20, 25-28: Os poderosos do 
mundo vos exploram… Entre vocês 
não será assim.

• Mt 25, 31-46: O que fizerem a um 
destes pequeninos, a mim o fizeram.

• 1 Jo 4, 20: Se alguém diz: eu 
amo a Deus, e odeia a seu irmão, é 
mentiroso.

Dialoguemos

O que esta Palavra me diz? Ao que ela me 
convida? 

O papa Francisco nos dá o seguinte 
ensinamento: 
• Sempre retorna a velha questão: «Se alguém 

possuir bens deste mundo e, vendo o seu irmão 
com necessidade, lhe fechar o seu coração, como 
é que o amor de Deus pode permanecer nele?» (1 
Jo 3, 17). (EG 187).

• “Nesta linha, se pode entender o pedido de Jesus 
aos seus discípulos: «Dai-lhes vós mesmos de comer» 
(Mc 6, 37), que envolve tanto a cooperação para 
resolver as causas estruturais da pobreza e promover o 



desenvolvimento integral dos pobres, como os gestos mais 
simples e diários de solidariedade para com as misérias 
muito concretas que encontramos. Embora um pouco 
desgastada e, por vezes, até mal interpretada, a palavra 
«solidariedade» significa muito mais do que alguns actos 
esporádicos de generosidade; supõe a criação duma nova 
mentalidade que pense em termos de comunidade, de 
prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens 
por parte de alguns.” (EG 188)

• “A própria beleza do Evangelho nem sempre a 
conseguimos manifestar adequadamente, mas há um sinal 
que nunca deve faltar: a opção pelos últimos, por aqueles 
que a sociedade descarta e lança fora.” (EG 195)

• “Deriva da nossa fé em Cristo, que Se fez pobre e sempre 
Se aproximou dos pobres e marginalizados, a preocupação 
pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados da 
sociedade.” (EG 186).

A Igreja latino americana faz uma opção preferencial pelos 
pobres, pensando principalmente nos indígenas (cf DA …. 
(Aparecida, Documento conclusivo), aos que moram nas ruas 
das grandes cidades, aos migrantes, aos enfermos e aos que 
sao privados de viverem a liberdade(cf DA 8.6). 

 – “Dentro desta ampla preocupacao pela dignidade 
humana, se encontra nossa angústia pelos milhoes de 
latinos americanos que nao podem levar uma vida que 
corresponda a essa dignidade. A opcao preferencial pelos 
pobres é um dos tracos que marca a fisionomia da Igreja 
latino americana e caribenha. (...) Tudo o que tenha a 
ver com Cristo, tem a ver com os pobres e tudo que está 
relacionado aos pobres diz respeito a Jesus Cristo: “Todas 
as vezes que fizeste isso a um destes meus irmaos mais 
pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes” (Mt 25, 40). 
Joao Paulo II destacou que este texto bíblico “ilumina o 
mistério de Cristo” 221. Porque em Cristo o grande se fez 

pequeno, o forte se fez frágil, o rico se fez pobre.” (DA 391).
 – “ A partir da nossa fé em Cristo, brota também a 

solidariedade como atitude permanente de encontro, 
fraternidade e serviço, que precisam manifestar-se em 
opções e gestos visíveis, principalmente em defesa à 
vida e aos direitos dos mais vulneráveis e excluídos, e 
no acompanhamento permanente em seus esforços 
por serem sujeitos de mudança e transformação 
de sua situação. O serviço de caridade da Igreja 
entre os pobres “é um âmbito que caracteriza de 
maneira decisiva a vida cristã, o estilo eclesial e a 
organização pastoral.” (DA 394).  

E nós jovens?…  Leiamos esse conselho do papa 
Francisco:

“A espiritualidade cristã propõe uma forma 
alternativa de entender a qualidade de vida, 
encorajando um estilo de vida profético e 
contemplativo, capaz de gerar profunda 
alegria sem estar obcecado pelo consumo. 
É importante adoptar um antigo 
ensinamento, presente em distintas 
tradições religiosas e também na Bíblia. 
Trata-se da convicção de que «quanto 
menos, tanto mais». Com efeito, a 
acumulação constante de possibilidades 
para consumir distrai o coração e 
impede de dar o devido apreço a cada 
coisa e a cada momento. Pelo contrário, 
tornar-se serenamente presente diante 
de cada realidade, por mais pequena que 
seja, abre-nos muitas mais possibilidades 
de compreensão e realização pessoal. A 
espiritualidade cristã propõe um crescimento 



na sobriedade e uma capacidade de se alegrar com pouco. É 
um regresso à simplicidade que nos permite parar a saborear 
as pequenas coisas, agradecer as possibilidades que a vida 
oferece sem nos apegarmos ao que temos nem entristecermos 
por aquilo que não possuímos. Isto exige evitar a dinâmica do 
domínio e da mera acumulação de prazeres.” (Laudato sí, 222).

ATUAR
Experiências para ir além 

Diante das diversas situações de pobreza, não podemos 
ficar de braços cruzados, indiferentes, sem fazer nada. Sao 
necessárias respostas concretas.

Escolhamos, dentre todos, um sinal de solidariedade com os 
pobres e descartados da sociedade. Sugestões: 

• Um dia sem celular. 

• Sacrificar uma refeição e doar seu custo a uma obra de 
solidariedade. 

• Jogar uma partida amistosa de futebol (ou outro esporte) 
com um time de um bairro (ou paróquia) de outra classe 
social. 

• Outros 



CELEBRAR. 

(Canto)

• Ler Lc 10, 25-37: A parábola do bom samaritano. 

• Um momento de reflexão pessoal em silêncio. 

• Pedidos espontâneos. 

• Pai nosso e/ou Oração pela JMJ 2019. 

• (Canto)


