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“PEDIRAM-NOS QUE LEMBRÁSSEMOS DOS POBRES” 
PASSAR DO INDICATIVO AO IMPERATIVO 

1. PONTO DE PARTIDA

No dia 10 de dezembro de 2018, comemorava-se o 70º aniversário da
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um acontecimento extraordinário 
centrado no cerne neurálgico de uma situação de busca de toda a humanidade por 
encontrar e expressar, do melhor modo possível, aquilo que torna os seres humanos 
exatamente humanos. 

Encontramo-nos em meio de um grande esforço na identificação de quem 
somos, de onde viemos, para onde vamos e como queremos ser tratados e tratar os 
outros. Isso tona-se o questionamento sobre a pessoa humana e sua dignidade 
intrínseca, devendo ser esclarecida. Depois de assentar o foco da reflexão ética 
naquilo que identifica a pessoa humana, uma consequência imediata é nos perguntar 
sobre o modo mais correto de respeitá-la, cuidá-la e protegê-la. 

As mentes mais exímias se inclinaram sobre a resposta a dita pergunta a partir 
de um tríplice horizonte: 

- Não ser excludentes.  Há um interesse em ampliar dita dignidade a todos
os seres humanos. Trata-se de incorporar a todos na festa da vida,
garantindo alguns níveis de vida digna, apropriada, não somente para
aqueles que possuem mais capacidades.

- Ser justos nas reflexões e na sua prática, ou seja, fundamentar a
integração, o aporte social de cada uma das pessoas à sociedade. É a
pergunta sobre a justiça devida a todos, tendo em conta as diferenças
existentes, realçada, sobretudo, no rosto dos enfermos, descapacitados,
vulneráveis...

- Potencializar a exigência (empoderar) todas as pessoas da sociedade na
responsabilidade de garantir seu apoio à pergunta anterior. Cada vez
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mais há a consciência de que a justiça por si só não é suficiente para 
garantir o respeito real e efetivo daqueles seres humanos menos dotados 
para se integrarem com garantias mínimas na sociedade. Trata-se de 
ampliar limites entre a caridade e a justiça, provocando a realização de 
atos de humanidade com a fortaleza e a exigência da justiça. Este labor 
não é exigência exclusiva das elites sociais, mas trabalho de todo 
cidadão, inclusive dos atingidos pelas maiores limitações. 

Com esse pano de fundo, e precisamente porque uma das consequências de não 
levar em conta as pessoas em si mesmas provoca penúria, vida em condições 
indignas, luta contra a pobreza é uma exigência determinante, uma bandeira visível 
da utilidade de proclamar os direitos humanos e levar a sério seu valor ético, indo 
além da densidade estética que gozam. Passando da teoria para a prática, do valor 
para a urgência que agride os sentidos, a luta pela eliminação da miséria é um dos 
dados mais potentes: 

Não pode existir um valor universal sem um dever de atenção e de memória constante ao singular, ou 
seja, capaz de fazer o conceito, o ideal, o justo e o belo caírem ao lado da fragilidade, de “o humano 

excessivamente humano”, daquilo que é indefensável e, às vezes, inclusive, irrepresentável1. 

A eliminação da pobreza e da incorporação das pessoas menos favorecidas e 
vulneráveis à vida social, fortalecendo suas condições existenciais, planejada como 
um desafio para as sociedades democráticas, como um termômetro da saúde social. 
A presença da aporofobia (entendida como “rechaço, aversão, temor e desprezo ao 
pobre, ao desemparado”2), doença gerada com raízes diversas, indica o longo 
caminho a ser percorrido nas sociedades do mundo atual e a fragilidade prática das 
convenções éticas da humanidade. 

Sem embargo, a estimativa ética que criou a proclamação dos direitos universais, 
esforçou-se por complementar essa inquietude de superação do estigma da pobreza, 
organizando a campanha dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tendo 
como primeiro a “erradicação da pobreza extrema e da fome”3. Depois de 2015, 
evoluiu para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aparecendo como 
primeiro objetivo da Agência 2030 O fim da pobreza, onde todo o mundo tem que 
fazer sua parte: os governos, o setor privado, a sociedade civil e cada uma das 
pessoas4. 

Aceitamos esse desafio, mas não de qualquer modo. Nossa inquietude enlaça-se 
com a busca da Igreja como instituição no que pode ser feito, e os cristãos 

 
1 Anne Dufourmantelle. Elogio do risco, Estancias, México 2015, 254. 
2 Adela Cortina. Aporofobia o rechaço ao pobre. Um desafio para a democracia, Paidós, Barcelona 2017, 14. 
3 http://www.un.org/es/millenniumgoals/ (janeiro de 2018). 
4 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ (janeiro de 2018). 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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individualmente, como cidadãos das cidades (a de Deus e a dos homens 
entrelaçadas neste mundo), conscientes de que está em jogo a credibilidade na hora 
de viver o Evangelho, porque esquecer dos pobres é esquecer do Deus de Jesus5. 

Uma das intuições mais profundas do projeto de Jesus de Nazaré e mais 
celebrada são as bem-aventuranças (cf. Mt 5, 3-12; Lc 6, 20-23), pois oferecem aos 
pobres, aos sofredores em geral, uma vida em plenitude e felicidade. Sua mensagem 
teológica complementa-se na atitude do bom samaritano (cf. Lc 10, 25-37). O que 
pode contribuir dita perspectiva à inquietude universal na erradicação da pobreza? 
O Sermão da Montanha perdeu-se entre os legados da história? O bom samaritano 
tem espaço hoje em dia? 

Trata-se de expressar o significado mais amplo da resposta ao jovem rico: “Se 
queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos 
céus. Depois, vem e segue-me” (Mt 19,21). 

Igualmente tentar-se-á de incorporar uma ótica agostiniana. Dada a grande 
quantidade de leituras e propostas às quais pode-se ter acesso, parece que a leitura 
agostiniana de At 2,45 há de dar significado, não porque seja melhor que outras 
propostas, mas porque é a que identifica e inspira o agostiniano. 

Devemos ser conscientes de que o discurso sobre a pobreza é incômodo. Falar 
da pobreza compromete, põe à prova opções de vida e sua realização na prática. 

Nesse sentido, daremos apenas sugestões, apresentando possibilidades e o leitor 
verá se pode colaborar com elas na realidade em que se encontra. 

 

2. A QUE POBRES NOS REFERIMOS? 

Parece necessário, antes de continuar, aproximar-nos da realidade da pobreza e 
tratar de delimitá-la para identificar a que estamos nos referindo. É o primeiro 
obstáculo na dificuldade de perfilar, inclusive, a pobreza material. Há tantos 
matizes para se referir aos pobres que não é fácil acordarmos naquilo que estamos 
falando e ajustá-lo às diversas realidades mundiais. Alguns dos contrastes da 
pobreza, como podem ser a fome, a falta de saneamento básico, o acesso à 
educação, a gestão do sistema penitenciário, a falta de acesso aos bens culturais e a 
informação, a vulnerabilidade ante as diversas formas de exploração, ou a falta de 
respeito..., têm leituras muito diversas dependendo dos espaços continentais onde 
nos movamos ou nos referimos. 

 
5 Cf. José Luis Segovia Bernabé y Luis A. Aranguren Gonzalo. Não te esqueças dos pobres. Notas para reforçar o giro social da 

Igreja, Sal Terrae, Maliaño 2016, 12. 
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Conquanto, de modo tradicional, a pobreza seja descrita como a carência de 
receitas e de recursos para viver, um documento eclesial como o de Aparecida fala 
de diversas expressões: econômica, física, espiritual, moral etc.6. E revela os rostos 
dos novos pobres excluídos: 

Os migrantes, as vítimas da violência, expulsos e refugiados, vítimas do tráfico de pessoas e sequestros, 
desaparecidos, aidéticos e de doenças endêmicas, dependentes químicos, idosos, meninos e meninas 
vítimas da prostituição, pornografia e violência ou trabalho infantil, mulheres maltratadas, vítimas da 
exclusão e do tráfico para a exploração sexual, pessoas com capacidades especiais, grandes grupos de 
desempregados(as), os excluídos pelo analfabetismo tecnológico, as pessoas que vivem nas ruas das 
grandes cidades, os indígenas e afro-americanos, os sem-terra e os mineiros7. 

Com essa variedade de perspectivas, analisar as causas dos diversos modos de 
pobreza para erradicá-la transforma-se numa ação complicada. 

Além do mais, a pobreza evolui acompanhando as sociedades, e se uma das 
causas tradicionais era o desemprego, hoje une-se a ele o emprego com salários 
miseráveis e a precariedade laboral8. Muitos trabalham para serem pobres. 

A imigração, que no princípio não deveria ser causa de pobreza, está tomando 
tons particulares por todo o mundo em vários lugares onde recebem/rechaçam 
ondas de imigrantes em condições extremas. As causas e as soluções deste 
problema são completamente diferentes da pobreza gerada pelos subempregos e 
como direito particular “depende na prática da boa vontade dos estados”9, na 
atualidade não se resolve satisfatoriamente. O sonho de Francisco para uma 
Europa10 do acolhimento, parece, tardará em tornar-se realidade. 

Por outro lado, a escassa reposta das administrações nacionais não pode ocultar 
a pergunta quanto ao que cada cidadão pode fazer em sua realidade. A presença da 
pobreza e da fome é sinal de uma pobreza maior, a pobreza interior, a da alma das 
pessoas insensíveis a ela11. 

De um outro ponto de vista, além das necessidades econômico-materiais, a 
pobreza tem um componente psicossocial, às vezes devastador da pessoa12. 

 
6 Cf. V Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e do Caribe, Documento de Aparecida, Aparecida, 13-31 de 

maio de 2007, n. 176. 
7 Cf. Ibid., nn. 65, 402, 407-430. 
8 Cf. Editorial. A precariedade empobrece, Diário El País (31 de dezembro de 2017). 

https://elpais.com/elpais/2017/12/29/opinion/1514564358_912804.html (outubro de 2018). 
9 Cf. Brigitte Espuche y Louis Imbert. “Da crise dos refugiados(as), à crise da Europa”: Documentação Social 180 (2016) 

26. 
10 Cf. Papa Francisco. Discurso por ocasião do Premio Internazionale Carlo Magno 2016, Roma 6 de maio de 2016. 
11 Cf. Sergio Belardinelli. “Os desafios das novas pobrezas: chaves sociológicas”: Colocação no I Congresso Mundial 

de Bioética da Ordem Hospitalária de São João de Deus, San Lorenzo de El Escorial (11-14 de setembro de 
2017). 

12 Cf. Keetie Roelen. “A pobreza também é um problema psicossocial”: Diário El País (3 de dezembro de 2017) 
https://elpais.com/economia/2017/11/30/actualidad/1512044228_723502.html (outubro de 2018). 

https://elpais.com/elpais/2017/12/29/opinion/1514564358_912804.html
https://elpais.com/economia/2017/11/30/actualidad/1512044228_723502.html
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Amartya Sen e Martha Nussbaum expressaram-no admiravelmente, partindo de seu 
enforque a partir das capacidades humanas, a pobreza está vinculada 
consequentemente à falta de liberdade, à impossibilidade de levar a cabo os planos 
de vida aspirados pela pessoa na realização em virtude dos valores sustentáveis. 

Assim não se trata de um tema fechado, nem na análise nem na reflexão. É 
preciso estarmos atentos à aparição de novas pobrezas13, à avaliação das já 
existentes. 

Para sair deste impasse, várias estratégias são propostas: 

- Em primeiro lugar, parece sensato não dedicar excessivo tempo à definição 
técnica do que é a pobreza, enquanto os pobres esperam ações reais na 
supressão suas necessidades mais urgentes. Realmente pobres são os que 
vivem privados dos bens necessários para uma existência digna, ou foram 
excluídos do sistema socioeconômico. 

- Segundo, devemos nos centrar neles e para identificá-los é conveniente 
usar critérios operativos como os usados pelas organizações 
internacionais, para canalizar os esforços na eliminação dos indicadores 
característicos das pessoas vivendo abaixo dos umbrais da dignidade de 
vida. Para se ajustarem às mudanças espaciotemporais, ditas medidas 
quantitativas devem ser revisadas periodicamente. 

- Terceiro, seria uma exigência a ser acordada com critérios e conceitos para 
não cair na manipulação da realidade. Importante saber, na hora de definir 
ditos critérios sérios e unificar os esforços, é insuficiente centrar no dado 
econômico, e o mero progresso monetário não é solução definitiva das 
pobrezas, embora nos permitam ir em frente. 

Nessa caracterização parece consciente estabelecer diversas nuanças de 
acordo com índices complexos multidimensionais, como podem ser o 
analfabetismo, a mortalidade infantil, a alimentação, o lar etc.14. Um 
exemplo de matiz poderia ser o indicado por Sachs15: 
• Pobreza extrema: quando as famílias não podem satisfazer as 

necessidades básicas de subsistência e precisam de ajuda externa para 
sair da situação. 

 
13 Cf. Conferência Episcopal Espanhola. Instrução pastoral: Igreja, servidora dos pobres, Ávila, 24 de abril de 2015, 3-9: 

http://www.conferenciaepiscopal.es/instruccion-pastoral-iglesia-servidora-los-pobres/ (outubro de 2018). 
14 Cf. Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Índice e Indicadores do Desenvolvimento Humano. 2018 Statistical 

Update, N. York 2018: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf (outubro de 
2018). 

15 Cf. Jeffrey Sachs. O fim da pobreza. Como consegui-lo em nosso tempo, Debate, Barcelona 2005, 51-55. 

http://www.conferenciaepiscopal.es/instruccion-pastoral-iglesia-servidora-los-pobres/
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
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• Pobreza moderada: quando as necessidades são atendidas 
precariamente. 

• Pobreza relativa: quando a renda da família está abaixo da renda média 
de uma nação. 

- Quarto, dar importância à diferença entre as pobrezas relativa/absoluta 
para priorizar o mais urgente. Isso não significa abandonar a corrida de 
fundo da eliminação das pobrezas a longo prazo. 

- Quinto, não ficar ancorados em visões redutivas da pobreza a incidirem no 
labor dos cristãos limitando-a no mais essencial da fé. Embora comece por 
dados técnicos, estamos de acordo com a reflexão da Conferência 
Episcopal Argentina: “muito antes de uma realidade sociológica, 
econômica ou ideológica, o pobre é uma realidade teológica”16. 

 

3. ALGUNS COMPANHEIROS DOS POBRES 

Aproximar-se do mundo da pobreza, buscar o trato conveniente aos pobres, 
indica alguns acompanhantes, às vezes incômodos e desafiantes. 

Os indiferentes 

A indiferença ao outro, especialmente se é um necessitado, é sinal de 
infantilidade moral, se se entende a moralidade como o conjunto de valores, 
princípios e costumes capazes de controlar o egoísmo e reforçar a cooperação e a 
solidariedade, a princípio entre os seres humanos mais próximos, e paulatinamente 
no conjunto de toda humanidade17. 

A indiferença é sintoma de uma enfermidade interior, própria dos que passam 
longe no caminho dos pobres. 

Além disso, gera maior dor no que sofre por causa dos efeitos da pobreza, porque 
cria sentimentos de indignidade, de desprezo, de falta de valor. O pobre sente-se 
tão desvalorizado porque nem sequer o olham, nem lhe dão atenção e, em certas 
ocasiões, tratam-no como um animal de estimação. 

Os invisíveis 

Não é fácil relacionar a pobreza visível com invisível. Muitos dos pobres são 
invisíveis, estão fora das estatísticas, não contam, ninguém os conhece, ninguém os 
vê, às vezes porque não querem vê-los. Desaparecem e ninguém se dá conta, não 

 
16 Conferência Episcopal Argentina. Linhas pastorais para uma Nova Evangelização, CEA, Buenos Aires 1990, 32, citado 

em Juan Carlos Scannone, “Encarnação, kénosis, inculturação e pobreza”: Antonio Spadaro y Carlos María Galli (eds.), A 
reforma e as reformas na Igreja, Sal Terrae, Maliaño 2016, 504, nota 11. 

17 Adela Cortina. Aporofobia… 87. 
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entram nas agendas de negociações porque ninguém os representa, não têm voz 
porque ninguém fala em seu nome, não têm identidade porque não possuem 
documentos, não recebem remédios porque não procuram os médicos nem vão aos 
hospitais, pois não têm plano de saúde... Muitas das novas pobrezas não têm rosto. 
São invisíveis até alguém lhes dar rosto. 

Como são invisíveis, não são ‘gente’, perderam o sentido de sua dignidade; para 
os demais não contam, não sabem que nós, os seres humanos, temos um destino e 
um caminho comum por percorrer. 

Os desastres naturais 

Já faz anos, teologizando narrativamente fenômenos como o furação Mitch, que 
assolou Honduras e El Salvador em 1998, e os terremotos ocorridos neste último 
país em 2001, Jon Sobrino advertia que os fenômenos naturais não atingem a todos 
igualmente, mas fazem uma radiografia da América Central e parecem aumentar os 
pobres18. Como são invisíveis não aparecem nos meios de comunicação, e os 
desastres naturais que lhes atingem têm menos valor informativo, são menos 
noticiáveis, que os próprios acontecimentos acontecidos a outros cidadãos. É certo 
que muitas vezes constroem seus lares nos piores lugares, mas também é certo que 
a crise ecológica e a mudança climática os atingem sobremaneira e geram mais 
pobreza19. 

Os que desprezam, rechaçam e odeiam 

Porque os pobres têm suas deficiências e limitações. Uma consideração angelical 
da pobreza é absurda e infantil; tampouco uma demoníaca reflete a realidade. Os 
pobres não melhores nem piores que os outros cidadãos. Por suas necessidades, 
atuam às vezes de modo irresponsável, e em outras ocasiões são extremamente 
generosos. 

Ser pobre não é ser indigno. Encontrar um pobre não deveria provocar 
desconfiança, medo ou ódio. Sua mão estendida pedindo ajuda e esmola, seu olhar 
triste pedindo compaixão ou seu sorriso não são uma agressão, do mesmo modo 
que não o é a presença de um cidadão de outra raça sentado na mesma cadeira do 
ônibus. 

O pobre ao se aproximar não provoca; não invade teu espaço quando se 
aproxima: pede ajuda. 

 
18 Cf. Jon Sobrino. “Reflexões relativas ao terremoto”: Concilium 290 (2001) 304-306; Id., Terremoto, terrorismo, barbárie 

e utopia, Trotta, Madrid 2002, 114-117; Id., “Tsunami, exigência de conversão”: AA. VV., Tsunami. Advertência para os que 
vivem, Sal Terrae, Maliaño 2005, 48-51; Enrique Gómez García, Páscoa de Jesus, povos crucificados, Secretariado Trinitário, 
Salamanca 2012, 368-369, 415-418, 480-481. 

19 Cf. Papa Francisco. Laudato Si’, n. 25; Enrique Sanz Giménez-Rico (ed.), Cuidar da terra, cuidar dos pobres. Laudato si’ 
a partir da teologia e com a ciência, Sal Terrae, Maliaño 2015. 
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Os que culpabilizam 

Há muitas pessoas ainda pensando que os pobres o são por sua culpa ou por má 
sorte20 Que a sociedade oferece muitas oportunidades para trabalhar para aqueles 
que querem. Que gastaram mal o dinheiro em celulares de última geração ou 
aparelhos de música. Que viveram perdidamente, como o jovem da parábola do 
Filho Pródigo (Lc 15, 11-32). Que gastaram um planejamento. Que desejam viver 
além de suas possibilidades... Nossas críticas podem ser muitas. 

É relativamente fácil ter notícias de algum caso onde desgraçadamente ocorreu 
assim. Porém, as generalizações grosseiras e sem fundamento são injustas e 
mentirosas. 

A mulher 

A pobreza tem rosto de mulher21. Pela discriminação existente, pela falta de 
oportunidades, pela precariedade de seu trabalho, pela violência sofrida... Ser 
mulher aumenta o risco de pobreza22. 

Os analfabetos e incapazes 

Devido às poucas capacidades pessoais de aprendizagem, de gestão e 
administração vital, poucas habilidades. Certo é que em muitos casos a pobreza vai 
marcada por esses acompanhantes, mas em outros muitos casos é a falta de ocasião, 
de possibilidades para desenvolver sua potencialidade. Qualquer pessoa que passe 
por uma favela ou um slum, mesmo sendo quinze dias de voluntariado, efetivamente 
descobre pobres com poucas possibilidades de sair desse ambiente por suas 
condições pessoais.  Não são poucos os que possuem algumas habilidades como as 
de qualquer cidadão que alcançou uma estabilidade de vida, porém a falta de 
oportunidades lhe cerceou a ocasião de escapar da situação de marginalização. 

Os que corrompem e os injustos 

Os aproveitadores dos pobres, de suas urgências, de suas debilidades, para se 
beneficiar e tirar proveito da situação, em um âmbito político, econômico e 
sanitário. Os compradores de órgãos, os compradores de consciências oprimidas 
pelas necessidades familiares para cometer delitos, os aproveitadores da 
necessidade extrema para não pagar salários justos, evadir impostos, enganar com 
falsas promessas jamais cumpridas. 

 
20 Em a sociedade do escândalo que adora a riqueza, a pobreza é una maldição. A culpabilização dos pobres conduz à sua 

desumanização do imaginário coletivo. Cf. Bernardo Pérez Andreo, “Teologia e compromisso sociopolítico. A ternura de 
Deus em um mundo crucificado”: AA. VV., Teologia a partir das vítimas, Tirant humanidades, Valência 2017, 153-155. 

21 Cf. Paula Lucía Aguilar. “A feminização da pobreza: conceitualizações atuais e potencialidades analítica”: Katálysis 14/1 
(2011) 126-133. 

22 Cf. Papa Francisco. Evangelii Gaudium, 212. 
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Muitos se referiram a esta condição da pobreza, porém, quiçá, Galdeano tenha 
pensado de modo particularmente excepcional a realidade da pobreza com sua 
reflexão sobre os ninguéns23: 

Sonham as pulgas em comprar um cão 

e sonham os ninguéns em deixar a pobreza, 

que algum mágico dia chova logo a boa sorte, 

que chova a baldes a boa sorte; 

porém a boa sorte não caiu ontem, 

nem hoje, nem amanhã, nem nunca, 

nem como chuvinha a boa sorte cai do céu,  

por mais que os ninguéns a chamem 

e ainda que lhes incomode a mão esquerda, 

ou se levantem com o pé direito, 

ou comecem o ano mudando de vassoura. 

Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada. 

Os ninguéns: os nenhuns, os ignorados, 

correndo como lebre, morrendo a vida, 

fodidos, re-fodidos: que não são, embora sejam. 

Que não falam idiomas, mas dialetos. 

Que não são cultos, mais folklore. 

Que não são seres humanos, mas recursos humanos. 

Que não têm cara, mas braços. 

Que não têm nome, mas número. 

Que não figuram na história universal, 

mas na crônica vermelha do jornal local. 

Os ninguéns, que custam menos que a bala que os mata. 

 

4. É POSSÍVEL EVITAR A POBREZA? 

A percepção atual sobre a realidade da pobreza mostra a humanidade com 
recursos econômicos suficientes, ao menos, para erradicar a fome24. Além da 
capacidade econômica usufruída pela economia mundial, dos recursos gerados pela 
natureza, das possibilidades técnicas de produção ou da melhoria no repartir e 
distribuição para aproveitar ditos recursos, ao menos foi superada a percepção 

 
23 Eduardo Galeano. O livro dos abraços, Século XXI, Buenos Aires 2006, 52. 
24 Cf. José Graziano da Silva. Erradicar a fome é possível: Diário El País (29 de junho de 2016) 

http://elpais.com/elpais/2016/06/28/opinion/1467137517_792791.html (outubro de 2018). 

http://elpais.com/elpais/2016/06/28/opinion/1467137517_792791.html
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medieval pela qual os pobres eram culpáveis de sua própria condição. A pobreza 
era uma condição inevitável e em sua inevitável situação os pobres eram objeto da 
caridade do próximo. Considerava-se “um presente de Deus” devendo ser acolhido 
com alegria25. 

De modo que, a princípio, a pobreza pode ser superada. Há recursos para isso. 
Outra questão será a de encontrar maneiras de agir; espaço onde haja a discussão 
incentivadora da dimensão utópica do pôr-se de acordo e unir forças para sua 
realização, lidando com as contradições e as limitações do ser humano. 

Como o já apontado, existem dificuldades na hora de identificar as causas 
provocadoras dos diferentes modos de pobreza e, consequentemente, a variação nas 
possibilidades técnicas para encontrar soluções válidas. 

O fato de afirmar ser possível a eliminação da pobreza não significa garantir que 
os recursos da humanidade sejam ilimitados. Significa que os recursos costumam 
ser limitados e é obrigatório compartilhá-los com outras necessidades mais urgentes 
dependendo do lugar; há um trabalho prioritário naquilo que é mais urgente. 

Entre as possibilidades mais sensatas está a de começar pelas desigualdades 
extremas. Aparecida refere-se a elas como as “intoleráveis desigualdades sociais e 
econômicas... que clamam aos céus”26. Reduzir a desigualdade é uma forma de 
erradicar a pobreza27, não como critério de utilidade, como estratégias a 
considerarem os riscos e benefícios supondo o desfrutar de parte da humanidade 
tendo suas necessidades atendidas, mas como base na preocupação pela justiça e no 
respeito à dignidade dos seres humanos. 

As diversas estratégias para reduzir as desigualdades têm uma agenda de 
trabalho de nível internacional, alicerçadas nas ajudas do desenvolvimento e co-
desenvolvimento como modo de respeitar as próprias decisões baseadas na cultura 
própria de cada país. Empoderar neste nível é contar com os países atingidos onde 
vozes, cada vez mais claras, clamam sobre a necessidade de um governo global 
coordenador das iniciativas mundiais. 

As dinâmicas da globalização e da existência de empresas transnacionais pede 
uma via de implicação às instituições econômicas na gestão e nos processos 
derivados dos objetos do milênio para a humanidade. 

 
25 Cf. Juan Luis Vives. O socorro dos pobres, Tecnos, Madrid 1997, cap. VI; Enrique Gómez García, “Pai dos pobres. O lugar 

dos pobres no pensamento profético de santo Tomaz de Villanueva”: Cadernos de investigação histórica 35 (2018) 245-253. 
26 Cf. AP. 224-225. 
27 Cf. Adela Cortina. Aporofobia… 125-148. 
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Internamente em cada país, devem-se implementar políticas sociais, econômicas 
e fiscais adequadas. O empenho na transparência e na luta contra a corrupção 
geradora de desigualdades é um dos capítulos que não pode faltar. 

Em ambos níveis, implementar a RSC nas empresas, ou seja, gerenciar não 
somente os interesses dos grupos econômicos, mas os das pessoas que podem ser 
atingidas pela atividade desenvolvida, superou as reticências dos que a concebem 
como uma mera presença estética para se transformar num bom instrumento 
fortalecedor de um estilo de empresa além dos próprios benefícios necessários, ao 
preocupar-se com o benefício de todos os atingidos. Trata-se de fomentar modos de 
empresa que não têm a rentabilidade econômica como única tarefa prioritária, mas 
buscam cumprir responsabilidades sociais, evitar a exclusão, incorporar pessoas 
sem acesso a outras empresas. Fala-se de empresas de economia social e solidária28 
com uma boa capacidade de dinamização e gestão. 

5. POSSÍVEIS PASSOS A SEREM DADOS A PARTIR DO EVANGELHO

O que tem a oferecer o Evangelho àquelas pessoas que queiram inspirar-se nele 
na hora de trabalhar e empenhar-se na superação da pobreza? De que maneira as 
instituições podem situar-se movidas pelo crescimento do Evangelho no seio das 
sociedades? 

É preciso dizer, a princípio, o Evangelho –entendido num sentido amplo– não é 
um manual de otimização da economia e não tem soluções técnicas para uma 
questão tão importante. Por outro lado, não se identifica com nenhum projeto 
mundano, permitindo apoiar iniciativas e planos direcionados ao Reino de Deus e 
se encontram dentro da salvação trazida por Jesus de Nazaré; é o marco para 
entender seu apoio encontrado mais no horizonte de sentido que nas fórmulas de 
eficiência econômica. 

Deduz-se, tampouco, que a Igreja e as igrejas possam ser reduzidas a meras 
ONGs, embora tenham de estar na linha de frente na luta contra a pobreza a partir 
da DSI e da prática da caridade29. 

5.1.Intuições de fundo 

No Antigo Testamento Javé preocupa-se com os pobres. O cuidado do pobre, do 
órfão, da viúva e do estrangeiro é sinal da práxis do justo hebreu. Isso lembra o 
primeiro passo a ser dado na purificação da imagem do Deus de Jesus de Nazaré. 

28 Cf. José Ángel Moreno. “Sementes de economia alternativa, construindo outro mundo?”: Mediterrâneo Econômico 26
(2014) 291-307; Félix Miguel Sánchez Delgado, “Economias solidarias, caminhos obrigados à transformação”: Coríntios XIII 
151/152 (2014) 13-34; Enrique Lluch Frechina, “Da economia egoísta à economia altruísta”: Coríntios XIII 151/152 (2014) 
35-60.

29 Cf. Juan María Laboa. Por seus frutos vós os conhecereis. História da caridade na Igreja, San Pablo, Madrid 2011.
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Elaborar um discurso sobre o Deus dos pobres, dos marginalizados, dos órfãos e 
das viúvas. 

a. Mudar o olhar, o enfoque usado para observar a pobreza, e realizá-lo a partir
de baixo, das vítimas, dos pobres, dos sofredores, é uma experiência universal; mais 
cedo ou mais tarde toda pessoa passa pelo crivo do sofrimento, seja qual for. Supõe 
um novo conhecimento, uma nova mística, a da misericórdia30. Não é fácil 
transformar esse olhar, porque o espaço onde uma pessoa vive condiciona a 
perspectiva. O lugar produz verdade e proporciona novas oportunidades de 
reflexão, mas há uma certa preguiça em buscá-lo pelas incomodidades implicadas 
e as perspectivas descobertas31. 

A partir daí falar de Deus, inspirados no olhar de Jesus de Nazaré sobre a 
realidade. Ele encarnou-se e se fez pobre; ele mostra os males da avareza (cf. Lc 
6,24), as dificuldades de se crer para fazer parte do Reino de Deus (cf. Mt 19,24), 
antes de tudo pelo risco de perder a sensibilidade no tocante aos pobres e de afastar-
se de Deus confiando nas próprias forças (cf. Lc 16, 19-31). 

Compreender o significado teológico do pobre permite ampliar o conhecimento 
da realidade. O teológico move-se no âmbito do simbólico, do referencial e, nesse 
ponto, um primeiro efeito é valorizar a realidade em sua justa medida. 

Passar ante um pobre e não se comover, não é apenas um gesto de desdém, de 
impotência, de se perguntar pelas causas de sua pobreza, é muito mais. Do mesmo 
modo, jogar um pouco de água na cabeça de um bebê para batizá-lo é muito mais 
que um ‘lavar’ superficial. 

b. Fazer uma leitura crente da realidade, sem culpar os pobres, mas analisar
as causas pelas quais chegaram a essa situação32. Nessa tarefa é preciso assessorar-
se das ciências humanas específicas para ler a realidade, ao mesmo tempo em que 
mostram não haver soluções simplistas para compreendê-la, como a dos que 
glorificam os pobres e acusam os ricos da existência da miséria com vagas 
generalizações. 

Com uma base, chamemo-la técnica, a leitura crente descobre que 
provavelmente a falta de Deus no mundo atinge o encontro do ser humano com os 
demais, especialmente os mais necessitados, podendo facilitar longamente a 
geração da pobreza causada pela insensibilidade. De modo semelhante, a ausência 

30 Cf. Xabier Pikaza. “Não misericórdia sem justiça”: AA. VV., Teologia a partir das vítimas… 138-144.
31 Cf. Ignacio Ellacuría. “Função liberadora da filosofia»: Id., Vinte anos de história em El Salvador (1969-1989), I, UCA,

San Salvador 1993, 115; Víctor Flores García, O lugar que dá verdade. A filosofia da realidade histórica de Ignacio Ellacuría, 
MAPorrúa, México 1997; Enrique Gómez García, Páscoa de Jesus… 140-162; Id., “¿Qual misericórdia?”: Estudos Trinitários 
50 (2016) 537-538. 

32 Cf. José Luis Segovia Bernabé & Luis A. Aranguren Gonzalo. Não te esqueças… 95-131.
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de Deus na comunidade cristã atinge a presença da Igreja, às vezes anestesiada, 
situada em meio a uma sociedade preocupada excessivamente em compartir 
consigo mesma, deixando o outro –difícil de promover– para um segundo 
momento. 

O Evangelho, na leitura da realidade, traz à luz a importância do lugar onde nos 
situamos, a necessidade de estar próximo dos pobres, dos sofredores, porque o 
sofrimento nos dá uma perspectiva ampla, universalizável. 

A proximidade nos permite apreciar profundamente os valores dos pobres de 
hoje, seus legítimos desejos e seu modo próprio de viver a fé. A opção pelos pobres 
deve nos conduzir à amizade com eles. Dia a dia, os pobres se fazem sujeitos da 
evangelização e da promoção humana integral: educam seus filhos na fé, vivem 
uma constante solidariedade entre parentes e vizinhos, buscam constantemente a 
Deus e dão vida ao peregrinar da Igreja. À luz do Evangelho, reconhecemos sua 
imensa dignidade e seu valor sagrado33. 

O Evangelho compensa os excessos de uma mera leitura teórica da realidade 
que, sendo necessária, é insuficiente. O cristão e, em geral o ser humano, não é um 
mero preferidor racional limpo para gestar os possíveis interesses ocultos na 
identificação de sua vida. O atuar do cristão não é redutível a indicadores 
quantitativos e eficazes. Tem a ver mais com a disposição do que com a condição. 

O ser humano é um ser chamado à compaixão, sofredor com os outros e, no 
sofrimento, encontra o igual a todos os outros. A solidariedade nos torna mais 
humanos34. A falta de sensibilidade para com o outro, para com o pobre animaliza: 

A repulsa ao pobre desagrada quem a faz, pois é um atentado cotidiano contra a dignidade das pessoas 
concretas, com nomes e sobrenomes. Não ‘contra a dignidade humana’, essa é uma abstração, mas contra 

a dignidade e o bem-estar de pessoas de carne e osso padecentes de tal ação35. 

c. O Evangelho – a partir da ação de Jesus de Nazaré – não oferece soluções
perfeitas, mas contribui e incita a imaginação, e propõe dinamismos inclusivos de 
recuperação da dignidade perdida. Nas palavras de um dos padres ‘favelados’, 
Dom Carrara, escolhido para ser bispo pelo Papa Francisco, em sua posse: “Não se 
trata só de dar de comer a um pobre, mas de considerá-lo digno de participar da 
minha mesa. É passar da generosidade à comunhão”36. É um dinamismo inclusive 

33 Cf. AP. 398.
34 Cf. Jon Sobrino. “Suportai-vos mutuamente. Análise teológica da solidariedade cristã”: Id., O princípio-misericórdia, Sal

Terrae, Maliaño 1992, 211-248; Id., “Descobrir-nos como irmãos. A necessária solidariedade”: Sal Terrae 79 (1991) 641-
656; Id., “Solidariedade: suportar-se mutuamente”: Missões Estrangeiras 157/158 (1997) 71-79. 

35 Adela Cortina. Aporofobia… 25.
36 http://www.periodistadigital.com/religion/america/2017/12/17/gustavo-carrara-el-primer-obispo-villero-en-argentina-

religion-iglesia-buenos-aires-papa-francisco.shtml (outubro de 2018). 

http://www.periodistadigital.com/religion/america/2017/12/17/gustavo-carrara-el-primer-obispo-villero-en-argentina-religion-iglesia-buenos-aires-papa-francisco.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/america/2017/12/17/gustavo-carrara-el-primer-obispo-villero-en-argentina-religion-iglesia-buenos-aires-papa-francisco.shtml
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fundamental: se se deseja recuperar sua dignidade e considerá-los seres humanos, 
para poder compreender, “trata os outros como gostaria que te tratassem” (Mt 7,12). 

O Evangelho leva a atuar, a sair da própria interioridade para se aproximar do 
outro, do próximo, do necessitado. A fé sem obras é morta, por isso o lema da I 
Jornada Mundial dos Pobres estabelecida pelo Papa Francisco para o domingo 19 
de novembro de 2017 é compreensível: “Não amemos de palavra, mas com 
obras”37. 

d. Criar uma comunidade alimentada a partir de comunidades que vivam a
misericórdia e tornam palpável a ternura do Deus: uma Igreja pobre para os 
pobres38. O compromisso de viver a justiça, de trabalhar pela inclusão e pela 
libertação dos indigentes e empobrecidos assumindo a encarnação de Jesus Cristo, 
implica a tarefa de segui-lo em uma Igreja onde se viva a comunhão no mais 
profundo sentido do termo, como expressão da comunhão e do destino universal 
dos bens, da preocupação pelo bem comum, da inquietude para não faltar a ninguém 
o necessário para viver.

Essa é uma tarefa que não pode ser realizada nem por franco-atiradores nem por
profetas isolados. Os processos globalizadores pedem a presença da Igreja, Povo de 
Deus missionário, enraizada na comunhão dos fiéis e na comunhão das igrejas 
locais. Necessita-se uma Igreja pobre para os pobres39. Melhor ainda, uma Igreja 
“onde os pobres são realmente uma parte decisiva; mais ainda, uma realidade 
qualificadora da vida eclesial”40. Isto foi expresso, sobretudo na América Latina, 
com a denominada opção preferencial pelos pobres, reafirmada na Conferência de 
Aparecida41. Não é uma opção composta de iniciativas já fechadas, como se se 
tratasse de um kit social. É um ‘espírito’, uma chama evangélica a iluminar a leitura 
eclesial de cada um dos cristãos, sem cair em interpretações românticas da realidade 
da pobreza. 

O pobre deve ser preferido não porque seja necessariamente melhor que os outros a partir de uma 
perspectiva moral ou religiosa, mas porque Deus é Deus. Toda a Bíblia está marcada pelo amor predileto 
de Deus pelos débeis e maltratados na história humana. As bem-aventuranças mostram vivamente, dizendo 
que a preferência é pelos pobres, famintos e sofredores como fundamento da bondade gratuita do Senhor. 
A opção preferencial pelos pobres não é, por isso, só uma questão pastoral e uma perspectiva de reflexão 

37 Cf. Papa Francisco. Mensagem por ocasião da I Jornada Mundial dos Pobres, Domingo XXXIII do Tempo Comum, 19 de
novembro de 2017. 

38 Cf. Juan Carlos Scannone. “Encarnação…” 503-521.
39 Cf. Papa Francisco. Evangelii Gaudium, 198; Gerhard Ludwig Müller, Igreja pobre e para os pobres, San Pablo, Madrid

2014. 
40 Andrea Riccardi. “Lições das reformas do século XX”: Antonio Spadaro – Carlos María Galli (eds.), A reforma e as 

reformas na Iglesia… 128. 
41 Cf. Ap. 391-398 (apartado 8.3). Especialmente “nos comprometemos a trabalhar para nossa Igreja Latino-americana e

Caribenha continue sendo, com maior afinco, companheira de caminhada de nossos irmãos mais pobres, inclusive até o 
martírio. Hoje queremos ratificar e potencializar a opção do amor preferencial pelos pobres feita nas Conferências 
anteriores”. AP. 396. 
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teológica; é também e, em primeiro lugar, um caminho espiritual no sentido forte do termo. Um itinerário 
de encontro com Deus e a gratuidade de seu amor, um caminhar “na presença do Senhor no país da vida” 
(Salmo 116,9). Se não se consegue esse nível de espiritualidade e de seguimento de Jesus, ou seja, se não 
se alcança o entendimento da vida cristã, não se descobre o alcance e a fecundidade de tal opção42. 

Dizer que é uma opção ‘preferencial’ implica no traspassar todas as estruturas e 
prioridades pastorais. A Igreja está chamada a ser sacramento de amor, 
solidariedade e justiça entre todos os povos43. Esta é uma intuição que deve ser 
universalizada como essencial, para tornar presente o Reino na atualidade. 

5.2.Princípios de ação 

Tratar-se-á agora de sugerir, iluminados por estas intuições, alguns princípios 
norteadores de um posicionamento, e assim colaborar na melhoria do mundo na 
eliminação da pobreza. Necessariamente não podem ser exaustivos, devem ser 
parciais, mediados pela realidade pessoal de quem os escreve. 

a. Identificar o significado de justiça

O coro dos satisfeitos desafina quando não se preocupa com os que não têm o
necessário para viver. Desafinam os que entendem que as necessidades dos outros 
aos quais a ‘loteria da vida’ deixou sem o prêmio de inteligência e de capacidades 
superiores. Os que entendem que ter nascido em sociedades e em famílias não gera 
exigências éticas em relação aos outros. A mensagem do Evangelho diz claramente 
e em tons exigentes: “Àquele a quem muito se deu, muito será pedido” (Lc 12,48). 
Deste modo, excluem-se as posições do liberalismo extremo e assumem-se as 
atitudes de vida compatíveis com a maneira de fazer as coisas de Jesus, o Senhor. 

Outra questão será a de repartir com justiça, e canalizar a preocupação pelos 
outros de modo justo e equilibrado. De fato, um dos debates mais interessantes 
presentes na lista dos fundamentos das ações morais é esclarecer o que se entende 
por justiça e quais as exigências e as responsabilidades a acompanham claramente 
para constituir instituições justas. 

Para uns, uma sociedade justa significa ter igualdade de oportunidades; outros 
tentam corrigir os erros dessa concepção da igualdade de oportunidades destacando 
que não todas as pessoas têm idênticas capacidades para aproveitar as 
oportunidades e, portanto, teríamos que introduzir mecanismos para corrigir ‘com 
justiça’ tais desigualdades. Para outros, significa desenvolver as capacidades de 
cada um e pô-las a serviço da sociedade onde se encontra e deve desenvolver-se 
como pessoa. 

42 Gustavo Gutiérrez, Onde dormirão os pobres, São Paulo 1988, 16.
43 Cf. AP. 380.
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Parece necessário superar um debate que pode se tornar estéril e alcançar um 
consenso, optando por conceitos e termos que sejam operativos, ou seja úteis, para 
tomar decisões e organizar as instituições. 

Enquanto não se chega a isso, uma primeira opção é a eliminação de termos e 
conceitos conscientemente equivocados no impedimento de passos posteriores na 
unificação de forças em torno da verdade. É prioridade denunciar a manipulação 
existente em muitos âmbitos, pois usam rodeios para ocultar a verdadeira realidade 
ou evitar ‘incomodar’ o público quando se fala da pobreza real: insuficiência 
alimentícia, pessoas de baixa renda... 

b. Canalizar as atitudes pessoais e torná-las operativas

Não se trata somente de definir do que se está falando quando dialogamos sobre 
a superação da pobreza a partir da justiça, mas de dar um segundo passo na 
identificação dos sujeitos responsáveis pelas ações, com o propósito realizá-las. 

Nesse passo, lembremos o comentado no início da preocupação ao se ampliar as 
bases dos responsáveis para vencer a pobreza, crendo ser necessário superar a 
derme do jurídico a fim de alcançar a epiderme do ético. Ou seja, a exigência parece 
não poder vir só do direito, mas necessariamente da ética44 para ter mais garantias 
de êxito. E a ética religiosa deveria ter uma maior capacidade de sensibilização. 

Se a sociedade deve se preocupar no cultivo da ética, o da fé há de ser 
responsabilidade das instituições religiosas, monitoradas pelas instituições sociais 
em seu interesse de cultivar valores capazes de colocar a fé numa relação de atenção 
ao próximo. Trata-se de recuperar o conteúdo mais amplo da expressão evangélica 
“por seus frutos os conhecereis” (Mt 7,16 ss.), passando da expressão oral ou, até 
escrita, na acolhida de projetos realizáveis ou não, à prática assumida e expressa, 
transformando as melhores propostas em realizações concretas. 

Tais realizações concretas devem estar adaptadas à situação histórico/social 
onde se encontram. Assim, por exemplo, como testemunhas da crise econômica foi 
possível observar o crescimento da pobreza e as melhores expressões da 
generosidade de muitas pessoas da velha Europa. Enquanto, em outras sociedades, 
onde sempre há crises –os pobres sempre estão em crise–, tarda-se muito tempo 
buscando iniciativas capazes de responder concretamente à sua situação. 

Assim, a cada indivíduo cabe responder à pobreza nas sociedades e nos tempos 
onde está destinado a viver com soluções adaptadas a cada realidade, talvez 
inspirado pelo espírito que impulsionou tantos cristãos ao longo da história na luta 
contra ela. 

44 “Donde no llega el derecho puede y debe llegar una ética cívica, que resulta indispensable para que la democracia
funcione. El derecho no basta, la ética cívica es necesaria” (Adela Cortina, Aporofobia…  53). 
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c. Apoiar as múltiplas iniciativas das outras organizações

A operatividade concreta pode e deve estar aberta ao mundo. Devemos pensar
no trabalho das instituições, tanto eclesiais como civis, internacionais ou própria de 
cada país. Talvez devamos começar a pensar seriamente em deixar de viver em 
propriedades e passar a viver em casas aluguéis, pois as instituições públicas 
garantem primariamente as tarefas encarregadas da pobreza. A partir do âmbito 
público as sociedades são organizadas, legisladas, projetos são priorizados, recursos 
repartidos, o voluntariado recebe formação etc. Pensar globalmente e agir 
localmente, pessoalmente, cada um respondendo às exigências de suas 
responsabilidades nos campos assumidos pela sensibilidade do público com 
recursos muito potentes, porém limitados. 

Participar dignamente de outras iniciativas, sem renunciar sua identificação. É 
preciso buscar associações, sem perder a própria identidade, reconhecer e apoiar 
estratégias conjuntas, compartilhar ideais, recursos, experiências... À sociedade 
cabe desenvolver, garantir e apoiar instituições e organizações educativas voltadas 
para uma educação ética e à responsabilização pelo outro, com um matiz político e, 
sobretudo, econômico. 

A Campanha Pobreza zero45 é bastante conhecida, contudo existem outras 
iniciativas correspondentes relacionadas à denominada economia do bem comum. 
Os campos de trabalho são vastos para especialistas que conhecem as circunstâncias 
das sociedades globalizadas, influências e interrelações dos mercados numa 
economia firmada instavelmente sobre os critérios e o consumo. Corresponde a eles 
elaborar programas de transferências monetárias condicionadas46 e outras opções 
válidas para os usuários finais, intuindo o modo de relacionar a ética à economia 
nos enormes campos atingidos por tal trabalho: na distribuição, na transparência, 
na gestão dos denominados ‘paraísos fiscais’, nos planos de intervenção ou 
recuperação de bancos... 

d. Habilitar os pobres

No transcorrer da reflexão sobre o ser humano e sua capacidade de tomar
decisões atitudes paternalistas próprias de especialistas controladores das técnicas 
aplicadas em benefício das pessoas são superadas. Está dando-se espaço à 
importância de contar com as pessoas atingidas por decisões tomadas por outros. 
Não se trata de “dar tudo para os pobres”, mas de “contar com os pobres”, sem 
infantilizá-los, para trazer para eles “prosperidade sem exceção de bem algum”47. 

45 Cf. http://www.pobrezacero.org/entradas/pobreza-cero/ 
46 Cf. Medellín Almarza. Não, os pobres não gastam dinheiro com móveis: Diário El País (13 de dezembro de 2017)

https://elpais.com/elpais/2017/12/08/planeta_futuro/1512739314_152646.html?por=mosaico (outubro de 2018). 
47 Cf. Papa Francisco. Evangelii Gaudium, 192; citando Mater et Magistra, 3. 

http://www.pobrezacero.org/entradas/pobreza-cero/
https://elpais.com/elpais/2017/12/08/planeta_futuro/1512739314_152646.html?por=mosaico
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Adela Cortina destaca ser impossível manter o respeito pelas pessoas sem 
empoderar moralmente os cidadãos de modo que considerem seus concidadãos 
como pessoas, interlocutores válidos e dignos de respeito48. Essa é uma das tarefas 
da reabilitação da democracia e dos processos que a alimentam e a sustentam. 

Além da educação das emoções, expressas aos outros de modo universalizante 
para não passar indiferentes ante seu rosto e ajudá-los dos vários modos possíveis, 
deve-se entender a necessidade de dar aos pobres instrumentos para a tomada das 
rédeas de sua vida e a união de suas próprias forças para superar sua situação. É 
preciso protegê-los e promovê-los de maneira a não se conformarem com o sair das 
condições de sobrevivência, mas ampliar suas perspectivas de vida. 

A pobreza de hoje é consequência de ações passadas –do colonialismo e da 
violência– ainda muito presentes. Habilitar os pobres significa dar meios para olhar 
adiante, assumir o passado, a própria biografia, conhecer a realidade e ativar suas 
habilidades para caminhar rumo ao futuro. Eles precisam construir seu próprio 
destino49, recuperar sua própria identidade e transformar-se em sujeitos da 
evangelização e promoção humana integral50 para influir como protagonistas no 
futuro da humanidade, começando pelas transformações de suas regiões e suas 
nações51. Esta opção está diretamente relacionada com a eficácia e a credibilidade 
da evangelização52. Os pobres têm e colaboram com seu próprio sensus fidelium ao 
conhecer as dores de Cristo53. 

Moisés capacitou os hebreus, pois continuavam pensando nas cebolas do Egito, 
mostrando a eles o caminho da libertação, e este supõe cansaço na caminhada para 
a Terra prometida. 

Não é fácil, nessa dinâmica, evitar toda atitude paternalista. Atitude esta trazida 
de volta pelos populismos aparentemente resolvedores das prioridades mais 
urgentes, porém sem melhorar as situações na ampliação das metas. 

É preciso chamar a atenção sobre o processo de habilitar os pobres, pois esse é 
um caminho de ida e volta, de dar e receber. Por uma parte, deve-se indicar o 
caminho, criar espaços e ambientes de moradia, acompanhar pessoalmente, dar 
informação e formação, possibilitar acesso ao capital para poder organizar suas 
próprias atividades empresariais. Nesta via, é pedido aos pobres um exame de 

48 Cf. Adela Cortina. Aporofobia… 59.
49 Cf. AP. 53.
50 Cf. AP. 398.
51 Cf. Papa Francisco, Discurso no II Encontro Mundial dos Movimentos Populares, Santa Cruz de la Sierra, quinta-feira 9 de 

julho de 2015, 1: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-
francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html (outubro de 2018). 

52 Cf. Lucía Ramón, “Uma Igreja pobre para os pobres”: Teologia a partir das vítimas… 190.
53 Cf. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 198.

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
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consciência dos verdadeiros motivos de sua pobreza, uma análise dos desequilíbrios 
que os levaram à sua situação, advertindo-os dos riscos de entender a riqueza como 
símbolo de identidade e não de satisfazer necessidades, priorizando as mais 
urgentes; perceber a possível criação de necessidades para satisfazer desejos. 

Por outra parte, todas as pessoas lutam de várias formas entre a autonomia e a 
vulnerabilidade54. Melhor dizendo, todos podem passar pelas garras de alguma 
pobreza sem poder autoexcluir-se. Esse risco de precariedade pode ser aprendido 
com os pobres. Além disso, J. Sobrino escreve “fora dos pobres não há salvação”55, 
destacando seus modelos, às vezes pequenos, às vezes grandes, de economia 
popular, de organização comunitária, de saúde, de vivência, de direitos humanos, 
educação, cultura, religião... A organização dos movimentos populares tem 
soluções a serem valorizadas a partir de critérios técnicos para seu apoio e 
incremento influente, acompanhamento etc., apoiada por conhecimentos 
profissionais competentes. 

6. ATITUDES PARA ACOMPANHAR O MUNDO DA POBREZA

Atitudes pessoais dos próximos ao mundo da pobreza podem ser apresentadas
com o intuito de eliminá-la ou, pelo menos, aplacá-la numa dupla orientação: 
desenvolver a pobreza afetiva (área do ser) e a efetiva (área do ter e do atuar). 

6.1.Viver a pobreza afetiva (atitudes na área do ser) 

Uma primeira atitude de base a dar sentido às atuações posteriores é a de ser 
solidários com os pobres, ao menos afetivamente. 

As dificuldades de viver um espírito de pobreza são certas, de querer ser 
solidários com os pobres, em sociedades de bem-estar ou a partir de plataformas 
afugentadoras da pobreza real. Esse foi um dos cavalos de batalha, especialmente 
dos religiosos vivendo seu voto de pobreza em meio às classes sociais médias ou 
altas, com quase todas as necessidades atendidas e, em certas circunstâncias nem 
sequer notaram a crise econômica dos últimos anos56. 

A despeito, um chamado à pobreza afetiva tem expressões claramente 
reconhecíveis a serem destacadas: 

54 Cf. Luis Ferreiro, “A pessoa na encruzilhada da autonomia e da vulnerabilidade”: Acontecimento 123 (2017) 35-39.
55 Cf. Jon Sobrino, Fora dos pobres não há salvação: Pequenos ensaios utópico-proféticos, Trotta, Madrid 2007.
56 Cf. Carlos J. Sánchez Díaz, “Crise econômica e voto de pobreza (I y II)”: Boletim informativo. Província Agostiniana

Matritense 165 y 166 (2009) 157 y 221, respetivamente. 
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a. A consciência da centralidade dos pobres no Evangelho

Não se pode negar que os pobres, em suas diversas manifestações, são
privilegiados por Deus, por Cristo. Não porque sejam melhores pessoas, muitas 
vezes o são, mas porque aos que nada temem, porque nada têm, somente o Senhor. 
Os pobres revelam o rosto do próprio Deus ao lhes dar sua “primeira 
misericórdia57”. Refletem profundamente Cristo e o dinamismo da Encarnação 
consumada no mistério da Páscoa e do Pentecostes. 

A atenção aos pobres foi um dos sinais característicos dos primeiros cristãos (cf. 
At 6,3), para isso escolheram os diáconos. 

O discípulo de Jesus de Nazaré desejoso de seguir seu exemplo não pode 
esquecer essa dimensão fundamental do amor aos pobres, central nas palavras e nas 
obras do Nazareno, tendo neles o cume de seu ensinamento, chegando à 
identificação com eles (cf. Mt 25, 31-46). A opção pelos pobres fundamenta-se na 
cristologia, no Cristo pobre58, no desejo de ter os mesmos sentimentos de Cristo (cf. 
Fl 2, 6-8)59. 

b. A consciência da vulnerabilidade da vida humana, de sua condição de
peregrinação e da companhia dos outros

A fé cristã, o ser discípulos de Jesus, traz consigo um modo de viver, de se situar 
ante a realidade, conscientes da fragilidade da vida humana. Esta fragilidade é algo 
já destacado pela filosofia, especialmente quanto às posições existencialistas, e o 
cristianismo sempre a destacou na história ora mais, ora menos. 

A fé contempla essa condição humana sem perder a dimensão utópica, 
alimentada pela esperança de alcançar a plenitude, embora seja definitiva na outra 
vida, não atenuando culminância de compromisso com a realidade em que se vive. 
Ao contrário, potencializa a imersão e o esforço conjunto para a transformar. 

c. As mudanças no olhar, nos hábitos do coração

A pobreza de espírito, o desejo de ser solidário com os pobres atinge fatalmente
o olhar do coração. Leva a pensar a partir da lógica do dom, da racionalidade cordial
que identifica os pobres como iguais, necessitados de compaixão e cuidado.
Provavelmente para quem não viveu na pobreza, nunca será possível a inculturação
total com os pobres, mas sim poderá viver a comunhão com eles, reconhecer sua

57 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 198.
58 Cf. Papa Bento XVI, Discurso na sessão inaugural dos trabalhos da V Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e do

Caribe, Aparecida, 13 de maio de 2007, 3. 
59 Cf. Diego Fares, “Fez-Se pobre para nos enriquecer com sua pobreza (2Cor 8,9)”: Antonio Spadaro – Carlos María

Galli (eds.), A reforma e as reformas na Igreja… 534-535. 
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fragilidade, reconhecer-se com eles e assumir a lógica da gratuidade60, tão estranha 
nas sociedades atuais fundadas no contrato e na transação. 

O olhar o pobre, o hábito de coração, abandona a lógica da utilidade e do próprio 
interesse e passa à lógica do altruísmo, do descentramento, do se preocupar com o 
outro. Ao sentir-se pessoa, porque os outros me reconhecem, surge a exigência de 
mudar o olhar e reconhecer os outros, os pobres como pessoas com as quais tenho 
comunhão e caminho junto com eles. 

d. O princípio misericórdia

A fé reforça o modo de me aproximar do pobre, cujo rosto adquire para Dussel
perspectivas próprias: 

O fato de que o rosto do miserável possa ‘interpelar-me’ é possível porque sou ‘sensibilidade’, 
corporeidade vulnerável a priori. Sua aparição não é uma mera manifestação, mas uma revelação; sua 
captação não é compreensão, mas hospitalidade; ante o outro a razão não é representativa, mas ouvido 
atento à sua palavra61. 

No aproximar-se do outro, sofredor de situações constantes de pecado, 
de pobreza –às vezes irrecuperáveis–, o Evangelho permite e anima a olhar o 
outro –a exemplo de Jesus– com olhos de misericórdia e a tratar de solucionar 
daí suas necessidades. Podemos chamar este programa de atuar a partir do 
princípio misericórdia que, possui uma corajosa tomada de posição ante a 
vulnerabilidade e a dor. Provoca, a partir daí, uma forma de ver a realidade na 
qual não se oculta a dor dos pobres e os mais débeis, mas, ao contrário, é 
assumida a partir de suas causas e enfrentada com solicitude e cuidado em sua 
realidade62. 

Esse ter olhos misericordiosos para ler e valorizar a realidade, mudando-os com 
as exigências de atuar com justiça, é fonte de responsabilidade, de solidariedade e 
de cooperação. Mantém a atenção às novas formas de pobreza surgidas para 
atualizar cada dia o ‘aggiornamento’ do Evangelho nesta época da história. 

6.2. A pobreza efetiva (atitudes na área do ter e do atuar) 

A pobreza de espírito, a solidariedade para com os pobres, oferece uma base 
humana e religiosa no administrar outras atitudes na área do ter e do atuar. Todas 
as dimensões da vida humana estão relacionadas, não são compartimentos 
estanques, e não podem ser isoladas. O ter e o atuar mostram o que se é, e vice-
versa, o ser das pessoas expressa-se no gerir seus bens e suas ações externas.  

Ao viver a pobreza, o compromisso com os pobres e sua eliminação de modo 
efetivo, uma primeira questão é debatida entre a impossibilidade de acabar com a 

60 Cf. Diego Irarrazával, Gozar a ética, Paulinas, Buenos Aires 2005, 26.
61 Enrique Dussel, Ética da libertação na Idade da Globalização e da Exclusão, Trotta, Madrid 2011.
62 Rogério Jolins Martins & Márcio Fabri dos Anjos, “O princípio misericórdia. Uma contribuição à questão dos princípios 

em bioética: Revista Eclesiástica Brasileira 68 (2008) 364. 
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pobreza universal e as possibilidades de cada indivíduo citado. Nesse diálogo 
enormemente difícil entre o ideal e a realidade, entre o universal e o individual, o 
teórico e as possibilidades práticas, podem-se planejar algumas posições realistas 
que expressem estas atitudes efetivas. 

a. A importância da exemplaridade

Para eliminar a pobreza não é preciso somente habilitar/empoderar os pobres.
As exigências éticas de alcançar um mundo melhor, seja pela eliminação da 
pobreza, seja pelo cuidado da natureza ou por qualquer outro compromisso, é tarefa 
de todo ser humano. O aprofundamento na autonomia das pessoas como um dos 
benefícios da atualidade, lembra que todos, como pessoas ‘adultas’, somos 
responsáveis do bem comum da humanidade. Superou-se a infantilidade de exigir 
dos políticos, banqueiros e outras pessoas com poder63 o que cada um dos cidadãos 
não está disposto a cumprir em menor escala. Porque, no final, toda pessoa tem 
influência sobre alguém: sobre seus filhos, seus empregados, seus amigos, seus 
clientes etc. 

Em seu espaço de influência tem de dar exemplo, como primeiro motor de 
mudança dos males observáveis, neste caso a pobreza. O exemplo inicial é a 
preocupação pelos outros, é a superação do egoísmo, do centralizar em si mesmo, 
indo aos outros e atender os pobres. Esse é o espírito de fundo atrás do chamado 
Pacto das catacumbas assinado por vários bispos durante o Concilio Vaticano II64, 
recentemente reelaborado a partir da perspectiva ecológica65. 

b. Defesa da dignidade da pessoa

O Evangelho conscientiza que a dignidade das pessoas não depende do tamanho
de sua carteira ou do gozo das posses, nem tampouco de seu lugar de nascimento. 
A dignidade das pessoas pode ser constatada numa vida digna onde são necessários 
alguns bens capazes de proporcionar um estilo de vida adequado. Aí é onde surge 
a preocupação por uma economia particular centrada na dignidade66, na 
solidariedade67, na comunhão canalizadora de diversas campanhas e iniciativas 
como o banco ético. 

63 “A opção preferencial pelos pobres exige prestarmos atenção àqueles profissionais católicos, responsáveis pelas finanças
das nações, para que fomentem o emprego, os políticos que devem criar condições para o desenvolvimento econômico dos 
países, a fim de lhes dar orientações éticas coerentes com sua fé” (AP., 395). 

64 Cf. Xabier Pikaza & José Antunes da Silva (eds.), O Pacto das Catacumbas. A missão dos pobres na Igreja, Verbo Divino,
Estella 2015. 

65 Cf. Pacto das Catacumbas pela Casa Comum. Por una Igreja com rosto amazônico, pobre e servidora, profética e samaritana: 
https://redamazonica.org/2019/10/pacto-de-las-catacumbas-por-una-iglesia-con-rostro-amazonico-pobre-y-servidora-
profetica-y-samaritana/ (abril 2020). 

66 Cf. Cáritas Espanhola, Economia e pessoas. Informe sobre economia solidária 2015, 57.
67 A Conferência Episcopal Espanhola destaca a importância das diversas iniciativas possíveis que permitam uma

concepção solidária da economia (cf. Conferência Episcopal Espanhola, Instrução pastoral Igreja, servidora dos pobres… 33-
55: http://www.conferenciaepiscopal.es/instruccion-pastoral-iglesia-servidora-los-pobres/ (outubro de 2018). 

https://redamazonica.org/2019/10/pacto-de-las-catacumbas-por-una-iglesia-con-rostro-amazonico-pobre-y-servidora-profetica-y-samaritana/
https://redamazonica.org/2019/10/pacto-de-las-catacumbas-por-una-iglesia-con-rostro-amazonico-pobre-y-servidora-profetica-y-samaritana/
http://www.conferenciaepiscopal.es/instruccion-pastoral-iglesia-servidora-los-pobres/
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O Papa destaca a atitude do samaritano necessária, mas não suficiente. Não se 
trata somente de atender os descartados da vida, os feridos no caminho, mas de 
mudar as estruturas de pecado produtoras de todo tipo de pobreza, que 
hipocritamente se quer atenuar logo. A economia de comunhão68 pode ser um dos 
motores de tal mudança, onde os cristãos, especialmente os empresários com meios 
de intervenção, não podem ficar alheios. A proposta consiste em unir a lógica do 
samaritano e a de Zaqueu, ao se pretender reparar –a partir da mentalidade do 
evangelho– aquelas ‘estruturas’ que geraram a pobreza de outros. 

c. Compromisso concreto com as pessoas

Indignar-se69 ante à pobreza ou a injustiça também não é suficiente. Provoca o
trabalhar contra, comprometendo-se com pessoas concretas. Quiçá por isso a 
primeira Jornada Mundial dos Pobres proposta pelo Papa Francisco baseava-se na 
mensagem de ‘passar às ações a partir das palavras’70. Tornar operativas as atitudes 
contra a pobreza a partir dos compromissos laborais ou do voluntariado em suas 
diversas expressões. Atender, escutar, ajudar a sair da pobreza, apoiados em seus 
próprios meios e com a ajuda externa das instituições sociais. 

Nesta época, onde se defende excessivamente o espaço da privacidade, a opção 
pelos pobres corre o risco de ficar num plano teórico ou meramente emotivo, sem 
verdadeira incidência nos comportamentos e nas decisões. Este risco é compensado 
com uma atenção permanente manifesta em ações e gestos concretos71. Requer-se 
dedicar tempo aos pobres, prestar-lhes uma amável atenção, escutá-los com 
interesse, acompanhá-los nos momentos mais difíceis, escolhendo compartilhar 
horas, semanas ou anos de vida, e buscar, a partir deles, a transformação de sua 
situação. Não esquecer a proposta do próprio Jesus com seu modo de atuar e com 
suas palavras: “Quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos, cegos” 
(Lc 14,13). 

É servir às pessoas padecentes da dor, os pobres, os imigrantes, os presos, os 
enfermos, todos aqueles que encarnam o mais necessitado deste mundo a partir da 
companhia, do apoio presencial in situ. A pior das pobrezas é ser ignorado. Daí a 
urgência de acompanhar com palavras de consolo e esperança, como destaca 
Aparecida: 

68 Cf. Papa Francisco, Discurso aos empresários no encontro “Economia e comunhão”, Roma 4 de fevereiro de 2017:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170204_focolari.html 
(outubro de 2018). 

69 Cf. Javier Moscoso, A indignação: Diário ABC (27 de novembro de 2017) 3: http://www.abc.es/opinion/abci-indignacion-
201711270529_noticia.html  (outubro de 2018). 

70 Cf. Papa Francisco, Mensagem na I Jornada Mundial dos Pobres, Roma 19 de novembro de 2017:
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-
poveri-2017.html (outubro de 2018). 

71 Cf. AP., 397.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170204_focolari.html
http://www.abc.es/opinion/abci-indignacion-201711270529_noticia.html
http://www.abc.es/opinion/abci-indignacion-201711270529_noticia.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
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Temos muito para oferecer, já que não há dúvida de que a Doutrina Social da 
Igreja é capaz de suscitar esperança em meio às situações mais difíceis, porque, se 
não há esperança para os pobres, não haverá para ninguém, nem sequer para os 
chamados ricos72. 

d. Um estilo de vida compatível com a eliminação das causas da pobreza

Entra-se num processo de valorização do estilo de vida como um direito a ser 
desfrutado, de um bem-estar conseguido com esforço –embora isto não seja 
totalmente certo–, a considerar o dever de se preocupar com a contribuição ao bem 
comum. Não se trata de atuar ‘como eu posso’, mas de pensar num estilo de vida 
que, associado ao dos outros, não prejudique os mesmos, alimentando as causas da 
pobreza. 

Não é uma tarefa fácil pelas dinâmicas de consumo das sociedades onde vivemos 
–e nas que às vezes, também, os pobres se enredam– e exige gerar processos 
educativos estimuladores de estilos de vida sóbrios e solidários, afastando o 
hiperconsumismo e a opulência73.

É preciso estimular na aprendizagem capaz de distinguir entre o necessário e o 
supérfluo, o necessário para viver, para trabalhar, para desenvolver as próprias 
capacidades, e o que não ajuda em nada. Viver com menos74 baseando-se em 
critérios sensatos, lúcidos. Viver com sobriedade75, não por necessidade, mas por 
convicção. Não por força da crise a exigir reduzir gastos, mas por convencimento 
pessoal daquele que se sente evangelicamente livre, que goza dos prazeres mais 
sensíveis sem adquirir compulsivamente seguindo as tendências da moda, que goza 
do tempo livre consciente da necessidade de cuidar da casa comum não por mero 
afã ecológico, porém a partir da preocupação no cuidado dos bens da natureza 
conhecendo a degradação ambiental, que gera e gerará mais pobreza76. 

Inevitavelmente um estilo de vida assim, colaborador para não criar mais 
pobreza e para compartir solidariamente com os mais necessitados os produtos 
descartáveis, significa denunciar e incomodar-se com aqueles que possuem atitudes 
contrárias. Porém é um estilo de vida partilhado com diferentes tendências 
humanistas e religiões ao longo da história e na atualidade, não contra a 

72 Cf. AP., 395.
73 Cf. Adela Cortina, Por una ética do consumo. A cidadania do consumidor num mundo global, Taurus, Madrid 2004; Pedro

José Gómez Serrano, O consumo que consome. Consumismo e pobreza evangélica, Frontera Hegian, Vitoria 2015. 
74 Cf. Joan Carrera, “Viver melhor com menos: treze propostas”: Suplemento do caderno 200 de CJ (n. 234) – setembro de

2016; José Eizaguirre, Uma vida sóbria, honrada e religiosa. Proposta para viver em comunidade, Narcea, Madrid 2010. 
75 “A sobriedade é um valor fundamental equiparado com a austeridade, a simplicidade, a modéstia e, inclusive, a

discrição. La sobriedad es un valor profundamente emparentado con la austeridad, la sencillez, la modestia e incluso la 
discreción. Opõe-se a formas de vida caracterizadas pelo excesso, a desmesura o luxo e o exibicionismo materialista” 
(Francesc Torralba, A revolução ética, PPC, Madrid 2016, 173). 

76 Cf. Papa Francisco, Laudato Si’, 16.
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modernidade ou o progresso, mas contra o embrutecimento gerado pelo 
materialismo desumanizante77. 

7. INSPIRAÇÃO AGOSTINIANA

Neste último item tratar-se-á de iluminar toda esta reflexão anterior contribuindo 
com a obra do agostiniano78, consciente do quão árduo é este labor. Buscar nas 
palavras ou nos gestos de Agostinho inspiração para os dias de hoje nessa realidade 
tão complicada como a da pobreza é um empenho difícil pelas distâncias separadas 
pelo tempo e pelas diferenças entre as sociedades onde estamos imersos79. 

Quiçá uma primeira afirmação de fundo seja a concepção agostiniana na Cidade 
de Deus, na mescla entre a Cidade de Deus e a dos homens. Estamos num período 
de mistura confusa de ambas realidades –o Reino de Deus e o dos homens–, onde 
o trigo cresce junto com o joio, o bem com o mal, dando uma ideia de convivência
conflitiva entre a riqueza e a pobreza.

Continuando, a vida de Agostinho e sua conversão como atitude constante de 
vida reforça a ideia do Papa Francisco quando fala de uma conversão pastoral80. A 
Igreja missionária, Povo de Deus em saída, na aspiração de incorporar os pobres  
–com estes pode aprender muito, pois possuem muito a oferecer à 
comunidade eclesial– tem de crescer constantemente, transformar-se, sair de si 
mesma. O exemplo de Agostinho, ao superar os próprios medos e a comodidade 
para servir os outros e seguir a vontade de Deus, pode ajudar a superar as 
resistências humanas à mudança, compreensíveis, mas salváveis. A misericórdia é 
o melhor antídoto contra o medo81.

Os mais pobres foram uma das preocupações fundamentais do bispo Agostinho, 
destacada como atitude pessoal. Desenvolveu em sua atividade pastoral uma boa 
sensibilidade à pobreza, em uma Hipona onde havia muitos pobres82. Quando fala 
da pobreza e dos apuros vividos, fica impressionado e emocionado, contagiando 
com sua atitude os ouvintes que o aclamam83. Inclusive, em uma ocasião não viaja 

77 Cf. Comissão Episcopal de Pastoral Social, A Iglesia e os pobres, Madrid 21 de fevereiro de 1994, 120.
78 Cf. Tarsicius van Bavel, A opção pelos pobres de santo Agostinho. Pregação e prática. Roma 1992; Francisco Galende Fincias,

Pobreza e riqueza em santo Agostinho (Cadernos FAE de espiritualidade agostiniana 36), Madrid 2003. 
79 Cf. “La pauvreté”: Itinéraires augustiniennes 57 (Janvier 2017).
80 Cf. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 25-26.
81 Cf. Papa Francisco, Discurso no III Encontro mundial dos movimentos populares, Roma, 5 de novembro de 2016: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/november/documents/papa-francesco_20161105_movimenti-
popolari.html (outubro de 2018). 

82 Cf. s. 14, 1; 85, 2… 
83 Cf. s. 61, 13. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/november/documents/papa-francesco_20161105_movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/november/documents/papa-francesco_20161105_movimenti-popolari.html
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a Roma, e opta por acompanhar presencialmente os pobres no sofrimento e nas 
enfermidades, segundo diz em suas cartas84. 

Mesmo assim, em sua vida pessoal optou por ter todos os bens em comum, 
imitando os apóstolos, desprendendo-se deles, por isso não fez testamento, porque 
nada possuía. Possídio ressalta a vida austera em sua comunidade85. 

Na disposição que tinha ao lutar contra a pobreza86, havia a evidente 
preocupação pelo imediato, por resolver os problemas encontrados à porta da 
catedral: 

Não é próprio do bispo guardar o ouro e afastar de si a mão do mendigo. São tantos os que, diariamente, 
pedem, gemem; tantos os pobres a me interpelarem, a muitos tenho deixado na tristeza porque não tenho 
para dar a todos87. 

Sente-se legado dos pobres ante seus fiéis88. Para atender e acudir os 
necessitados, tinham uma pequena estrutura organizada, uma Cáritas 
catedralícia89. Os diáconos estavam à frente, e chegaram inclusive a vender os 
vasos sagrados quando faltaram recursos para ajudar os indigentes90. Quando insiste 
na comunicação de bens, ressalta o repartir com aqueles que são iguais a nós91, e 
oferece o exemplo da Igreja, pois, segundo Pomério Juliano, “os bens da Igreja são 
patrimônio dos pobres”92. 

Preocupou-se com as crianças abandonadas por seus pais93, dos vendidos como 
escravos94 e dos raptados e vendidos ilegalmente pelos traficantes –mal da 
África–. Velava com esmero uma das funções episcopais, isto é: cuidar dos 
órfãos protegendo-os da exploração dos estranhos 95. 

84 Cf. ep. 95, 1. 
85 Cf. Vita, 5; 22-24.
86 Cf. Miguel Ángel Keller, “Pobres e pobreza: aproximação ao pensamento agostiniano entorno de um tema central da 

teologia e na pastoral latino-americana”: Santo Agostinho e libertação. Reflexões a partir da América Latina, Iepala, Iquitos 1986, 
141-171.

87 s. 355, 5. Noutra ocasião, ajudando um endividado, um tal de Fascio, sua interação o pôs em um aperto, já que o tal
Fascio desapareceu obrigando o bispo de Hipona a fazer um coleta especial para pagar o empréstimo que adquiriram (cf. 
ep., 268). 

88 Cf. s. 61, 13. 
89 Fala de “a casa de assistência aos pobres mantidos pela Igreja” (ep., 20*, 2). 
90 Cf. vita, 24. 
91 “Dai, pois, aos pobres. Rogo-vos, aconselho-vos, mando-vos, prescrevo-vos. Dai aos pobres o que queirais. Não

oculteis a vossa caridade, por isso foi-me preciso pregar-vos este sermão. Desde o momento de minha saída para vir à Igreja 
e, ao regressar, os pobres vêm a meu encontro e recomendam-me dizer-vos para ver se recebem algo de vós. Eles me 
admoestaram para vos falar. E quando nada recebem, pensam ser inútil meu trabalho convosco. Também de mim esperam 
algo. Dou-lhes quanto tenho. Dou-lhes na medida de minhas possibilidades” (s., 61, 13). 

92 Cf. Iulianus Pomerius, De vita contemplativa, II, 9. PL., 059, 451. Na tradição agostiniana, proclamará e levará à prática
esta máxima de santo Tomás de Villanueva (cf. Enrique Gómez García, “Pai dos pobres… 238-239). 

93 Cf. ep. 98, 6.
94 Cf. ep. 10* e 24*. O próprio Agostinho falou de uma menina de uns dez anos, que lhe contou como os traficantes

levaram-na à noite para ser vendida. 
95 “Com grande solicitude encomenda-se aos bispos o patrimônio dos órfãos” (s. 176, 2).
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É sabido que em sua prática pastoral nas suas ações não fazia distinção de 
pessoas, ajudando os indigentes sem saber de sua condição, inclusive sem serem 
cristãos96. Assim aconteceu com muitos dos refugiados ao fugirem de Roma depois 
da pilhagem de Alarico97. 

Seus escritos fundamentam a ideia de cuidar dos outros, do não se esquecer do 
próximo. O cristão é o guardião de seu irmão: 

A pessoa que aceita verdadeiramente que Cristo está em seu coração, jamais poderá dizer como Caim: 
‘Sou acaso o guardião de meu irmão?’. E Deus disse a Caim: ‘Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão 
grita a mim da terra’. De fato, o sangue de Cristo sobre a terra grita forte para todos respondermos: ‘Amém’, 
quando recebemos seu sangue. E a voz clara do sangue; faça soar o próprio sangue através da boca dos 
fiéis98. 

Agostinho não cai na tentação de espiritualizar a pobreza99 e exige justiça: “A 
justiça e o pão”100. Deus não quer a pobreza, não quer a perda de nossas coisas101. 
A riqueza é um bem, embora tenha muitos perigos, especialmente o esquecer a 
igualdade entre os filhos de Deus102, de modo a desprezar a indigência. Dela há de 
sair, e se faz quando se alcança o suficiente para viver. O critério a reger a vida dos 
pobres para abandonar o estado de pobreza é “buscai o necessário; buscai isso, nada 
mais”103. 

Lembra a necessidade de suprimir a pobreza104, centrando seu ensinamento nas 
obras de misericórdia: 

Se a misericórdia entra em ação, não dá hospitalidade aos peregrinos, não alimenta os famintos, não 
veste os nus, não ajuda os necessitados, não resgata os cativos, não constrói igrejas, não restabelece os 
fatigados, não calma os amigos de pleitos, não socorre os náufragos, não cura os enfermos, repartindo na 
terra riquezas temporais e escondendo no céu as espirituais? Quem faz isto? O misericordioso e o bom. Faz 
com quê? Com o ouro e a prata105. 

96 “Quantos sem serem cristãos correm agora à Igreja pedindo seu auxílio! Querem ser temporariamente socorridos
embora não queiram, todavia, reinar eternamente conosco” (en. Ps. 46, 5; cf. ep. 91, 8-10). 

97 “Rogamos-vos, pedimos-vos, exortamos-vos, que sejais mansos, que vos compadecei dos que sofrem, que recebais os
enfermos. E nestas circunstâncias em que abundam os peregrinos, os necessitados, os fatigados, abunde também vossa 
hospitalidade, abundem vossas boas obras” (s. 81, 9). 

98 Adv. Faust., 12, 10.
99 Os bens são efêmeros, e sobre eles pesa a perda depois da morte, as fatigas e os temores por retê-los cada dia (cf. s.

60, 2-3). 
100 In Io. ep., 8, 9.
101 Cf. s. 86, 1.
102 “As próprias são bens, inclusive, com as quais os homens se orgulham e não reconhecem os outros como seus iguais;

com as quais, digo, os homens se ensoberbecem, amando mais a roupa deslumbrante que pensando na pele comum. 
Também, pois, são bens as próprias riquezas” (s. 61, 2). 

103 s. 85, 6.
104 Cf. In Io. ep., 5. 
105 s. 50, 7.
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As obras de misericórdia são expressão da caridade, traduzem o amor106 pelo 
bom uso dos bens107, dão a saúde à alma108. É preciso vivê-las por amor a Deus e o 
seguimento de Cristo109 e por amor ao próximo110.  

Em sua prática indica uma progressão quando diz que “dar do supérfluo é o 
prólogo da caridade”111, ou “a uma justiça incipiente corresponde uma caridade 
incipiente; a uma justiça melhorada, uma caridade melhorada; a uma justiça grande, 
uma caridade grande; e a uma justiça perfeita, uma caridade perfeita”112. Por isso é 
preciso o discernimento113 para atuar realmente. Aos ricos cabe ajudar os pobres 
nessa tarefa de sair da necessidade, comunicando suas riquezas materiais com 
generosidade: 

Oferecei com facilidade e reparti. Tens tu e não tem aquele outro, reparte para os outros repartirem 
contigo. Dá aqui e te darão ali. Reparte aqui e te repartirão ali o pão. Que pão? O daqui: o conseguido com 
teu suor e fadiga114. 

Não se trata de dar tudo. Não se exige dos ricos o dar tudo, mas a capacidade de 
cada um de repartir conforme suas possibilidades, conscientemente: “Reservem 
para si o suficiente”. 

Lendo com certo cuidado, para não extrapolar seus ensinamentos, parece haver 
um certo movimento além da atenção imediata aos pobres, voltado para o 
institucional, chegando a se planejar uma mudança de estruturas115 com intuições 
primárias: 

Dás pão ao faminto, mas seria melhor ninguém ter fome, e assim não darias de comer a ninguém. Vestes 
o nu; oxalá todos tivessem roupas e não existisse tal necessidade! Enterra os mortos; oxalá chegue logo
aquela vida onde ninguém morra! Colocas de acordo os litigantes; oxalá venha imediatamente aquela paz
da celestial Jerusalém, onde ninguém viva inimizades! Todos estes serviços devem-se às necessidades.
Extrai os indigentes e cessarão as obras de misericórdia116.

106 Cf. trin. 8, 8, 12; In Io. ep., 10, 3. 
107 Cf. s. 32, 20; 50, 4.
108 Cf. s. 56, 12; 177, 10; ciu. Dei 21, 27, 2.
109 Cf. ep. 247, 1; In Io. ep. 8, 5; 9, 10; In Io. ev. 17, 8; s. 25, 8; ciu. Dei 21, 27, 3.
110 Cf. s. 164, 9; en. Ps. 72, 13.
111 In Io. ep. 6, 1.
112 De nat. et. gr., 70, 84.
113 Cf. Util. Cred. 17, 35; s. 85, 5.
114 s. 85, 4.
115 Ver as sugestivas apreciações de Dodaro, denominando-o pai do ativismo político. Entendo ativismo político como

“os esforços coordenados para introduzir mudanças estruturais ou sistemáticas nas instituições políticas de uma sociedade, 
de tal modo que estas se tornem mais efetivas em promover a justiça social” (Robert Dodaro, “Agostinho, ativista político”: 
Agostinho, o “pai do ativismo político cristão” (Secretariado de Justiça e Paz 6), Roma 2004, 12. 

116 In Io. ep., 8, 5.
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Algumas de suas ações concretas estão dirigidas, de modo mui primário, a esse 
trabalho de mudança estrutural: na luta contra a escravidão117, pedindo a Roma a 
volta do funcionamento da instituição dos defensores, “vendo a aflição dos 
pobres”118, denunciando que a lei romana era injusta e discriminatória para com a 
mulher119, colocando-se ao lado dos pequenos agricultores ante a injustiça dos 
latifundiários120, defendendo o direito de asilo121... 

Na tradição agostiniana, queremos apenas lembrar que santo Tomaz de 
Villanueva expressa esplendidamente a consciência de que os pobres são 
privilegiados do Senhor e estão no céu: 

No céu não serão vistos varões esplêndidos, opulentos, poderosos deste século, que delicadamente 
viveram sua vontade. Não. Mas encontraremos os desprezados, aflitos, perseguidos, paupérrimos, 
angustiados, os que o mundo condena e despreza; todos os escarnecidos na pobreza e na fome, como 
jumentos do século. Estes são os príncipes do céu, os cidadãos da glória; estes são os familiares de Deus. 
Estes são os que agora, no céu, estão como príncipes acima de todos e dominam sobre todos122. 

Para finalizar, podemos afirmar que a atual preocupação no cuidado da natureza, 
como forma de proteger os mais vulneráveis, não faz parte da ótica do Hiponense, 
mas pode ser iluminada na realidade por uma eco teologia agostiniana123. 
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