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APRESENTAÇÃO  
 
Este ano celebraremos a VI JORNADA MUNDIAL DOS POBRES. Ao 

final do Ano Santo de 2015-2016 (Jubileu da Misericórdia), o papa Francisco 
escreveu uma carta para animar a Igreja a viver sempre mais essa que é a maior 
característica de Deus: a misericórdia. No final da carta, inspirado em um encontro 
com os excluídos que realizou nesse Jubileu, o papa anuncia que decidiu criar o Dia 
Mundial dos Pobres a ser celebrado sempre no 33º Domingo do Tempo Comum.  

“Será a mais digna preparação para bem viver a solenidade de Nosso 

Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, que Se identificou com os mais pequenos e 
os pobres e nos há de julgar sobre as obras de misericórdia (cf. Mt 25, 31-46). 
Será um Dia que vai ajudar as comunidades e cada batizado a refletir como a 

pobreza está no âmago do Evangelho e tomar consciência de que nã o poderá 

haver justiça nem paz social enquanto Lázaro jazer à porta da nossa casa (cf. Lc 
16, 19-21). Além disso este Dia constituirá uma forma genuína de nova 

evangelização (cf. Mt 11, 5), procurando renovar o rosto da Igreja na sua perene 

ação de conversão pastoral para ser testemunha da misericórdia” (Misericórdia et 
Mísera n 21). Pensou-se então em uma jornada com várias atividades voltadas aos 
pobres na semana que precede o Dia Mundial dos Pobres. Este ano, a Jornada é de 
06 a 13 de novembro e tem como tema “Dai-lhes vós mesmos de comer”. 

E para bem celebrarmos esse momento, nos são propostas algumas 
atividades: ações locais (paróquias, comunidades, grupos) de caráter formativo 
e/ou celebrativo durante a jornada, como por exemplo: realização dos círculos 
bíblicos preparados culminando com Celebrações da Palavra ou Missas e a 
realização de gestos concretos nelas (arrecadação de alimentos etc.); terço 
contemplativo, rodas de conversas, visitas a idosos, doentes, realização de mutirões 
de solidariedade (Ex: construções de casas, refeições solidárias) e o que mais a 
criatividade permitir. Outro exemplo de atividade é a Marcha dos Catadores e das 
Catadoras de materiais recicláveis do Vale do Jaguaribe, que se realizará no dia 12 
de novembro em Aracati. À medida que sejam realizadas as atividades, pedimos 
que fotos, vídeos, artes das mesmas possam ser enviados à Cáritas para que sejam 
postadas nas redes sociais (email: caritaslimoeiro@gmail.com; Instagram: 
@caritaslimoeiro; fone: 88 997141296). Sempre no dia 13 de junho, Festa de Santo 
Antônio, o santo dos pobres, o papa lança uma mensagem pra ajudar na reflexão e 
preparação para o Dia Mundial dos pobres daquele ano. Sugerimos que as paróquias 
disponibilizem a mensagem desse ano para as comunidades, pastorais, movimentos. 
Uma boa celebração para nós! 
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1° ENCONTRO 

Dai-lhes vós mesmos de comer  

(Mc 6,30-44) 

 
Canto – A nós descei (n 1). 
 

Iniciando a conversa 

O dia mundial dos pobres foi instituído pelo Papa Francisco no ano 

de 2016. É o momento que o papa nos chama a refletir sobre a centralidade 
dos pobres estarem no Evangelho. Atualmente, mais de 33 de milhões de 
pessoas no Brasil passam fome. Isso é fruto de um sistema perverso e cruel 

que se instaurou no nosso mundo. Quais são as pessoas que estão em situação 
de pobreza e fome na nossa comunidade? O que sabemos sobre essa 

realidade de fome no nosso país?  

 
Canto de acolhida da Palavra – (à escolha) 

 

Leitura – Marcos 6,30-44 

 
Continuando a conversa 

O povo não aguentava mais viver sobre o regime opressor e assassino 

de Herodes. Ansiando por libertação, o povo sai de suas terras e parte para o 
deserto. É lá que Jesus vai encontrá-las, e ao vê-las com fome, faz um pedido 

aos discípulos. Jesus é Aquele que mata a fome, que faz com que a partilha 
não só sacie, mas gere vida.  
- O que Jesus sente vendo a multidão?  

- Qual é o pedido de Jesus?  
- Como cristãos, o que esse pedido tem a ver com nossa fé? 

- Estamos fazendo gestos concretos que possam enfrentar a fome dos nossos 
irmãos? 
 

Mensagem do Papa Francisco 
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“Com efeito, a solidariedade é precisamente partilhar o pouco que temos 
com quantos nada têm, para que ninguém sofra. Quanto mais cresce o sentido 

de comunidade e comunhão como estilo de vida, tanto mais se desenvolve a 
solidariedade” (n 5). 
 

Preces 

Irmãos e irmãs, elevemos a Deus as preces que trazemos no coração e justos 

rezemos: 
Senhor, ajudai-nos a ser solidários. 
 

Pai Nosso 

 

Oração Final 

Pai dos pobres e sofredores, tu vistes a aflição do teu povo no Egito, ouvistes 
o seu clamor e o libertastes, enviastes profetas para denunciar a injustiça 

sofrida por teus pobres. Em teu Filho Jesus, nascido de Maria, pobre 
camponesa de Nazaré, mostrastes que o teu Reino é dos últimos desde 

mundo. Pedimos que o teu Espírito aja em nós como agiu em Jesus para 
anunciarmos a Boa Notícia aos pobres, a libertação aos oprimidos e para nos 
comprometermos na construção do teu Reino de justiça, fraternidade e paz. 

Amém! 
 

Bênção 

Abençoe-nos o Deus todo misericordioso Pai e Filho e Espírito Santo. 
Amém! 

 

Canto – (à escolha) 

 



4 
 

2° ENCONTRO 

Jesus Cristo fez-Se pobre por vós  

(2Cor 8,1-15) 

 
Canto – A nós descei (n 1). 
  

Iniciando a conversa 

 “Jesus Cristo fez-se pobre por vós” é o tema da mensagem do papa 

Francisco para este 6º Dia Mundial dos Pobres. Ele é inspirado na coleta para 
os pobres de Jerusalém sobre a qual Paulo fala em sua segunda carta aos 
coríntios. Mas para nós, o que quer dizer que Jesus se fez pobre? Nós 

conseguimos ver Jesus nos pobres de hoje? Qual a dificuldade?  
 

Canto de acolhida da Palavra – (à escolha) 
 

Leitura – 2Coríntios 8,1-15 

 
Continuando a conversa 

 Diante da pobreza dos cristãos de Jerusalém, o apóstolo Paulo 
organizou uma coleta entre as Igrejas que fundou para socorrer seus irmãos 
necessitados. O texto que ouvimos é um pedaço da carta que ele escreveu 

para a Igreja de Corinto incentivando-a a retomar o serviço da coleta que ela 
tinha abandonado. 

- O que Paulo diz sobre o exemplo da Macedônia? 
- Por que Jesus se fez pobre? O que isso nos ensina? 
- Como é a igualdade que Paulo fala na carta? 

- O que esse gesto e essa carta de Paulo nos ensinam? 
 

Mensagem do papa Francisco 

“Convida a realizar a coleta, para que seja sinal do amor testemunhado pelo 
próprio Jesus. Enfim, a generosidade para com os pobres encontra a sua 

motivação mais forte na opção do Filho de Deus que quis fazer-Se pobre. Na 
realidade, o Apóstolo não hesita em afirmar que esta opção de Cristo, este 
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seu ‘despojamento’, é uma ‘graça’... E só acolhendo-a é que podemos dar 
expressão concreta e coerente à nossa fé” (n 6). 

 
Preces 

Irmãos e irmãs, elevemos a Deus as preces que trazemos no coração e justos 

rezemos: 
Senhor, ajudai-nos a ver vossa presença nos pobres 

 
Pai Nosso 

 

Oração Final 

Pai dos pobres e sofredores, tu vistes a aflição do teu povo no Egito, ouvistes 

o seu clamor e o libertastes, enviastes profetas para denunciar a injustiça 
sofrida por teus pobres. Em teu Filho Jesus, nascido de Maria, pobre 
camponesa de Nazaré, mostrastes que o teu Reino é dos últimos desde 

mundo. Pedimos que o teu Espírito aja em nós como agiu em Jesus para 
anunciarmos a Boa Notícia aos pobres, a libertação aos oprimidos e para nos 

comprometermos na construção do teu Reino de justiça, fraternidade e paz. 
Amém! 
 

Bênção 

Abençoe-nos o Deus todo misericordioso Pai e Filho e Espírito Santo. 

Amém! 
 
Canto – (à escolha) 
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3° ENCONTRO 

A generosidade de Deus se faz partilha 

(2Cor 9,6-15) 

 
Canto – A nós descei (n 1). 
 

Iniciando a conversa 

 A generosidade verdadeira é difícil, pois vivemos em um mundo 

muito interesseiro e egoísta. As pessoas querem cada vez mais acumular e 
esquecem da partilha. Esquecem que nada no mundo é nosso, tudo é de Deus. 
Ainda falam de meritocracia, ou seja, que quem tem mais é porque merece e 

que tem menos é porque não se esforçou o bastante. O que nós pensamos 
sobre isso? Nossas comunidades sabem ser generosas? Nossa Igreja sabe 

partilhar e se solidarizar com os pobres?  
 
Canto de acolhida da Palavra – (à escolha) 

 

Leitura – 2Coríntios 9,6-15 

 
Continuando a conversa 

 Paulo escreveu outra carta sobre a coleta para os pobres. Dessa vez 

foi para as Igrejas da região da Acaia. Sua preocupação era que a doação dos 
acaios fosse generosa como é generosa a graça de Deus. 

- Para que Deus vai enriquecer os cristãos de graças? 
- Além de ajudar os necessitados, a coleta era ocasião para quê? 
- Por que o serviço aos pobres é obediência ao Evangelho? 

- O que essa carta nos ensina sobre a generosidade? 
 

Mensagem do papa Francisco 

“No caso dos pobres, não servem retóricas, mas arregaçar as mangas e pôr 
em prática a fé através dum envolvimento direto, que não pode ser delegado 

a ninguém... Nada de mais nocivo poderia acontecer a um cristão e a uma 



7 
 

comunidade do que ser ofuscados pelo ídolo da riqueza, que acaba por 
acorrentar a uma visão efémera e falhada da vida” (n 7). 

 
Preces 

Irmãos e irmãs, elevemos a Deus as preces que trazemos no coração e justos 

rezemos: 
Senhor, ajudai-nos a partilhar. 

 
Pai Nosso 

 

Oração Final 

Pai dos pobres e sofredores, tu vistes a aflição do teu povo no Egito, ouvistes 

o seu clamor e o libertastes, enviastes profetas para denunciar a injustiça 
sofrida por teus pobres. Em teu Filho Jesus, nascido de Maria, pobre 
camponesa de Nazaré, mostrastes que o teu Reino é dos últimos desde 

mundo. Pedimos que o teu Espírito aja em nós como agiu em Jesus para 
anunciarmos a Boa Notícia aos pobres, a libertação aos oprimidos e para nos 

comprometermos na construção do teu Reino de justiça, fraternidade e paz. 
Amém! 
 

Bênção 

Abençoe-nos o Deus todo misericordioso Pai e Filho e Espírito Santo. 

Amém! 
 
Canto – (à escolha) 
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CÂNTICOS 
 

1 – A NÓS DESCEI DIVINA 

LUZ 

A nós descei, Divina Luz 

A nós descei, Divina Luz 

Em nossas almas acendei 

O amor, o amor de Jesus 

Em nossas almas acendei 

O amor, o amor de Jesus 
 
Vinde, Santo Espírito, e do céu 

mandai / Luminoso raio, luminoso 
raio / Vinde, Pai dos pobres, 

doador dos dons / Luz dos 
corações, luz dos corações / 
Grande defensor, em nós habitai / 

E nos confortai, e nos confortai / 
Na fadiga, pouso, no ardor, 

brandura / E na dor, ternura, e na 
dor, ternura. 
 

Ó Luz venturosa, divinais clarões / 
Encham os corações, encham os 
corações / Sem um tal poder, em 

qualquer vivente / Nada há de 
inocente, nada há de inocente / 

Lavai o impuro e regai o seco / 
Sarai o enfermo, sarai o enfermo / 
Dobrai a dureza, aquecei o frio / 

Livrai do desvio, livrai do desvio. 
 

2 – EIS-ME AQUI, SENHOR 
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me 

aqui, Senhor! / Pra fazer Tua 

Vontade, pra viver do Teu Amor 

/ Pra fazer Tua Vontade, pra 

viver do Teu amor / Eis-me aqui, 

Senhor! 

 
O Senhor é o Pastor que me conduz 

/ Por caminhos nunca vistos me 
enviou / Sou chamado a ser 

fermento, sal e luz / E por isso 
respondi: aqui estou! 
 

Ele pôs em minha boca uma canção 
/ Me ungiu como profeta e trovador 

/ Da história e da vida do meu povo 
/ E por isso respondi: aqui estou! 
 

3 – DAI-LHES VÓS MESMOS 

Tanta gente vai andando / na 

procura de uma luz / Caminhando 
na esperança / se aproxima de Jesus 
/ No deserto sente fome / e o senhor 

tem compaixão / Comunica sua 
palavra; / vai abrindo o coração. 
 

Dai-lhes vós mesmos de comer / 

Que o milagre vai acontecer! 

(bis) 

 

Quando o pão é partilhado / passa a 

ter gosto de amor / Quando for 
acumulado / gera morte, traz a dor 

/ Quando o pouco que nós temos /  
se transforma em oblação / O 
milagre da partilha / serve a mesa 

dos irmãos. 
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4 – OS CRISTÃOS TINHAM 

TUDO EM COMUM 
Os cristãos tinham tudo em 

comum: / dividiam seus bens com 

alegria. // Deus espera que os 

dons de cada um, / se repartam 

com amor no dia a dia // (2x) 
 
1. Deus criou este mundo para 

todos. / Quem tem mais é chamado 
a repartir / com os outros o pão, a 

instrução / e o progresso. Fazer o 
irmão sorrir. 
 

2. Mas, acima de alguém que tem 
riquezas, / está o homem que 

cresce em seu valor. / E, liberto, 
caminha para Deus, / repartindo 
com todos o amor. 

 
5 – SEU NOME É JESUS 

CRISTO 

Seu nome é Jesus Cristo e passa 
fome / E grita pela boca dos 
famintos / E a gente quando vê 

passa adiante / Às vezes pra chegar 
depressa a igreja. 

Seu nome é Jesus Cristo e está sem 

casa / E dorme pelas beiras das 
calçadas / E a gente quando vê 
aperta o passo / E diz que ele 

dormiu embriagado. 

Entre nós está / e não O 

conhecemos / Entre nós está / e 

nós O desprezamos. 

Seu nome é Jesus Cristo e é 
analfabeto / E vive mendigando um 
subemprego / E a gente quando vê, 

diz: "é um à toa / Melhor que 
trabalhasse e não pedisse". 

Seu nome é Jesus Cristo e está 

banido / Das rodas sociais e das 
igrejas / Porque d'Ele fizeram um 

Rei potente / Enquanto Ele vive 
como um pobre. 

6 – VENCE A TRISTEZA  

Vence a tristeza / Enxuga o 

pranto, Ó meu povo/ Vem cantar 

um canto novo / Deus da vida aqui 

está! 

 

Quem ama a Deus e está unido ao 

seu irmão / Não há porque ficar 
com medo e sem saber / O que vai 

ser do mundo amanhã? / Quem da 
fome vai sobreviver? / Está em nós 
a luz do amor que vai vencer. 

 
O pobre grita, e o seu grito não é 

em vão / E cada esforço em nome 
dele vai valer / É por isso que vou 
a cantar / Meus amigos, escutam e 

me vêem / Semente boa está na 
terra E vai nascer. 
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7 – POVO NOVO 

Quando o Espírito de Deus soprou 

/ O mundo inteiro se iluminou / A 
esperança na terra brotou / E o 
povo novo deu-se as mãos e 

caminhou. 
 

Lutar e crer, vencer a dor, louvar 

ao criador! / Justiça e paz hão de 

reinar e viva o amor! 

 

Nosso poder esta na união, / o 

mundo novo vem De Deus e dos 
irmãos / vamos lutando contra a 
Divisão / e preparando a festa da 

libertação! 
 

8 – NOSSA VISTA CLAREOU 
De repente nossa vista clareou! / 

Clareou! Clareou! / E 

descobrimos que o pobre tem 

valor. / Tem valor! Tem valor! 

(bis). 

 
Nós descobrimos o valor da união, 

/ é arma poderosa, e derruba até 
dragão. / E já sabemos que a 

riqueza do patrão, / e o poder dos 
governantes, / passa pela nossa 
mão. 

 
Nós descobrimos que a seca no 

Nordeste, / que a fome e que a 
peste, / não é culpa de Deus Pai, / a 
grande culpa é de quem manda no 

país, / fazendo o povo infeliz, / 
deste jeito é que não vai. 

 
9 – JAVÉ O DEUS DOS 

POBRES 

Javé, o Deus dos pobres, do povo 

sofredor / aqui nos reuniu pra 

cantar o seu louvor, / pra nos dar 

esperança e contar com sua mão 

/ na construção do Reino, / Reino 

novo, povo irmão. 

 

Sua mão sustenta o pobre / 
ninguém fica ao desabrigo. / Dá 
sustento a quem tem fome / com a 

fina flor do trigo. 
 

Alimenta os nossos sonhos / 
mesmo dentro da prisão. / Ouve o 
grito do oprimido / que lhe toca o 

coração. 
 

Cura os corações feridos, / mostra 
ao povo o seu poder. / Dos 
pequenos é defesa: / deixa a vida 

florescer. 
 

10 – O PÃO DA VIDA – 

COMUNHÃO  
O pão da vida, a comunhão / Nos 

une a Cristo e aos irmãos / E nos 

ensina a abrir as mãos / para 

partir, repartir o pão / E nos 

ensina a abrir as mãos / para 

partir, repartir o pão. 
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Lá no deserto, a multidão / com 
fome Segue o bom pastor / Com 

sede busca a nova palavra / Jesus 
tem pena e reparte o pão. 
 

Na Páscoa nova da nova lei / 
Quando amou-nos até o fim / Partiu 

o pão disse Isto é meu corpo / por 
vós doado Tomai, comei! 
 

11 – SE CALAREM A VOZ DOS 

PROFETAS 

Se calarem a voz dos profetas / As 
pedras falarão / Se fecharem os 
poucos caminhos / Mil trilhas 

nascerão 
 

Muito tempo não dura a verdade 

/ Nestas margens estreitas 

demais / Deus criou o infinito pra 

vida ser sempre mais / É Jesus 

este pão de igualdade / Viemos 

pra comungar / Com a luta 

sofrida do povo / Que quer ter 

voz, ter vez, lugar / Comungar é 

tornar-se um perigo / Viemos pra 

incomodar / Com a fé e a união 

nossos passos / Um dia vão 

chegar. 

 

No banquete da festa de uns poucos 
/ Só rico se sentou / Nosso Deus 

fica ao lado dos pobres / Colhendo 
o que sobrou. 
 

12 – PÃO EM TODAS AS 

MESAS 

A mesa tão grande e vazia / De 
amor e de paz, de paz! / Aonde há 
luxo de alguns / Alegria não há 

jamais! / A mesa da Eucaristia nos 
Quer ensinar, ah, ah / Que a ordem 

de Deus Nosso Pai / é o pão 
partilhar. 
 

Pão em todas as mesas / Da 

Pascoa a nova certeza // A festa 

haverá / E o povo a cantar, 

aleluia!// (2x) 

 

As forças da morte, a injustiça / E a 
ganância de ter, de ter / Agindo 

naqueles que impedem / Ao pobre 
viver, viver / Sem terra, trabalho e 
Comida / a vida não há, não há / 

Quem deixa assim e não age / A 
festa não vai celebrar. 

 
13 – PALAVRA NÃO FOI 

FEITA PARA DIVIDIR 

NINGUÉM 

Palavra não foi feita para dividir / 

ninguém,  Palavra é uma ponte / 

Onde o amor vai e vem. (2x) 

 

Palavra não foi feita para dominar, 
/ Destino da palavra é dialogar; / 

Palavra não foi feita para opressão, 
/ Destino da palavra é a união. 
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Palavra não foi feita para vaidade, / 
Destino da palavra é a eternidade; / 

Palavra não foi feita pra cair no 
chão, / Destino da palavra é o 
coração. 

 
14 – TODA PALAVRA DE 

VIDA 

Toda palavra de vida / É Palavra de 
Deus / Toda ação de liberdade / É a 

Divindade agindo entre nós / É a 
Divindade agindo entre nós. 

 
Boa Nova em nossa vida, / Jesus 

semeou / O Evangelho em nosso 

peito / É chama de amor. (bis) 

 

15 – AI DE MIM SE EU NÃO 

DISSER 

Aí de mim se eu não disser / A 

verdade que eu ouvi /  

Ai de mim se eu me calar /  

Quando Deus me mandar falar! 

 
Muitos homens anunciaram / A 

Palavra da Salvação / 
Transformando suas vidas / Na 

mais bela pregação.  
 
16 – TUA PALAVRA É 

Tua palavra é! / Luz do meu 

caminho! / Luz do meu caminho, 

meu Deus! / Tua Palavra é! 

 
Tua palavra está, nas ondas do mar! 

/ Tua palavra está, no sol a brilhar! 

/ Tua palavra está, no pensamento, 
no sentimento / Tua palavra está! 
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