
 

 

 

O SERVICIO AOS POBRES 

NO JOVEM VICENTINO
 

I. ANALIZAMOS NOSSA REALIDADE
 

CONTEMPLAMOS NOSSO MUNDO

O mundo é um paradoxo, pois enquanto a metade do planeta produze e consume 
diariamente mais que o dobro das calorias necessárias para sobreviver e se esforçam 
para inventar uma receita eficaz para emagrecer, a outra metade morre de fome. 

 
Enquanto na parte do planeta que chamamos "desenvolvida", se discute sobre 

como por fim nas guerras, os organismos internacionais desenham as receitas "mágicas" 
para que os pobres sejam menos pobres (mas não mais ricos). Se analisarmos a 
realidade mundial a nível de 
encontramos comparações que são grandes paradoxos mundiais: 

 
- Dos 842 milhões de pessoas que padecem fome, só 10 milhões se encontram nos 

países industrializados, enquanto que 34 milhões estão nos países 
798 milhões nos países em desenvolvido. 

- Os países industrializados (a quarta parte da população 
60% e 85% dos recursos naturais (
75% dos metais, 85% da madeira e 60% da comida).

- A média de ingresso dos 20 países mais ricos é 37 ve
maior que a dos 20 mais pobres; uma 
duplicou nos últimos 40 anos.

- As 356 pessoas mais ricas do
riqueza que excede à ren

- 60% das pessoas a
telefônica e 1/3 da humanidade
dos usuários de internet reside nos países ricos, enquanto 
que só 0,4% dos habitantes do África 

- A metade da população
sobrevivem com menos de 
dólar por dia.  
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O mundo é um paradoxo, pois enquanto a metade do planeta produze e consume 
diariamente mais que o dobro das calorias necessárias para sobreviver e se esforçam 
para inventar uma receita eficaz para emagrecer, a outra metade morre de fome. 

e do planeta que chamamos "desenvolvida", se discute sobre 
como por fim nas guerras, os organismos internacionais desenham as receitas "mágicas" 
para que os pobres sejam menos pobres (mas não mais ricos). Se analisarmos a 

de desenvolvimento humano em quanto a pobreza quantitativa, 
encontramos comparações que são grandes paradoxos mundiais:  

Dos 842 milhões de pessoas que padecem fome, só 10 milhões se encontram nos 
países industrializados, enquanto que 34 milhões estão nos países 
798 milhões nos países em desenvolvido.  

Os países industrializados (a quarta parte da população do norte) consumem entre 
% dos recursos naturais (70% da energia mundial, 

75% dos metais, 85% da madeira e 60% da comida). 

so dos 20 países mais ricos é 37 vezes 
dos 20 mais pobres; uma lacuna que se 

nos últimos 40 anos. 

s 356 pessoas mais ricas do mundo desfrutam de uma 
riqueza que excede à renda anual de 40% da humanidade. 

60% das pessoas atuais nunca fizeram uma ligação 
nica e 1/3 da humanidade vive sem eletricidade. 79% 

dos usuários de internet reside nos países ricos, enquanto 
que só 0,4% dos habitantes do África subsaariana tem aceso à 

população mundial (entre 2,5 e 03 milhares de milhões de pessoas) 
sobrevivem com menos de 02 dólares diários. Mais de mil milhões com menos de 
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aceso à web.  

s de milhões de pessoas) 
ais de mil milhões com menos de 01 



3ª Catequese Preparatória para o EJV, Madri 2011 
 

 2 

- O custo de se ter um ensino básico para todos seria de 06 mil milhões de dólares, 
enquanto que a criação de cosméticos nos Estados Unidos tem um custo de 08 mil 
milhões de dólares. 

- Criar a infra-estrutura para ter água para todos teria um custo de uns 09 mil milhões 
de dólares, enquanto que a produção de sorvetes para Europa tem um custo real de 
11 milhões de dólares. Em geral o custo das armas no mundo é de 780 mil milhões 
de dólares, enquanto que para manter um sistema de saúde de maternidade mundial 
custaria 12 mil milhões de dólares. 

- O custo para aceder a uma saúde e nutrição básica para todos, teria um custo de 13 
mil milhões de dólares, enquanto que o cuidado com animais de estimação na 
Europa e nos Estados Unidos custa 12 milhões de dólares.  

 
 

OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILENIO 

A Declaração do Milênio  foi aprovada por 189 países e firmada por 147 chefes 
de estado e de governos na Cúpula do Milênio  das Nações Unidas celebrada em 
setembro de 2000. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), oito ambiciosos 
objetivos que se tenta alcançar para 2015, se baseiam diretamente nas atividades e 
metas incluídas na Declaração do Milênio. Os ODM se compõem de 08 Objetivos  e 21 
metas quantificáveis que se monitora por meio de 60 indicadores :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio consolidam muitos dos 
compromissos mais importantes assumidos nas cúpulas e conferências das Nações 
Unidas na década de 90. Reconhecem explicitamente a dependência recíproca entre o 
crescimento, a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável. Mas os ODM são 
responsabilidade de todas e todos os cidadãos do mundo. São oito objetivos 
entrelaçados, fato que implica a importância de cumprir todos, pois se si falha em um, o 
faz também aos demais. Não se pode diminuir a mortalidade sem combater a AIDS, nem 
se pode desenvolver um país para que funcione de forma autônoma se não se inverte na 

 Objetivo 1. Reduzir pela metade o número de pessoas que vivem na miséria e    

                    passam fome.  

 Objetivo 2. Educação básica de qualidade para todos.  

 Objetivo 3.  Igualdade entre os sexos e mais autonomia para as mulheres. 

 Objetivo 4.  Redução da mortalidade infantil.  

 Objetivo 5. Melhoria da saúde materna.  

 Objetivo 6.  Combate a epidemias e doenças. A cada dia, 6800 pessoas são 

                     infectadas pelo vírus HIV.  

 Objetivo 7. Garantia da sustentabilidade ambiental.  

 Objetivo 8. Estabelecer parcerias mundiais para o desenvolvimento. Erradicar a   

                    pobreza extrema e o fome. 
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Diante desta situação: 

� Qual é minha atitude? A mesma é indiferente para mim? Como me sinto 
quando vejo essas cifras?  

� Quando passo ao lado de alguém que está sofrendo, qual é minha 
postura? 

� O que eu tenho que fazer para que os ODM sejam cumpridos? Tenho que 
eliminar ou incrementar algo em minha vida?  

� Detenho-me, habitualmente, a pensar o que devo mudar na minha vida 
para que esta se adéqüe a uma equitativa distribuição dos bens mundiais? 

 

educação. Se não se consegue isto, não se conseguirá abastecer a todo o mundo ainda 
que teoricamente estejamos em um mundo capaz de produzir suficientes alimentos para 
todos. Mas todos devemos ser corresponsáveis de seu cumprimento: desde os governos 
até os cidadãos em seu exercício de uma cidadania responsável, porque com pequenos 
gestos desenvolvemos uma forma de servir e de ser solidários. 

 

II. ILUMINAMOS NOSSA REALIDADE COM A PALAVRA DE 

DEUS 
 

Leiamos e comentemos o Evangelho: 

O Bom Samaritano (Lc. 10,30-37) 

� Como pode situar-se um jovem vicentino frente às pessoas que estão em nosso 
caminho? A que pessoas nos cruzamos em nosso caminho e que necessitam de 
nossa ajuda? Quantas vezes passamos por longe, como o levita ou o sacerdote e 
quando nos comportamos como o samaritano? 

� O samaritano mostra aproximação, cria baixar-se do cavalo, escuta, colabora com 
o outro, persevera, não cria desculpas e quando não pode mais pede a 
colaboração de outros. Cultivo estas qualidades em mim? Qual delas, para mim, 
parece mais importante? 

 

Leiamos e comentemos estes textos de São Vicente de  Paulo e Santa 
Luisa de Marillac  

“SERVIR AOS POBRES É IR A DEUS ” (SVP, IX, 25) 

“Ele mesmo quis nascer pobre, receber em sua companhia aos pobres, servir aos 
pobres, pôr-se em lugar dos pobres, até dizer que o bem e o mal que fazemos aos 
pobres os considerará como feitos a sua divina pessoa. Por acaso poderia demonstrar 
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um amor mais terno aos pobres? E que amor nós podemos ter a Ele, se não amamos o 
que Ele amou? Não há nenhuma diferença, senhoras, entre amar a Ele e amar aos 
pobres, desse modo, servir bem aos pobres é servir a Ele. (SVP, X, 954-955). 

“De modo que, se há alguns entre nós que creiam que estão na Missão para 
evangelizar aos pobres e não para cuidar-los, para remediar suas necessidades 
espirituais e não as temporais, digo-lhes que temos que assistir-lhes e fazer que eles 
assistam de todas as maneiras, nós e os demais, se queremos ouvir essas agradáveis 
palavras do soberano Juiz de vivos e de mortos: “Venham, abençoados por meu Pai, 
Recebam como herança o Reino que meu Pai lhes preparou, porque eu estava com 
fome e me deram de comer; eu estava sem roupas, e me vestiram, doente e cuidaram de 
mim”. Fazer isso é evangelizar de palavra e de obra; é o mais perfeito; e é o que nosso 
Senhor praticou e o que tem que praticar os que O representam na terra”. (SVP, XI, 393). 

 

 

 

 

 

 “Seja muito suaves e doces com vossos pobres, sabeis que são vossos mestres e 
que é necessário amá-los com ternura e respeitá-los grandemente. É suficiente que 
estas máximas estejam em nosso espírito, é preciso que nós O testemunhemos com 
nosso cuidado caritativo e doçura” (Escritos de Santa Luisa, 319). 

� Que encontramos nas palavras e no exemplo de São Vicente e de Santa Luisa 
que nos toca pessoalmente e é desafio para o jovem vicentino? 

 

III. COMPROMETAMOS-NOS 

Elaborar uma lista das pobrezas que considerais mai s significativas 
em vosso  país  

Dentro do grupo nos dividimos em duplas. Cada dupla elaborará, segundo seu 
critério, três lista: uma com as pobrezas que consideremos urgentes, outra com as 
pobrezas em ordem quantitativo (mais numerosas), e outra com as pobrezas 
emergentes. Logo realizamos uma plenária com as colaborações de cada dupla e 
tentamos fazer uma única lista, para isso debateremos sobre as diferentes posturas que 
saíram nas listas em quanto a urgência, número e emergentes.  

� Estás comprometido com alguma dessas pobrezas? 
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IV. ORAÇÃO 
 

� AMBIENTAÇÃO E CANTO 
� LETURA DO EVANGELHO DE MATEUS 25,31-46 
� REFLEXÃO: 

  O amor que passa por nosso coração quando servimos aos pobres não pode ser 
nosso… porque muitas vezes não há explicação para esse amor, simplesmente eu sou 
causa do mesmo. Eu sou Deus para os pobres e os pobres são Deus para mim também; 
portanto, tudo é muito simples, ao final só resta: DEUS e AMAR A DEUS.  

 Esta experiência muda nossa vida; o que oferecemos a nossos irmãos 
necessitados são nosso cuidado, atenção, nossa carícia, nossa luta para que superem 
suas feridas, tenham sua dignidade, cresçam como pessoas… mas ademais e 
sobretudo, temos que deixar que o amor de Deus siga passando através de nós, sem 
problemas e em abundância…  

 Mas corremos o risco de medir tudo pelos resultados; então não tem sentido 
nosso serviço, porque mudamos o olhar de Deus, e o pobre, por falta de sorte, se 
converte em usuário. Temos o desafio de encontrar o equilíbrio entre a FIRMEZA e a 
TERNURA, trabalhar incansavelmente para ajudá-los a ser protagonistas de seu próprio 
crescimento, não substituí-los. 

  A dimensão da fé é que nos fará servir-los com doçura, respeito e devoção; 
quando amamos, entendemos, perdoamos, damos oportunidades, desejamos, 
animamos, corrigimos… o AMOR é CRIATIVO ATÉ O INFINITO  para encontrar razões 
para deixar a Deus ser Deus em nós, também nos momentos difíceis. 

� GESTO: Recordemos o nome de alguém e o momento onde, realizando algum 
serviço, encontramos o rosto de Cristo no irmão que sofre. 

- ORAÇÃO (segundo os escritos de Santa Luisa de Marillac) 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor, concede-nos imitar Tua vida, Tua maneira de servir.  
Tu nos disse que estavas na terra  
para servir e não para ser servido.  

Ensina-nos a praticar uma grande mansidão com todos,  
a imitar Tua grande bondade no ato de acolher. 

Como Tu, Senhor, desejamos amar com ternura  
e respeitar profundamente a todos aqueles  

com quem nos encontremos;  
desejamos ser afáveis e bondosos com os mais desfavorecidos. 

Senhor, ensina-nos a conservar sempre  
um profundo apreço pelo nosso próximo.  

Tua vida na terra, Tua morte e Tua ressurreição  
nos falam de teu amor por todos. Amém.  
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V. PREGUNTAS PARA COMPARTIR NO BLOG 

� Quais são as qualidades que um jovem vicentino tem que potencializar no 
serviço aos pobres? 

� Que tipo de pobreza lhe parece mais urgente em nossa sociedade mundial 
atual? 

� Citar um exemplo de serviço vicentino que há no meio em que você vive e 
seus desafios de vida. 

 

 


