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       Dia Mundial dos Pobres em plena 
pandemia: tempo favorável                         

para estender a mão 
 

  O murmurinho de uma Sala Paulo VI com 1500 pessoas                    
que almoçam com o Papa Francisco deve ecoar também 

hoje nos corações e em véspera de Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado no       
domingo, 15 de novembro. Na mensagem divulgada pelo Pontífice para a ocasião, o    
convite para continuar estendendo a mão, com testemunhos e gestos de partilha, já que o 
período da pandemia, além de responsabilidades individuais de proteção, também exige 
“uma nova fraternidade”. 

 
 Papa: estender a mão ao pobre requer treino diário 
 Mais um Dia Mundial dos Pobres se aproxima, data tão esperada e instituída pelo Papa 
Francisco há 4 anos, mas diante de um contexto que, particularmente na Itália, limita as 
comemorações do próximo domingo, 15 de novembro. De fato, nos anos anteriores, o 
Pontífice recebia “na sua casa”, no Vaticano, milhares de pessoas vulneráveis para uma 
cerimônia eucarística, seguida de um almoço festivo. No ano passado, por exemplo, 
1500 pessoas participaram do encontro na Sala Paulo VI, com a presença do Papa e o 
apoio de 50 voluntários que serviram os pratos. 

 Essa ação foi promovida dentro dos muros do Vaticano, mas, pelo mundo afora,        
Francisco sempre incentiva a promoção de iniciativas de solidariedade nas dioceses e 
paróquias “para dar esperança concreta às pessoas mais desfavorecidas”. Um Posto de 
Saúde instalado em plena Praça São Pedro em 2018, por exemplo, foi outro gesto do 
Papa para o Dia Mundial dos Pobres, aqueles que, segundo o Pontífice, “facilitam o nosso 
acesso ao Céu” e a quem precisamos “estender a nossa mão” (Ec 7, 32). 

 
  A mensagem do Papa para 2020 
  “Não podemos sentir-nos tranquilos, quando um membro da família humana é relegado 
para a retaguarda, reduzindo-se a uma sombra. O clamor silencioso de tantos pobres 
deve encontrar o povo de Deus na vanguarda.” 

  Assim escreve o Papa na mensagem divulgada ainda em junho para o Dia Mundial dos 
Pobres deste ano. Um ano em que “um vírus trouxe dor e morte”, um período que exige 
“uma nova fraternidade”, da “mão estendida”, que “requer um treino diário” e é um   
testemunho e um gesto de partilha. 

NOVEMBRO           INFORMAÇÕES 

 09.00h    Missa na igreja paroquial  
Domingo XXXIII 11.00h    Missa na igreja paroquial 

do T.  Comum 18.00h    Missa na igreja paroquial 
3ª feira - 17 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 09.00h    Confissões 
 19.00h    Missa na igreja paroquial  
4ª feira - 18 08.30h    Missa na igreja paroquial  
5ª feira - 19 08.30h    Missa na igreja paroquial  
6ª feira - 20 08.30h    Missa na igreja paroquial  
 09.00h    Confissões 
Sábado - 21 16.30h    Missa na igreja paroquial - ao encargo do Bairro da Figueira  
  18.30h    Missa na igreja paroquial — NOVO HORÁRIO 

Domingo  - 22  09.00h    Missa na igreja paroquial  
Domingo XXXIV 11.00h    Missa na igreja paroquial 

do T.  Comum 18.00h    Missa na igreja paroquial 
 

* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18.00h 

Domingo  - 15      Dia Mundial dos Pobres 

Missas de sábado: 
A última missa de sábado sofreu um ajuste no horário passando para as 18.30h. 
A missa de dia 21 às 16,30h, fica ao encargo do Bairro da Figueira. 
 
DIA MUNDIAL DOS POBRES 
Neste Domingo em que celebramos o Dia Mundial dos Pobres. Queremos agradecer a 
todos os voluntários que ajudam os nossos irmãos nas suas diversas necessidades. Des-
taco o grupo do Voluntariado Cáritas Paroquial, Banco Alimentar e do Centro Social 
Paroquial da Benedita. Que todos possamos estar atentos para auxiliar todos os carencia-
dos, especialmente aqueles cujas vozes não se fazem sentir. 
 
RECOLHA DE ALIMENTOS 
O Agrupamento de Escuteiros da Benedita, está organizar uma campanha de angariação 
de alimentos para os necessitados. Quem quiser contribuir com algum género alimentar 
não perecível poderá entregar nas eucaristias ou no cartório Paroquial.  
 
CONTRIBUTO PAROQUIAL 
Durante o mês de Dezembro decorrerá o nosso Contributo Paroquial 2020. Pedimos a 
vossa generosidade especialmente este ano porque no tempo em que estivemos confina-
dos e não houve angariação de fundos de ajuda à nossa Paróquia.   
Agradecemos todo o vosso apoio.  

Liturgia do próximo Domingo:  XXXIV Domingo do T. Comum - 21 de Novembro 
          

                *  Ez 34,11-12.15-17          * Sl 22           * 1 Cor 15,20-26.28         * Mt 25,31-46  
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