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« Comme ce serait beau 

si les pauvres occupaient la même place dans nos cœurs 
qu'ils ont dans le cœur de Dieu. » 

Pape François, Homélie 17 nov 2019 

 



Marie Rivier: son amour pour les pauvres 
 
« Pour les pauvres, vous n’en devez point refuser, recevez toutes celles qu’on 

vous présente, c’est mon intention, j’aime bien qu’on instruise les pauvres, ils 

nous attirent les grâces et les bénédictions de Dieu. Ainsi, informez-vous s’ils 

sont pauvres, et prenez-les. » (Lettre 777) 

 

« Plus l’établissement a commencé petit, plus il pourra grandir si l’amour des 

pauvres et de la pauvreté le soutiennent. » (Lettre 809) 

« Je vois avec satisfaction que vous avez dans le cœur l’amour des pauvres et 

que vous désirez vos progrès dans la vertu. » (Lettre 851) 

« Votre amour pour les pauvres me fait bien plaisir, ma chère fille ; j’espère qu’il 

vous attirera les bénédictions du Père des pauvres. » (Lettre 867) 

« J’apprends avec grande joie que vous êtes contente et que vous aimez votre 

sainte vocation et l’instruction des pauvres enfants. Ce sont en effet ceux-là qui 

sont les plus chéris du Cœur de Dieu. Instruisez-les donc avec zèle, inspirez-

leur un grand amour pour notre sainte religion, rendez-les pieuses et faites-leur 

bien sentir que le vrai bonheur ne consiste que dans une vie vraiment chrétienne 

et vertueuse. » (Lettre 1066) 

« Je vous souhaite surtout son humilité [de Jésus], sa mortification et sa parfaite 

charité, son amour pour les pauvres et pour la pauvreté. » (Lettre 1211) 

 

Méditons la Parole de Dieu 

Gal 2:10 2 Cor 8:9 Lk 4:18 Phil 2:5-11 

 Mt 5:1-12 1 Jn 3:17 Jas 5:4  Mk 6:37 

… et notre Règle de Vie 

C 8  C 31  C 72  C 103   
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D 15  D 40  D 50  D 54 

 



Commentaire…  
Antes de tudo, os pobres precisam de Deus, do seu amor tornado visível por 
pessoas santas que vivem ao lado deles e que, na simplicidade da sua vida, 
exprimem e fazem emergir a força do amor cristão. Deus serve-se de tantos 
caminhos e de infinitos instrumentos para alcançar o coração das pessoas. É 
certo que os pobres também se aproximam de nós porque estamos a distribuir-
lhes o alimento, mas aquilo de que verdadeiramente precisam ultrapassa a sopa 
quente ou a sanduíche que oferecemos. Os pobres precisam das nossas mãos 
para se reerguer, dos nossos corações para sentir de novo o calor do afeto, da 
nossa presença para superar a solidão. Precisam simplesmente de amor. (Papa 
Francisco, III dia mundial dos pobres, 17 novembro 2019, n. 8) 
O nosso compromisso não consiste exclusivamente em acções ou em 

programas de promoção e assistência; aquilo que o Espírito põe em movimento 

não é um excesso de activismo, mas primariamente uma atenção prestada ao 

outro “considerando-o como um só consigo mesmo”. Esta atenção amiga é o 

início duma verdadeira preocupação pela sua pessoa e, a partir dela, desejo 

procurar efectivamente o seu bem. Isto implica apreciar o pobre na sua bondade 

própria, com o seu modo de ser, com a sua cultura, com a sua forma de viver a 

fé. O amor autêntico é sempre contemplativo, permitindo-nos servir o outro 

não por necessidade ou vaida-de, mas porque ele é belo, independentemente da 

sua aparência: “Do amor, pelo qual uma pessoa é agradável a outra, depende 

que lhe dê algo de graça”. Quando amado, o pobre “é estimado como de alto 

valor”, e isto diferencia a autêntica opção pelos pobres de qualquer ideologia, 

de qualquer tentativa de utilizar os pobres ao serviço de interesses pessoais ou 

políticos. Unicamente a partir desta proximidade real e cordial é que podemos 

acompanhá-los adequadamente no seu caminho de libertação. Só isto tornará 

possível que “os pobres se sintam, em cada comunidade cristã, como “em casa”. 

Não seria, este estilo, a maior e mais eficaz apresentação da boa nova do 

Reino?” Sem a opção preferencial pelos pobres, “o anúncio do Evangelho – e 

este anúncio é a primeira caridade – corre o risco de não ser compreendido ou 

de afogar-se naquele mar de palavras que a actual sociedade da comunicação 

diariamente nos apresenta”. (Exortação apostólica Evangelii gaudium, Papa 

Francisco, 24 novembro 2013, n. 199) 

Voir aussi Laudato si’, en particulier nn. 91-92, 117, 128, 158, and 201. 

 



… une prière 

Deus Omnipotente, 

que estais presente em todo o universo 

e na mais pequenina das vossas criaturas, 

Vós que envolveis com a vossa ternura 

tudo o que existe, 

derramai em nós a força do vosso amor 

para cuidarmos da vida e da beleza. 

Inundai-nos de paz, 

para que vivamos como irmãos e irmãs 

sem prejudicar ninguém. 

Ó Deus dos pobres, 

ajudai-nos a resgatar 

os abandonados e esquecidos desta terra 

que valem tanto aos vossos olhos. 

Curai a nossa vida, 

para que protejamos o mundo 

e não o depredemos, 

para que semeemos beleza 

e não poluição nem destruição. 

Tocai os corações 

daqueles que buscam apenas benefícios 

à custa dos pobres e da terra. 

Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, 

a contemplar com encanto, 

a reconhecer que estamos profundamente unidos 

com todas as criaturas 

no nosso caminho para a vossa luz infinita. 

Obrigado porque estais connosco todos os dias. 

Sustentai-nos, por favor, na nossa luta 

pela justiça, o amor e a paz. Amen. 

(Laudato si’, n. 246) 

 


