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É Natal! 
 Estende, pois a tua mão,  

é o Senhor que, no pobre, vem nos visitar! 
 

Campanha 
«Estende a tua mão ao pobre» (Sir 7, 32) 

 
 
 
Queridos irmãos e irmãs; 
 
 Inspirados na mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres, 
celebrado no dia 15/11/2020, queremos motivar o nosso Tempo de Advento rumo ao Natal 
do Senhor, caminhando ao encontro dos pobres e estendendo nossa mão para ajudá-lo.  
 
 Nossa oração de Novena do Natal deve ser acompanhada do gesto concreto de 
solidariedade e amor aos irmãos pobres e vulneráveis da sociedade. É preciso “Estender as 
mãos ao pobre” (Sir 7, 32) e do outro lado estará Jesus estendendo suas mãos para nós 
“Foi a mim que fizestes” (Mt 25-31-46). 
 
 Não podemos ocupar todo o tempo de preparação que se apromixa, apenas com a 
oração. Nos alerta o Papa, em sua mensagem: “O tempo que se deve dedicar à oração não 
pode tornar-se jamais um álibi para descuidar do próximo em dificuldade. É verdade o 
contrário: a bênção do Senhor desce sobre nós e a oração alcança o seu objetivo, quando 
eles são acompanhados pelo serviço dos pobres” .. “Os pobres estão e sempre estarão 
conosco (cf. Jo 12, 8) para nos ajudar a acolher a companhia de Cristo na existência do dia 
a dia”. 
 
 Sobre a atualidade dos últimos fatos, nos diz Francisco: “Esta pandemia chegou de 
improviso e apanhou-nos impreparados, deixando uma grande sensação de 
desorientamento e impotência. Mas, a mão estendida ao pobre não chegou de improviso. 
Antes, dá testemunho de como nos preparamos para reconhecer o pobre a fim de o apoiar 
no tempo da necessidade. Não nos improvisamos instrumentos de misericórdia. Requer-se 
um treino diário, que parte da consciência de quanto nós próprios, em primeiro lugar, 
precisamos duma mão estendida em nosso favor”. 
 
  

 A Diocese de Bom Jesus do Gurguéia está propondo às suas Paróquias e 
Comunidades, para neste tempo de preparação à vinda do Senhor, estender as 
mãos aos pobres, através do gesto concreto de arrecadação e de distribuição de 
gêneros alimentícios e de brinquedos (novos e usados), irem ao encontro de nossas 
famílias carentes com a solidariedade e a alegria, próprias do espírito de Natal. 
 
A sugestão de Campanha se estende pelo Tempo do advento (pode acontecer no 
momento das oferendas da Missa ou de outro modo, à escolha da Comunidade): 
 

 1º DOMINGO DO ADVENTO – gêneros alimentícios não perecíveis 

 2º DOMINGO DO ADVENTO – gêneros de higiene  

 3º DOMINGO DO ADVENTO – roupas usadas 

 4º DOMINGO DO ADVENTO – Brinquedos para crianças (novos ou usados) 
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 Dentro da proposta, cada paróquia escolherá o melhor dia e local, às 
vésperas do Natal, para a distribuição dos donativos arrecadados. 
 
 

  Neste tempo de pandemia vamos estender nossas mãos na direção dos pobres e 
partilhar do que nós temos. Vamos, de coração aberto, acolher aos apelos que nos faz o 
Papa Francisco: “Este período que estamos vivendo colocou em crise muitas certezas. 
Sentimo-nos mais pobres e mais vulneráveis, porque experimentamos a sensação da 
limitação e a restrição da liberdade (...) Este é um tempo favorável para «voltar a sentir que 
precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo 
(...) «Estende a mão ao pobre» é, pois, um convite à responsabilidade, sob forma de 
empenho direto, de quem se sente parte do mesmo destino.” 
 
 

Um bom Advento a todos e um Santo e Feliz Natal! 
A Virgem Maria, Mãe do Advento, nos acompanhe! 

 
Bom Jesus-PI, na Festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo! 

 
 
 
 
 
 

Dom Marcos Antonio Tavoni 
Bispo Diocesano 

 


