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Segundo Dia Mundial  
dos Avós e dos Idosos 

Com a celebração da sua segunda edição, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos 

entra na prática pastoral comum das nossas comunidades eclesiais e pretende 

tornar-se uma tradição. 

A atenção para com os avós e idosos, com efeito, não pode ser algo 

extraordinário, dado que a presença deles não é excepcional, mas um fato 

consolidado na nossa sociedade. O Santo Padre convida-nos a tomar consciência da 

relevância destes na vida dos nossos países e sociedades, e a fazê-lo de modo não 

episódico, mas estrutural. Não se trata, pois, de remediar a uma emergência, mas 

de lançar as bases de um trabalho pastoral de longo período, que nos envolverá 

pelas próximas décadas. Sem contar que, em alguns lugares do mundo – 

especialmente na Europa e na América do Norte – representam 20% da população. 

Torna-se, portanto, imperativa uma mudança de perspectiva nas nossas 

comunidades, deixando de lado os raciocínios que põem os idosos como pessoas 

distantes e estranhas de quem devemos nos ocupas. Pelo contrário, devemos 

habituar-nos a uma atenção pastoral marcada pela ação quotidiana e por uma 

projeção no longo prazo. 

Na perspectiva de um engajamento de longa duração, são particularmente 

interessantes as catequeses que o Santo Padre tem dedicado à velhice. Estas 

oferecem uma reflexão articulada e inovadora sobre esta fase da vida e podem 

servir tanto de base ao trabalho pastoral imediato, em preparação ao Dia Mundial 

deste ano, quanto à programação a longo prazo. 

As catequeses e a mensagem do Santo Padre para o Segundo Dia Mundial 

dos Avós e dos Idosos são o cerne do presente kit pastoral e contêm uma rica gama 

de indicações que poderão ser adotadas, adaptando-as, caso necessário, às 

diversas realidades eclesiais. 
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As catequeses e a mensagem podem ser encontrados no seguinte link: 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/pt/eventi/2022/ii-giornata-

mondiale-dei-nonni-e-degli-anziani.html 

O Dia deste ano chega num momento particular, marcado de maneira 

inesperada pela guerra. Na sua mensagem, o Santo Padre reconhece um laço entre 

o desaparecer da geração que viveu a Segunda Guerra Mundial e o ressurgimento 

dos conflitos na Europa. É por isso que convida os avós e pessoas idosas a serem 

“artífices da revolução da ternura”, e a viverem de maneira particularmente intensa 

a oração pela paz, na Ucrânia, mas não só. 

A missão que o Santo Padre confia aos anciãos nesta conjuntura particular 

prova que ele considera que os avós e os idosos têm uma vocação particular, que 

os torna parte relevando do santo povo fiel de Deus. Esta é a verdadeira alternativa 

à cultura do descarte: não é uma questão de realizar um gesto de caridade ou de 

mendigar um tratamento um pouquinho melhor, mas de afirma a centralidade das 

pessoas idosas na sociedade e dos avós na família.  

A seguir, listamos algumas indicações simples que, esperamos, podem 

auxiliar na organização do Dia, mas temos a certeza de que cada um saberá 

encontrar com criatividade a maneira mais adequada de celebrá-la no seu próprio 

contexto pastoral.  

Cientes da variedade de iniciativas tomadas por ocasião da primeira edição e 

da que, espero, vão marcar a segunda, elaboramos um logo que poderá ser usado 

livremente e que permitirá identificar estas iniciativas com Dia Mundial. O logo 

representa um abraço, e a sua explicação detalhada encontra-se em anexo. 

Na esperança de que o Segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos contribua 

para combater a cultura do descarte e a fazer dos avós e dos idosos protagonistas 

da vida das nossas comunidades, enviamos a todos as nossas cordiais saudações no 

Senhor. 
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Indicações pastorais 

A visita às pessoas idosas sozinhas 

● O segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos será celebrada numa situação 

em que, em muitos países, a emergência de saúde já acabou, o que permitirá 

tomar iniciativas com maior liberdade e colocar ao centro de cada uma delas 

o encontro pessoal e o abraço. 

● Para levar a todos – mesmo aos mais isolados – a mensagem de proximidade 

e consolo que o Dia quer exprimir, pedimos que sejam realizadas visitas aos 

avós e às pessoas idosas sozinhas da sua comunidade e lhes entregue a 

mensagem do Santo Padre. 

● A visita manifesta a escolha pessoal de levantar-se e ir depressa em direção 

aos outros cf. Lc 1, 39), como também o fez Maria para ir visitar a idosa Isabel. 

● A visita, sinal tangível da Igreja em saída, é um modo para reafirmar que os 

idosos, mesmo os mais solitários, estão no centro das nossas comunidades. 

● A visita pode ser uma ocasião para oferecer um presente, por exemplo, uma 

flor, e para ler juntos a oração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. 

● A visita a um idoso sozinho é uma das possibilidades para obter uma 

Indulgência Plenária concedida durante esse Dia. 

● O encontro entre jovens pessoas e idosas, a amizade que pode nascer, é um 

dos sinais de que “dão frutos mesmo na velhice”. 

● Para difundir a mensagem deste Dia, podem-se publicar nas redes sociais 

fotos das visitas com a hashtag #AvoseIdosos 
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A preparação do Dia Mundial com os idosos 

● As pessoas idosas são o destinatário principal das atividades do Dia. É a eles 

que se dirige a mensagem do Papa. 

● É importante fazer com que o maior número possível de idosos participe 

pessoalmente da liturgia dominical celebrada por ocasião do Dia Mundial dos 

Avós e dos Idosos. 

● Depois da pandemia, em muitos contextos, a participação dos idosos na 

missa dominical diminuiu. O medo do contágio tem alguma influência, mas 

também o costume, adquirido durante os vários lockdowns, de assistir às 

celebrações na televisão ou online. Esse Dia pode ser uma oportunidade para 

ajudar os idosos retomarem o costume de participarem da missa presencial. 

● Através das visitas aos idosos sozinhos, pode-se fazer com que a mensagem 

chegue até mesmo àqueles impossibilitados de participar dos encontros. 

● Podem-se confiar a todos os avós e pessoas idosas visitadas por ocasião 

desse Dia Mundial as intenções do Santo Padre, juntamente com as intenções 

particulares da comunidade. 
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A preparação do Dia Mundial com os jovens  

● Pode-se convocar os jovens da comunidade algumas semanas antes do Dia 

Mundial para explicá-la e garantir que as suas visitas cheguem ao maior 

número de idosos possível. 

● Da mesma fora, os jovens podem organizar um encontro depois da 

celebração e partilhar os frutos das visitas.  

● Podem organizar também campanhas nas redes sociais para difundir o 

conteúdo da Dia usando a hashtag #AvoseIdosos 

A indulgência plenária 

● A Penitenciária Apostólica promulgou um decreto com o qual concede uma 

Indulgência Plenária por ocasião do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. 

● As pessoas idosas podem alcançar a Indulgência participando das missas 

celebradas nesse Dia. 

● Posto que alguns idosos não estão em condições de participar da missa 

presencialmente por motivos de saúde, a Indulgência estende-se àqueles 

que tomarem parte pela, pelo rádio ou pela internet.  

● Além destes, a Indulgência é concedida a todos os que, por ocasião do Dia 

Mundial, realizarem uma obra de misericórdia ao visitar uma pessoa idosa 

sozinha.  
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Subsídio litúrgico 
 

● Uma das missas do domingo, 24 de julho, seja dedicada à celebração desse 

Dia Mundial com os avós e os idosos da paróquia ou comunidade.  

● Para possibilitar a presença dos idosos na missa, os membros da comunidade 

podem se mobilizar para organizar o transporte dos que não podem 

deslocar-se sozinhos. 

● Durante a celebração, os jovens da paróquia ou comunidade podem entregar 

a mensagem do Santo Padre aos avós e aos idosos. 

● No dia 25 de julho e nos dias que precedem ou sucedem esta data, as 

celebrações litúrgicas da Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos podem ser 

programadas em hospitais e abrigos para idosos, envolvendo, sempre que 

possível e de acordo com as normas de segurança e saúde, os membros da 

paróquia para que as missas sejam animadas de maneira conveniente. 

● A coleta das missas desse Dia pode ser dedicada a apoiar projetos em favor 

dos idosos pobres da comunidade. 
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Sugestões para a oração dos fiéis  

 

● Por todos nós, idosos, para que nos tornemos artífices da revolução da 

ternura, e para que saibamos ensinar a todos a olharem para os irmãos com 

o mesmo olhar que temos para os nossos queridos netos. Oremos. 

 

● Pelos jovens, para que vão com alegria ao encontro dos idosos e lhes 

manifestem a ternura de Deus. Para que o mundo se encha da alegria que 

transborda do novo abraço entre os jovens e os idosos. Oremos. 

 

● Por todos nós, avôs e avós, para que, mesmo na velhice, possamos dar frutos 

de sabedoria para as nossas famílias, e para que aprendamos a transmitir o 

tesouro da fé aos nossos netos e às novas gerações. Oremos. 

 

● Para que todos nós, avós e idosos, não tenhamos medo de interceder pela 

salvação do mundo, assim como fez Abraão, para que a paz chegue a todos 

os lugares, em particular à Ucrânia. Oremos. 

 

● Para que a Igreja, que em toda parte celebra o Dia Mundial dedicado aos avós 

e aos idosos, seja para eles sempre uma casa acolhedora. Pelo Papa 

Francisco, para que o Senhor o abençoe e proteja o seu ministério. Oremos. 
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Bênção Final 

 

Bênção da vida longa 

Senhor Deus todo-poderoso,  

que transmitistes a estes vossos filhos longa vida,  

dignai-vos comunicar-lhes vossa bênção.  

Que eles sintam a ternura e a força da vossa presença.  

Olhando para o passado,  

alegrem-se com vossa misericórdia,  

e vislumbrando o futuro,  

perseverem na esperança que não se acaba. 

Por Cristo, nosso Senhor. 
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