
 

 

 
 

Dia Mundial dos Avós e dos Idosos:  

o mundo inteiro em oração com o Papa 
#IAMWITHYOUALWAYS 

 

Em preparação do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos que se aproxima, o Dicastério para os Leigos, a Família e a 

Vida disponibiliza um vídeo onde avós e idosos do mundo inteiro recitam com o Papa a oração oficial do evento. 

Entre eles D. Laurant Noël, que, aos 101 anos, é o bispo mais idoso do mundo. 

A oração, bem como a mensagem do Santo Padre e outros instrumentos pastorais, pode ser encontrada no 

seguinte endereço: https://bit.ly/elderly2021  

Em Roma, o Dia será celebrado com uma missa no domingo, dia 25 de julho, às 10h dentro da Basílica de São 

Pedro. Participarão da eucaristia 2000 pessoas da diocese e de associações engajadas na pastoral da terceira 

idade. Serão principalmente avós acompanhados pelos netos, mas, de modo significativo, estarão presentes 

algumas centenas de pessoas que sairão pela primeira vez das estruturas onde moram em mais de um ano de 

confinamento. Ao término da celebração, os jovens presentes em São Pedro oferecerão aos idosos presentes 

uma flor com a mensagem do Santo Padre: “Eu estou contigo todos os dias”. 

O Dia também será celebrado nas dioceses e paróquias do mundo inteiro, e já têm chegado ao Dicastério notícias 

das inúmeras iniciativas tomadas pelas comunidades. 

O Dicastério convida a todos, e em particular os mais jovens, a celebrar o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos 

realizando, domingo ou nos dias que se seguem, uma visita aos seus avós ou às pessoas idosas sozinhas da 

comunidade. A visita — enriquecida de indulgência plenária — pode ser uma ocasião para entregar-lhes a 

mensagem do Papa e recitar juntos a oração do Dia. 
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ORAÇÃO PELO PRIMEIRO DIA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS IDOSOS

Dou-Vos graças, Senhor, 
pelo conforto da Vossa presença: 
mesmo na solidão 
sois a minha esperança e a minha confiança;
desde a minha juventude, sois a minha rocha e fortaleza!

Agradeço porque me destes uma família
e me abençoastes com uma longa vida.
Agradeço pelos momentos de alegria e de dificuldade,
pelos sonhos realizados e pelos que estão por vir.
Agradeço por este momento de fecundidade renovada à qual me chamais.

Aumentai, ó Senhor, a minha fé,
fazei-me um instrumento da Vossa paz;
ensinai-me a acolher os que sofrem mais que eu,
a nunca deixar de sonhar
e a contar as Vossas maravilhas às novas gerações. 

Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja, 
para que a luz do Evangelho chegue até aos confins da terra.
Enviai o Vosso Espírito, ó Senhor, para renovar o mundo,
para que se acalme a tempestade da pandemia,
para que os pobres sejam consolados e que todas as guerras acabem. 

Sustentai-me na fraqueza, 
e concedei-me viver plenamente 

cada instante que me dais,
na certeza de que estais comigo todos os dias
até ao fim do mundo.
Amém.


