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VIGÍLIA PELOS MORTOS DE AIDS 2020 

- No brilho da Luz, Fortalecer a Esperança - 

SUGESTÕES 

 

MENSAGEM 
 

O mundo convive há anos com a epidemia da AIDS. Doença que se espalhou rapidamente e 

hoje atinge todos os países, não fazendo acepção de pessoas: sexo, idade, condição social, 

opção religiosa. Embora tenha diminuído o número de mortes, ela ainda é uma realidade, 

especialmente para os mais pobres. Há um grande número de pessoas que vivem com o vírus, 

mas não sabem por não terem feito o teste HIV, configurando assim uma epidemia silenciosa. 

  

Em meio a missão, de como discípulos de Jesus, termos um olhar específico sobre as pessoas 

humanas e sua realidade, que surgiu o trabalho da Pastoral da AIDS, para reforçar a 

solidariedade com as pessoas que vivem e convivem com o HIV/AIDS e com a luta contra 

esse vírus que se transformou em uma das maiores epidemias mundiais. 

  

A Pastoral da AIDS, como serviço da Igreja Católica, segue os passos do mestre Jesus e sonha 

em vida e saúde para todos. O sonho é que mais nenhuma pessoa se infecte com o vírus HIV e 

que todos os que já estejam infectados e vivem com AIDS, sejam acolhidos, acompanhados e 

com qualidade de vida garantida. “Eu vim para que todos tenham vida e a que a tenham em 

abundância” diz Jesus.  

 

A 37ª Vigília pelos Mortos de AIDS da Pastoral da AIDS conclama a todos a manterem acesa 

a chama da esperança, visando fortalecer a solidariedade, os laços fraternos, o espírito 

comunitário e o interesse público, colocando a vida humana em primeiro lugar.  

 

Neste dia queremos fazer memória dos mortos em consequência da AIDS, e suscitar nossa 

solidariedade com as pessoas com HIV, despertando toda a população para a prevenção. A 

igreja, mobilizada pela Pastoral da AIDS e por entidades comprometidas com a causa, dá sua 

contribuição promovendo a solidariedade. Lembra, ao mesmo tempo, que a morte não é a 

última palavra sobre o humano. Cristo ressuscitou para que transformemos os sinais de morte 

em sinais de vida. 

  

Junte-se a nós nessa Missão, seja um Agente da Pastoral da AIDS, e acima de tudo ouçamos o 

chamado de nossa Igreja para Cuidar de nós e de todos que amamos, fazendo nosso teste de 

HIV. Acreditamos que é possível vencer a epidemia com a contribuição de todos. “Tantas 

vidas não podem se perder”, "Nós podemos construir um futuro sem AIDS". 

 

 

(Após todos são convidados a rezarem juntos a Oração Pela Vida) 
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CELEBRAÇÃO  

 
OBSERVAÇÕES: 
 

- Este ano, recomendamos que não ocorram manifestações que agrupem várias pessoas. 

Seguiremos as orientações da Organização Mundial da Saúde, a fim de priorizar a saúde e a 

segurança de todos os envolvidos; 
 

- Em algumas Paróquias estão ocorrendo Celebrações on-line, onde podem estar solicitando 

participação, desde que respeitadas todas as normas com relação aos grupos de riscos e 

tomando todas as precauções necessárias quanto ao uso de EPIs; 
 

- Nos locais que forem permitidos celebrarem e cedido um breve comentário, ler a mensagem 

anterior e no término rezar a Oração pela Vida;  
 

- Onde for permitido, além da mensagem no final, outros momentos, segue sugestão:  

 

No ambiente celebrativo colocar símbolos da luta contra a Aids e se possível vasos com 

plantas bem verdes simbolizando esperança de vida nova. Na procissão de entrada levar uma 

vela grande com um laço vermelho. Ou ter o laço vermelho em algum lugar bem visível. 

  

ACOLHIDA:  
 

Desde 1.983 pessoas e instituições se unem no mundo inteiro para celebrar, no mês de maio, a 

Vigília pelos Mortos por causa da Aids. Nesta vigília queremos fazer memória de nossos 

irmãos e irmãs que partiram, nos solidarizar com seus familiares e rezar com e por quem vive 

com HIV.  

Como Igreja, somos convidados a olhar a realidade da epidemia, ajudar a despertar o 

protagonismo das pessoas que vivem com HIV e incentivar a população a fazer o teste da 

Aids, a fim de evitar um número maior de mortes desnecessárias.  

A Pastoral da AIDS, como serviço da Igreja Católica, segue os passos do mestre Jesus e sonha 

em vida e saúde para todos. O sonho é que mais nenhuma pessoa se infecte com o vírus HIV e 

que todos os que já estejam infectados e vivem com AIDS, sejam acolhidos, acompanhados e 

tenham qualidade de vida garantida. “Eu vim para que todos tenham vida e a que a tenham 

em abundância” diz Jesus. 

 

ATO PENITENCIAL:  
 

Diante do Senhor da vida, dos irmãos e irmãs reunidos, reconheçamos pecadores e 

supliquemos o perdão.  
 

- Senhor, porque somos indiferentes no combate ao HIV/Aids, doença que provoca a morte 

física e social de tantos irmãos em todo mundo, tende piedade de nós.  
 

- Cristo, tu que amastes a humanidade a ponto de doar a própria vida pela a salvação da 

mesma, ensina-nos a amar sem preconceitos e tende piedade de nós.  
 

- Senhor, tu nos chamastes a sermos discípulos e missionários a fim de propagar teu Reino por 

toda a terra, perdoai quantas vezes fraquejamos nos primeiros obstáculos, nos omitindo, nos 

afastando e tende piedade de nós.  
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ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
 

A cada prece rezaremos: Ouvi Senhor, nossa oração! 
 

1- Encorajai Senhor, todas as igrejas cristãs e todo clero presente no mundo inteiro, que 

possam ser testemunhas do amor de Cristo, acolhendo sem preconceito as pessoas que vivem 

com HIV/AIDS e seus familiares, nós vos pedimos... 
 

2- Suscitai Senhor, no coração de nossos governantes, à luz da Campanha da Fraternidade, 

vontade política para implementar serviços para melhorar a qualidade de vida das pessoas que 

vivem com HIV/AIDS, nós vos pedimos... 
 

3- Fortalecei Senhor, com teu amor, os agentes da Pastoral da AIDS, outras instituições e 

movimentos sociais que se dedicam em levar informações de prevenção, acolher e 

acompanhar as pessoas que vivem com HIV/AIDS, nós vos pedimos... 
 

4- Acolhei Senhor, todas as pessoas que faleceram por causa da AIDS, que alcancem a vida 

eterna junto de Ti e ainda encorajai Senhor, as pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS 

para lutarem por sua saúde e pelos seus direitos, nós vos pedimos... 

 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA:  
 

No momento da Oração pelos falecidos pode-se motivar um minuto de silêncio em 

homenagem aos mortos de Aids. 

 

MENSAGEM FINAL: 
 

O mundo convive há anos com a epidemia da AIDS. Doença que se espalhou rapidamente e 

hoje atinge todos os países, não fazendo acepção de pessoas: sexo, idade, condição social, 

opção religiosa. Embora tenha diminuído o número de mortes, ela ainda é uma realidade, 

especialmente para os mais pobres. Há um grande número de pessoas infectadas que são 

portadoras do vírus, mas não sabem por não terem feito o teste HIV, configurando assim uma 

epidemia silenciosa. 
 

Neste dia em que Celebramos a memória dos mortos em consequência da AIDS, devemos 

suscitar nossa solidariedade com as pessoas que vivem e convivem com HIV, despertando 

toda a população para a prevenção. A igreja, mobilizada pela Pastoral da AIDS e por 

entidades comprometidas com a causa, dá sua contribuição promovendo a solidariedade. 

Lembra, ao mesmo tempo, que a morte não é a última palavra sobre o humano. Cristo 

ressuscitou para que transformemos os sinais de morte em sinais de vida. 
 

A 37ª Vigília pelos Mortos de AIDS da Pastoral da AIDS conclama a todos a manterem acesa 

a chama da esperança, visando fortalecer a solidariedade, os laços fraternos, o espírito 

comunitário e o interesse público, colocando a vida humana em primeiro lugar. 
 

Junte-se a nós nessa Missão, seja um Agente da Pastoral da AIDS, e acima de tudo ouçamos o 

chamado de nossa Igreja para Cuidar de nós e de todos que amamos, fazendo nosso teste de 

HIV. Acreditamos que é possível vencer a epidemia com a contribuição de todos. “Tantas 

vidas não podem se perder”, "Nós podemos construir um futuro sem AIDS". 

 


