
 

A BENÇÃO DE UMA VIDA LONGA 

 

CELEBRANDO O DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA 

(1º de outubro) 

 

Ambiente: vela , bíblia , símbolos da Pastoral da Pessoa Idosa e objetos que 

simbolizem e valorizem a vida , a dignidade e os direitos das pessoas idosas. 

Canto Inicial 

Animador (a) : Em nome do PAI , do FILHO e do ESPÍRITO SANTO ! Neste dia tão 

especial para todos nós , nos reunimos com alegria e gratidão para celebrar o Dia 

Internacional da Pessoa Idosa . Louvemos o Senhor pela benção de uma vida longa ! 

Ser PESSOA IDOSA deve ser caracterizado como dádiva ,e não como peso, ou algo 

difícil de ser enfrentado , ou que deva ser escondido ou negado. É preciso resgatar a 

beleza de SER PESSOA IDOSA !  

Todos: Quão bela é a sabedoria das pessoas idosas ! 

Animador (a): Que todas as pessoas idosas , expostas ao risco da exclusão,sejam 

valorizadas em sua experiência e sabedoria , reconhecidas em sua dignidade e 

protegidas em seus direitos. 

Todos: Quão bela é a sabedoria das pessoas idosas ! 

Animador (a) : O nosso objetivo na Pastoral da Pessoa Idosa é formar redes de 

solidariedade humana, fortalecendo o tecido social, contribuindo assim para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas idosas na família, buscando a compreensão das 

dimensões do envelhecimento, gerando uma cultura que cuida do ser humano em sua 

plenitude para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

Todos: Quão bela é a sabedoria das pessoas idosas ! 

 

 



 

 

 

Animador (a):  Fazendo a união entre a fé e o compromisso social, a Pastoral da Pessoa 

Idosa organiza as comunidades em torno de um trabalho de promoção humana no 

sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas na Família. 

Todos : Somos enviados para SERVIR com alegria e misericórdia a todas as pessoas 

idosas e famílias acompanhadas - através do cuidado e da ternura ! 

Animador (a)  :Como sociedade organizada , nosso país precisa aprender a valorizar a 

pessoa idosa pelo préstimo que tem em si mesma. 

Todos  : "Que cada comunidade acompanhe com uma compreensão amorosa todos os 

que envelhecem". ( São João Paulo II ) 

Animador (a) : Louvemos o Senhor pela benção de uma vida longa ! 

Salmo 92 (91) 

Todos: Até na velhice eles darão frutos ! 

Leitor: Como a palmeira, florescerão os justos, elevar-se-ão como o cedro do Líbano. 

Todos: Até na velhice eles darão frutos ! 

Leitor:Plantados na casa do Senhor, nos átrios de nosso Deus hão de florir. 

Todos: Até na velhice eles darão frutos ! 

Leitor: Até na velhice eles darão frutos, continuarão cheios de seiva e verdejantes, 

para anunciarem quão justo é o Senhor, meu rochedo, e como não há nele injustiça. 

Todos: Até na velhice eles darão frutos ! 

Todos: Glória ao Pai , ao Filho e ao Espírito Santo ... 

(Momento de silêncio e reflexão sobre a importância de valorizar a  PESSOA IDOSA naquilo que é em si mesma) 

Canto... 

Animador (a): O nosso querido Papa Francisco nos ensina e nos leva a reconhecer e a 

valorizar a importância das pessoas idosas na construção de uma sociedade mais justa , 

solidária e fraterna , suas palavras nos trazem ânimo , coragem e esperança ao coração. 

 

Leitor 1 : "Os idosos devem tomar a palavra e ensinar-nos ! Que eles nos transmitam a 

sabedoria dos povos !" 

 

Leitor 2: " Que todos sejam assegurados pela dignidade ,fraternidade e solidariedade."  



 

 

 

Leitor 3: “Somos chamados a reconhecer o Cristo sofredor nos idosos, cada vez mais 

sós e abandonados.”  

Animador (a) : O nosso Papa nos motiva e convida ainda a assumirmos três posturas : 

" Conservar a esperança , deixar-se surpreender por Deus , viver na alegria". 

 

Rezemos com alegria e confiança ! 
 

Oração comum dos Voluntários da Pastoral da Pessoa Idosa  

Senhor Jesus, ainda não eras nascido, ou eras somente uma criança, e já pessoas 

idosas alegravam-se com Tua chegada.  

Eram humildes, eram santos, eram mulheres e homens de esperança. 

Aqui estamos Senhor, reunidos para ouvir a Tua Palavra. 

Ela nos fortalece, Ela nos renova, Elas nos inspira ao amor aos nossos idosos. 

Que teu Espírito, que alegrou anciãos como Izabel, Zacarias, Simeão e Ana, faça-nos 

alegres, humildes e santos, para levar-Te às pessoas idosas que estão à Tua procura ou 

esperam a Tua visita. 

Que nossas palavras venham da Tua Palavra. 

Que nossas forças sejam aquelas dos primeiros discípulos e missionários. Tudo o que 

faziam era com a Tua Palavra. 

Que nossa perseverança se revigore no encontro pessoal contigo. 

Que nosso testemunho retrate a Tua presença e a Tua solidariedade com os mais 

fracos. 

Senhor Deus Pai, embora frágeis, queremos amar os nossos idosos, e amando-os 

estamos em busca do amor e da paz que procedem de Ti. 

Que Maria visitadora esteja à nossa frente nos nossos encontros e visitas. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, 

Amém.  

 

Pai Nosso...  Ave Maria ...  

Canto Final e abraço da PAZ 

VIVA AS PESSOAS IDOSAS !!! 

http://www.pastoraldapessoaidosa.org.br/index.php/23-news/352-oracao-comum-dos-voluntarios-da-pastoral-da-pessoa-idosa

