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II Dia Mundial dos Avós e dos Idosos [24 de julho de 2022] 

 
Queridos irmãos e irmãs em Cristo: 
  
Este ano, no domingo, 24 de julho, celebramos o segundo Dia dos Avós e Idosos, que se 
tornou um ministério pastoral da Igreja e se tornará uma tradição da Igreja.  Para melhor 
celebrar este dia, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida emitiu algumas orientações 
pastorais, esperando ajudar os fiéis das diversas regiões a encontrar a forma mais adequada 
de celebrar este dia, seguindo a sua própria criatividade. E o espírito de acção destas 
orientações pastorais é a partir do próprio meio pastoral promover a “revolução da turnura” 
preconizada pelo Papa Francisco (vide a “Mensagem do Dia Mundial dos Avós e do Idoso” 
deste ano). 
  
Devido à situação da epidemia em Macau, adaptei e sumarizei as orientações pastorais do 
Dicastério nos seguintes pontos, para reflexão de todos e para que os fiéis possam colocar 
em prática, durante as férias de verão: 
  

1. Encontro com os mais velhos: comece com os membros da sua família: 
 Os jovens podem reservar um tempo para conversar com os mais velhos todos os 

dias; 
 Dê-lhes um presente que eles gostem e tire uma foto para recordação; 

  Você também pode publicar fotos nas redes sociais e mostrá-las aos mais velhos. 
  

2. Incentivar os jovens a prepararem-se para este dia junto com os membros mais 
velhos da família: 

● Incentivar a ajudar e acompanhar os idosos a participar das Missas 
Dominicais, transmitidas Online. 

● Você pode enviar a mensagem para o "Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos" do Santo Papa e convidá-los a refletir juntos. 

● Dizer aos idosos que o Papa está a rezar por eles neste dia. 
● Depois desta celebração, a família deverá reunir-se para compartilhar 

a experiência vivida neste dia. 
● Partilhar a experiência nas redes sociais para promover a importância 

do Dia dos Avós e dos Idosos. 
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3. Indulgência plenária 
 

O Pontifício Tribunal de Indulgência emitiu um decreto anunciando que seria 
concedida uma indulgência plena, no Dia Mundial dos Avós e do Idoso, se forem 
reunidas as condições para tal. 
Devido à situação epidêmica que se vive em Macau, não é viável participar da missa 
e confessar presencialmente. Contudo, seguindo as instruções do Dicastério Sé, 
concedo uma aprovação especial para os católicos de Macau poderem receber uma 
indulgência plena, sob as seguintes condições: arrependerem-se sinceramente dos 
seus pecados, renunciarem aos pecados, rezarem pelas intenções do Santo Papa, 
participarem da missa online e fazerem uma comunhão espiritual, ou acompanhem 
os idosos da sua família nesse dia. 

  
Por fim, peço aos fiéis que leiam, meditem e promovam a Mensagem deste ano do Papa 
Francisco no Dia Mundial dos Avós e dos Idosos e a sua catequese das quartas-feiras, sobre 
o tema dos idosos e que teve início em Fevereiro. Consulte o conteúdo dos documentos 
respectivos, nos seguintes websites: 
https://www.vatican.va/content/francesco/en_tw/messages/nonni/documents/202205
03-messaggio-nonni-anziani.html 
https://drive.google.com/drive/folders/1i0ta_J6y4dgYjin5wqBdkr22_RAbKq8I 
 
Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Ternura, que faça de todos nós dignos artífices da 
revolução da ternura para, juntos, libertarmos o mundo da sombra da solidão e do demónio 
da guerra. 
Com esta esperança, saúdo a todos no Senhor, especialmente os avós e os idosos. 
 
21 de Julho de 2022 
   
Diocese de Macau 
†Bispo D. Stephen Lee 
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