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Brasília, 14 de junho de 2022 

 

Aos senhores (arce)bispos, 

em suas sedes 

 

Ref: II Jornada Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas 

 

Todos sabemos do grande apreço do Papa Francisco às pessoas idosas. Neste sentido, 

ele vem dedicando espaço em suas catequeses das quartas-feiras, em suas homilias, 

promovendo encontros, até um congresso mundial em 2020 abordando a temática do 

envelhecimento. É notório que essa é uma questão que atinge o mundo todo, devido ao rápido 

crescimento da população idosa em todo o planeta. 

Com sua percepção sempre aguçada às questões humanitárias, encarregou o Dicastério 

para o Laicato, Vida e Família para fomentar nas Conferências Episcopais de todo o mundo, 

uma dedicação pastoral especial voltada aos avós e pessoas idosas. Assim, em 2021 instituiu a 

Jornada Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas a ser celebrada todos os anos no 4º domingo 

de julho - data que ficará sempre próxima ao dia de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, 

26 de julho. Portanto, no ano passado já celebramos a I Jornada Mundial proposta pelo Papa 

Francisco. 

 No mês de fevereiro deste ano, o Cardeal Kevin Farrell, Prefeito do citado Dicastério, 

nos enviou carta trazendo-nos o tema escolhido pelo Papa Francisco para a II Jornada Mundial, 

que neste ano acontecerá no dia 24 de julho com o tema: “Na velhice seguirão dando fruto” 

(Sal 92,15). Nessa carta, o Cardeal Farrel solicitou ampla divulgação dessa Jornada. 

 Em outra correspondência encaminhada à Presidência da CNBB, o mesmo Cardeal 

reforçou o pedido para que se dê ampla divulgação e para que se celebre de alguma maneira a 

Jornada dos Avós e das pessoas idosas em todas as comunidades e paróquias. 

 Neste momento já contamos com a divulgação da mensagem do Papa Francisco 

dirigida a todas as pessoas idosas e aos avós. E nesta, o próprio Papa pede que façamos chegar 

a todos os destinatários a sua mensagem: 
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“…a Jornada Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas é uma ocasião para dizer uma vez mais, 

com alegria, que a Igreja quer festejar com aqueles aos quais o Senhor – como diz a Bíblia – lhes 

concedeu ‘uma idade avançada’. Celebremo-la juntos! Eu os convido a anunciar esta Jornada em 

suas paróquias e comunidades, a ir visitar as pessoas idosas que estão mais sozinhas, em suas 

casas ou nas residências onde vivem. Cuidemos que ninguém viva esse dia na solidão. A visita 

às pessoas idosas que estão sozinhas é uma obra de misericórdia de nosso tempo”. 

 Depois da apresentação e dos apelos dos organizadores no Brasil, feita no CONSEP de 

maio, decidimos enviar a todas as Dioceses esse pedido para que se dê ampla divulgação e 

visibilidade à Jornada. E mais, agora é o pedido do próprio Papa Francisco, para que façamos 

chegar a todas as paróquias e comunidades a sua mensagem. É importante pedir que, nas 

paróquias, pastorais e movimentos, seja realizada alguma atividade para marcar a 

solidariedade e proximidade com os idosos.  

Em breve todo o material sugerido pelo Dicastério, será disponibilizado no site da 

CNBB.  

Em comunhão e serviço, 

 

D. Joel Portella Amado 

Bispo auxiliar de S. Sebastião do Rio de Janeiro 

Secretário Geral da CNBB 


