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VIGÍLIA PELOS MORTOS DE AIDS 2020 

- No brilho da Luz, Fortalecer a Esperança - 

HORA SANTA 

  

COMENTÁRIO 
 

 

No terceiro domingo de maio (17), a Pastoral da Aids da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) promove a Vigília Pelos Mortos de Aids, em todas as regiões episcopais, 

onde de forma on-line ou individual farão orações pelas pessoas que morreram com Aids.  
 

A Vigília pelos mortos de Aids é um movimento internacional que iniciou em maio 1983. Um 

grupo formado por mães, parentes e amigos de pessoas que morreram por causa do HIV, 

organizou, em Nova Iorque, a Primeira Vigília Pelos Mortos da Aids. Este ano a vigília traz o 

tema “No brilho da Luz, Fortalecer a Esperança”, expressão que coloca em comunhão as 

pessoas que faleceram e estão na presença de Deus, com aquelas que cuidam da vida e 

buscam que os direitos humanos sejam respeitados. 
 

A 37ª Vigília pelos Mortos de AIDS da Pastoral da AIDS em 2020 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.  

 

 

PREPARAÇÃO 
 

 

- Realize esse momento no domingo dia 17 de maio, preferencialmente às 15h, de forma 

individual, ou somente com as pessoas da sua casa; 
 

- Reserve um momento tranquilo em sua casa, procure um espaço que seja agradável para 

você, que te favoreça a introspecção e o recolhimento; 
 

- Essa Hora Santa é um momento de oração individual, porém em união com muitos outros 

Agentes da Pastoral que estará unido a você nesse momento; 
 

- Como gesto simbólico coloque um laço vermelho, ou um pano branco na sua janela ou na 

sua porta de casa, demonstrando que nesse lar tem um(a) Agente da Pastoral da AIDS; 
 

- Prepare seu ambiente com uma vela e algo que represente a Pastoral da AIDS, pode ser um 

folheto, um laço, uma cartilha, uma foto dos agentes ou outros; 
 

- Essa Hora Santa tem um gesto concreto, logo para você concluir esse momento de 

espiritualidade deverá realizar esse gesto que consiste em dar um telefonema para alguma 

família ou alguém que perdeu alguém vítima da Aids e dizer que você rezou por eles; 
 

- Por fim, não deixe de fazer um registro fotográfico bem bonito desse seu momento e enviar 

para sua Coordenação ou postar no grupo de Ações da Pastoral da AIDS.  
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ROTEIRO 
 

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 

Invocação ao Espírito Santo (cantar A nós descei Divina Luz enquanto acende a vela) 

 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso 

amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. 

 

Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre 

da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

In memória (neste momento faça memória de todas as pessoas que já morreram de AIDS, 

falando em voz alta seus nomes, lembrando também de uma maneira mais particular, das 

pessoas que você acompanhou) 
 

Oremos: Deus nosso Pai, escuta nossa oração por aqueles que faleceram com Aids. Que os 

acolha, na tua infinita misericórdia, para que eles estejam na Tua presença, diante de tua face, 

pois dissestes “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por 

mim...”, concede-lhes teu conforto, dá-lhes tua paz.  

 

Nós te pedimos também por tua Igreja. Para que não sejamos omissos ou indiferentes ao 

sofrimento daqueles que choram pela perda dos seus entes queridos, cumulai os nossos 

corações com tua compaixão, dá-nos tua força e a todos a sua tua paz. Amém! 

 

Leitura: Dt 4,29-31 (leia na sua Bíblia, ou medite por aqui, fazendo uma reflexão pessoal) 

  

Quando buscares o Senhor teu Deus, tu o encontrarás, se o buscares com todo o teu coração e 

com toda a tua alma. Na tua angústia, depois que tiverem acontecido contigo todas as coisas 

que foram preditas, nos últimos tempos, tu voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua 

voz. Pois o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, que não te abandona, que não te 

extinguirá inteiramente, nem se esquecerá da aliança que, sob juramento, estabeleceu com 

teus pais. 

 

Pistas para Reflexão 

 

Para anunciar o Evangelho é preciso ter fé, coragem e ousadia. Num mundo onde quase não 

há espaço nem abertura para o anúncio da Palavra de Deus se não nos revestirmos da fortaleza 

de Deus e dessa audácia vinda da força do Evangelho, nós não teremos meios para proclamar 

que Jesus está vivo e que Ele é o Senhor. Não deixemos de orar, de suplicar e de pedir ao 

Espírito Santo de Deus que venha em nosso socorro para que não tenhamos medo nem 

percamos a ousadia de anunciar a salvação vinda de Deus. 
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Preces:  

 

- Cristo, nosso Salvador, que nos libertastes da escravidão do pecado e da morte, concedei a 

luz eterna aos nossos irmãos e irmãs que faleceram com AIDS. 

R. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. 

 

- Cristo, Vós que pela cruz e ressurreição abristes, para todos, o caminho da imortalidade, 

concedei as alegrias do vosso reino aos nossos irmãos e irmãs falecidos.  

R. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. 

 

 - (Faça agora uma prece ou oração espontânea) 

R. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. 

 

Rezando: (rezaremos uma dezena do Santo Terço pedindo intercessão a cada Ave Maria) 
 

- 1 Pai Nosso e 1 Ave Maria (pelos que morreram vítimas da Aids) 

- 1 Ave Maria (pelos que vivem com HIV/Aids) 

- 1 Ave Maria (pelas famílias convivendo com HIV/Aids) 

- 1 Ave Maria (pelos agentes da Pastoral da Aids) 

- 1 Ave Maria (pelas Instituições que atendem as pessoas vivendo com HIV/Aids) 

- 1 Ave Maria (pelos nossos Governantes e Gestores Públicos) 

- 1 Ave Maria (pelos profissionais da saúde e assistência) 

- 1 Ave Maria (pelas nossas Paróquias e Comunidades) 

- 1 Ave Maria (pelo nosso Clero, Diáconos e Religiosas) 

- 1 Ave Maria (pelo nosso Papa Francisco) 

 

Oração pela Vida: 

 

Senhor, fonte da vida e da esperança. 

Estamos diante de Ti como criaturas frágeis e necessitadas. 

Tu que amas tudo o que existe, acolhe-nos em teu coração. 

Recebe os que faleceram com Aids. 

Confiantes em tua promessa, cremos que a morte não é o fim! 

Torna-nos defensores da vida, perseverantes na luta, e solidários no sofrimento. 

Livra-nos da discriminação, liberta-nos do preconceito. 

Sejamos acolhedores e misericordiosos, conforme tua vontade. Amém. 

 

Gesto concreto: (Neste momento telefone para alguma família ou alguém que perdeu 

alguém vítima da Aids e diga para ela que você rezou por ela e pelo(a) falecido(a).) 
 

Benção final:  
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém! 
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