Dia Mundial da AIDS
Terça-feira, 1o de dezembro de 2020
No contexto dos '16 Dias de Ativismo contra a Violência Baseada no Gênero', hoje comemora-se o
Dia Mundial de Luta contra a AIDS
Tema- “Solidariedade Global, Responsabilidade Compartilhada”

Palavras de abertura
Líder:

Ó Senhor, abra a nós os portais da justiça,
Para que possamos por eles entrar e dar graças a Ti.
Este é o dia que o Senhor agiu;
alegremo-nos e exultemos neste dia.
Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom;
o seu amor dura para sempre.

(baseado no Salmo 118:19, 24-29)

CANÇÃO DE ABERTURA
Lamentação
Líder:

Ouça-nos, ó Bom Pastor,
O Senhor reina sobre todo o universo!
Mobilize seu poder,
Traga-nos a salvação!
Deus, recordamos hoje, perante a Ti, nossas irmãs, irmãos, amigas e amigos, jovens e crianças
que perdemos para a pandemia da AIDS. As 700.000 pessoas que morreram em 2019, as
centenas de milhares de vidas perdidas este ano e as 33 milhões de pessoas que morreram
de doenças relacionadas com a AIDS desde o início da pandemia na década de 1980. Delas
nos lembramos, e seus nomes recitamos em nossos corações.

Silêncio
Resposta:

Restaura-nos, restaura a humanidade, ó Deus;
Deixe seu rosto brilhar, para que encontremos a salvação.

Líder:

Ó Senhor, Deus dos Exércitos,
por quanto tempo te zangarás com as orações de seu povo?
Tu os alimentastes com o pão de lágrimas,
e deu-lhes lágrimas para beber em plena medida.
Recordamos hoje os que foram afetados pelo HIV por terem sofrido a escravidão moderna.
Com o coração pesado, reconhecemos que a escravidão não é apenas uma mazela histórica;
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que permanece uma realidade mais do que atual1. Mais de 40 milhões de nossas irmãs,
irmãos, amigos e amigas, jovens e crianças em todo o mundo são vítimas de trabalho forçado,
servidão por dívida, casamento forçado e tráfico de pessoas. Pessoas aprisionadas por
ameaças, violência, coerção, engano e abuso de poder. Pessoas cujas vidas não importam
para aqueles que possuem poder.
Silêncio
Resposta:

Restaura-nos, restaura a humanidade, ó Deus;
Deixe seu rosto brilhar, para que encontremos a salvação.

Líder:

Fizestes de nós o escárnio de nossos próximos;
Nossos inimigos riem entre si.
Mas que sua mão repouse sobre o que está à sua direita,
Aquele que fortalecestes para si mesmo.
Em lamento, trazemos à memória o mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência2, que
frequentemente enfrentam maior risco de infecção pelo HIV, incluindo pobreza, maior
vulnerabilidade à violência e abuso sexual, acesso limitado à educação e saúde e falta de
informações e recursos. Recordamos as muitas pessoas com deficiência que também vivem
com o HIV e que enfrentam ainda mais estigma, ainda mais exclusão, ainda mais
silenciamento.

Silêncio
Resposta:

Restaura-nos, restaura a humanidade, ó Deus;
Deixe seu rosto brilhar, para que encontremos a salvação.

Líder:

Nossos corações e almas estão tristes, especialmente durante este tempo de pandemia
COVID-19, em que vemos um aumento do isolamento, da desconexão, de rotinas
interrompidas, de serviços reduzidos e da exacerbação do abuso e exploração entre as
pessoas em todos os lugares. Lamentamos em particular por nossos irmãos e irmãs vivendo
com HIV que podem ter perdido seu ganha-pão. Para estas pessoas, que já enfrentavam um
futuro sombrio, esta temporada de incertezas tornou suas vidas mais pesadas, impactando
suas vidas e seu bem-estar mental. Choramos com elas e por elas, e por todas as pessoas
mais vulneráveis em nossas comunidades.

Resposta:

Restaura-nos, restaura a humanidade, ó Deus;
Deixe Seu rosto brilhar, para que encontremos a salvação.
Para que jamais demos as costas a Ti;
Dê-nos vida e invocaremos Seu nome.
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2 de dezembro é comemorado como o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura
3 de Dezembro é comemorado como o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
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(Orações baseadas no Salmo 80:1-7, 17-19)

CANÇÃO
Confissão
Líder:

Perdoando a Deus, hoje, ao nos lembrarmos das vidas perdidas por conta da pandemia da
AIDS e daquelas pessoas que hoje continuam vivendo com HIV, nós, Seu povo, confessamos
diante de Ti que:
▪
▪
▪
▪
▪

Resposta:

Nos há faltado coragem para falar e agir contra a injustiça e a exploração.
Nos há faltado fé em Seu poder para desafiar o estigma e a discriminação e trabalhar mais para
transformar a sociedade.
Não vivemos com esperança a cada dia; não esperamos mais em Ti; não demos esperança aos
marginalizados por meio de apoio, cuidado e tratamento adequados.
Não amamos ao próximo como a nós mesmos. e não reconhecemos no próximo a presença do
Divino que há neles.
Temos nos calado, e até mesmo contribuído, para o sofrimento e a exploração das pessoas
vulneráveis e necessitadas.
Perdoa-nos, Senhor, pois desobedecemos a Ti.
Mesmo nossos melhores esforços são apenas folhas desbotadas e secas;
Jogadas ao vento pelas rajadas constantes de nossas injustiças.

Senhor, tende piedade de nós (Kyrie Eleison)
Líder:

Ó Senhor, Tu és nosso Pai e Mãe;
Nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro;
Molde-nos e dê-nos forma para que recebamos o seu Espírito Santo;
Transbordando de amor e da água da vida!
Não te zangues excessivamente, ó Senhor, e não te lembres de nossas iniquidades para
sempre.

Resposta:

Considere, pois, que somos todos teus filhos e filhas, e conceda-nos o seu perdão. Amém.
(baseado em Isaías 64:6,8,9)

Senhor, tende piedade de nós (Kyrie Eleison)

Uma leitura do Evangelho de Marcos 5:25-34
Líder:

Ora, havia uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos. Ela suportou grande
sofrimento com muitos médicos, e gastou tudo o que tinha; e não estava melhor: pelo
contrário, piorou. Ela tinha ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele no meio da multidão e
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tocou em seu manto, pois disse: “Se apenas tocar em suas roupas, serei curada”.
Imediatamente sua hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada de sua
doença. Imediatamente ciente de que poder havia emanado dele, Jesus virou-se na multidão
e disse: “Quem tocou em minhas roupas?” E seus discípulos disseram-lhe: “Vês a multidão
pressionando-te? Como podes dizer: ‘Quem me tocou?’” Ele olhou ao redor para ver quem
lhe havia tocado. Mas a mulher, sabendo o que havia se passado com ela, veio, amedrontada
e tremendo, prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. Ele disse a ela: “Filha,
sua fé a curou; vá em paz, e esteja curada de sua doença.”
A Palavra do Senhor
Graças a Deus.

Todos:

Perguntas para reflexão:
Líder:
•

•

Em um momento crítico como este, estamos levando as ‘Boas Novas’ a sério e praticando os
ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo com o mesmo senso de urgência, como uma
necessidade divina?
As pessoas, especialmente mulheres e meninas e comunidades vulneráveis, continuam a
sofrer injustiças por causa da pandemia de HIV ou da pandemia de COVID-19. Como podemos,
como seguidores de Jesus, dar passos específicos para superar esses desafios?

Orações de intercessão
Líder:

Resposta:
Líder:

Deus de compaixão e misericórdia,
Oramos pelos 38 milhões de pessoas em nosso mundo hoje que vivem com o HIV. Somos
gratos pelo notável progresso alcançado nas últimas décadas, dando graças pelos 25 milhões
de pessoas com HIV que têm acesso à terapia anti-retroviral em todo o mundo. Também
lembramos hoje que muitas pessoas ainda não têm acesso à terapia
antirretroviral. Apresentamos a Ti 1,8 milhão de crianças que vivem com HIV, cientes como
estamos de que apenas metade delas tem acesso a medicamentos anti-HIV. Oramos para
que os 13 milhões de crianças, jovens, mulheres e homens que precisam urgentemente
desses medicamentos que salvam vidas tenham o apoio necessário para ter acesso a
assistência e tratamento. Oramos para que o Senhor nos conceda a graça de ajudar a fazer
isso acontecer.
Senhor, em sua misericórdia, escutai a nossa prece!
Deus de amor e justiça,
ajude-nos a abrir nossos corações e a sermos receptáculos de seu amor incondicional, para
que juntos trabalhemos para acabar com o estigma e a discriminação que muitas pessoas
vivendo com HIV continuam a sofrer na sociedade e no acesso aos serviços. Que sejamos
instrumentos de seu amor e compaixão para com aqueles que são particularmente
vulneráveis ao HIV por causa do uso de drogas, suas práticas sexuais ou por estarem presos,
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Resposta:

e que frequentemente não têm acesso adequado aos serviços. Oramos para que as
comunidades religiosas abracem e acompanhem todas as pessoas com o amor incondicional
de Cristo. Também oramos para nos abençoe com humildade e persistência para liderar essa
transformação pelo exemplo.
Senhor, em sua misericórdia, escutai a nossa prece!

Líder:

Rezemos um Pai Nosso, cada um em sua própria língua.

Ato de Compromisso
Líder:
Todos:

Neste Advento, permanecemos firmes, esperando no Senhor; alertas e despertos.
O espírito do Senhor Deus está sobre nós;
Ungido para levar boas novas aos oprimidos, para liderar pelo exemplo.

Líder:
Todos:

Adornando um manto de louvor em vez de um espírito fraco;
Comprometemo-nos a garantir que os 13 milhões de crianças, jovens, mulheres e homens
vivendo com HIV que ainda não receberam tratamento anti-retroviral recebam os
cuidados, tratamento e serviços de que são privados3.

Líder:
Todos:

Comprometemo-nos a curar e cuidar dos enfermos e dos de coração partido;
Carregando os fardos uns dos outros, cumprindo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo.

Líder:
Todos:

Comprometemo-nos a proclamar a liberdade aos aprisionados;
E libertar os escravizados.

Líder:
Todos:

Comprometemo-nos a reconhecê-lo e servi-lo, Senhor, no próximo;
Vendo a Ti, Senhor, nos mais necessitados e vulneráveis.
(Adaptado de Isaías 61:1,3; Gálatas 6:2; e Mateus 25:40)

CANÇÃO

Bênção
Que a paz de Cristo reine em nossos corações, para que possamos partir deste lugar e demonstrar o amor de
Cristo ao mundo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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The 13 Million Campaign (“Campanha dos 13 milhões”): https://www.interfaith-health-platform.org/13-million-campaign
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