
1 DE DEZEMBRO - DIA MUNDIAL CONTRA AIDS 2019 
 

O Dia Mundial da Aids ocorre em 1º de dezembro de cada ano. É uma 
oportunidade para as pessoas em todo o mundo se unirem e lutarem contra o 
HIV; continuar a mostrar apoio àqueles que vivem com o HIV e comemorar 
aqueles que morreram de doenças relacionadas à AIDS. 
Fundado em 1988, o Dia Mundial da Aids foi o primeiro dia mundial da saúde. 
Este ano, o tema do Dia Mundial da Aids é 'Comunidades fazem a diferença'. 
 
Hino de Abertura: (Sua própria escolha) 
 

Leitura das Escrituras: Isaías 43, 1 - 5 
 

Pausa para reflexão: 

                                     
 
             Acenda uma vela para aqueles que sabemos que morreram de AIDS.  
 
Lembramos especialmente de _______________ (cada pessoa nomeia um ou 
mais: Familiares, parentes, amigos que morreram de AIDS) 
 

Resposta às Intercessões:  Deus da Vida, recebemos teu toque gentil e 
curador. 
 

 Leitor: Ó Deus, chegamos à tua presença, neste dia, com saudade, com 
tremenda necessidade de tua presença curativa. Rezamos em nome de nós 
mesmos, de nossos entes queridos, de nossa comunidade e de nosso mundo, 
neste Dia Mundial da Aids, e nos comprometemos a 'fazer a diferença'. R… 
 
L. Pelas pessoas que testaram o HIV positivo e suportam a espera cheia de 
tensão, algumas vezes esperançosas e outras carregadas de medo e 
desespero. R… 



L. Pelas famílias de quem está morrendo de Aids, que são esquecidas e 
separadas por ignorância e preconceito. R… 
 

L. Por aqueles que estão sofrendo a morte de um ente querido por AIDS. R… 
 

L. Cure-nos da pobreza que expõe milhões de pessoas ao HIV e à AIDS. Cure-
nos de estruturas sociais exploradoras, que condenam muitos à pobreza e os 
expõem à infecção. R.. 
 

L. Inspire e incentive as mulheres e os homens que passam a vida pesquisando 
tratamento e possíveis curas para o HIV e a AIDS. R… 
 
Reflexão: Como posso ser um defensor dos que sofrem de HIV / AIDS?... 
 

Hino: à escolha... (sobre Paz, etc...)  
- Que haja paz compartilhada entre nós! 

 

Oração Final: 
 Deus amado, você sente o medo secreto e o sofrimento doloroso de Seu povo, 
em todo o mundo, infectado / afetado pelo HIV / AIDS. 

- Livre-nos da ignorância sobre sua situação. 
- Desperte nossa compaixão por nossas irmãs e irmãos. 
- Envie Seu Espírito de Amor e Esperança, Seu Espírito de Defesa e Serviço, 

para nos fortalecer para fazer o que pudermos a fim de tornar este 
mundo um lugar melhor, um lugar de dignidade humana para todo o Seu 
Povo. 

-  AMÉM! AMÉM! AMÉM! 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refrão (cantado): O Senhor vai acendendo luzes… 
Quando vamos precisando delas… 


