
1º. CONGRESSO INTERNACIONAL DA PASTORAL DA PESSOA IDOSA 

VATICANO EM ROMA, DE 2 a 31 DE JANEIRO DE 2020. 

AUDIÊNCIA ESPECIAL COM O PAPA FRANCISCO. 

 

Papa Francisco participou do Primeiro Congresso Internacional da Pastoral 

da Pessoa Idosa no Vaticano em Roma no período de 29 a 31 de janeiro de 

2020, com o tema “a riqueza dos anos”. 

O Congresso promovido pelo Dicastério para os leigos, a Família e a Vida 

abordou uma reflexão sobre a longevidade, com enfoque a Igreja com os 

idosos, a família e os idosos e a vocação dos idosos na Igreja. 

Participaram cerca de 600 pessoas, sendo 163 do Brasil, destacando 

outros países como Itália, Argentina, Angola, Chile, Estados Unidos e 

Irlanda. 

Cada país, relatou seu método de trabalho, experiências, iniciando pelo 

Brasil, com Dom Peruzzo falando sobre a Pastoral da Pessoa Idosa,  uma 

troca de aprendizado. 

O Papa Francisco em seu discurso, destacou que a riqueza dos anos “é 

riqueza das pessoas, de cada pessoa que tem muitos anos de vida, 

experiência e história. É o tesouro precioso que toma forma no percurso 

da vida de cada homem e mulher , qualquer que seja a sua origem, sua 

proveniência, suas condições econômicas ou sociais. A vida é um dom, e 

quando é longa é um privilégio, para si e para os outros. Sempre, sempre é 

assim”.  

O Papa formulou um pedido : “peço-lhes que não se cansem de proclamar 

o Evangeho aos avós e aos idosos. Vão ao encontro dos idosos com o 

sorriso no rosto e o Evangelho nas mãos. Saiam pelas ruas das paróquias, 

procurando os idosos que vivem sozinhos. A velhice não é uma doença, 

mas um privilégio! A solidão pode ser uma doença que pode ser curada 

com a caridade, a proximidade e o conforto espiritual.” 

 



Por fim, foi uma graça inolvidável tocar as mãos de Dom Bergoglio, o Papa 

Francisco, o Bispo de Roma, sua Santidade, entregando-lhe um presente 

da Pastoral da Pessoa Idosa da Arquidiocese de São Paulo, na qualidade de 

Coordenadora. 

 


