ORAÇÃO 27 de NOVEMBRO- FundEO

Hoje desde FundEO queremos unir-nos em clima de oração
aos nossos jovens de CIUDAD JUÁREZ- MEXICO
Música ambiental uns minutos

Recolhemos o testemunho de um professor que desde há 30 anos trabalha num colégio
teresiano de Ciudad Juarez.
“Os Jovens puseram as suas esperanças, como todos nós, num mundo de possibilidades
e desenvolvimento. Num mundo onde possam construir uma família e um futuro estável.
Eles sabem que tudo passa pela educação integral, porém têm poucas oportunidades.
Nestes momentos difíceis para México, onde não encontram identidade, e sem educação
no lar, a educação teresiana vai mais além do puramente acadêmico. Tudo quanto
recebem na escola são sementes que pouco a pouco darão o seu fruto e o vemos, mas
não chegamos a todos. Muitos jovens abandonam os seus estudos e se comprometem
com redes que lhes parecem fáceis, abandonando o seu sonhado futuro”.

Diz-nos o Papa na Laudato Si, 34 “Na nossa época, também chamada a era das
migrações, são muitas as pessoas inocentes, vítimas do “grande engano” do
desenvolvimento tecnológico e consumista sem limites”

E a nós, que se nos pede?
Trata-se de que nós sejamos os primeiros em vê-lo e assim possamos contribuir para a
construção de uma sociedade mais justa, um mundo mais fraterno e uma comunidade
cristã de acordo com o Evangelho.

Canto: OS ENVÍO. Ain Karem. CD Fuego en las entrañas 16. YouTube

Iluminamos a nossa oração com o Evangelho Mt 25, 35-40

Reflexão
Jesus nos convida a ser criativos, a pôr todo o nosso caudal ao serviço
dos outros, à entrega, dia após dia, na realidade que nos toca viver. Uns
desde a sua casa, outros desde a escola, outros desde a sua profissão.
Todos, temos alguém em quem derramar o que gratuitamente temos
recebido. Abramos os nossos sentidos para ver, para descobrir…, para
entender, para termos empatia, para acolher…, para nos darmos…, para
caminhar com… para … (pode-se completar e partilhar)

Canto DESAPRENDER LA GUERRA. Luis Guitarra. CD Todo es de todos- YouTube

ORAÇÃO FINAL
Sentimo-nos muitas vezes impotentes
Perante tanta debilidade e limitações.
Não conhecemos todas as exclusões
Das nossas sociedades e te pedimos que
0 nosso olhar seja compassivo, no meio das nossas violências.
Dá-nos capacidade para amar com ternura,
Dá-nos capacidade para poder acreditar nos jovens.
Dá sentido ao nosso afazer, à esperança.
Dá-nos força para não nos apropriarmos daquilo que não nos corresponde; a cultura, os
bens da terra são de todos.
Ajuda-nos a despertar nas pessoas os seus dons e talentos.
Ajuda-nos a não nos conformarmos com o imediato, com o fácil e rotineiro.
Ajuda-nos a dedicar tempos para a escuta dos mais vulneráveis.
Ajuda-nos a acreditar mais no diferente
que oferecem o perdão e a paz.
Faz-nos pessoas que transmitem o gozo da fé.
Faz-nos irmãos de irmãos. Amém.

