ORAÇÃO DE NOVEMBRO – FundEO
Motivação: Hoje desde FundEO queremos unir-nos, em clima de oração, a todos os
meninos e meninas do mundo para celebrar o 30º aniversário da Convenção sobre os
direitos da criança.
Pomos música suave para ambientar e preparar o nosso corpo e mente para o momento
de orar.
Lemos a seguinte adaptação da historinha Mini Guardiães dos direitos (www.sedong.org)
Muito escondido entre as montanhas do México, existe um lugar muito especial. Ubuntu
tem lá a sua base secreta, e dentro dela encontra-se a escola infantil dos super-heróis
teresianos, um lugar onde os mini-guardiães dos direitos aprendem a controlar os seus
poderes para se transformarem em grandes super-heróis, e a proteger aos meninos e
meninas de todo o mundo.
Em uma das aulas encontra-se SED, a pomba solidária, capaz de se transformar em um
supercomputador que contém uma grande sabedoria. Dirige a escola e ensina aos miniguardiães um monte de coisas fantásticas.
Um certo dia SED decidiu ensinar-lhes quais são os direitos da infância, então Ubuntu
interrompeu para perguntar, que é um direito?
Todos e todas desde que nascemos temos direitos e ninguém no-los pode tirar. Isso quer
dizer que os nossos pais e as pessoas que estão à nossa volta têm que procurar que
sempre estejamos bem… porém existem lugares no mundo, onde os direitos da infância
se não cumprem, por isso estamos aqui, para lutar juntos por um mundo melhor, por
isso vamos a começar a conhecer os nossos direitos”
(Pode-se mostrar às crianças um cartaz com os direitos e depois nomeá-los e comentálos)





Direito a ter um nome
Direito a serem cuidados e protegidos
Direito a brincar
Direito à igualdade

Para reflectir: E NÓS, QUE PODEMOS FAZER?
Todos nós podemos colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, onde
todos os meninos e as meninas possam desfrutar dos seus direitos, como nos ensina o
nosso amigo Jesus.
Canto: Derechos de los niños UNICEF (Youtube)

Iluminamos a nossa oração com o Evangelho: Mt 25, 35-40
Reflexão:
O nosso amigo Jesus nos convida a ser criativos, a pôr toda a nossa força ao serviço dos
outros, à entrega dia a dia na realidade que nos toca viver. Uns, desde as suas casas,
outros desde as escolas, outros desde as suas actividades. Todos temos alguém com
quem podemos compartir a nossa amizade. Abramos os nossos sentidos para ver, para
descobrir…, para entender, para empatizar, para acolher, para nos darmos…, para
caminhar com…, para… (pode completar-se e compartir)

Oração final
Dá-nos capacidade para amar com ternura,
Dá-nos capacidade para poder acreditar nas crianças.
Dá sentido ao nosso afazer, à esperança.
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 tempo para a escuta dos mais necessitados.
Ajuda-nos a acreditar mais no que é diferente.
Faz de nós pessoas que oferecem o perdão e a paz.
Faz de nós pessoas que transmitem o gozo da fé.
Faz-nos irmãos de irmãos. Amém

