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Oração 27 de janeiro de 2020

Motivação:
Para ambientar podem colocar-se em lugar visível alguns
objetos que façam referência a diversos trabalhos: livros
(professor), vestidos (costura, desenho, moldes), martelo
(carpinteiro), etc.
Começamos convidando às crianças a estarem calmas e em silêncio. Observaremos
os objetos, fecharemos os olhos e visualizaremos os trabalhos que podemos realizar
com esses materiais.
Finalizamos este momento com um compartir o que visualizaram as crianças e
iremos orientando a conversa para a importância que tem o trabalho das pessoas
adultas para serem felizes, poder cuidar das crianças e dos avôs, comprar as coisas
que se necessitam; porém também há pessoas que não têm trabalho, nem as mesmas
oportunidades, como aquele jovem que encontrou Santo Henrique quando subia à
montanha de Montserrat e a quem deu a própria roupa para lhe ajudar.

Reflectimos
Um carpinteiro de Cubal, em Angola, (podemos fazer referência a um mapa) nos
narra:
“Comecei a trabalhar desde muito novo, aprendi o oficio de carpinteiro e hoje posso
dizer que sou um homem que recuperou a sua dignidade. Graças a este trabalho
sustento a minha família e pago a escola dos meus filhos. Muitos de nós temos
conseguido encontrar trabalhos fora, em outras carpintarias. Lembro-me de muitas
Irmãs Teresianas que passaram por aqui... A Irmã Generosa, que ainda trabalha
conosco, a pesar dos seus 90 anos, continua dando-nos motivação para a vida e o
testemunho de uma amizade forte com Deus. Deus é eternamente bom. Muitos de
nós temos chegado a ser quem somos graças ao trabalho e a generosidade de muitas
pessoas em todo o mundo”.
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Nesta história conhecemos a vida de um amigo de Jesus que, graças ao que
aprendeu no Centro Teresiano (um lugar como o nosso colégio, mas para pessoas
adultas) aprendeu o oficio de carpinteiro e assim ajuda à sua família e à sua
comunidade. O Padre Henrique também começou a trabalhar sendo jovem quando
lhe ensinaram a ser comerciante de tecidos, o que fazia muito bem e com muito
carinho, embora ele quisesse continuar os estudos para ser professor e sacerdote.

E nós,
Que podemos aprender da vida do
carpinteiro do Cubal? Recorda-te em algo a
vida do Padre Henrique?
Quando o Padre Henrique era mais novo,
teve alguma dificuldade?
Como podemos ajudar aos adultos nos seus
trabalhos? Por exemplo: como ajudar às
nossas professoras, aos nossos pais, ao pessoal
de manutenção?
Deixamos uns minutos para a partilha espontânea.
Oração e celebração final
Hoje damos graças pelas pessoas e os seus trabalhos, pela nossa escola que
nos ensina a sermos solidários, amigos e bons trabalhadores desde pequenos.
Damos graças pela vida e o trabalho do Padre Henrique que começou há muitos
anos, mas que hoje vai avante graças a todos quantos formamos a Família
Teresiana.

Nos despedimos cantando e dançando “Ser otro Jesús en la tierra”: vídeo disponível
en https://www.youtube.com/watch?v=AFqrMz29uso
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