Oração de FundEO para a Família Teresiana

Oração 27 de janeiro
(Esta proposta tem por objetivo facilitar o encontro de oração da Família Teresiana
em volta dos projectos de FundEO. Cada comunidade, grupo, equipes de Pastoral…
etc. pode adaptá-la à sua realidade…)

Celebramos mais uma vez a festa de Santo Henrique, reunindo-nos
para orar com ele e com toda a Família Teresiana. Fazemo-lo
acolhendo a realidade de Angola, que nos convida a promover
projectos de geração de emprego e desenvolvimento, olhando para
o presente com visão de futuro e esperança.
Um carpinteiro do Cubal explica:
“Comecei a trabalhar muito cedo, aprendi o ofício de carpinteiro e hoje posso dizer que sou um
homem que recuperou a sua dignidade. Com este trabalho apoio a minha família e pago a
escola dos meus filhos. Muitos de nós temos conseguido encontrar trabalhos fora, em outras
carpintarias. Lembro a muitas Irmãs que passaram por aqui, muitas delas já regressaram a
Espanha e outras estão dispersas por Angola. A Irmã Generosa, que continua trabalhando
connosco apesar dos seus 90 anos, continua dando-nos motivação para a vida e o testemunho
de uma entrega total a Deus. Deus é bom. Muitos de nós temos chegado a ser quem somos
graças ao trabalho e empenho de muitas pessoas em todo o mundo”.
Compartimos também o testemunho de uma Irmã espanhola que explica as suas vivências
neste país, no seu livro “Viagem ao desconhecido: uma aventura de amor”.
“...posteriormente comecei de novo a sentir-me tão mal que pensei que me desmaiava. O sol me
aplastava e não havia nenhuma sombra para me poder esconder e resguardar. Ele (a pessoa
que me acompanhava) deteve-se de novo. Com paciência me ajudou a descer, deu-me a mão e
eu apoiei-me no seu ombro. Ele me indicava o caminho; detinha-se; pronunciava palavras de
ânimo. Despois, quando me pude sentar e recuperar o alento, pensava em algo que
actualmente se fala muito: deixarmo-nos evangelizar pelos pobres. Ao tornar a encontrar-me
com ele, tornei a experimentar algumas das características deste povo, o seu sentido da
hospitalidade, do acolhimento, o valor da pessoa.”

E nós,
o que podemos aprender com a hospitalidade
e generosidade dessas pessoas, que nos
convidam a construir pontes e gerar vida?
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A nossa forma de actuar fala do que trazemos dentro, no profundo. Deixemos de olhar para nós
mesmos e de sermos egoístas. É preciso que nos entreguemos sem esperar nada em troca.
Devemos mudar o olhar do coração. Vivermos a gratuidade e contribuirmos para construir uma
partilha de meios que abre caminhos, que torna realidade o amor do qual nos fala o Evangelho
de Jesus.
Transformar o nosso mundo, começa por ti, por mim, por cada um de nós. De nós depende
recolher o testemunho de Henrique de Ossó que nos convida a regenerar o mundo.
“Onde está essa mão? Onde está esse sopro? Quem renovará esses carvões que se vão
apagando, até tirar-lhes chispas que percorram a terra, e acender chamas que cheguem ao
céu?”
Canto: Puedes cambiar el mundo Alejandro Lerner
https://www.youtube.com/watch?v=illLv_rHhoA
NOS DEIXAMOS ILUMINAR POR Lucas 14,12-14

ORAÇÃO FINAL
Felizes aqueles que se tornam solidários
com o trabalho de Deus, colaborando com
Ele na recriação e na conservação da
natureza, porque eles gozarão dela e serão
recriados pelo Espírito.
Felizes os que são solidários com os outros
trabalhadores e defendem justamente os interesses de todos, porque terão a Deus por
Pai e amigo justo e solidário.
Felizes aqueles que se tornam solidários com os explorados e humilhados no trabalho:
crianças, adolescentes, jovens, mulheres, migrantes... porque eles serão declarados
por Deus “pais dos débeis” e “promotores da dignidade e da liberdade humana”.
Felizes os que são solidários com os que empenham a sua vida em sonhar e oferecer
âmbitos de trabalho mais dignos, mais respeitadores, mais alegres, mais eficazes e
com melhor qualidade de vida, porque Deus já sonhou para eles um âmbito de
felicidade na terra e no céu.

Canto: Señor, a quién iremos Cristóbal Fones sj
https://www.youtube.com/watch?v=3JCWxQFQyC0

