Oração de FundEO crianças
Fevereiro 2020
Mais lenços para transformar o mundo!
Hoje celebramos “o dia de FundEO” e por isso fazemos uma oração especial.
Queremos dar graças por FundEO, por todas as pessoas que ajudam e se preocupam
para que outros meninos e meninas possam estudar, alimentarem-se, brincar e para
que estejam muito melhor, como nós estamos aqui.
Canção: Ser otro Jesús en la Tierra - MTA México
https://www.youtube.com/watch?v=nmoO6EP76aY
Vamos rezar hoje por uma escola de Bolívia, na povoação de São Julião. Queremos
rezar pelas famílias dessa escola. Os filhos dessas famílias encontram muitas
dificuldades no caminho da escola: droga, violência, álcool, motivos para não
irem ao colégio, etc.
Pedimos com confiança porque Jesus nos disse que o Pai Deus nos escuta.
Diz Jesus:
“Pedi e recebereis; procurai e encontrareis; chamai e abrir-vos-ão. Porque todo o que
pede recebe, e quem busca encontra e a quem chama se lhe abre. Ou quem de vós,
se o filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma
serpente? Pois se vós, que sois maus, sabeis dar aos vossos filhos coisas boas,
quanto mais o vosso Pai do céu dará coisas boas a quem as pedir!” (Mt 7,7-11)
Te pedimos, Jesus, pelos pais e mães da escola de São Julião, para que saibam dar
aos seus filhos o que necessitam, para que possam acompanhá-los na vida, para que
aprendam a educá-los em valores que os ajudem a crescer como pessoas e a
saberem dizer NÃO às coisas que lhes prejudicam.
Oramos uns minutos em silêncio.
GESTO:
O cuidado da terra, de cada pessoa, dos
mais novos e vulneráveis requer o esforço
e a união de todos. FundEO nos convida a
nos unirmos num gesto, a formar um
círculo amarrando lenços de diversas cores
que simbolizam a diversidade e a união, a
fortaleza de todos os pequenos contributos
que são os que transformam o nosso
planeta.
Quantos mais Amigos de FundEO formos,
quantas mais pessoas nos conheçam,
mais lenços poderemos amarrar para
transformar o nosso mundo.
(Vão-se amarrando os lenços enquanto se
escuta a canção de Álvaro Fraile).
Canção: “Dale la vuelta”. Álvaro Fraile (Solfejando)
https://www.youtube.com/watch?v=LHbGepcdDR8
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Com os lenços unidos, rezamos a oração que Jesus nos ensinou, que é da que Ele
mais gosta.
Pai Nosso…
Canção: “Sois la Sal”. Luis Guitarra

Ao terminar a oração, enquanto chegamos às aulas (se o gesto for feito no pátio) ou,
enquanto mudamos de actividade (se for na aula), vamos gritando todos juntos
MUITOS MAIS LENÇOS, MUITOS MAIS AMIGOS!

