Oração de FundEO para a Família Teresiana
Fevereiro 2020
Mais lenços para transformar o mundo!
O dia 20 de fevereiro é o Dia Mundial da Justiça Social, e FundEO se une celebrando
o seu dia, “o dia de FundEO”. Assim pois, este mês o nosso encontro de oração
com a Família Teresiana é o dia 20 em lugar do dia 27.
Aproveitamos esta oportunidade para dar graças de modo especial por FundEO, por
todos quantos colaboram com a sua vida, a sua palavra, o seu tempo e o seu
contributo económico para que possamos chegar a todos esses lugares aonde não
nos seria possível chegar sem a ajuda de FundEO.
Canção: “A ti”. Ain Karem
Trazemos hoje à nossa oração a Bolívia, na escola de padres de S. Julião e o projecto
de FundEO para essa terra: “Dar formação sobre valores e estratégias aos pais e
mães por meio de ateliers, para que ajudem aos seus filhos para não caírem na
droga e no absentismo escolar”.
Este projecto que hoje apresentamos perante o Senhor da vida, não pode deixar de
evocar a Jesus quando fala do coração de Deus, quando se dirige confiadamente ao
Pai; e como não?, também nos recorda o coração das famílias que vivem pendentes
de possibilitar o melhor para os seus filhos, de os librar de tudo quanto lhes impede
serem felizes. Hoje oramos por todos esses pais e mães que lutam por darem aos
seus filhos o melhor que podem em situações difíceis.

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)
Jesus nos ensina a pedir com confiança total. Ele gosta de cumprir os nossos desejos,
gosta que lhe peçamos. Ele sabe que nos custa confiar. Ensina-nos a pedir “coisas
boas”. Por vezes tem que nos proteger dos nossos desejos, porque “não sabemos
pedir o que convém”. E o Espírito Santo tem que vir na nossa ajuda.
Diz Bonhoeffer: “É preciso confiar tanto em Deus como para saber que quer fazer a
nossa vontade; e tanto igualmente, como para não necessitar que a faça”.
Com esta confiança nos dirigimos hoje a Deus. Ele, que é Pai, sabe o que
necessitamos os seus filhos, o que necessitam os nossos irmãos de Bolívia para os
seus filhos. Pedimos para eles luz e força para que possam acompanhá-los na vida,
para que saibam dar-lhes a palavra e o pão que necessitam para crescerem como
pessoas, que se livrem do mal, de todo o mal; para poderem cumprir com a primeira
missão que Deus lhes encomendou: o cuidado das suas famílias.
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ORAMOS EM SILÊNCIO
Canção: “Padre nuestro de la vida”. Brotes de Olivo
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
PEDIMOS A COMPAIXÃO DE DEUS, PAI DE MISERICÓRDIA
Dai-nos a compaixão que estremece: O sentimento que dura. A incomodidade perante
a dor dos outros, que nos convida a mover-nos, a lutar, a crer, a querer. O pranto que,
mesmo sem lágrimas, comparte as feridas e procura a mesma cura.
Dai-nos a compaixão que complica a vida: A compaixão que leva a pensar, a sentir, a
mudar, a procurar, a amar. Complica-nos a vida, Senhor, com a vida dos nossos
irmãos.
Dai-nos a compaixão que enriquece: Sabemos que a palavra compartida, o trabalho
em comum, a luta pelos outros e com outros, o gesto de ternura, a busca do que é
bom para todos, a mão estendida para dar e receber… tudo isto faz que no nosso
interior e, na vida de cada homem e mulher, germine a vida, o teu evangelho, e
passemos fazendo do mundo um lugar mais digno e melhor.
Canção: “Todo es de Todos”. 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!

