Oração de FundEO para a Família Teresiana - 27 de março
Como em cada mês, novamente, a Família Teresiana de Henrique de Ossó se une em oração, no
coração da vida, à escuta de Deus que é fonte e vida de todo o que somos e fazemos.
A nossa oração como família tem hoje, se cabe, um sentido muito especial pela situação que
vivemos. FUNDEO lembra-nos que o caminho é a cooperação. Como nos diz Leonardo Boff “a
Terra não se contentará com estas pequenas contrapartidas. Suplica uma atitude diferente para com ela:
de respeito aos seus ritmos e limites, de cuidado à sua sustentabilidade e de sentirmo-nos, mais que filhos
e filhas da Mãe Terra, a própria Terra que sente, pensa, ama, venera e cuida. Como nos cuidamos a nós
mesmos, devemos cuidar dela. A Terra não precisa de nós. Nós e que precisamos dela. Pode ser que ela já
nos não queira sobre a sua face e continue a sua gira pelo espaço sideral, porém sem nós, porque fomos
ecocidas e geocidas”.

O dom desta comunhão, deste novo estilo de vida se nos oferece, porém temos que o pedir. Hoje
nos unimos a todas as nossas irmãs e a todos os povos de África e Latino-América, para pedir a
Deus que não lhes chegue esta pandemia no grau que tem chegado a Europa, pois sabemos que
os recursos deles em sanidade e higiene são muito menores. Especialmente hoje recordamos as
Irmãs da Costa Rica que trabalham na catequese paroquial no acompanhamento e formação
dos catequistas.
Com estes sentimentos, e neste tempo de especial intensidade “em quarentena” nesta
Quaresma, acolhemos no nosso coração e deixamos que ressoe nele, este forte chamamento a
vivermos um amor globalizado, um amor que seja realmente universal, um amor que cresce e
cresce sem limites, que se ocupa e preocupa sempre dos mais débeis, que no seu caminho supera
as barreiras encontradas, que se estende beneficamente a todas as partes da terra.

Canção: Todos juntos (Brotes de Olivo)

As palavras de Jesus, hoje, são uma amostra do seu cuidado
por nós. Necessitamos hoje, mais do que nunca, sermos
conscientes desse cuidado. Deixamos que as suas palavras
encontrem eco no nosso coração e nos disponham a tornar
realidade na nossa vida diária a confiança em Jesus.
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Do Evangelho: (Jn. 17, 20-23)
(momento de silêncio)
Por isso, ao vermos tantos problemas que assolam o nosso mundo, nos perguntamos: Temos
coração? Que será do mundo globalizado sem coração?
(Após outro breve momento de silêncio, si houver tempo, seria bom partilhar a resposta a
esta pergunta e ao texto do evangelho)

E para finalizar, pedimos a força que necessitamos para vivermos em comunhão, ORANDO
JUNTOS
Pai Deus, ajuda-nos a que nos tratemos como irmãos,
a não cairmos nas diferenças que nos afastam,
mas sim a procurarmos as coincidências que nos unem.
Não permitas que os teus filhos estejamos divididos.
Não nos deixes fazer bandos entre nós.
É o teu Amor quem nos une,
a tua paixão pelo ser humano,
a tua preferência pelos pobres,
y a alegria de nos sabermos teus filhos
é o que nos torna felizes
e nos enche da tua misericórdia.
Tu que conheces as entranhas de cada um
e os sentimentos mais profundos,
purifica o nosso coração, torna-o maior,
e faz-nos irmãos
de todos os seres humanos,
de qualquer ideia, raça ou condição.
Amén.
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