ORAÇÃO FUNDEO, 27 ABRIL 2020
Na nossa oração deste mês apresentamos ao Senhor CUBA, A GENTE de CUBA, AS SUAS
PESSOAS IDOSAS.

Esta situação que devido ao corona vírus sofre toda a humanidade, faz-nos olhar para as realidades que
pareciam estar escondidas, esquecidas, ignoradas.
Encontramos sentido a coisas que dantes quase estavam esquecidas. O silêncio, a rua tranquila, a comunicação
cálida a través do telefone. A conversa amável. Fazer as coisas sem presa. Centrarmo-nos no que estamos a
fazer. Desfrutar de maior calma e de estar com as pessoas que queremos. Valorar as coisas simples que temos
ao nosso alcance. Poder preparar melhor as coisas. Poder perguntar-nos mais facilmente como estão os outros
e como estou eu. E agradecer, a pesar de tudo, o momento que vivemos. Sentindo-nos, ao mesmo tempo,
próximos e solidários especialmente com aqueles parentes e amigos que vivem dias de solidão, de dor, de
despedidas desgarradoras... Porém, também carregados de esperança. É a Páscoa!
Esta situação nos faz volver o olhar para os mais anciãos da nossa sociedade, para aqueles que em outras
sociedades são considerados SÁBIOS, serenos, expertos.
E o que se passa é que MORREM. Está a morrer a melhor das gerações. A que, sem estudos, educou os filhos.
A que, sem recursos, os ajudou durante a crise.
Estão a morrer os que mais sofreram. Os que trabalharam com todo o empenho. Os que cotizaram mais do
que ninguém.
Morrem os que passaram tanta necessidade. Os que levantaram o país. Os que agora somente desejavam
desfrutar dos seus netos.
Estão a morrer sozinhos e assustados apurando o último alento
Partem sem incomodar, os que menos incomodam. Partem sem um Adeus os que menos merecem ir.
Muitos dizem “só afecta à terceira idade” como se não importasse.
Na realidade, eles deram os melhores anos da vida ao trabalho, à família, ao país.
Hoje, mais do que nunca, temos que os cuidar não podemos dar-lhes as costas àqueles que nos deram tanto.
Tanto amor, tanto carinho. Tanta entrega incondicional.
Este mês, nós, Família Teresiana, membros e simpatizantes de FundEO, seguimos com o olhar para além das
nossas fronteiras e volvemos o olhar para os mais idosos de Cuba.
SITUAÇÃO DOS ADULTOS MAIS VELHOS: Em geral, muitos anciãos vivem em condições muito difíceis. Para além
da dificuldade da vivenda ou do cuidado, os anciãos, em Cuba, têm poucas ou nenhuma opção de
recreação, dificuldades para encontrar vestuário e calçado, alimentação escassa e inadequada para
as suas doenças, dificuldades para aceder aos serviços de saúde pública, falta de medicamentos para
as suas doenças crónicas e má atenção médica e sanitária por
parte das instituições de saúde.
A área do adulto maior, como a da infância e juventude, cai
dentro da zona que o Papa Francisco diz: “A sociedade actual
não valora ou marginaliza e rejeita sobre tudo psicológica e
sociologicamente, embora também económica e religiosamente os
anciãos por “inúteis” ou “não produtivos”.

As acções das Irmãs se enfocam para os adultos mais velhos para poder contribuir à dignificação da pessoa a
través da criação de espaços e momentos dedicados a escutar, reconhecer, respeitar, valorar, promovendo a
dignidade de cada pessoa, os valores éticos e cívicos, a consciência crítica. Isto tudo, lhes tem ajudado a procurar
respostas acertadas para situações concretas que vivem estes anciãos, tais como a miséria, a fome, a desnutrição
e a solidão.
As Irmãs Teresianas lá querem:
• Garantir a assistência humanitária aos adultos maiores e pessoas enfermas, a través da entrega de productos
alimentares, de asseio e medicamentos, para lhes apoiar nas suas necessidades.

• Oferecer espaços formativos, lúdicos, de fisioterapia e assessoria perante as dificuldades, e que ajudem a
melhorar a qualidade de vida.
Em Camagüey a 50 pessoas, idosas na sua maioria, sós, sem aposentação e desatendidas pelos familiares, que
vivem uma situação de extrema pobreza e principalmente desnutrição.
Em Camajuaní a 100 adultos/as maiores, que vivem em pobreza, soledade e que padecem diversas doenças.
Na Habana a 50 anciãos que vivem sós e sem recursos, que são um sector especialmente desamparado com
dificuldades sérias para comer, vestir, comprar medicinas, entre outras.
Se não conhecemos, não podemos cuidar, amar: “Cuidamos o que amamos, amamos o que cuidamos”.
JESUS CONVIDA-NOS A BUSCAR E A ENCONTRAR-LHE A ELE NOS IRMÃOS, SOBRE TUDO NAQUELES QUE
MAIS NECESSITAM: MT 25,31-46
SILÊNCIO ORANTE
PALAVRAS DO PAPA FRANCISCO NA EXHORTAÇÃO APOSTÓLICA GAUDETE ET EXSULTATE
SOBRE O CHAMAMENTO À SANTIDADE NO MUNDO ACTUAL.

O culto que mais lhe agrada.
104. Poderíamos pensar que damos glória a Deus só com o culto e a oração, ou unicamente cumprindo
algumas normas éticas ―é verdade que o primeiro é a relação com Deus―, e esquecemos que o critério
para avaliar a nossa vida é antes de mais o que fazemos aos outros. A oração é preciosa se alimenta
uma entrega quotidiana de amor. O nosso culto agrada a Deus quando nele estão os nossos intentos
de viver com generosidade e quando deixamos que o dom de Deus que recebemos d’Ele se manifeste
na entrega aos irmãos.

♫ Nada do que é humano, para mim é alheio (Homo sum, humani nihil a me alienum puto, é
um proverbio latino que significa "Sou um homem, nada humano me é alheio". Esta frase foi escrita
por Públio Terêncio Africano, ano 165 a.C., )
(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…)

