Oração para a Família Teresiana. 27 de outubro

Esta oração é somente uma proposta para orar desde FundEO. Cada comunidade,
grupo, MTA, docentes, etc., a adapta à sua situação concreta.
Motivação.
Acabamos de iniciar um novo curso, muito diferente de outros, ancorados em
seguridades e ilusões que motivam sempre o início.
A pandemia que vivemos modificou a nossa vida. Desde a espiritualidade teresiana
sentimo-nos convidados a vivê-la com fé e esperança, a olhar para Jesus de Nazaré.
Teresa de Jesus nos convida a pôr os olhos no Crucificado, nos crucificados do nosso
mundo que, sem dúvida, hoje, são mais próximos de nós.
Música oracional.
Canto: Youtube. É tarde, porém é a nossa hora. (Casaldáliga).
Olhamos com o coração para todos aqueles que hoje sentimos como parte deste
mundo dolorido: pessoas, grupos, instituições, desde a missão de FundEO. Hoje
recordamos os projectos que, durante anos, temos apoiado em favor das crianças,
jovens e da mulher em Uruguai, em bairros marginais de Montevideo e do interior do
país.
Rezamos o Salmo 71. Fazemo-lo de maneira pausada.
Cristo, nós confessamos, que nas tuas mãos
o Pai colocou todo o nosso mundo.
Colocou, também, a justiça para a história.
E, por isso, te pedimos que conduzas a nossa gente,
e que levantes os humildes da sua prostração.
Envia, desde o alto dos montes, a paz para o teu povo. Que a justiça desça hoje a todos
os confins do nosso mundo.
Que os que sofrem esta pandemia, as vítimas directas ou indirectas, os pobres, os
oprimidos, os marginados, saibam que estás com eles, e que nos inspiras sentimentos
e obras de solidariedade.
Senhor, que o teu Reino de paz e de justiça, dure tanto como o sol. Que o teu reinado
de amor e de liberdade dure tanto como a lua todos os nossos dias.
Que a justiça e o direito desçam como a chuva matinal, e como orvalho que empapa a
terra.
Senhor Jesus, que o teu plano de salvação e de liberação
para toda as gente, se faça realidade.
Que o teu projecto de redenção e de bem-aventurança
se torne presente, e possa destruir todas as barreiras

que com tanta facilidade colocamos.
Tu prometeste liberar a quem te suplica. Pomos nas tuas mãos os que sofrem esta
pandemia.
Libera-os, Senhor!
Tu prometeste liberar o desditoso, os débeis, os indigentes.
Ampara-os e salva-os, Senhor!
Tem piedade, Senhor, dos que os oprimem, maltratam, e os tratam com violência.
Tem piedade e salva-os, Senhor!
Y que nosotros nos sintamos responsáveis da criação ferida, das estructuras injustas e
aprendamos a arte de fazer “o pouquinho que está em nós”.
Dá a toda a humanidade
o pão que hoje necessita para viver.
Livra-nos, do afã de ter, e desperta em nós, o afã de ser… de ajudar a ser…
Suscita entre nós um novo coração, de forma que se possa dizer que quem caminha
contigo, caminha favorecendo a vida de toda a humanidade.
Que o teu Espírito de comunhão e amor
nos ajude, cada dia, a cuidar da criação tão ferida e explorada pelo homem, a criar
esse mundo melhor,
que cremos é possível. Amén.
Em silêncio acolhemos este salmo e, depois de um breve silêncio, podemos partilhar
algo daquilo que nos moveu (incluímos pessoas, colectivos, a criação ferida pela mão
do homem…)
Música oracional
Seguimos recordando neste V aniversário da publicação da LS a oração do Papa
Francisco a favor de toda a criação:
Sara as nossas vidas,
para que sejamos protectores do mundo e não depredadores,
a fim de que possamos semear formosura
e nunca contaminação e destruição.
Canto: Gloria Trinitario. Ain Karen. Nº 6

