Oração para infantil e primária. 27 de outubro.
Motivação.
Acabamos de iniciar um novo curso, muito diferente dos outros ancorados
em seguridades e ilusões que motivam sempre os inícios. 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 nos são mais
próximos.
Canto: “Loucos pelo amor”
https://www.youtube.com/watch?v=N1HvBf44CDA

Convidamos as crianças a sentarem-se de maneira cómoda e a fecharem
os olhos para começar o momento de oração. Acendemos uma vela que
nos dará luz para pedir pelos mais necessitados. Citamos o projecto de
cada colégio.
Agora teremos um momento de reflexão, compartindo uma frase de Santa
Teresa:
“Não estamos vazios por dentro, é preciso conhecer-se para reconhecer
em nós o dom de Deus”.

Santa Teresa diz-nos que estamos chamados a ser algo grande, em
definitiva, santos, porque a nossa natureza humana está tocada por Deus.
O verme, torna a nascer como borboleta. A nossa vocação é sermos
belíssimas borboletas, sem deixar de ser em nenhum momento aquilo que
somos.

Diremos aos nossos alunos, que eles não são perfeitos, que está claro que
há coisas que lhes saem mal, e que falham (até sem querer), mas que
Jesus já sabe disso, já conta com isso e os ama. Não espera a que sejam
perfeitos. Mas são infinitamente preciosos porque foram criados por Ele.
Porque Ele quer, por amor, fazer-nos grandes príncipes e princesas do seu
Reino. Não é o nosso mérito, é uma prenda que nos oferece
gratuitamente.

Deixamos um tempo de silêncio para interiorizar a reflexão compartida.

Finalizamos recordando neste dia o V aniversário da publicação da LS
(Laudato Si’), a oração do Papa Francisco em 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 nem destruição.

Podemos adaptar a oração à linguagem dos nossos alunos segundo a
idade.
Canto: “A ti Teresa” https://www.youtube.com/watch?v=RYYqcQ-MPi4

