Oração para Infantil e Primária. 27 de novembro
Motivação.
Ao iniciar a nossa oração nos unimos a toda a Família Teresiana. Fazemos
silêncio no nosso interior para falar com o Amigo Jesus.
Abrimos o nosso coração às necessidades do nosso mundo. Hoje nos unimos
especialmente ao projecto que a Família Teresiana nos propõe desde
Venezuela:

“Educação e alimentação vão pela mão:
Que nenhuma criança fique sem comer.

Nos compartem os que estão à frente da Escola “Henrique de Ossó” de Cidade
Bolívar:
“O deterioro social que sofremos incide na falta de alimentação dos alunos, de
maneira que as crianças das nossas escolas sofrem desnutrição,
frequentemente desmaios, o que afecta ao rendimento escolar.
Afirmamos que alimentação e educação caminham de mão dada. Não
queremos que nenhuma criança da nossa Escola, ao finalizar a jornada, tenha
que ir embora sem ter comido. O nosso pedido é ampliação de becas e de
apoio para os nossos refeitórios escolares.
Com isto estamos a garantir pessoas sãs, capazes de humanizar e transformar
a sociedade onde terão de passar a vida”.

Canto: Somos muitos amigos.

Conto: O coelhinho generoso
Era uma vez, em certo lugar, uma época de muitíssima seca e fome para os
animais. Um coelhinho muito pobre caminhava triste pelo campo quando lhe
apareceu um mago que lhe entregou um saco com vários raminhos. "São
mágicos, e serão ainda mais mágicos si souberes usá-los". O coelhinho tinha
muita fome, porém decidiu não morder os raminhos pensando em lhes dar bom
uso.
Ao voltar a casa, encontrou uma ovelhinha muito velhinha e pobre que quase
não podia andar. "Dá-me alguma coisa, por favor", disse-lhe. O coelhinho não
tinha nada mais que os raminhos, mas como eram mágicos se resistia a lhos
dar. No entanto, recordou como os seus pais lhe tinham ensinado em criança a

compartir tudo, assim que tirou um raminho do saco e o deu à ovelha. Naquele
momento, o ramo brilhou com mil cores, mostrando a sua magia. O coelhinho
ficou contrariado e contente ao mesmo tempo, pensando que tinha deixado
fugir um raminho mágico, porém a ovelhinha o necessitava mais do que ele.
O mesmo lhe aconteceu com um pato cego e com um galo coxo, de maneira
que, ao chegar a casa, só lhe restava um dos raminhos.
Logo que entrou em casa, contou a história e o encontro com o mago aos seus
pais, que se mostraram muito satisfeitos pelo comportamento dele. E quando
foi puxar do raminho, chegou o seu irmãozinho pequeno, a chorar de fome, e
também lho deu.
Nesse momento apareceu o mago com grande estrondo, e perguntou ao
coelhinho: Onde estão os raminhos mágicos que te entreguei? Que fizeste
deles? O coelhinho assustou-se e começou a escusar-se, mas o mago
interrompeu dizendo: Não te disse que se os usavas bem seriam mais
mágicos? Então sai fora e vê o que fizeste! O coelhinho saiu, a tremer, de
casa para descobrir que, a partir dos seus raminhos, todos os campos da
redondeza se tinham transformado numa maravilhosa granja cheia de água e
comida para todos os animais!!
O coelhinho sentiu-se muito contente por se ter comportado bem, e porque a
magia da sua generosidade tivesse devolvido a alegria a todos.
Pensemos com as crianças acerca da historinha e como podemos agir nós
para ajudar aos outros.
Oramos juntos:

Amigo Jesus, Deus e homem verdadeiro, gosto de ti mais
do que de ninguém.
Amo-te com todo o meu coração, com todas as minhas
forças. Amigo Jesus: quem me dera querer-te como Tu me
queres!
Pelo menos, digo-te que Tu es, o primeiro e o melhor de
todos os meus amigos.
Eu sou todo para ti e Tu es todo para mim. Amigo, ajudame e escreve no meu coração esta frase:
Quero ser outro Jesus na Terra.

