Oração para a Família Teresiana. Dia 20 de Fevereiro.
Dia de FundEO
Motivação.
Desde 2019 celebramos o dia 20 de fevereiro, dia Internacional da Justiça Social, como
o dia dedicado a FundEO. A ONG da nossa família teresiana, está feita pelo sonho e o
esforço de todos, de milhares de pequenos sonhos que vão tornando possíveis outros
sonhos maiores em todo o mundo. Hoje, é o dia de nos unirmos agradecidos/as, como
família porque os nossos braços são muito compridos, os nossos esforços chegam ao
mundo inteiro e tornam real a esperança.

Canto : “Un canto a la vida”. Vanesa Martín
https://www.youtube.com/watch?v=DMeOuJAaBao
Angola é um país em que a Companhia de Santa Teresa de Jesus está presente desde
1949 desempenhando um papel relevante na educação quer na escola pública quer em
centros educativos próprios. Vários destes últimos têm internatos para meninas e jovens
que não têm acesso à educação nos seus lugares de origem. Temos conseguido
financiamento para a alimentação das internas destes centros, facilitando assim a
escolarização. Também se tem apoiado a reconstrução de algum destes espaços
educativos.
Para além do Hospital Nossa Senhora da Paz do Cubal, apoiamos o Bairro São José, que
se encontra na mesma Missão onde existe um colectivo importante de pessoas
empobrecidas, deslocadas pela guerra, sem família ou por ela abandonadas, que
recebem o apoio de FundEO.
Outros projectos que se estão a desenvolver são os de produtos agrícolas, para o auto
sustento alimentar e como fonte de ingressos, nalguns lugares (como por exemplo a
construção de pocilgas, etc. ) No Luena, tem-se financiado a reabilitação de um poço
para garantir que a escola e a comunidade dessa zona tenham acesso à água e deste
modo poder melhorar as condições de vida.

Escutamos ao Papa na Encíclica Fratelli Tutti
Quem é o nosso vizinho? pergunta, referindo-se à parábola do bom samaritano, unicamente
para responder que não se trata do outro. Trata-se de nós. Devemos ser o vizinho. Na terceira
carta encíclica, o Papa Francisco desafia-nos mais uma vez a sairmos das nossas perigosas
tendências para construir muros, da autoprotecção, nacionalismo e isolamento. Pede às
instituições multilaterais, aos políticos, aos governos, mas também às pessoas, que formem
um novo tipo de comunidade humana. Convida-nos à esperança, porque como diz “A
esperança é audaz”, e a nos abrirmos ao mundo que nos rodeia, porque é na riqueza da
nossa diversidade e na multidão de vozes e ideias que construiremos a paz…

Neste momento, da história da humanidade, tão frágil e vulnerável, onde nos sentimos
todos unidos na enfermidade, na violência, nos desastres naturais, necessitamos ouvir

falar da esperança e vivê-la. Em FundEO queremos proclamar em voz alta cada dia, que
A ESPERANÇA É AUDAZ. Porque disso temos experiência, porque vivemos de audácia e
esperança que chega a muitas partes do nosso mundo e facilita a vida de muitas pessoas
que têm necessidade.
Como vivemos cada um de nós esta audácia da esperança?
Gesto: Neste ano não podemos realizar grandes gestos nos pátios, nas capelas, nas
paróquias, nos jardins, porém, isso não nos pode impedir que o nosso abraço de coração
entre todos os irmãos e irmãs seja forte e grande. QUEREMOS SER ESPERANÇA E
QUEREMOS SÊ-LO CONTIGO.
Convidamos-te a que, junto com outros grupos de outras aulas ou de comunidades, ou
de voluntários, ou delegações, escrevas numa folha colorida esta mensagem: FundEO,
QUEREMOS SER ESPERANÇA E QUEREMOS SÊ-LO CONTIGO. Depois, faz-te uma foto,
elabora uma pequena colagem de imagens que podes subir às redes do teu colégio, da
tua delegação, da tua cidade, etc… e manda-a a: comunicacion@fundeo.es. Enviá-la-emos a Cubal, Luena, Lobito, Vavayela, etc… Esse será o nosso abraço e a nossa grande
celebração ao sentirmo-nos de verdade irmãos e reforçar a fraternidade.

Podemos terminar orando juntos com a oração que o Papa propõe no final
da sua encíclica:
Senhor e Pai da humanidade, que criaste todos os seres humanos com
igual dignidade,
Infunde nos nossos corações um espírito fraternal.
Inspira-nos um sonho de reencontro, de diálogo, de justiça e de paz.
Senhor, move-nos a criar sociedades mais sãs e um mundo mais digno,
sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras.
Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra,
para reconhecer o bem e a beleza que tu semeaste em cada um,
para estreitar laços de unidade, de projectos comuns,
de esperanças compartidas e audazes. Amém.

Canto: “color esperanza” (Diego Torres)
https://www.youtube.com/watch?v=7zbwVIIWE00

