Oração para a Família Teresiana
27 de março de 2021

Esta oração é somente uma proposta para orar desde FundEO. Cada comunidade, grupo,
MTA, pessoal docente, etc., a adapta à sua situação concreta.
Dispomos o nosso coração para acolher a presença de Deus na nossa vida, unidos ao
nosso mundo na situação em que vivemos.
Acolhemos a dor de tantas pessoas que sofrem e, também, a esperança que nos
infunde a companhia de quem sabemos que nos ama.
Fazemos silêncio para iniciar o nosso encontro de oração.
Música orante.
Na nossa oração de hoje, unimo-nos à Família Teresiana de Costa de Marfim na qual,
educadores teresianos, trabalham pela promoção da mulher.
“Neste país, há muitas circunstâncias que escravizam a mulher e lhe impedem tomar
consciência da sua dignidade, de ser reconhecida como pessoa capaz de se valer por si
mesma. Muitas das que desejam ter um meio de vida próprio, uma profissão, topam com
dificuldades económicas para aceder a uma formação.
Por isso, se apoiam vários projectos de educação e promoção na cidade de Man.
A través de um Centro de Formação Técnica e Profissional se oferece formação integral
a jovens (principalmente mulheres) em várias especialidades como costureira,
cabeleireira, pastelaria, cozinha, ramos de secretariado burocrático, de contabilidade,
sanitário social, etc. Além disso, se gere um Dispensário, neste mesmo Centro, que
atende tanto ao próprio alunado como à população das redondezas.
Também se apoia um Centro, “Foyer Notre Dame”, que acolhe algumas jovens para que
possam realizar os seus estudos de secundária na cidade de Man pois proveem de
lugares distantes onde somente existem escolas primárias”.
Música orante.
Ain karen. CD Atodos los pueblos. n. 8 Kolokoso
https://www.youtube.com/watch?v=plFzHn3co4A

Acolhemos as palavras do Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti.
“De modo análogo, a organização das sociedades em todo o mundo ainda está longe
de refletir com clareza que as mulheres têm exactamente a mesma dignidade e
idênticos direitos que os homens. As palavras dizem uma coisa, mas as decisões e a
realidade gritam outra. Com efeito, «duplamente pobres são as mulheres que padecem
situações de exclusão, maus-tratos e violência, porque frequentemente têm menores
possibilidades de defender os seus direitos». (Fratelli tutti nº23)

Silêncio reflexivo. Música
Terminamos a nossa oração trazendo ao nosso encontro um texto do Evangelho de
Lucas no qual Jesus restitui a dignidade a uma mulher viúva, cujo filho, que poderia ser
o seu único apoio, segundo a mentalidade do povo judeu da época de Jesus, está morto.
Como em tantos textos do Evangelho, Jesus mostra o reconhecimento da dignidade da
mulher.
Leitura do texto evangélico. Lucas: 7,11-17
Silêncio orante. Música
Canto Ain Karen CD: “A todos los pueblos: Los incontables”

