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Esta oração é somente uma proposta para orar com FundEO; cada grupo, comunidade, voluntários,
MTA, FET… a pode adaptar à sua situação concreta.

Mais uma vez, reunimo-nos como Família Teresiana em torno a FundEO, para
orar juntos.
Sabemo-nos convocados por Jesus. Sentimo-nos na sua presença.
Fazemos silêncio no nosso interior.

Minutos de música orante
Hoje queremos unir-nos especialmente à Família Teresiana de Cuba que
trabalha em projetos diversos.

Nos compartem as pessoas que lá vivem e trabalham com a população
mais vulnerável:
“Por uma parte, fazemo-nos presentes na promoção educativa para menores em
situação de exclusão e na formação de educadores. As atividades centram-se
na realização de atelieres e encontros de formação, reforço da leitura-escritura
de meninos e meninas; e a formação de mestres e educadores.
Por outra parte, apoiamos projetos vinculados ao adulto maior e à saúde. Muitos
anciãos vivem em condições de superlotação e, geralmente, estão situados nos
piores lugares da casa familiar. Alguns dependem totalmente das suas famílias
que emigraram e, outros, são obrigados a realizar pequenos trabalhos que
produzam algum ingresso para o sustento deles e para aportar algo às famílias.
Deste modo pretendemos melhorar as suas condições de vida. Facilitam-se
recursos básicos (productos de asseio, medicamentos e alimentos) bem como
atenção pessoal, a través de atividades para o tempo livre e o encontro.”

“Canto: Cristóbal Fones. Tu modo”. Youtube
Sem dúvida as palavras de Jesus que acolheremos, estão especialmente
dedicadas às crianças e aos pobres. Recebemo-las também como dirigidas a
nós mesmos, que queremos viver com um coração sensível às necessidades
dos nossos irmãos.

Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas
aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas; assim é, ó Pai, porque
assim te aprouve.
Tudo por meu Pai foi entregue; e ninguém conhece quem é o Filho senão o
Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
E, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados
os olhos que vêm o que vós vedes.
Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não
o viram; e ouvir o que ouvis, e não o ouviram.
Lucas 10:21-24

Silêncio orante. Música
O Papa Francisco recorda-nos na Fratelli Tutti:
Ninguém pode ficar excluído; não interessa onde possa ter nascido, e menos
ainda por causa dos privilégios que outros possuem porque nasceram em
lugares com maiores possibilidades. Os limites e as fronteiras dos Estados não
podem impedir que isto seja cumprido. Assim como é inaceitável que alguém
tenha menos direitos por ser mulher, igualmente inaceitável é que o lugar de
nascença ou de residência, só por isso, determine menores possibilidades de
vida digna e de desenvolvimento. FT nº 21
Rezamos juntos a oração ecumênica que propõe o Papa no final da
Fratelli tutti:
Deus nosso, Trindade de amor,
desde a força comunitária da vossa intimidade divina
derramai sobre nós o rio do amor fraterno.
Dai-nos esse amor que se observava nos gestos de Jesus,
na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã.
Concede-nos aos cristãos que vivamos o Evangelho
e possamos reconhecer a Cristo em cada ser humano,
para O vermos crucificado nas angústias dos abandonados
e esquecidos deste mundo
e ressuscitado em cada irmão que se levanta.
Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa formosura
espelhada em todos os povos da terra,
para descobrir que todos são importantes,
que todos são necessários, que são rostos diferentes
da mesma humanidade que amas. Amem.
Canto: “Sigue habiendo” Youtube. CD: “Confío”. Ixcis

