ORAÇÃO PARA A FAMÍLIA TERESIANA. 27 DE OUTUBRO

Esta oração é somente uma proposta para orar desde FundEO. Cada comunidade, grupo,
MTA, professores, etc. poderá adaptá-la à sua situação concreta.

Introdução
Como Família Teresiana reunimo-nos em volta de FundEO para orarmos juntos, unidos
como em anos anteriores pela realidade do nosso mundo. Recordamos especialmente
as pessoas vulneráveis, os pobres, os migrantes e refugiados. Também as pessoas que
sofrem desastres naturais, especialmente os nossos irmãos de La Palma que vivem as
consequências do vulcão de Cumbre Vieja…
Neste mês de outubro oramos unidos a Teresa de Jesus que nos lembra a presença nas
nossas vidas de Quem sabemos nos ama.
Fazemos uma pausa breve:
- Sentimo-nos habitados.
- Fazemos silêncio no nosso interior.
- O Espírito Santo nos acompanha…
Minutos de silencio orante. Música
Hoje, na nossa oração, recordamos especialmente a Família Teresiana de Moçambique.
Recordamos os docentes, cuidadores, religiosas que se afadigam para que o alimento
não lhes falte às crianças que são acolhidas nos internatos. Indispensável para que
possam receber ajuda nutricional, tão importante nesta etapa da vida.
Canto. Ain Karem. “Los incontables”.
Fazemos nossa a queixa de Teresa de Jesus: "Estase ardiendo el mundo"
É o grito dorido de Teresa ao contemplar os conflitos, as guerras e as divisões da
sociedade e da Igreja do seu tempo e as lutas de religião. Sim, arde o mundo. Este seria
hoje sem dúvida o grito dela perante o Senhor...e este é agora o nosso grito, que é quase
uma queixa perante o Nosso Deus: Senhor, está o mundo a arder...

Tornemos presente diante do Senhor este nosso mundo, que "arde", que parece
"desmoronar-se" pela falta de paz e pela abundância de guerras, conflitos, terrorismo,
violência.... Fazemos-Lhe presente tanta necessidade de paz, de justiça, de fraternidade,
de diálogo. Recordamos-Lhe também todas essas guerras "silenciosas" e silenciadas....
as mulheres maltratadas, vítimas da violência familiar, crianças sem a alimentação
necessária... tanto terrorismo louco.... tantos mortos por ideias fanáticas... os que
morrem e mal vivem... porque não têm o necessário para viver.
Pedimos que desperte a solidariedade no nosso mundo, a justiça e a paz.
Música orante
O quê fazermos perante isto tudo? Teresa diz-nos: confiar...confiar em Deus... quem tem a Deus,
tem paz.... a quem tem Deus nada lhe perturba... a quem tem Deus nada lhe falta. Teresa nos
diria hoje que ponhamos os olhos em Cristo, porque Ele é a paz, Ele é a nossa paz. Nos diria que
acolhamos mais uma vez o dom da única paz possível: a paz que brota da presença de Jesus....
A presença d’Ele, a Palavra que ilumina toda a obscuridade e toda a noite...
Diz-nos Jesus:
“A paz vos deixo, a paz vos dou, não a dou como a dá o mundo. Que não se perturbe o
vosso coração nem se apoquente".
“Deixai que as crianças venham a mim” ...
“Quem vos ouve a mim me ouve” …
”Vinde a mim, os que estais cansados e eu aliviar-vos-ei”.
Silencio orante. Música
Confiados na palavra de Teresa e sobretudo na Palavra de Jesus, acolhemos a palavra teresiana:
Canto: “Nada te turbe”. Taizé

