Oração para crianças. 27 de novembro

Esta oração é somente uma proposta para orar desde FundEO. Cada comunidade,
grupo, MTA, docentes etc., a poderá adaptar à cada situação concreta.
Introdução
Convidamos as crianças a sentarem-se, formando um círculo, em silêncio,
numa posição cómoda. Que respirem três vezes profunda e lentamente. Nos
dispomos para este tempinho de oração em silêncio, sentindo a Deus que vive
no nosso coração. Podemos pôr de fundo uma música instrumental para
ambientar.
Canção: “Un deseo”, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=3NIHfFJgqzI
Hoje dia 27 de novembro reunimo-nos
como Amigos de Jesus e Família Teresiana para
orar especialmente pelas pessoas de Nicarágua.
(Se for possível, mostrar-lhes-emos num mapa do
mundo onde está Nicarágua)
Nicarágua é um país que se encontra em
Centro América, muito longe de Portugal. Lá as
Irmãs Teresianas fundaram Colégios, um Lar para
meninas e um pequeno Centro de Saúde.
As crianças teresianas de Nicarágua e as suas famílias também estão
sofrendo os impactos da Covid-19 e com o apoio de todos os amigos de FundEO
podem seguir assistindo ao colégio e receber assistência médica, pelo que nos
enviam um grande abraço para nos agradecerem toda a ajuda oferecida.

Leitura e reflexão: Evangelho de Lc. 21, 1-4 (Parafraseado)
Um dia estava Jesus no templo e levando o olhar, viu unas pessoas muito ricas que
deitavam os sus donativos num cesto; viu também uma viúva pobre que deitava duas
moedinhas, e disse aos seus discípulos: De verdade vos digo que esta viúva pobre deitou
mais do que todos. Porque, todos estes, deitaram como donativo do que lhes sobrava,
esta, pelo contrário, deitou o que necessitava, tudo quanto possuía para viver.

Jesus observa com atenção as pessoas e reconhece os que compartem
com outros, de coração, aquilo que possuem, não somente as coisas das que já
não gostam, que lhes sobram ou que estão estragadas.
Perguntamos às crianças: Pensas que és uma pessoa solidária? Que coisas
gostas de compartir? Que gestos ou ações podemos partilhar para mostrar amor
para com os demais?
Silêncio orante
Convidamos as crianças a fecharem os olhos e a ficar um minuto em silêncio
para falar a sós com Jesus. Podem unir as mãos como símbolo de solidariedade
e de compartir.
Oração final
Pai bom, eu sei que és grande e que estás em todo o lugar, sei que estás aqui,
agora, dentro de mim, no meio do meu coração.
Conheces-me e me amas. Quero ser do grupo dos teus amigos, toma a minha
mão e caminha comigo. Estou nas tuas mãos e desejo conhecer-te e amar-te
para te fazer conhecer e amar por todos. Faz de mim outro Jesus na terra.
Amém.

