ORAÇÃO PARA A FAMILIA TERESIANA. 27 DE JANEIRO 2022
Esta oração é somente uma proposta para orar desde FundEO. Cada comunidade, grupo, MTA, docentes,
etc., poderá adaptá-la a cada situação concreta.
Acabamos de iniciar um novo ano, nos oferecem uma página em branco nas nossas vidas para que
a enchamos de tudo quanto desejamos realizar, para todos esses momentos nos quais queremos
estar presentes, junto de alguém conhecido, ou ao lado de alguém que, não conhecemos, mas
queremos trazer à nossa vida e à nossa realidade. Depende de nós, que, quando terminar este ano,
a folha esteja mais ou menos completa de projectos realizados.
Entre todas essas realidades que gostaríamos de viver, queremos aprender a compartir e ter
presentes os favoritos de Deus, os preferidos do Pai. Pedimos ao Espírito que prepare o nosso
coração para os reconhecer no nosso caminho, para nos aproximarmos deles, oferecer-lhes a
nossa mão estendida para lhes tornar mais fácil a vida.
CANTO: “LOS FAVORITOS DE DIOS”. https://youtu.be/4KB7lHTNOEU
(Se for oportuno, pode-se projectar o vídeo)

PALABRA DE DEUS: Mt. 25, 31-46
Gostaríamos de que Jesus nos dissesse pessoalmente: vem, porque tive fome, sede, frio, … e
atendeste-me, cobriste a minha necessidade. Também, vem, porque me reconheceste no
drogadicto, nas prostitutas, nos bêbados, nos que estão caídos na rua, ou talvez não tão caídos,
porém pedindo nas colas da fome, sofrendo as consequências da situação económica e da
pandemia que tem invadido o nosso mundo. Esse dia será de festa grande no céu e na nossa
pequena parcela da terra.
Nos unimos, mais um ano, a FundEO, ao seu lema “Queremos ser esperança e a queremos ser
contigo". Este mês não temos nenhum projecto concreto para interceder, por isso fazemos
presentes a todos os beneficiários directos e indirectos dos projectos que, neste ano, nos forem
apresentados, e que procuraremos levar avante, entre todos. Queremos ser esperança para todos
quantos Deus coloca no caminho da nossa vida. Com alguns nos é mais fácil do que com outros,
devemos reconhecer, mas desejamos ser essa ESPERANÇA.
SILÊNCIO ORANTE
ORAMOS JUNTOS AO NOSSO PAI-MÃE DEUS
Pai – Mãe de toda a humanidade.
Pai – Mãe da fraternidade universal.
Seja qual for o teu nome, e estejas onde estiveres, ou seja, em tudo e em mim…
Que todos os homens e mulheres de toda a raça e lugar, te invoquemos, te conheçamos e
nos sintamos amados por Ti.
Que a tua presença se abra caminho no nosso mundo: no Norte, no Sul, no Oriente e no
Ocidente.
Y que essa mesma presença tua, nos faça solidários para compartir, para nos entregarmos
generosamente para o bem dos demais.

Que, os teus desígnios de bem, os secundemos todos e que compreendamos que a tua
vontade e o teu querer, é a favor de toda a humanidade.
Dá-nos o pão e a capacidade de o compartir, de o fazer crescer. E nesta luta pela justiça, que
nos sintamos fortalecidos por Ti.
Dá-nos essa sobredose de humanidade que se produz no perdão mútuo.
E livra-nos do mal, ou seja: dá-nos olhos lúcidos para descobrir as sereias que nos afastam
da tua vontade, e que alimentam o nosso orgulho, roubando aos outros.
Amém.

Pomos nas mãos de Henrique de Ossó, neste mês que celebramos a sua vida e a sua entrega de
maneira especial, todos os nossos projectos e os projectos de FundEO para este ano que iniciamos.
Que ele interceda para que o nosso coração seja cada dia mais sensível a todos aqueles com quem
Jesus quere que compartamos o nosso viver.
Tornamos a escutar o canto “LOS FAVORITOS DE DIOS”.
CANTO: “LOS FAVORITOS DE DIOS”
“Los favoritos de Dios no tienen nada,
los preferidos del Padre nada son,
y yo pensando en ser alguien y en mil
bobadas,
mientras hay quienes mueren de dolor.
Los elegidos del Reino son los pobres,
los que malviven sin otra ocupación,
que la de seguir vivos que ya es
bastante
cuando les han robado la ilusión,
que la de seguir vivos que ya es
bastante
cuando les han robado la ilusión.
Un poco de tu pan, un poco de tu
vino,
un poco de esperanza para el
corazón.
Un poco de tu luz, un poco de tu
espíritu,
para aquellos que sueñan con la
salvación.

Los favoritos de Dios son los
pequeños,
los que merecen su máxima atención,
son putas y borrachos, presos,
drogatas,
que son los que precisan más amor. (b)
Un poco de tu pan, un poco de tu vino,
un poco de esperanza para el corazón.
Un poco de tu luz, un poco de tu
espíritu,
para aquellos que sueñan con la
salvación.
Un poco de tu pan, un poco de tu vino,
un poco de esperanza para el corazón.
Un poco de tu luz, un poco de tu
espíritu,
para aquellos que sueñan,
para aquellos que sueñan,
para aquellos que sueñan con la
salvación.

