ORAÇÃO PARA A FAMÍLIA TERESIANA. 20 DE FEVEREIRO 2022
DIA DE FundEO
Esta oração é somente uma proposta para orar desde FundEO. Cada comunidade, grupo,
MTA, docentes, etc., poderá adaptá-la à sua situação concreta.
A solidariedade e o amor é o vínculo forte que nos une em FundEO.

Algumas das nossas

finalidades são: Fomentar a sensibilização para com a dignidade de toda a pessoa e o

contributo para um mundo justo e sustentável. E, promover uma cidadania
consciente, responsável e comprometida em acções de voluntariado.
Hoje, que celebramos o nosso dia, queremos orar com este vínculo de solidariedade universal que
todos tratamos de viver e construir com palavras do Papa Francisco.
O Papa comenta no nº 154 da encíclica Fratelli Tutti que “Para tornar possível o desenvolvimento
de uma comunidade mundial, capaz de realizar a fraternidade a partir dos povos e nações que
vivam a amizade social, é necessária a melhor política que esteja ao serviço do verdadeiro bem
comum”. E me pergunto: Somos cientes de que cada dia estamos imersos em diferentes processos
de tomada de decisões nas nossas comunidades, família, trabalho etc.? As decisões que tomamos,
resolvem problemas e estão ordenadas ao bem comum?
“Reconhecer a cada ser humano como um irmão ou uma irmã e procurar uma amizade social que
integre a todos não são meras utopias. Requerem a decisão e a capacidade para encontrar os
caminhos eficazes que as tornem realmente possíveis. Qualquer empenho nesta linha se
transforma num exercício supremo da caridade. Porque um indivíduo pode ajudar a uma pessoa
necessitada, porém quando se une a outros para iniciar processos sociais de fraternidade e de
justiça para todos, entra no «campo da mais ampla caridade, a caridade política». Trata-se de
avançar em direção a uma ordem social e política cuja alma seja a caridade social. Mais uma vez,
convoco a reabilitar a política, que «é uma altíssima vocação, é uma das formas mais preciosas da
caridade, porque procura o bem comum».” (FT 180)
E, continua o Papa mais à frente “Cada um é plenamente pessoa quando pertence a um povo, e ao
mesmo tempo não há verdadeiro povo sem respeito ao rosto de cada pessoa. Povo e pessoa são
termos correlativos. No entanto, hoje, se pretende reduzir as pessoas a indivíduos, facilmente
domináveis por poderes que olham a interesses espúrios”.
Não há dúvida, de que na medida em que favorecemos o bem comum nos nossos trabalhos diários,
nos nossos grupos, comunidades, família, trabalhos… estaremos a contribuir na realização de uma
boa política, baseada na fraternidade e no amor… Cada um@ desde o seu cargo de

responsabilidade tem, nalguma medida, uma incidência política, e com o nosso exemplo e
testemunho também podemos dar exemplo aos outros.
Me pergunto: Vivemos assim as nossas relações fraternas do dia a dia? Procuramos a caridade
social, o bem comum para além dos nossos individualismos? Como Família Teresiana de FundEO,
procuramos caminhos de construção das diversas comunidades e grupos nos diferentes contextos?
É “a nossa alma” a caridade social?
-

Silêncio orante

-

Depois de um tempo de ter ouvido estas perguntas, podemos acabar pedindo a Dios o que
nos tiver ficado dentro

Canción: "A ti" de Ain Karem
https://www.youtube.com/watch?v=UlTKi_u1AqU

E, como o corpo é uma dimensão essencial da nossa pessoa e para caminho para o encontro com
Deus e com os outros, vamos a realizar um gesto corporal. Será um gesto grupal. Não podes realizálo só. NECESSITAS DO OUTRO…
GESTO: na palma da mão escrevemos: SIM

CONTIGO! e juntamos as nossas mãos escritas

para as fotografarmos e compartirmos essa imagem nas nossas redes sociais ou enviar a FundEO
ao seguinte correio: comunicacion@fundeo.es

