Oração para a Família Teresiana. 27 de Março de 2022
Esta oração somente é uma proposta para a Família Teresiana, para rezar com FundEO. Cada grupo, Comunidade,
MTA, professores… a adapta a cada situação concreta.

Mais um mês, unimo-nos como Família Teresiana em volta de FundEO para orarmos juntos.
Fazemo-lo na certeza de nos encontrarmos em nome de Jesus, porque onde estão dois ou três
reunidos em seu nome, aí está Ele no meio.
- Fazemos silêncio
- Invocamos a luz do Espírito
- Trazemos à memória as pessoas com quem oramos e por quem oramos.
Recordamos a guerra entre Ucrânia e Rússia, situação que nos preocupa especialmente pela
proximidade do conflito. Sentimo-nos comovidos e perturbados pelas cenas que com
frequência nos mostram os meios de comunicação social. Não esqueçamos que diariamente
se vivem estas cenas em países mais afastados da nossa geografia embora sejam igualmente
dolorosas, geradas, muitas vezes, pela injustiça social e discriminações de diversa índole.

Canto: “Jesús eres camino y verdad”. Cristóbal Fones
Hoje nos unimos especialmente à FT de São Tomé e Príncipe, onde FundEO apoia Projectos de
educação e promoção da mulher.
Conta-nos Luís Rodrigues, um dos voluntários que se tem feito presente no lugar como voluntário
internacional, para colaborar na situação que lá se vive:
“Em São Tomé, o Centro se tem dedicado à formação humano-espiritual de meninas de

diversas partes do país. Os reduzidos salários, são a maior dificuldade para aceder à
educação; a responsabilidade monoparental, a violência doméstica e a poligamia masculina
são alguns dos problemas com os que se enfrentam muitas mulheres de São Tomé, que lutam
diariamente por uma vida mais justa. As diferenças entre homens e mulheres são hoje a
principal barreira para o desenvolvimento humano, pelo que a igualdade de género continua
como um projecto em construção. A grande parte das famílias e dos jovens não têm trabalho
e as mulheres são as mais afectadas por estas injustiças sociais em São Tomé e Príncipe.
Como tem havido ofertas de trabalho que requerem conhecimentos básicos de informática,
cozinha e costura e muitas delas os não têm, queremos com este projecto ajudar ao maior
número possível de mulheres a adquirirem estes conhecimentos.
Em Angolares, FundEO tem apoiado projectos que garantem a sustentabilidade do Centro
nos âmbitos da pesca e da agricultura, pois trata-se de uma zona mais rural.
Ambos os centros são uma alavanca para a afirmação da dignidade da mulher e
representam uma oportunidade de empoderamento para as meninas que neles são
acolhidas.

Neste mês, que acabamos de celebrar o dia da mulher, recordemos os seus direitos e o pouquinho
que podemos fazer por sair ao encontro de situações concretas como as de São Tomé.
Música orante
Diz-nos o Papa Francisco com motivo da convocatória do Caminho Sinodal na Igreja:
Vivamos este Sínodo no espírito da oração que Jesus elevou ao Pai com veemência
pelos seus: «Que todos sejam um» (Jn 17,21). Estamos chamados à unidade, à
comunhão, à fraternidade que nasce de nos sentirmos abraçados pelo amor divino,
que é único. Todos, sem distinções. Por isso, caminhamos juntos no único Povo de
Deus, para fazer experiência de uma Igreja que recebe e que vive o dom da unidade,
e que se abre à voz do Espírito.

Música orante
Oração de solidariedade
PAI BOM: Dai-nos um coração SIMPLES; capaz de amar, para se abrir e se entregar
solidariamente.
Dai-nos um coração PACIENTE; capaz de amar, vivendo esperançados.
Dai-nos um coração PACÍFICO; capaz de amar, semeando a paz no mundo.
Dai-nos um coração JUSTO; capaz de amar e promover a justiça.
Dai-nos um coração MISERICORDIOSO; capaz de amar, compreendendo e
perdoando.
Dai-nos um coração SENSÍVEL; capaz de amar, chorando sem desalentos.
Dai-nos um coração PURO; capaz de amar, descobrindo a Deus no ser humano.
Dai-nos um coração FORTE; capaz de amar, sendo fiel até à morte.
Canto: “Tu modo”. Cristóbal Fones

