Oração pela Família Teresiana. 27 de abril de 2022
Como em cada dia 27 de todos os meses, nós, que acreditamos no poder da oração, sentimo-nos
convocados para tentar abrir o nosso coração teresiano às realidades que queremos sentir
próximas...
Preparamo-nos para rezar junto com as pessoas com as que costumamos rezar e por quem a nossa
oração é dirigida hoje.
Música orante
Moçambique, um país do sudeste de África, república presidencial, com eleições de cinco em cinco
anos. Todos os moçambicanos são obrigados por lei a frequentar o ensino primário, no entanto, um
grande número de crianças não frequenta a escola por falta de recursos. É um dos países mais
pobres do mundo devido a muitos fatores, entre outros, a deficiente distribuição dos recursos entre
o Norte e Sul dos hemisférios, ao processo colonial, 30 anos de guerra intensa, variações climáticas
extremas, inundações e secas, etc, que empobreceram ainda mais a nação. A maioria das áreas
rurais tornaram-se áreas despovoadas. Estradas e caminhos-de-ferro são escassos e pouco
utilizáveis. A economia está fortemente dependente da ajuda externa.
As mulheres são sujeitas à marginalização, com abandonos no ensino secundário e, em muitos
casos, são forçadas a casamentos concertados e prematuros, sendo ainda mulheres muito jovens.
As Irmãs Teresianas realizam um trabalho educativo em dois Centros de Formação feminina nas
cidades de Mitande e Lichinga.
Para além da formação escolar, são preparadas para conseguirem um emprego e, assim,
poder sair da situação de marginalização em que a maioria vive. O Centro, com a ajuda de FundEO,
lhes fornece material escolar, alimentação e cuidados médicos.
A morte dos marginados conta pouco em Moçambique. E ainda menos no mundo. Mas para nós,
Família da FundEO, não pode ser assim! Não pode ser apenas um cenário de indiferença, porque
esta é a nossa realidade, a comunhão, da qual o apóstolo Paulo diz:
"Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros
participam da sua alegria. Ora, vos sois o corpo de Cristo, e seus membros, cada um à sua
maneira" (1 Cor 12:26-27).
Música orante
Acima de tudo, os membros que estamos em paz temos de sofrer pelos membros
atacados. Foi isso que sempre sentimos: quem está longe deve ser o mais próximo! Os
necessitados devem ser os mais próximos! E aquele que vive inmerso na guerra deve ser filho
daqueles que vivem em paz. Esta é a forma cristã, compassiva e evangélica e teresiana de viver o
mundo global. Isto cura as feridas daqueles que estão longe.

Por isso, saiamos da primazia do "eu mesmo", do "nós mesmos", do horizonte que se torna pequeno
por causa do egocentrismo: ampliemos os nossos corações para abraçar o coração do mundo das

periferias. Vamos a dilatar os nossos corações e respirar! Respiraremos e daremos vida no espírito
do Evangelho.
Música orante
Sentindo-nos família, unidos às pessoas da nossa "família" que estão presentes neste país, às
pessoas que vivem essa realidade, rezamos:
Salmo da Esperança
A ti, Senhor, levanto os olhos.
A ti que habitas no céu
e entre os filhos dos homens.
Eu levanto os olhos a
donde vem a minha esperança.
A esperança vem a mim nos esguichos do seu imenso amor,
que nunca se esquece de mim.
Muitos homens colocam a sua esperança
Na sorte que terão no jogo,
que tudo irá bem para eles,
na resolução dos seus problemas.
Minha esperança é pronunciar o teu Nome.
A minha alegria chama-se conhecer-Te.
para saber da Tua bondade infinita,
além de aonde a minha razão chega.
Tu és uma porta aberta,
uma janela cheia de luz.
Quando os homens olham para mim,
me perguntam por qué continúo a acreditar,
por qué ainda és a minha esperança,
Digo a mim mesmo:
se te conhecessem,
se soubessem um pouco sobre Ti,
se descobrissem o que me deste,
tenho a certeza de que não diriam o que dizem.
pois és maravilhoso,
Dá as boas-vindas aos meus pés cansados.
Portanto, para tudo e para sempre,
O senhor é a minha esperança. Ámen
Para Maria, sob a invocação da Rainha de África, confiamos a este povo que sofre e morre. Rezamos
por todos eles.
https://www.youtube.com/watch?v=kcV1c3pLd8k

