Oração para a Família Teresiana. 27 de maio de 2022

Esta oração é somente uma proposta para orar desde FundEO. Cada comunidade, grupo,
MTA, docentes etc. a poderá adaptar à sua situação concreta.
O tempo de Oração que vos convidamos a termos juntos hoje, quer ser somente isso: Um convite
a “olhar para mais além”, um convite a compartir fraternalmente, alguma coisa para a qual não
costumamos encontrar ou darmo-nos tempo, que é : “ESTAR A SÓS COM QUEM SABEMOS
NOS AMA “ e, junto d’Ele alargar a o nosso coração até às dimensões do mundo…
E, porque nos sentimos Família Teresiana, podemos, unidos, rezar com sentido universal,
recordando hoje, a Cuba, onde trabalham como missionárias seis Irmãs da Companhia de Santa
Teresa de Jesus, que acompanham e compartem a vida e o trabalho com muita gente que necessita
ser valorada na sua dignidade, ter alguém em quem confiar humanamente, descobrir que DeusPai as ama, y que são livres desde dentro, ainda que e a pesar de ver com dor, que da sua querida
ilha têm feito pouco menos, que uma “cadeia ao ar livre” …
Começamos, pois, por guardar silêncio e apresentar ao Pai-Deus essa realidade. E lhe dizemos
que nos ofereça o seu Espírito para que ore em nós e conosco.
Nos situamos no lugar olhando para este vídeo e escutando este canto:
https://youtu.be/lm9PxZpPdRs
Somente Deus com a força do seu Espírito é capaz de transformar e de “tornar novas todas as
coisas” e de chegar até onde nós não chegamos.
Em Cuba a pobreza chegou ao limite: Os alimentos básicos escasseiam e se vendem tão caros,
que já não estão ao alcance de todos; faltam os medicamentos, se reduziram quase ao mínimo os
meios de transporte; não há liberdade e o povo sofre, clama e luta por ela, sem outras armas para
além da sua voz, tantas vezes silenciada:
•
•
•
•

liberdade de pensamento
liberdade de expressão
liberdade para optar por uma educação diferente
liberdade para sair e entrar ao país…

Desde o dia 1 de julho do passado ano, muitos jovens dos que se manifestaram pacífica, porém
valentemente recavando esses direitos, ainda estão na cadeia…
Como não nos unirmos a esse “grito” e pedimos a Deus que os ajude a sair dessa situação?
FundEO quere, estender os braços solidários a essas realidades de nosso mundo que nos
sobrepassam; e não o pode fazer sem ti, sem mim, sem a resposta generosa de cada um/a. Por
isso apoia a Cuba com estes projectos:
Um bom grupo de anciãos, em La Habana, muito necessitados, alguns doentes, outros sem família,
sem aposentação, retiro nem pensão, recebem de segunda feira a sexta o almoço.
A outro grupo de pessoas maiores da cidade de Camagüey, na maior parte mulheres, se lhes
entrega mensalmente um “jabá”: pequena despensa com alguns alimentos e material de asseio.
Outro projecto é a ajuda a crianças em idade escolar, necessitadas de apoio, com práticas, e
revisão, acompanhados de educadores laicos e uma Irmã. E a Escola de Educadores em verão.

https://youtu.be/bItifD_Fsp0?list=PLS3TQFxJqjTX9FefQMJbEy7kRDUA6cnOY
Escutamos com atenção a mensagem que o Papa Francisco nos transmite:
“Como todos estamos muito concentrados nas nossas próprias necessidades, ver alguém que
sofre nos incomoda, nos perturba, porque não queremos perder o nosso tempo por culpa de
problemas alheios. Estes são sintomas de uma sociedade doente, porque quer construir-se
de costas à dor” (FT65)
“Há duas qualidades de pessoas: As que compreendem a dor e as que passam de largo; as que se
inclinam reconhecendo a quem está caído e as que distraem o seu olhar e aceleram o passo. É a
hora da verdade: Nos inclinaremos para tocar e curar as feridas dos outros? Inclinar-nosemos para carregar aos ombros os outros?” (FT70)
“Não digo que tenho ‘próximos’ a quem devo ajudar, mas que me sinto chamado a tornar-me
eu próximo dos outros” (FT 81).
Silêncio orante
Oração final
Toma as minhas mãos, torna-as acolhedoras
Toma o meu coração, torna-o ardente.
Toma os meus pés, torna-os incansáveis.
Toma os meus olhos, torna-os transparentes.
Toma as minhas horas grises, faz delas uma novidade.
Faz-te companheiro inseparável das minhas quedas e tribulações
e ensina-me a gozar pelo caminho
das pequenas coisas que me ofereces,
sabendo sempre ir mais além
sem ficar nas valetas dos caminhos.
Caminha, Senhor, comigo;
Aproxima-te das minhas pegadas.
Torna--me novo na doação,
alegria na entrega
gozo desbordante ao dar a vida,
quando se gasta no teu serviço.
Amén.
Em breve celebraremos a festa da Visitação de Maria à sua prima Isabel, que saibamos sempre
pormo-nos em caminho e cantar com alegria o que Deus Pai vai realizando em cada um de nós e
dos nossos povos. Por isso terminamos pedindo a Maria, a Virgem da Caridade do Cobre,
padroeira de Cuba
Canto final: https://youtu.be/g_IewooBC94?t=4

