ORAÇÃO PARA A FAMÍLIA TERESIANA. 27 DE OUTUBRO 2022
Esta oração é somente uma proposta para rezar em torno a FundEO. Cada grupo, Comunidade stj,
MTA, Professores, voluntários etc., a adapta à sua situação concreta.
Mais um curso a Família Teresiana de Henrique de Ossó nos unimos à volta de FundEO para celebrar
a nossa. Hoje fazemo-lo da mão de Teresa de Jesus, e, também acolhemos a iniciativa do Papa
Francisco que nos convida a escutar a voz da criação.
O tempo da criação é a celebração cristã anual para escutar e acolher juntos a voz da criação, nos
chama a responder ao grito da obra criadora de Deus nos diversos contextos.
Teresa de Jesus nos convida também com a urgência de “Está-se ardendo o mundo”. E o seu apreço
pela criação expressa-o de diversas maneiras ao longo dos seus escritos: “Em cada coisinha que
Deus criou há mais do que se entende, nem que seja uma formiga…” “Aproveitava-me ver campo
ou água ou flores. Nestas coisas achava lembrança do Criador”.
Dispomo-nos para a oração da mão de Teresa, “estando a sós com quem sabemos nos ama”,
cuidamos a nossa postura, a nossa respiração, acolhemos a voz do Espírito.
Silêncio breve.
Diz-nos o Papa Francisco:
Se aprendermos a escutar a criação, notaremos una espécie de dissonância por um lado e
um doce canto que louva ao nosso amado Criador, por outro um amargo grito que se queixa
do nosso maltrato humano.
Expostos à crise climática, os pobres são os que mais sofrem o impacto da sequia, as
inundações, os furacões, as ondas de calor que são cada dia mais intensas e frequentes.
Trata-se de mudar os modelos de consumo e produção, bem como os estilos de vida numa
reação mais respeitosa com a criação e com o desenvolvimento integral de todos os povos
presentes e futuros.
A crise ecológica é uma chamada a uma profunda conversão interior cultivando pequenas
acções e gestos a nível pessoal e comunitário.
Silêncio orante. Acolhemos o canto de “Brotes de olivo. Pequeño y pobre”.
Isaias expressa no canto à vinha o lamento do mal trato à obra criadora de Deus: . Is 5,1-4:
Quero cantar agora o canto do meu amado à sua vinha: O meu amado tinha um vinhedo
numa ladeira fértil.2 Cercou-o e o limpou de pedras, e a seguir plantou nele videiras
escolhidas; no meio do campo ergueu uma torre, também construiu um lagar. Esperava que
a vinha desse boas uvas, porém deu uvas silvestres.
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agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá: julguem entre mim e a minha vinha.
Que mais podia eu fazer pela minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Como é que deu uvas
silvestres, quando eu esperava que desse boas uvas?
Silêncio Orante. Canto. Somos terra. Salomé Arrecibita.
Terminamos a nossa oração rezando juntos a oração pela criação:
Força criadora de tudo,
Da tua comunhão de amor saiu a tua Palavra para criar uma
sinfonia de vida que canta o teu louvor.
Pela tua Santa Sabedoria fizeste que a Terra produzisse uma
diversidade de criaturas que te louvem com todo o seu ser.
Chamaste aos seres humanos a cultivar e manter o teu jardim, a tua vinha.
Não escutamos os gritos das pessoas pobres nem as
necessidades das mais vulneráveis. Silenciamos as vozes
dos que mantêm as tradições que nos ensinam a
cuidar da Terra. Fechamos os nossos ouvidos à tua Palavra
criadora, reconciliadora e sustentadora que nos desafia
desde as Escrituras.
A criação grita enquanto os bosques sofrem e os animais
fogem do fogo da injustiça que temos acendido pela
nossa falta de vontade de escutar.
Neste Tempo da Criação, te pedimos que nos chames,
como desde a sarça ardente, com o fogo sustentador do teu
Espírito. Faz que deixemos de nos mirar-nos a nós mesmos e aos nossos interesses.
Ensina-nos a contemplar a tua criação, e a escutar a voz de
cada criatura que declara a tua glória.
Dá-nos corações para escutar, ilumina-nos com a tua graça, e
enche-nos de esperança para apagar o fogo da injustiça
com a luz do teu amor sanador, que sustenta a nossa casa
comum.
No nome d’Aquele que veio a anunciar a boa notícia a
toda a criação, Jesus Cristo. Amém.
Canto: “Nada te turbe”

