
7Coresma 2018
Caderno de actividades 
para nenos e familias

Día do Xaxún Voluntario:
Venres, 9 de febreiro, 2018

Xornada Nacional de Manos Unidas:
Domingo, 11 de febreiro, 2018

COMPARTE
O QUE IMPORTA



quE comparto cos demAIs?

oraciÓns

Para os máis cativos, unha historieta de hai máis de 30 anos, que fai reflexionar hoxe en día.

Boletín da campaña contra a fame no mundo. N.º 54 (XANEIRO 1981).

18 de febreiro:
1º domingo de Coresma

Señor Xesús, 
téntannos tamén a nós. 
Gustaríanos ser os máis
importantes, ter moitas cousas,
facer sempre o que nos pareza.
Ensínanos a ser sinxelos, 
a valorar máis ás persoas 
que as cousas, a compartir 
cos que non teñen e 
a descubrir a ledicia 
da amizade.

Amén.

25 de febreiro: 
2º domingo de Coresma

Prezado Xesús, 
sabemos que es o fillo de Deus, 
que quedaches para sempre 
con nós. Estando contigo
sentímonos felices. 
Convídasnos sempre a sentarnos 
á túa mesa, todos xuntos, 
en comunidade. Queremos 
saír á rúa, ao parque 
e ser amigos de todos. 
E coidar aos demais 
con ese mesmo
cariño que ti 
nos das.

Amén.

4 de marzo:4 de marzo:
3er domingo de Cuaresma

Orar é escoitarte, Pai. 
Fálasme cando me das a vida,
cando me das amor e cando 
me fas mellor persoa. Estás a
falarme continuamente a través 
de tantas persoas, e nenos 
e nenas coma min, que viven en
condicións indignas. Que as túas
palabras cambien o meu corazón 
e que me una máis aos outros 
para cambiar o
mundo.
Ensíname a
escoitarte.
Amén.

Había unha vez un grupo de leóns que adoraban o chocolate e que o
comían en grandes cantidades. Como non podían comer tamén o papel
de prata do envoltorio, gardábano para envialo aos pobres leóns que
vivían en terras moi afastadas. Pensaban que facían unha boa obra e
estaban contentos. 

Si… sería mellor 
-afirmou o sabio león-, 
pero aínda isto seguiría 
moi afastado da Boa Nova, 
pois o chocolate é 
un luxo mesmo 
para os leóns. 
Que é o amor, entón, 
amigo león? 
Preguntou o pelicano.

O león quedou 
matinando e 
sinalou un letreiro 
que había detrás 
del nunha árbore. 
Mira o que pon:

E agora pregúntoche,
señor pelicano: 
é este o amor que
transforma o mundo? 

Ol, non señor león, 
sería mellor que 
os leóns desen 
o chocolate!

...PARTIRÁS O TEU PAN 
COS QUE TEÑEM
F AME . . . E NON
AFASTARÁS DE TI 
AO TEU IRMÁN



11 de marzo: 
4º domingo de Coresma

18 de marzo: 
5º domingo de Coresma

Señor, dámosche grazas 
polas persoas que traballan 
pola paz e os que constrúen 
un mundo máis feliz. Señor, 
cando amas de verdade, 
as dificultades son máis doadas 
de levar, as inxustizas retroceden 
e as pelexas rematan. 
Ensínanos a amar e a sorrir, 
para que floreza a esperanza 
no corazón de todos e cada un. 

Amén.

25 de marzo: 
Domingo de Ramos

Mestre Xesús, 
non fun eu quen te elixiu a ti,
fuches ti quen me chamou polo
meu nome, para que comparta
contigo o camiño a Xerusalén.
Quero compartir a túa amizade 
coa miña familia e os meus amigos.
Compartirei cos demais as túas
palabras e as cousas que son
importantes para min e que outros
nenos poden necesitar. 
Dar a vida é
compartir.
Amén.

Pai, 
agora que imos gozar destes
alimentos, énchenos co espírito 
da gratitude para que te loemos e
che demos grazas ao compartilos.
Traemos a túa presenza a todos 
os que traballaron para que esta
comida estea na nosa mesa. 
E pedímosche que nos ensines 
a compartir para que a ninguén 
lle falte o necesario para vivir feliz.
Que sexas bendicido e loado, 
agora e por sempre.

Amén.

Bendición da mesa:fuga 
de palabras

l Benditas as _______________ que se abren para

_______________ aos _______________ e axudalos: 

son _______________ que traen _______________.
(Mensaxe do papa Francisco na Xornada Mundial dos Pobres 2017)

acoller - esperanza - mans - pobres

l Hai _______________ para _______________, 

pero non _______________ poden _______________:

_______________ o que importa.

comer - comida - comparte - todos

Completa os textos coas
palabras de abaixo. 

Despois coméntaas cos teus
amigos, familia ou catequista. 

Que é o que che ensinan?

Ven, Espírito Santo! 
Axúdanos a coñecer a Xesús 
para que nos ensine a vivir como 
os seus verdadeiros fillos e fillas.
Na familia querémonos e
axudámonos, e ninguén pasa
necesidade. Na nosa «casa
común», a Terra, uns poucos 
temos moito e moitos non teñen 
o necesario para vivir, morren 
de fame. Queremos tratar a todos
como familia, e coidar a natureza,
que é a nosa casa.
Amén.



Máis materiais de Formación cristiá en: manosunidas.org/manoscreyentes

Chámome Maly, significa florecer, e vivo no Norte de Camboxa.
O meu país é moi fermoso, cunha natureza moi bonita e
abundante en recursos naturais, pero pasamos unha guerra
moi longa, morreu moita xente e o meu país empobreceuse. 
A meirande parte das persoas vivimos no campo e os nosos
país e nais son agricultores; sobre todo cultivan arroz, que 
é a nosa comida favorita. Nos últimos anos, debido ao 
cambio climático, hai unha grave seca, tempadas de choivas
torrenciais e fortes inundacións e non conseguimos alimentos
para comer. Grazas a unha organización camboxana e a Manos
Unidas, as nosas familias están a aprender a cultivar arroz
resistente á seca, a plantar árbores froiteiras, a usar o rego e
estercos orgánicos e temos alimentos bos para poder comer.

historias de Solidariedade

Quero contarvos a miña historia. Son Liwa-Kashi,
«Lúa de primavera», pertenzo á etnia Waüpijiwi; 
vivo en Colombia, preto do río Amazonas, 
un lugar marabilloso en América do Sur. 
O meu pobo vive da recolección, a caza e a pesca.
Como cada vez nos deixan menos territorio,
necesitamos cultivar e criar animais para poder
comer. Grazas á colaboración dunha Corporación
Claretiana e de Manos Unidas, a miña comunidade 
vai aprendendo os seus dereitos para defenderse 
e non desaparecer; ensínanos tamén técnicas 
de agricultura e gandería ecolóxicas que 
nos permiten vivir dignamente.

Mozambique é un fermoso país onde moitas 
persoas pasan fame, non están ben nutridas, 
teñen graves enfermidades e non poden traballar 
ou estudar. Son Najam, o meu nome significa 
«unha estrela» e vivo en Mieze, ao norte do país. 
As nosas casas son de adobe e cana dun só espazo;
non temos auga quente nin electricidade. 
Os nosos país traballan a agricultura, pero é 
moi difícil porque carecen de auga para o rego 
e de coñecementos técnicos. Manos Unidas
colaborou coa nosa escola na construción dunha
horta dun plan de formación para alumnos e
familiares agricultores.
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Colombia: 
agricultura e gandería ecolóxicas.

Camboxa:
cultivos de arroz.

Mozambique:
hortas escolares.


