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MANOS UNIDAS 
QUE É E QUE FACEMOS?

QUE PRETENDEMOS

Manos Unidas é a Asociación da Igrexa Católica en España
que se dedica á cooperación e que da vida ás palabras de
Xesús: «Tiven fame e déstesme de comer; tiven sede e
déstesme de beber».

En Manos Unidas queremos que se escoite 
a voz dos nosos irmáns máis necesitados 
nas comunidades máis pobres e traballar 
con eles para que teñan unha vida digna e plena. 

Facémolo mediante actividades de educación 
para o desenvolvemento: charlas, cursos, campañas,
publicacións, obradoiros, exposicións, películas, contos,
etc. e a través de proxectos de cooperación ao
desenvolvemento, traballando cóbado con cóbado cos
nosos socios locais e as comunidades ás que acompañan.

Sensibilizar á comunidade cristiá e convidar a compartir vida,
experiencia e bens; deste xeito, xuntos, faremos realidade o 
soño de Deus: que todos teñamos unha vida digna e procuremos
buscar o ben, a bondade e a beleza.

Ofrecer, a catequistas e formadores, recursos dirixidos a nenos,
adolescentes, mozos e adultos, para unha formación que axude
ao compromiso polo desenvolvemento integral e ao cambio 
de actitudes consumistas, tomando conciencia da responsabilidade 
que temos na perpetuación das estruturas de pecado.

O papa Francisco, na carta encíclica Laudato Si,
axúdanos a tomar conciencia da nosa responsabilidade. 

«Fai falla a conciencia dunha orixe común, dunha
pertenza mutua e dun futuro compartido por todos»

(LS 202).

«Non hai sistemas que anulen por completo a apertura
ao ben, á verdade e á beleza, nin a capacidade de reacción

de Deus segue alentando desde o fondo dos corazóns
humanos» (LS 206).

«Un cambio nos estilos de vida podería chegar a exercer
unha presión sa sobre os que teñen poder político, económico
e social» (LS 206).

«Cando somos quen de superar o individualismo,
realmente pódese desenvolver un estilo de vida

alternativo e é posible acadar un cambio importante na sociedade» (LS 208).



Estamos no terceiro ano do trienio «Plántalle cara á

fame» que iniciamos no 2016. Ten o obxectivo de di-

minuír a fame no mundo e reforzar o Dereito á alimen-

tación das persoas máis pobres e vulnerables do planeta.

Esta é a nosa misión fundacional.

A fame non é unha fatalidade, un destino do que moitas persoas no mundo non pode es-

capar; é o resultado dunha inxustiza que se pode combater e eliminar: o que se deu para to-

da a humanidade, dabondo para todos, foi acaparado por uns poucos e hai moita xente que

non ten o necesario para vivir dignamente. É o paradoxo da abundancia. (Xoán Pablo II)

En Manos Unidas levamos 58 anos loitando contra esta situación inxusta e contraria ao que

Deus quere.

A solidariedade fundamenta o noso traballo. Ensínanos a entender que somos «nós» e non

só eu e ti; que formamos unha comunidade global, que compartimos unha casa común, uns

recursos, unhas necesidades e unhas posibilidades. Realízase cando todas as persoas po-

demos tomar parte do que está á nosa disposición. Ademais, a fe en Xesús convídanos a

compartir como modo de vida. O sinal de que somos seguidores do Señor é que poñemos

en común, «comunicamos», a nosa vida, as nosas alegrías e tristuras, as nosas inquedanzas

e esperanzas, os nosos bens, participando do Reino que Xesús inaugurou.

Neste terceiro ano do trienio, co lema «Comparte o que importa», imos poñer en común

experiencias, iniciativas e propostas de cambio que nos axudan a vivir esa solidariedade,

COMPARTINDO:

A. Iniciativas de acceso aos alimentos para o consumo humano e non para o beneficio

económico, mediante alternativas de produción e consumo e accións de denuncia contra

a especulación.

B. Sistemas de produción sostibles para o medio ambiente, a través da educación en sus-

tentabilidade, a produción sostible e a denuncia das causas estruturais da produción agrí-

cola insostible.

C. Propostas e experiencias contra a perda e o desproveito de alimentos nos países em-

pobrecidos e en España: grupos de consumo, hortas urbanas… Ademais, denunciaremos

a realidade e os impactos da devandita perda.

Participamos nas campañas «Se coidas o planeta, combates a pobreza» (dentro da iniciativa

Enlázate pola Xustiza, con Caritas, Xustiza e Paz, REDES e CONFER) e «Cambiemos polo

planeta, coidemos as persoas» (coa Alianza Internacional de Organizacións Católicas de

Desenvolvemento CIDSE).
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Compartir o que importa é poñer en común a nosa vida, os nosos bens e o noso compromiso 
por un mundo mellor, onde cada persoa poida vivir feliz segundo a súa dignidade.

COMPARTE
O QUE IMPORTA



COÑECEMOS 

Se alguén nos pregunta canta xente pasa fame hoxe no mundo, 

ao mellor non saberiamos responderlle.

REFLEXIONAMOS E COMPRENDEMOS

Compartir é o xeito que temos de contar aos demais quen é Xesús, como facía

as cousas, que lles dicía aos seus discípulos que era o máis importante. Tamén

significa partir algo xuntos. A palabra «compañeiro» quere dicir o que come o

mesmo pan, o que comparte. Vós tendes moitos compañeiros e compañeiras

cos que compartides a escola, o recreo, os xogos, pero hai moitos nenos e

nenas no mundo que non teñen todo iso para compartilo.

Coa vosa familia tamén compartides a comida. Outros nenos coma vós non

teñen a comida necesaria para vivir, non poden compartila. Xesús proponnos

poñer en común o que temos para que todos poidamos vivir e ninguén morra

de fame.

4 Lectura de Mt 25,31-46 (Ler e dialogar)

4 Cres que é importante compartir? Por que?

4 Que podes compartir ti?

4 Como podes animar os outros nenos e nenas, coma ti, a que 

compartan con outras persoas que non teñen dabondo para vivir?

Catequese de nenos
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Algúns datos que nos poden axudar:

l Máis de tres millóns de nenos e nenas menores de cinco

anos morren de fame no mundo ao ano por desnutrición 

(aproximadamente como os habitantes que ten Madrid).

l A maioría dos 795 millóns de persoas que pasan fame viven

nos países empobrecidos 

(máis que todos os habitantes de Europa).

l 663 millóns de persoas viven sen subministro de auga

potable preto da casa 

(un pouco máis que 14 veces a poboación española).

l 66 millóns de nenos e nenas van á escola con fame

(un pouco menos que a poboación de Francia).

COÑECEMOS
REFLEXIONAMOS

COMPARTIMOS
COMPROMETÉMONOS

CELEBRAMOS7



COMPROMETÉMONOS

CELEBRAMOS E COMPARTIMOS

Podémonos reunir todos os grupos de catequese para facer unha festa, a festa

de compartir. Traemos algo cada un: comida, canción, xogo… e compartímolo.

Podemos levar cartos e mensaxes para compartir cos outros que en calquera

lugar do mundo esperen a nosa solidariedade.

Na celebración/merenda imos ler un conto:

Había unha vez un neno chamado Antonio que tiña moitos xoguetes, pero

como era avarento non tiña amigos. El dicía «eu non necesito amigos, cos

meus xoguetes xa teño dabondo». Un día organizouse unha excursión na

súa escola. Todos os alumnos do centro alegráronse moito e foron buscar

aos seus amigos para poñerse xuntos nos autocares e cando xa estaban na

neve xuntáronse para xogar. Todos pasábano ben menos el.

Entón, empezou a comprender que un amigo era mellor ca un xoguete.

Nisto, un rapaz da súa mesma idade achegóuselle e pediulle emprestada a

zorra. Antonio pensouno un momento e logo deixoulla. O rapaz agradecido

convidouno a xogar con el e os seus amigos. Antonio non o podía crer: por

primeira vez había atopado amigos. Aquel día foi o mellor da súa vida e

pensou: «os xoguetes non valen nada se non teño con quen compartilos».

María Salsamendi – 14 anos (boletín de 1981)

Podemos rematar con esta oración

Noso pai, 

Dámosche grazas polas marabillas da creación, 

polos amigos, a familia, a auga e os alimentos.

Pedímosche que nos ensines a ser xenerosos para

compartir o que temos cos que máis o necesitan.

Queremos comprometernos a seguir as ensinanzas de Xesús 

e seguir sempre dispostos a axudar aos nosos irmáns.

Amén
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n Que podemos facer? Como podemos compartir máis?

n Saír de nós mesmos e achegarnos aos demais.

n Educarnos para ser persoas, no só técnicos.

n Comprender e amar a natureza.

n Traballar cos amigos e comprenderse.

n Dar con xenerosidade.

n ……………………………………………….



COÑECEMOS
REFLEXIONAMOS

COMPARTIMOS
COMPROMETÉMOSNOS

CELEBRAMOS
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Catequesis de Adolescentes7

COÑECEMOS

Enche o cuestionario e pensa:

Alternativas de consumo: fronte ao exceso, novos hábitos de consumo.

Talvez pensemos que as cousas e os praceres nos van facer felices. Talvez

pensemos que a publicidade e o ambiente que nos arrodea non inflúen no que

decidimos mercar e onde mercalo. Seguro? Lede este texto e revisade as

respostas que destes ao cuestionario. Podedes sacar algunhas conclusións.

En España, o consumidor non sempre dispón da información necesaria

para poder elixir a mellor opción. A sociedade actual pasou de consumir

aquilo que necesita para vivir, a un consumismo excesivo e, a miúdo,

innecesario. Por iso, definir unha serie de pautas mediante datos moi

sinxelos e doados de comprender, pode achegarnos criterios para tomar

decisións no momento da compra.

O noso consumismo actual está a causar un grande prexuízo ao medio

ambiente; porén, é posible un consumo sostible onde o consumidor

exercite o seu poder de compra. Se, ademais, teñen en conta criterios de

sustentabilidade, solidariedade e racionalización, pódese contribuír dun

xeito máis eficaz a crear un novo modelo de produción.

Cando merco roupa, merco sempre a máis barata.

Cando merco cousas, prefiro ir a unha grande superficie.

Cando merco cousas, só miro o que me gusta.

Antes de mercar roupa, infórmome das condicións de produción.

Cando teño un antollo, penso se é un produto de tempada.

Cando merco roupa, só merco o que é dunha marca coñecida.

Antes de ir de compras, penso no que necesito realmente.

Cando estou nervioso, vou mercar porque me relaxa.

Cando me encapricho cunha marca, 
non penso se estou influenciado por algo.

Fágoo   NON o fago   
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Algúns datos para pensar

REFLEXIONAMOS E COMPRENDEMOS

Para a Igrexa sempre foi unha prioridade compartir os bens que están destinados

a todos. Destacouse a importancia de compartir, (non só bens, senón tamén

experiencias de vida e alternativas de cambio), como un compromiso dos crentes

para construír entre todos un mundo máis xusto e solidario.

A proporción do DESPERDICIO nos fogares españois é 

do 4,53 % sobre o total da alimentación comprada polos

fogares españois. Non se desperdicia na mesma proporción

o que se compra, hai diferencias significativas por produtos.

Oito de cada dez fogares botan alimentos ao lixo (sen procesar) 

por non consideralos en bo estado. Froitas, verduras e pan fresco, 

os alimentos máis desbotados representan o 48,1 % do volume 

de desperdicio.

A estacionalidade queda patente no lixo: tanto en ingredientes 

sen cociñar, coma en pratos preparados. Na primavera-verán

desperdíciase un 9,4 % máis que no outono-inverno.

Fonte: Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente
(Primeiro Panel de cuantificación do desperdicio alimentario nos fogares. www.mapama.gob.es)



Organizar tres grupos para reflexionar e

dialogar. Cada grupo céntrase nunha

destas citas e responde ás seguintes

preguntas:

4 Coñeces a alguén 

(amigos, veciños, compañeiros) 

que pase necesidades?

4 Pensas que podes f

acer algo persoalmente 

para axudar aos 

que pasan necesidades?

4 Coñeces algunha experiencia 

de persoas que compartiron 

con quen estaba necesitado?

4 Lembras algunha situación 

na que ti compartiras algo? 

Como te sentiches?

Deixar uns minutos de reflexión e cada

grupo conta o que pensou sobre estas

preguntas.
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COMPROMETÉMONOS
Facer unha listaxe de pequenos compromisos que podes realizar na túa vida

cotiá. Cada un comprométese, publicamente, cun dos puntos da listaxe..

RECURSOS DE APOIO: 

Manos Unidas: Recursos formativos 

http://www.manosunidas-online.org/biblioteca/index.php/videos 

“Sementando chocolate”

http://www.youtube.com/watch?v=AzgAy6fgtOI 

Unha das maiores inxustizas do mundo contemporáneo
consiste precisamente nisto: en que son relativamente
poucos os que posúen moito, e moitos os que non posúen
case nada. É a inxustiza da mala distribución dos bens e
servizos destinados orixinalmente a todos.

(Sollicitudo Rei Socialis, n. 28)

«hoxe, crentes e non crentes estamos de acordo en que a
terra é esencialmente unha herdanza común, cuxos froitos
deben beneficiar a todos. Para os crentes, isto convértese
nunha cuestión de fidelidade ao Creador, porque Deus
creou o mundo para todos».

(Laudato Si’ n.93)

«SE ALgÚN QUE POSÚE BENS DO
MUNDO, vE AO SEU IRMÁN 
QUE ESTÁ NECESITADO E 
LLE PEChA AS ENTRAñAS, 
COMO PODE PERMANECER 

NEL O AMOR DE DEUS? (1JN 3, 17)

S. XOÁN PAULO II: POUCOS POSÚEN
MOITO, MOITOS NON POSÚEN CASE NADA

PAPA FRANCISCO: O DESTINO 
COMÚN DOS BENS.



CELEBRAMOS E COMPARTIMOS 

O banquete.

O papa Francisco di:

«O consumismo -no que se atopan inmersas as nosas sociedades- levounos 

a acostumarnos ao superfluo e ao desperdicio cotián do alimento, ao que, ás veces,

xa non somos quen dar o valor xusto, que vai máis aló dos meros parámetros

económicos. Mais cómpre lembrar que o alimento que se desbota é coma se 

o roubaramos da mesa do pobre, do que ten fame. Esta realidade pídenos 

reflexionar sobre o problema da perda e do desperdicio do alimento para 

identificar vías e xeitos que, afrontando seriamente tal problemática, sexan 

vehículo de solidariedade e de compartimento cos máis necesitados».
(Discurso do Santo Padre á sesión anual da 

Xunta Executiva do Programa Mundial de Alimentos, 13 de xuño de 2016).

Nos países desenvolvidos prodúcense moitos máis alimentos dos que se consumen,

ao tempo que grandes cantidades deses alimentos desperdícianse.

Realizar a seguinte proposta que chamamos «O banquete».

Pensemos antes de comezar: parécenos xusto o que se reflicte? Cales poden ser as

causas de realidades coma esta? hai solución á situación presentada? 

Unir as dúas mesas e compartir todos os alimentos preparados, que están destinados a

satisfacer as necesidades de todas as persoas independentemente do seu país de orixe.

Primeiro damos grazas a Deus bendicindo a mesa.

Grazas, Señor, por esta reunión; por este banquete e polo que xuntos

aprendemos. Danos un corazón sensible, para descubrir as necesidades dos

nosos irmáns, e xeneroso para compartir o que temos e somos cos máis

necesitados. Amén.
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l Organizar un bo almorzo (ou merenda).

Contar o número de persoas que

participarán e preparar alimentos dabondo

para todos: barras de pan, embutido, auga,

refrescos, algún aperitivo e froita.

l Poñer dúas mesas que estarán enfrontadas.

Colocar nunha delas unha barra de pan, unha

botella de auga e unha peza de froita. Na

outra, todos os demais alimentos.

l Distribuír aos comensais. Cada un dos

participantes nacerá nun país diferente que

se decidirá por sorteo. (Escribir en papeis

nomes de países desenvolvidos e países

pobres en proporción de tres a sete,

aproximadamente). Cada participante colle 

un papel co nome do país no que lle tocou 

«nacer». Se é dun país pobre, colócase na

mesa con poucos alimentos, se é dun país

rico sitúase na mesa con alimentos

abundantes.

l Queda fronte a fronte un grupo numeroso

con pouca comida e un pequeno grupo con

moitos alimentos.



COÑECEMOS

Que sabes da fame?

Buscar na Internet o mapa da fame no mundo:

http://www.fao.org/3/a-i4674s.pdf

Observar o mapa e facer unha relación das rexións e

países onde se vive unha situación de fame.

REFLEXIONAMOS E COMPRENDEMOS 

Algunhas preguntas para tomar conciencia. Onde me sitúo?

l Cantas veces desperdiciei auga ou alimentos nesta última semana?

l En cantas accións cotiás realicei un consumo excesivo de enerxía? Por

exemplo: utilicei o coche no canto do transporte público; acendín a calefacción

ou o aire acondicionado sen ser necesario; deixei as luces prendidas…

l Cantas veces desbotei comida porque non me gustaba ou porque non tiña

máis fame? Canto comín de máis?

l Sabes que existen formas de produción de alimentos que non contaminan o

medio ambiente?

Catequese dos mozos7
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COÑECEMOS
REFLEXIONAMOS

COMPARTIMOS
COMPROMETÉMONOS

CELEBRAMOS

700 millóns de persoas teñen menos de 1,90 dólares ao día 

para vivir, viven en extrema pobreza.

795 millóns de persoas carecen de alimentos suficientes.

A desnutrición é a causa do 45% das mortes de nenos e nenas.

Para saber máis sobre o tema:

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/
estrategia-mas-alimento-menos-desperdicio/

(Definición desperdicio alimentario e cifras actuais
en España e no mundo do Ministerio de Agricultura
de Medio Ambiente)



O dereito á alimentación é un dos principios proclamados en 1948 pola Declara-

ción Universal dos Dereitos Humanos. A pesar diso, o desaproveitamento alimen-

tario existe, estamos acostumados a velo. Segundo a FAO (Organización das

Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura), desperdíciase un terzo dos

alimentos producidos cada ano.

Cando somos testemuñas diso:

w Lembrámonos de que unha grande parte da poboación mundial sinte fame cada

día, convive ou malvive con ela, sen elixila como compañeira?

w Que temos que facer?

No Evanxeo fálase dos que pasan

fame e teñen sede, e de como os

cristiáns preocúpanse por eles,

como se foran o mesmo Xesús:

«Porque tiven fame, e déstesme

de comer; tiven sede, e déstesme

de beber; (…) Señor, cando te

vimos famento e démosche de

comer? Ou sedento e démosche

de beber? (…) E o Rei diralles:

dígovos en verdade que canto

fixestes a un destes irmáns meus

máis cativos, fixéstesmo a min».

(Mt 25, 31-46)

O papa Francisco defende as

medidas orientadas á reciclaxe:

«Tamén podemos mencionar unha

boa xestión do transporte ou

formas de construción e de

saneamento de edificios que

reduzan o seu consumo enerxético

e o seu nivel de contaminación.

Por outra banda, a acción política local pode orientarse á modificación do

consumo, ao desenvolvemento dunha economía de residuos e de reciclaxe, á

protección de especies e á programación dunha agricultura diversificada con

rotación de cultivos» (Laudato Si, 180)

w Acotío demais, pensamos que a fame no mundo é un problema que non

nos incumbe e que só deben arranxalo os políticos e as institucións.

Pensades que isto é así?

w Despois de ver a realidade da fame no mundo e os vosos hábitos de

consumo, sacade conclusións á luz do evanxeo e da ensinanza da Igrexa.
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CELEBRAMOS E COMPARTIMOS 

En case todas as delegacións de Manos Unidas organízanse «ceas da fame», para

sensibilizar sobre a realidade dos milleiros de persoas que pasan fame no mundo

e solidarizarse con elas.

Investigade se na vosa parroquia realízase esta actividade; se é así, unídevos á ce-

lebración; se non, podedes organizar unha cea-oración, convidando á comunidade

parroquial a participar. Unha cea frugal e unha achega económica para destinala

a un proxecto de desenvolvemento, por exemplo, de agricultura sostible.

Terminade cunha oración:

Señor da vida, Deus todo cariñoso. Dámosche grazas polos bens

que nos regalaches. Fainos sensibles ás necesidades dos nosos

irmáns e danos un corazón xeneroso. Que aprendamos a des-

prendernos do consumismo, a vivir con austeridade, a coidar da

terra, que é a nosa casa, e a compartir cos que o necesitan.

Amén.

COMPROMETÉMONOS 

Os nosos hábitos de consumo xeran desaproveitamento e desigualdade. Este ano,

COMPARTIMOS experiencias persoais e comunitarias, en relación ao desapro-

veitamento de alimentos e á reciclaxe. Trátase de mudar a realidade. Pequenas

decisións xeran grandes cambios. O paso previo, e o máis importante, é cambiar

o noso corazón.

Que podemos facer? Xestos sinxelos, pero decisivos para aca-

bar coa fame no mundo:

l Consumo ecolóxico (reducir, repartir, reutilizar, reciclar).

w Documental: Demain. Presenta iniciativas que reinventan

a agricultura, a economía, a enerxía.

w Horta ecolóxica “Hermana tierra”

http://www.huertohermanatierra.org/

l Consumo solidario (comercio xusto). Compra responsable.

Cociña creativa cos restos doutras comidas, troco

solidario…

l Desaproveitamento: vídeo “Doce horas por la tierra”. Presenta a relación entre

consumo, medio ambiente e desenvolvemento en Santo Domingo, Lima e Madrid. 

(Os datos son algo antigos, pero a mensaxe é actual). 

https://www.youtube.com/watch?v=Mo7vKkkRg_4 

l Reciclaxe: nas seguintes páxinas web hai experiencias.

w Rexoguete: http://www.santegidiomadrid.org/?p=25      

w Xogando xoguetes: http://jugandojuguetes.blogspot.com.es/       



Manos Unidas naceu co convencemento de que

se pode traballar nesta dirección a favor dos no-

sos irmáns máis desfavorecidos. «Un só obstá-

culo na loita contra a fame sería insuperable: crer

que a vitoria é imposible», dicía o seu primeiro

manifesto.

A comida e o xaxún van xuntos nas «ceas da

fame». Trátase de amosar a nosa proximidade

cos millóns de persoas no mundo que xaxúan

por necesidade non nun só día, mais durante

todo o ano.

A campaña deste ano, co lema «COMPARTE O

QUE IMPORTA», céntrase en:

s Compartir como comunidade.

s Compartir experiencias.

s Compartir co Sur.

Compartir é importante en toda comunidade que

queira selo. Para nós, como comunidade cristiá,

é un momento de convivencia e de encontro;

tamén de compartir, dende a distancia xeográ-

fica, pero coa proximidade do corazón, cos máis

pobres do mundo.

PREPARACIÓN DA CEA/COMIDA 
(suxestións) 

w Ambientar a sala co cartel da campaña.

w Distribuír as mesas de xeito que representen

os continentes e decoralas con algo significati-

vo de cada un: costumes, medios de vida, ves-

timenta, algún alimento.

w Unha fogaza de pan e un vaso de viño. Son o

símbolo da Eucaristía, comida e bebida espiri-

tual; fagamos deles, tamén, un símbolo dese

compartir entre nós e cos máis humildes.

w O mellor tesouro das «ceas da fame» é un

bo ambiente. «Solidario», «emotivo», «alegre»,

«moi agradable», «cordial», «distendido»,

«motivador».

Catequese de adultos

CEA/COMIDA DA FAME

Reúnenos un soño, un vello soño que mantiveron vivo moitísimas boas persoas e
que aínda non se fixo realidade, pero ao que non podemos renunciar: o soño dun
mundo no cal poidamos superar a pobreza extrema e a fame. 

É un ideal acorde co evanxeo:

«Tiven fame e déstesme de comer» (Mt 25).

«Se algún que posúe bens do mundo ve ao 
seu irmán necesitado e péchalle as súas 
entrañas, como pode permanecer 
nel o amor de Deus?» (1 Jn 3,17).
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COÑECEMOS
REFLEXIONAMOS

COMPARTIMOS
COMPROMETÉMONOS

CELEBRAMOS7



DESENVOLVEMENTO DA CEA

l Canto: “Dime cómo ser pan”, de Salomé Arricibita (Ver en Youtube)

l Toma de conciencia da realidade e reflexión, antes de pasar á comida.

w Proxección e comentario do vídeo de Campaña de Manos Unidas

Afondar coa DSI (Doutrina Social da Igrexa).

w Presentación de proxectos de desenvolvemento

O proxecto co que imos colaborar permítenos poñerlle un rostro concreto aos pobres. 

A Delegación de Manos Unidas da Diocese pode facilitar información sobre o mesmo.

w Testemuño

Testemuños de persoas que coñezan a realidade da pobreza dos países do Sur. 

Compartir experiencias, non só bens, forma parte da orientación da Campaña deste ano.
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Citas da ensinanza social da Igrexa para afondar:

n «Mentres as ganancias duns poucos medran exponencialmente, as da maioría quedan,

cada vez, máis lonxe do benestar desa minoría feliz» (Evangelii Gaudium 54).

n «Escandalízanos o feito de saber que existe alimento dabondo para todos e que a fame

se debe á mala distribución dos bens e da renda. O problema agrávase coa práctica xeral

do desaproveitamento» (Evangelii Gaudium 191).

l Bendición da mesa

Se esta fogaza fose o mundo, a maior parte  

da miga estaría en Europa e nos Estados 

Unidos; aquí, alí, tamén sería onde se 

desbota unha parte máis grande da fogaza. 

Un terzo dos nosos alimentos acaba no lixo.

Señor, danos un corazón aberto,

para compartir o noso pan e o noso

amor. Axúdanos a recoñecer o teu

rostro nos pobres deste mundo. Amén.

l Compartir os alimentos

l Achega solidaria

Manos Unidas financia cada ano centos 

de proxectos de desenvolvemento 

en máis de cincuenta países, desde hai 

case 60 anos. Sumámonos a esta historia 

de solidariedade. A nosa colaboración é 

como aqueles cinco pans e dous peces 

do Evanxeo, que se multiplican cando 

Xesús pronuncia sobre eles a bendición 

e repárteos.

CONTA E CALCULA por que número están multiplicados os cinco pans e os dous peces…



DESPEDIDA

Os que estamos aquí queremos un mundo no que se respecte a dignidade humana e se promova

o ben común, que non deixe na gabia da vida unha multitude de xente.

Queremos facer o posible para que sexamos un día unha grande familia e para que a Terra sexa

unha casa común. Coidemos a todos os que habitan nesta casa e, en especial, aos máis pobres.

Todo isto queremos e todo isto soñamos. Cando se comparten os soños, poden cambiar o mundo.

(Pódese ler o manifesto da campaña de Manos Unidas).

COMPARTE O QUE IMPORTA: EXPERIENCIAS

As delegacións de Manos Unidas organizan durante todo o ano, e en especial nas datas de lan-

zamento da Campaña, numerosas actividades. Unha das máis tradicionais é a comida ou a «cea

da fame».

«Une aos distintos grupos da parroquia»

(Delegación de Huelva).

Reunímonos nunha «cea-vixilia-oración».

Preparamos a oración cos materiais de Manos 

Unidas, poñemos o vídeo da Campaña, explicamos 

o senso da cea e tomamos un pequeno pan 

con aceite. Sempre é unha experiencia gratificante 

xa que une aos distintos grupos da parroquia 

na loita contra a fame.

«Momento de sensibilización 

e agradecemento»

(Delegación de Astorga).

Comézase cunha oración 

na que lembramos aos 

que non poden gozar 

de alimentos. Explícase como 

e onde se van destinar 

os fondos recadados e 

os proxectos que temos 

na nosa diocese. Este é 

un bo momento de sensibilización 

e agradecemento. 

O bispo acompáñanos 

e dirixe unhas palabras animando 

a colaborar coa campaña. 

«Prepárano todo os voluntarios»

(Delegación de Alacante).

Prepárano todo os voluntarios, con alimentos

comúns, como o pan, o aceite, a auga, o sal,

doados por colaboradores. O acto empeza,

xeralmente, cunha Eucaristía.

«Normalmente péchase cun pequeno coloquio»

(Delegación de Santiago de Compostela)

Anúnciase entre os actos de lanzamento de

Campaña e nos medios de comunicación. 

Faise unha reflexión sobre o sentido do xaxún,

póñese o vídeo de campaña e preséntase 

o proxecto de Operación Enlace do ano.

Bendícense os alimentos e compártense o 

pan e a auga. Normalmente péchase cun

pequeno coloquio entre os participantes.

«O ambiente é enriquecedor»

(Delegación de Tarazona).

Todos os que participan na cea reúnense

nunha parroquia e comen un anaco de pan.

Exponse o proxecto de Manos Unidas 

para o ano en curso e fálase do xeito 

de traballar coa finalidade de sensibilizar

sobre a fame no mundo e a situación 

dos máis desfavorecidos. O ambiente 

que se vive é enriquecedor.
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Máis materiais de formación cristiá en: manosunidas.org/manoscreyentes


