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MANS UNIDAS
QUEN SOMOS?
QUE FACEMOS?
Mans Unidas é a Asociación da Igrexa católica en España
que se dedica á cooperación e que dá vida ás palabras
de Xesús Cristo: “Tiven fame e déstesme de comer;
tiven sede e déstesme de beber”. (Mateo 25)
En Mans 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…, e a través
de proxectos de cooperación ao desenvolvemento,
traballando, de xeito conxunto, cos nosos socios locais
e as comunidades ás que acompañan.

QUE PRETENDEMOS?
Sensibilizar á comunidade cristiá e convidar a compartir vida, experiencia e bens;
así, xuntos, faremos realidade o soño de Deus: que todos teñamos unha vida digna.
Ofrecer, a catequistas e formadores, recursos dirixidos a infancia, adolescentes,
mozos e adultos, para unha formación que axude ao compromiso polo desenvolvemento
integral e ao cambio de actitudes, desde o seguimento de Xesús, tomando conciencia
da responsabilidade que temos na perpetuación das estruturas de pecado; convidando
ao compromiso polo cambio, para construír un mundo mellor.
Desde que, fai sesenta anos, un grupo de mulleres da Acción Católica, valentes,
decididas e comprometidas co Evanxeo, “declararon a guerra á fame para remediar
a fame de Pan, a fame de Cultura, a fame de Deus” e puxéronse a traballar para que
millóns de irmáns nosos, menos afortunados puideran conquistar os dereitos fundamentais, en Mans Unidas non deixamos de loitar contra a fame.
Aquelas primeiras mulleres animábannos a crer que: “Un só obstáculo na loita contra
a fame sería insuperable: crer a vitoria imposible”.
As ensinanzas da Igrexa oriéntannos cara á acción e o compromiso. Así na Gaudium
et Spes lemos: “Deus destinou a terra e canto ela contén para uso de todos os homes
e pobos” (GS 69)
O “dereito ao desenvolvemento” debe estar no centro da loita contra a fame e a
pobreza.
San Ambrosio, no século IV, dicía:
“O pobo ten fame e ti pechas os celeiros.
Desgraciado quen ten facultades para liberar
a tantas vidas da morte e non o quere”.
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Máis materiais de formación cristiá en: manosunidas.org/sensibilización/en las parroquias

de traballo
pola dignidad e
das persoas
O recoñecemento e o traballo a favor dos dereitos humanos estiveron
presentes na misión de Mans Unidas desde o principio. No seu impulso
fundacional, a organización xa recoñece que a negación dos dereitos
humanos está na base e é causa da pobreza e a exclusión que sofren
centos de millóns de persoas no noso mundo.
Onde está o teu irmán? (Xénese 4, 9)
Unha de cada nove persoas no mundo padece fame e unha de cada tres, malnutrición.
As cifras debuxan unha fotografía da realidade, pero, Mans Unidas pon rostros e nomes aos datos e, na súa historia de traballo pola dignidade humana, sempre se centrou, e segue facéndoo,
na loita contra a fame e polos dereitos dos máis empobrecidos.
As mulleres e os homes de Mans Unidas, xunto a crentes e non crentes, traballamos pola defensa, o respecto e a promoción dos dereitos humanos de cada persoa polo simple feito de ser
filla de Deus. As esixencias de xustiza e solidariedade vincúlannos a todos os pobos. Os pobres
son a nosa opción.
Celebramos este ano o noso 60 aniversario, e queremos facelo poñendo o foco, de novo, na
defensa dos dereitos humanos de todas as persoas e no noso empeño en que se protexan, sobre
todo, os dos máis vulnerables, para que poidan vivir coa dignidade de fillos e fillas de Deus.
Este aniversario, situado no contexto da “loita pola dignidade das persoas”, marca tamén a nosa
vocación profética e misioneira: traballamos pola xustiza do Reino, que implica cambiar o corazón e as estruturas de pecado que nacen no corazón humano.
Defendemos que:
l Os bens da terra déunolos Deus para ser compartidos por todos.
l A pobreza e a fame son contrarios á dignidade humana.
Sabemos que a nosa opción pola defensa dos dereitos humanos esíxenos:
l Anunciar e promover, a través da educación para o desenvolvemento e dos proxectos de
cooperación, a xustiza que merecen polo feito de ser persoas.
l Ir ás causas que xeran condicións de vida inhumana.
l Denunciar as estruturas que crean as inxustizas.
Cremos nun mundo fraterno onde reinen a xustiza e a paz. Sabemos que é necesaria a colaboración de cada persoa e, de toda a humanidade, para construílo. Aceptamos humildemente as
palabras do papa Francisco na Xornada Mundial dos Pobres:
“Benditas as mans que se abren para acoller aos pobres e axudalos: son mans que traen esperanza. Benditas as mans que vencen as barreiras da cultura, a relixión e a nacionalidade derramando o aceite do consolo nas chagas da humanidade. Benditas as mans que se abren sen
pedir nada a cambio, sen «peros» nin «condicións»: son mans que fan descender sobre os irmáns
a bendición de Deus”.
Queremos ser esas benditas mans e convocamos, a todos cantos queiran,
a unir as súas mans ás nosas para loitar pola dignidade das persoas.
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Catequese de nenos
COÑECEMOS (Coñecer para discernir)

Presentámosvos a tres novos amigos. Cóntannos un pouquiño da súa vida. En Mans
Unidas queremos acompañalos no seu esforzo.

María ten 13 anos e vive no vertedoiro de Cobán, Guatemala, coa súa
familia. Ata que naceu Comunidade
Esperanza hai 14 anos, nin os nenos
nin as nenas que viven alí, puideran
asistir á escola. O seu futuro era seguir traballando no lixo. Agora, co
apoio de Mans Unidas, poden recibir
educación, alimentación e apoio para desenvolverse.

Matondo, (significa “grazas” en castelán), vive en Kananga, República
Democrática do Congo. No seu pobo,
a atención sanitaria ás mamás e á
infancia non era boa. Por iso, moitas
morrían. Despois de adquirir material
e equipamento para o centro sanitario e formar ás mamás no coidado dos
seus fillos e fillas, as familias melloraron moito a súa saúde.

Nurwisa vive en Zamboanga, nesta
cidade de Filipinas, alén do mundo,
houbo unha longa guerra que aínda
dura nalgunhas partes. Grazas ao
traballo da organización Zabida e
coa cooperación de Mans Unidas, a
paz vaise alcanzando: musulmáns,
cristiáns, e persoas doutras relixións
atópanse e dialogan.

REFLEXIONAMOS E COMPRENDEMOS (Discernir para actuar)
1. Ler Mt 14, 13-21 (“Dádelles vós para comer”) e dialogar:
Cando os discípulos viron a situación, pensaron que non podían nin tiñan por que facer
nada e pedíronlle a Xesús que despedise á xente.
l Que lles dixo Xesús?
l Que credes que nos di agora a nós despois de ver a situación das persoas
das que falamos?
2. Hai bastantes anos, en 1948, un grupo de persoas de moitos países reuníronse e
elaboraron un documento no que explicaban que TODAS AS PERSOAS, sen excepción, temos dereito a unha serie de cousas necesarias para ter unha vida boa,
para vivir con dignidade. Esas cousas chamáronse DEREITOS HUMANOS. Todos os
gobernantes comprometéronse a que nos seus países cumprísense eses dereitos,
pero, xa tes visto que, por desgraza, isto non sempre é verdade.
l Sabes cales son os DEREITOS HUMANOS?
(No caderno de actividades hai un xogo para coñecer algúns deles).
En todas partes hai moita xente que loita para que se cumpran os seus dereitos. En Mans
Unidas levamos 60 anos traballando, con moita forza e ilusión, para que se faga realidade este soño. Levamos 60 anos loitando pola dignidade dos nosos irmáns! Apoiándoos
para que poidan gozar, por exemplo, do dereito á alimentación, á saúde, á educación,…
Adoitamos escoitar que nós sos non podemos. Pensar así, pode facer que nos rendamos antes de facer nada.
l Pasouche iso a ti algunha vez?
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As persoas que o están pasando mal son da nosa famiilia!
l Que temos que facer para non rendirnos e loitar para que se cumplan
os seus dereitos?
3. Xogo – dinámica: “Non hai dereito!”.
Material necesario: folios, rotuladores gordos, papel de xornal ou revistas.
Cada parella ten un folio, escribe nel unha situación na que se incumpran/vulneren
os dereitos humanos. (Poden ser xerais, por exemplo, un pobo onde non hai escola.
Ou concretas, por exemplo, unha nena non pode ir á escola porque ten que ir buscar
auga para a súa familia).
Entre os dous collen o seu folio polas puntas de arriba. Os demais sitúanse enfronte
e van pensando que dereito se vulnéra nesa situación. Cando atopen un, fan bólas,
e, tras dar unha breve explicación do que pensan, lánzanas ao berro de NON HAI
DEREITO!, ata tirar o folio dos seus compañeiros. Así se van derrubando todas as
situacións ás que “non hai dereito”.
Pistas para a reflexión: Falar sobre o aprendido co xogo.
Prestar atención a que perante este tipo de situacións contra os dereitos humanos,
non podemos calar. Hai que ser valentes e denunciar.
Unha bóla, se cadra non consegue nada, varias si. Nada do que fagamos na loita
polos dereitos dos nosos irmáns é inservible. A unión de todos os nosos actos
conseguirá a vitoria.
Só coas nosas forzas non podemos, pero, temos a Deus da nosa parte. Debemos
axudarlle a construír un mundo xusto e feliz.
COMPROMETEMOSNOS (Actuar para transformar)
Falar sobre todo isto é moi bo, porque así imos coñecendo o que pasa
no noso mundo e concienciámonos. Pero, é suficiente con falar? NON!
Os dereitos conséguense con feitos!
1. Pensar xuntos que accións, (sinxelas, realizables por nós
mesmos sen axuda, nun tempo marcado) poderiamos realizar
para loitar pola dignidade das persoas.
2. Despois de escoitar todo, pensar en silencio:
l Que creo que me está pedindo Deus que faga?
lA que me vou a comprometer?
3. Poñer en común. Elixir unha data para revisar estes
compromisos e contar como nos sentimos, que é o que máis
nos custou, que pasou despois…
CELEBRAMOS (Oración)
Señor Xesús, Ti sempre fixeches que quen se achegaba a ti sentísese mellor,
recoñecías a súa dignidade e tratábaslle como irmán teu. Falábaslle con
agarimo e respecto, para ti eran iguais!
E agora séguelo facendo. Somos moitos os teus amigos, os teus irmáns e sabemos
canto nos queres e respéctasnos a cada un, aínda que sexamos tan distintos.
Así queremos vivir nós, axudando a todas as persoas a sentirse dignas e queridas.
Axúdanos a ser valentes e a tratar sempre ben aos demais. Que nunca nos
rendamos e loitemos xuntos por un mundo máis xusto, un mundo que sexa como
Ti soñáchelo.
AMÉN
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Catequese de adolescentes

loitando
contra a fame
e a pobreza

COÑECEMOS (Coñecer para discernir)
Mans Unidas naceu fai seis décadas, cando varias mulleres que tiñan un corazón grande,
uníronse porque non se resignaban ao feito de que a metade da humanidade padecese
fame. Hoxe tamén resistímonos a aceptar que haxa persoas que non poden vivir de
acordo á súa dignidade porque seguen sufrindo unha deficiente nutrición, porque non
están escolarizadas, ou porque se ven desprazadas forzosamente dos seus fogares...
Desde que naceu Mans Unidas, todos os nosos traballos estiveron encamiñados a promover a xustiza e a vida digna que merecen todas as persoas. E este traballo faise máis
intenso cando se trata de defender os dereitos das nenas e as mulleres.
v Sabías que no mundo hai 1.100 millóns de nenas? Pero,
l 15 millóns de nenas en idade escolar nunca terán a oportunidade
de aprender a ler ou escribir na Escola Primaria, en comparación
con 10 millóns de nenos.
l 39.000 nenas son obrigadas, ao día, a contraer matrimonio sen mediar
a súa vontade.
l 50.000 nenas, cada ano, morren por embarazos precoces.

v Sabías que a pobreza, a fame, a exclusión e a desigualdade,
teñen rostro de muller?
l A taxa mundial de mortalidade materna foi, en 2015, de 216 mortes
por cada 100 000 nacementos.
l As mulleres representan o 51% das vítimas de trata de seres humanos.
l O número de mulleres que posúen terras é inferior ao 13%.
(Fonte: estatística de Nacións Unidas)

A Asemblea de Xeneral das Nacións Unidas recoñeceu, en 1948, 30 Dereitos Humanos,
pero á vista destes datos, comprobamos que queda moito por facer.

REFLEXIONAMOS E COMPRENDEMOS (Discernir para actuar)
v Dinámica “sempre, ás veces, nunca”. Preparar unhas gomas elásticas de cores. A
cada resposta das seguintes preguntas, colocar na man unha goma elástica da cor que
corresponda: “sempre”- verde; “ás veces”- amarelo; “nunca”-vermello.
1. Colaboras nos trabalos da casa?
2. Deixaches de ir á escola por algún motivo que non sexa enfermidade?
3. Estudas todo o que podes?
4. Se ves no recreo tirar comida, chamas a atención a quen o fai?
5. Se no teu centro ves facer bullying a unha persoa, informas ao profesorado?
6. Se che mandan un vídeo íntimo doutra persoa, elimínalo?
7. Cedes o teu asento cando ves a mulleres embarazadas e
a persoas anciás ou enfermas?
8. Participas nalgunha asociación que traballe polos demais?
9. Respectas as opinións dos outros, aínda que sexan distintas das túas?
(Resultado: a maior numero de gomas verdes, máis preocupación polos Dereitos Humanos)
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v Á vista dos resultados do cuestionario,
l Cres que che preocupan os Dereitos Humanos?
l Que fas para defendelos? Podes facer algo máis?

v A pasaxe do Xénese 1, 26-31 ofrécenos a imaxe dun Deus Pai e Creador.
l Crees que aparece a idea da igual dignidade de homes e mulleres?
“Dobremente pobres son as mulleres que sofren situacións de exclusión, malos
tratos e violencia, porque frecuentemente atópanse con menores posibilidades
de defender os seus dereitos. Con todo, tamén entre elas atopamos constantemente os máis admirables xestos de heroísmo cotián na defensa e o coidado
da fraxilidade das súas familias.” (Evangelii Gaudium, 212)
l Á luz deste texto, extrae os dereitos conculcados. Reflíctese algún signo
de esperanza?

COMPROMETÉMONOS
(Actuar para transformar)

30 Dereitos
Todos iguais
ante a lei

Dinámica de grupo:
Todos nacemos
libres e iguais

Dereito a
xuízo xusto

“As Nacions Desunidas”. Consecuencias
de non respectar os Dereitos Humanos.

v Formade grupos de 3 ou 4 persoas. Cada
grupo será un país imaxinario, poñédelle
un nome.

v Fixádevos no cadro dos “30 dereitos”.
No voso país as mulleres non terán algúns
dos dereitos, (elixide os dunha cor); os
menores non terán outros (elixide outra
cor). As nenas perden ambos grupos de
dereitos.
l Como vivirán as mulleres
do voso país?
l E os nenos?
l En que situación quedan as nenas?

Todos
temos os
dereitos

Ninguén será
escravizado

Ninguén
será torturado

Liberdade de
movemento

Dereito á
propiedade

Dereito
de asilo

l E ti, que podes facer?
Cada grupo-nación comprométese
a facer algo. Podedes fixarvos en
Mans Unidas e en Malala.

Dereito á
seguridade
social

Dereito á
democracia

Dereito a un
nivel de vida
adecuado

Non detención
arbitraria ou
desterro

Dereito á
nacionalidade

Liberdade
de pensamento,
conciencia e
relixión

v Rematada a reflexión por grupos, crear
a Asemblea de Nacións Desunidas. Estará
formada por un membro de cada país, que
expoñerá as condicións en que vive a xente no seu país en relación aos dereitos humanos. Valorar entre todos se esa situación corresponde a un mundo xusto e que
propostas podedes facer para mellorar a
vida de todos.

Dereito a
defensa en
tribunais

Dereito
á vida

Liberdade de
expresión

Dereito á
intimidade

Dereito ao
matrimonio

Liberdade
de reunión

Dereito ao
traballo

Dereito á
educación

Dereito ás
liberdades e
respecto

Dereito a
presunción de
inocencia

Dereito
á cultura

Non ser
privado destes
dereitos

Fonte: http://www.felicidadeneltrabajo.es/
ideas-para-empleados/derechos-humanos-resumen/

Dereito
ao lecer

Dereito á
orde social

Dereito á
personalidade
xurídica
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Outros tamén se comprometen loitando polos dereitos humanos

Día da nena 2017
“En Mans Unidas traballamos para que as nenas non teñan que chorar porque as
sociedades desprézanas e apártanas; esforzámonos para que non teñan que
esconderse fuxindo da trata e para que non teñan que casar e ser nais antes que
nenas. En Mans Unidas denunciamos que as nenas teñan que traballar no canto
de estudar ou xogar e que sufran a violencia en conflitos sen fin e que teñan que
fuxir dos seus fogares por culpa da guerra.” E apoiamos proxectos como este:
“Programa de prevención e rehabilitación contra o tráfico de mulleres, na India”.
http://www.manosunidas.org/noticia/mas-un-millon-euros-y16-proyectos-contra-la-trata-y-el-trafico-personas-ocho-paises

Coñeces a Malala Yousafzai?
Entre 2003 e 2009, os Talibán que dominaban o territorio
onde vivía Malala, prohibiron que as nenas recibisen educación, afirmando que a muller debía estar relegada ao espazo doméstico. Malala escribía na internet defendendo o
dereito de todas as persoas a recibir educación. “O meu
soño é que todos os nenos poidan ir á escola” Cando se
atopaba no autobús que a levaba á escola, o 9 de outubro
de 2012, un miliciano talibán detivo o autobús e violentamente subiu a este, coa intención de asasinar a Malala. Así
que, disparou a súa pistola en repetidas ocasións contra
ela. Malala salvou a vida milagrosamente. Tempo despois
recibiu o Premio Nobel da Paz. Inspíranos o seu consello:
“se tes medo non podes avanzar”.
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CELEBRAMOS (Oración-reflexión final)
v Escribir en follas separadas algúns dos Dereitos Humanos máis coñecidos ou que se
consideren máis significativos. Dobrar e mesturar. Cada participante toma un ao azar
e prepara unha breve acción de grazas porque gozamos dese dereito e unha petición
por aqueles que non o poden gozar.
Por exemplo: Dereito á vida. Douche grazas pola vida que me deches, por todos os
bens que recibo cada día e pídoche por todos aqueles que non poden gozar da vida
que Ti creaches para eles; nenos e nenas abortados e os que morren por fame e
enfermidades.

v Introducir a celebración final con esta oración, rezándoa todos xuntos. A continuación,
cada persoa le a súa oración final de acción de grazas e petición.
Deus, Pai de todos, dámosche grazas porque todas as persoas,
nacemos libres e iguais en dignidade e dereitos.
Axúdanos a vivir na túa presenza como irmáns e irmás.
Señor Xesús, chegaches entre nós como un máis e non che aceptamos.
É o mesmo que ocorre hoxe: en moitos países,
a multitude dos nosos irmáns e irmás,
néganselles os seus dereitos humanos.
Ti segues sendo crucificado neles. Perdóanos e sálvanos.
(Cristiáns de Bamenda, Camerún)
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Catequese dos mozos

loitando
contra a fame
e a pobreza

COÑECEMOS (Coñecer para discernir)
Sabías qué:

s

122 mulleres de entre 25 e 34 anos viven en condicións de pobreza
extrema por cada 100 homes do mesmo rango de idade.

s

103 millóns de mozos non teñen un nivel mínimo de alfabetización,
máis do 60% son mulleres.

s

El 71% das vítimas de trata de seres humanos son mulleres e nenas
conxuntamente.

s

303.000 mulleres morreron en 2015 por causas relacionadas co embarazo.
Fonte: Estadísticas de la ONU y otros organismos

Saiamos á rúa! (Enquisa)
Identificar, entre todos, que elementos de desigualdade, (por
exemplo, estudos, traballos, saúde…) temos máis preto, (na familia, parroquia, barrio, amigos, compañeiros…)
Elixir os que parezan máis importantes, deseñar unha enquisa
e saír á rúa en grupos de dous ou tres, para preguntar á xente
sobre que ocorre na súa contorna respecto desta realidade.
Completada a enquisa, poñer en común as respostas e extraer
unhas conclusións.
Para saber máis:
4 Documentais de Nocem Collado:
“Cartografía de la soledad” https://vimeo.com/132610025 (documental completo)
“La mujer y el agua” https://www.youtube.com/watch?v=V-Fr_PrlRlc (tráiler)
4 El mundo en femenino (Youtube: Vídeo de Campaña Manos Unidas 2013)

REFLEXIONAMOS E COMPRENDEMOS (Discernir para actuar)
1. Ler e reflexionar en pequenos grupos sobre estes tres temas:
a) A muller en tempos de Xesús
Toda a vida pública estaba feita para os homes. A muller era, en tempos
de Xesús, unha cidadá de segunda categoría.
No campo relixioso, tamén era marxinada. As mulleres non podían ler ou
falar nas sinagogas, pero podían sentar e escoitar na sección especial
apartada para elas.
O máis duro era o dereito matrimonial. Ata a idade de doce anos e medio
unha filla non tiña dereito a rexeitar o matrimonio decidido polo seu pai,
quen mesmo podía vender á súa filla como escrava.
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Cando a muller xudía de Xerusalén saía de casa, debía levar a cara cuberta,
se saía sen o tocado que velaba o rostro, ofendía ata tal punto os bos costumes,
que o seu marido tiña o dereito, incluso o deber, de despedila. As viúvas eran
as persoas máis pobres. Por ser mulleres, e por estar soas e indefensas,
eran marxinadas e desprezadas.
b) A pobreza (en todas as suas manifestacións) ten rostro de muller.
Actualmente, sobre todo nos países máis pobres de África, Latino América
ou Asia, as mulleres son as máis pobres entre os pobres; levan o peso dos fillos
e do traballo; teñen menos posibilidades de estudar; négaselles a capacidade
de decidir; cargan coa escravitude física e sexual; relégalas á marxinación
máis absoluta. Xesús é o gran liberador da muller, no seu tempo e no noso.
El lémbranos, coa súa Palabra e a súa vida, que as mulleres teñen a mesma
dignidade que os homes, e que gozan dos mesmos dereitos.
c) A voz dos Papas
As primeiras testemuñas da resurrección
“Desde o principio da misión de Cristo, a muller demostra cara a el e cara ao seu misterio
unha sensibilidade especial. (…) Hai que dicir tamén que isto atopa unha confirmación particular
en relación co misterio pascual; non só no momento da crucifixión, senón tamén o día da
resurrección. As mulleres son as primeiras en chegar ao sepulcro. Son as primeiras que o atopan
baleiro. Son as primeiras que oen: «Non está aquí, resucitou como o anunciaba»” (Mt 28, 6).
(Xoán Paulo II, “ Mulieris Dignitatem”, 16)

“A alianza do home e a muller está chamada a tomar
nas súas mans a batuta de toda a sociedade. Esta é unha
invitación á responsabilidade polo mundo, na cultura
e a política, no traballo e na economía; e tamén na Igrexa.
Non se trata simplemente da igualdade de oportunidades
ou do recoñecemento recíproco. Trátase, principalmente,
do acordo dos homes e as mulleres sobre o sentido
da vida e sobre o camiño dos pobos. O home e a muller
non só están chamados a falarse de amor, senón a falarse,
con amor, do que teñen que facer, para que a convivencia
humana realícese á luz do amor de Deus por cada criatura.
Falarse e aliarse, porque ningún deles -nin o home só,
nin a muller soa- é capaz de asumir esta responsabilidade”
(Papa Francisco, Discurso aos membros da Pontificia
Academia para a Vida, 2017)

2. Retomar os datos de “sabías qué” e da enquisa da rúa.
Para as situacións de desigualdade identificadas, buscar nos Evanxeos unha cita que
recolla a actitude de Xesús ante situacións de descriminación
3. Pensar e dialogar:
l Tratas ás demais persoas como iguais? Sénteste tratada como igual?
Pensa nalgún exemplo concreto de calquera das dúas situacións. Compárteo.
l Algunha actitude persoal ou do grupo debería cambiar? Que che impide o cambio?
l Que accións, xestos, pensamentos… poden axudar a xerar o cambio?
l Coñeces algunha situación próxima onde non se trate igual a mozos e a mozas?
l Que podedes facer para cambiar esa situación por outra máis xusta?
l Estades dispostos a asumir algún compromiso para que a igualdade entre
as persoas vaia facéndose realidade?
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COMPROMETÉMOSNOS (Actuar para transformar)
1. A partir do traballo realizado ata aquí, pensar unha acción/compromiso de cambio
para mellorar en igualdade; algo próximo, que se poida facer e revisar nun tempo
determinado.
2. Elaborar un Manifesto en favor da igualdade, e que tal se se le na próxima
Eucaristía?, ou se colga na web de Mans Unidas?

v Esquema para o manifesto:
Nós, o grupo da parroquia………. formado por:
(nomes dos membros do grupo), identificamos que
(situacións de desigualdade na nosa contorna ou o mundo)
Xesús ensinounos que (describir os ensinos de Xesús
fronte ás situacións relacionadas) e os Papas
convídannos a (notas dos textos de San Xoán Paulo II e
do Papa Francisco).
Por isto comprometémonos a (compromisos
personalizados, concretos, realizables e avaliables
nun tempo determinado), porque queremos cambiar
(que queremos cambiar con estes compromisos)
coa axuda e intercesión do Espírito Santo.

v Como signo de compromiso ler o Manifesto na próxima Eucaristía.
v Ademais, se o enviades a parroquias.epd3@manosunidas.org, compartirémolo na
sección “En parroquias” da web de Mans Unidas.

CELEBRAMOS (Oración-reflexión final)
Celebramos os nosos compromisos de cambio e acción.
Podemos cambiar? Claro que si: non estamos sos!
ORACIÓN A MARÍA, RAIÑA DA PAZ, PATROA DE UMOFC
(Unión Mundial de Organizacións Femininas Católicas)
Oh Deus bondadoso, o teu fillo Xesús veu a
este mundo para facer a túa vontade e para
deixarnos A súa paz.
Pola intercesión da
nosa Bendita Nai María, Raíña
da Paz, concédenos sabedoría e humildade
a fin de facer coñecer esa paz no mundo.
Inspira os nosos pensamentos, palabras
e accións para ser testemuñas da Túa
presenza nos nosos corazóns.
Que o Espírito Santo cólmenos con todas as súas
grazas e bendicións, de modo que podamos
seguir no camiño que conduce a lograr
a paz para toda a humanidade.
Amén.
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7

Catequese de adultos

loitando
contra a fame
e a pobreza

COÑECEMOS (Coñecer para discernir)
Situación actual da pobreza no mundo:

s

Unha de cada nove persoas no mundo padece
fame e unha de cada tres, malnutrición.

ss

O VIH infecta a 2 millóns de persoas ao ano.

s

263 millóns de nenos e mozos, cifra equivalente á
cuarta parte da poboación de Europa, non están
escolarizados*.

s

En media, 24 persoas por minuto vense
desprazadas forzosamente dos seus fogares.

En todo o mundo morren ao día 18.000 persoas
debido á contaminación atmosférica.

* Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) 2016.

Poñer Video de 1’49’’ “El mundo en femenino” (https://youtu.be/St8XW4FH3yw)
Estas carencias básicas son comúns entre diversos grupos, pero as mulleres e as nenas
seguen sufrindo discriminación e violencia en todos os lugares do mundo (OMS/
UNICEF, 2015), constituíndo a parte máis ampla do mundo pobre, excluído e vulnerable.
A igualdade das persoas non é só un dereito fundamental, senón a base necesaria para
conseguir un desenvolvemento humano integral e sustentable.
Aínda sufrindo con máis presión a fame, as propias mulleres souberon plantarlle cara
e declarar a guerra á fame e á desigualdade, como queda demostrado no Manifesto
Contra a Fame elaborado, en 1955, polas mulleres da UMOFC (Unión Mundial de
Organizacións Femininas Católicas) e que Mans Unidas fixo seu.
Ler a tres voces (se é posible, mulleres e homes) o Manifesto Contra a Fame:
(http://www.manosunidas.org/manifiesto-declaramos-guerra-al-hambre)

«Nós, mulleres do mundo enteiro, chamadas pola natureza para dar a vida, protexela e alimentala, non podemos aceptar por máis tempo que as fronteiras da fame
inscríbanse no noso globo con trazos de morte.
Mulleres católicas, chamadas por Xesús Cristo para dar testemuño dun amor universal e efectivo pola familia humana, non podemos resignarnos ao feito de que
a metade da humanidade sufra fame.
Non queremos que se dean solucións preguiceiras e criminais a este tráxico problema: a guerra, a limitación da natalidade, son solucións falsas, solucións ineficaces, solucións de morte.
Sabemos e queremos que se saiba, que existen solucións de vida, e que, se a
conciencia mundial reacciona, dentro dalgunhas xeracións as fronteiras da fame
desaparecerían. […]
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Certamente que a tarefa é xigantesca, pero as posibilidades técnicas da nosa
época están á súa altura. […]
Pero, a acción, para ser eficaz, debe ser ampla e rápida, e non pode selo sen o
extremo apoio da opinión mundial: esta témola nas nosas mans en gran parte. […]
A todos estes grandes medios de información
pediremos que abran no espírito dos homes o
camiño cara a unha economía das necesidades, en lugar da reinante economía da pura
ganancia.
Apoiaremos os esforzos das institucións privadas e oficiais que insistan en resolver o problema de maneira positiva e conforme aos
postulados da conciencia humana e cristiá.
Daremos a coñecer os progresos da ciencia,
que, utilizada con fins pacíficos segundo os fins
do Creador, poden elevar rapidamente o nivel
de vida humana. Intensificaremos a nosa axuda
aos servizos de migración. […]
Lembremos aos pobos máis favorecidos o deber que teñen de vivir máis
sobriamente. […]
Un só obstáculo na loita contra a fame sería insuperable: crer a vitoria imposible.
Agora ben, todas unidas e en conexión con todos aqueles que se consagran á
mesma tarefa, podemos moito máis do que cremos. Non se necesita máis para
acometer a empresa.

Declaramos a guerra á fame.»
REFLEXIONAMOS E COMPRENDEMOS (Discernir para actuar)
As autoras do Manifesto identifícanse como mulleres, sen complexos, sen arrogancia,
chamadas a dar vida, a protexela e alimentala.
Ler os textos e responder as cuestións expostas.
Onde está o teu irmán? Non o sei: son eu seica o gardián do meu irmán? Que é o que
fixeches? O sangue do teu irmán clama a min desde a terra (Xénese 4,9-12)

“Deus destinou a terra e canto ela contén para uso de todos os homes e pobos”
(Gaudium et Spes, 69)

“Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos…”.
(Declaración de Dereitos Humanos, art. 1)
“A fonte última dos Dereitos Humanos non se atopa na mera vontade dos seres humanos, na realidade do Estado ou nos poderes públicos, senón no home mesmo e en Deus,
o seu creador” (Compendio da DSI, 153)
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1.- Como relacionas o Manifesto coa Palabra de Deus? O coidado é só cousa de mulleres? Estamos todas as persoas, mulleres e homes, chamados a coidar do irmán? Que
entendes por dignidade? Coméntao co grupo.
2.- Podemos defender o dereito á alimentación desde a moral cristiá e desde a ética?
A quen ou a quen debemos apelar? Nós estamos implicados na erradicación da fame?
Como?
Cada un, persoalmente, escribe nun pósit algunha acción que se poida facer para acabar coa fame. Despois pega o pósit nun mural.

COMPROMETÉMONOS (Actuar para transformar)
“O día en que os homes decidan que non haxa máis fame sobre a capa da terra, non
a haberá. Supón unha toma de conciencia semellante á da abolición da escravitude.
Será un mundo novo”
(Pilar Bellosillo, presidenta de UMOFC 1961-1974)
“Cando alguén rouba os vestidos a un home, dicimos que é un ladrón. Non debemos dar
o mesmo nome a quen podendo vestir ao espido non o fai? O pan que hai na túa despensa pertencen ao famento; o abrigo que colga, sen usar, no teu gardarroupa pertence
a quen o necesita; os zapatos que se están estragando no teu armario pertencen ao
descalzo: o diñeiro que ti acumulas pertence aos pobres”
(San Ambrosio de Milán, 340-397)
3.- En que estás disposto a decrecer para que
outros con máis carencias poidan crecer? Concrétao nun compromiso que poidas realizar poñendo día e lugar. Escribilo nun pósit.

CELEBRAMOS (Oración-reflexión final)
Colocar na sala dous murais de papel continuo, un para a ‘Reflexión crente’ e outro para ‘o compromiso’.
Pegar os pósits no seu lugar correspondente. Compartir libremente e concluír a reunión orando.
Ao terminar o noso encontro elevamos cara a Ti o
pensamento, Señor. Axúdanos a percibirche presente na nosa vida, a verche en quen está ao noso
lado, a recoñecerche en todos os que sofren.
Acabamos de lembrar realidades como a fame, os nenos sen escola, as persoas
desprazadas, as mulleres discriminadas en tantos lugares, pero tamén trouxemos
á memoria a outras mulleres que, fai sesenta anos, lonxe de permanecer pasivas
ante os problemas, mobilizáronse e puxeron en marcha iniciativas de
concienciación social e de desenvolvemento. Queremos unirnos a elas e a tantos
outros que son signos de esperanza para os máis débiles e fan máis visible o
teu rostro misericordioso no mundo.
Pedímosche que alentes o noso compromiso e que enchas de amor e de sentido
as nosas vidas para que, libres de ataduras, as nosas vidas únanse a ti, como os
sarmientos á vide, e a todos os irmáns, sen esquecer aos que sofren.
Amén
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