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MANOS UNIDAS  
QUEN SOMOS?  

QUE FACEMOS?

QUE PRETENDEMOS?

Manos Unidas é a Asociación da Igrexa española para a axuda, 
promoción e desenvolvemento nos países empobrecidos.

En Manos Unidas cremos na igualdade e a dignidade 
das persoas… en canto seres creados por Deus en 
Cristo. Por iso, defendemos e promovemos os dereitos 
humanos… como aspectos da dignidade humana.

Facémolo mediante actividades de educación  
para o desenvolvemento e a través de proxectos  
de desenvolvemento, impulsando un desenvolvemento  
humano integral e sustentable, xunto cos nosos  
socios locais e as comunidades ás que estes acompañan.

Sensibilizar á comunidade cristiá e convidar a compartir vida, experiencia e bens; así, xuntos, 
faremos realidade o plan de Deus: que todas as persoas teñamos unha vida en plenitude. 
«Eu vin para que teñan vida e téñana en abundancia» (Xn 10,10). 
 
Ofrecer a catequistas e  formadores recursos para unha educación que axude ao compromiso 
polo desenvolvemento humano integral, descubrindo a nosa corresponsabilidade na perpetuación 
da deterioración ambiental e propoñendo unha conversión ecolóxica.

O Papa Francisco, na “Laudato Si”, convida o coidado da “casa común” para crear unha 
conciencia responsable desde a perspectiva da preocupación pola creación. 
 

“Entre os pobres máis abandonados e maltratados, está nosa oprimida e  
devastada terra, que «xeme e sofre dores de parto” … “Esta irmá clama  
polo dano que lle provocamos a causa do uso irresponsable e do abuso  
dos bens que Deus puxo en ela” (LS 2). 
 
“Mentres máis baleiro está o corazón da persoa, máis necesita obxectos para 
comprar, posuír e consumir (…) non pensemos só na posibilidade de (…) grandes 
desastres naturais, senón tamén en catástrofes derivadas de crises sociais, porque 
a obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cando só uns poucos poidan 
sostelo, só poderá provocar violencia e destrución  recíproca” (LS 204).

Máis materiais de Formación Cristiá en: manosunidas.org/sensibilización/en las parroquias

Co seu traballo fai realidade as palabras de Xesús  
no Evanxeo: “Tiven fame e déstesme para comer” (Mateo 25)

Queremos abordar o noso traballo de sensibilización á comunidade cristiá 
reflexionando sobre o coidado da creación e estilos de vida.



Iniciamos o segundo ano do trienio dedicado á promoción dos Dereitos Humanos como 
marco imprescindible para a consecución do dereito á alimentación, cuestión central  
na nosa misión. Trátase de loitar contra a fame e en favor do desenvolvemento humano 
integral e sustentable. 
 
Centrámonos no coidado da casa común, profundando na relación da loita contra a 
pobreza e a garantía dos Dereitos Humanos. 
 
Baseados na encíclica “Laudato Si” do Papa Francisco, 
recoñecemos inseparables a preocupación pola natureza  
e a xustiza cos empobrecidos (LS 10). Non é posible acoller  
o clamor dos pobres sen atender ao clamor da terra. 
 
Urxe superar a cultura do descarte, que exclúe aos máis 
débiles, necesitados de atención e coidados, ou sinxelamente aos que estorban; valora só 
o útil e o que xera beneficio propio, e optar por unha cultura do encontro e do coidado, 
tanto dos excluídos como da natureza, porque a dignidade humana está intimamente 
ligada ao dereito a vivir nun medio ambiente san, onde se protexan a sustentabilidade e 
a solidariedade. 
 
Facéndonos eco do clamor dos máis pobres como consecuencia do clamor da terra, 
reflectimos algúns aspectos da degradación ambiental con incidencia directa na vida 
dos seres humanos, especialmente dos máis vulnerables: contaminación, esgotamento  
de recursos, cambio climático, deforestación, biodiversidade. 
 
Algunhas causas desta degradación son a tecnocracia, o 
relativismo, o consumismo desenfreado… que xeran graves 
consecuencias, sobre todo para os pobres, como inundacións, 
secas extremas, desertificación, extinción de especies, 
contaminación, perda de acceso a recursos básicos, 
incremento da pobreza, migracións forzosas por inclemencias 
meteorolóxicas… estas consecuencias son signos de morte que afectan á nosa casa 
común e aos seres que nela habitan. O berro da terra e o berro dos pobres é un. 
 
Un sentimento de íntima unión con todos os seres humanos require tenrura, compaixón, 
preocupación e xustiza para todos. Todo está relacionado. Todos os seres, e de maneira 
especial os humanos, estamos entrelazados por ese amor que Deus ten a cada unha das 
súas criaturas. Esta conciencia crente de ser unha única familia humana é o mellor 
antídoto contra a globalización da indiferenza.
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O verdadeiro desenvolvemento humano cimentarase no cambio de 
actitudes: de donos e propietarios do mundo a moradores e coidadores, 
que loitan por unha vida digna, na casa común, para toda persoa.

O coidado da casa común

“A íntima relación entre pobres e   
 fraxilidade do planeta” (LS 16)

Urxe superar a cultura 
do descarte e optar 
por unha cultura do  
encontro e do coidado. 

O berro da terra  
e o berro dos  
pobres é un. 



COÑECEMOS (Coñecer para discernir)  
 
Contámosvos tres historias de persoas que viven noutros países. 
 

 
REFLEXIONAMOS E COMPRENDEMOS (Discernir para actuar)  
 
1. Escoitar a Palabra de Deus para ver que dicía Xesús sobre o coidado da creación. 
 

“Cando quedaron satisfeitos, di Xesús aos discípulos: —Recollede as sobras para que  
non se desaproveite nada. Recolléronas e, cos anacos dos cinco pans de orxo  
que sobraran aos comensais, encheron doce cestas.” (Xn. 6, 12) 
 
Que queren dicir estas palabras? 

l Xesús quería que coidásemos a creación? Como? 
l Por que é importante aproveitar e coidar o que tes? 

 
2. Observar a liña de degradación do lixo, o que tarda en descompoñerse cada cousa  
    que tiramos. 

l Parécevos importante coñecer isto? 

Catequese de Infancia
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Edrice vive en Haití. Para beber e lavarse usan auga  
dun arroio, porque non teñen fontes nin baños;  
tampouco teñen enerxía, o que lles impide estudar  
cando o sol vaise. Manos Unidas apoiou á súa  
comunidade para ter enerxía solar nas casas  
e xa teñen luz para estudar, para unha neveira,  
ou para cargar o teléfono.  
A súa vida mellorou moito.

Salma vive en Marrocos  
onde hai moitos bosques.  

Na súa comunidade  
as nenas deben axudar en casa buscando  

leña e non poden ir á escola. Con axuda  
de Manos Unidas, construíron dous fornos 

comunitarios que gastan menos leña;  
así as nenas non teñen que ir buscala.  

Agora, Salma, vai á escola e aprende feliz.

Nirmala é dunha aldea India. Vive nun internado  
onde estuda, alí non tiñan auga para beber  
nin para lavarse ata que as relixiosas, apoiadas  
por Manos Unidas, construíron un tanque para  
recoller auga de choiva. Xa teñen auga para beber,  
cociñar, asearse…, e dedican todo o seu tempo e  
esforzo ao estudo.
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l Pensar algunhas cousas que se tiran ao lixo nas casas. 
l Comprobar o tempo que tardan en desaparecer e colocalas, nun cartel,  
    noutra liña do tempo. 
l Que se pode facer para non contaminar con obxectos que tardan tanto en degradarse? 
l Falar das “R” (reciclar, reutilizar, reducir e reparar). 
l Poñer unha cartolina con cada R e apuntar posibles solucións. 

 
 
COMPROMETÉMONOS  (Actuar para transformar)  
 
Que podedes facer para transformar a contorna? 

l Plantar unha semente e coidala cada día. 
l Observar como crece e adorna onde está. Necesita terra, auga, sol e aire, e,  
    sobre todo, coidado e mimo. 
l Compartir cos compañeiros as observacións persoais. 

 
 
CELEBRAMOS (Oración)  
 
Oramos pola casa común. Podemos colocar as plantas para ambientar o lugar. 
 

Estou a crecer, Señor, e iso faime feliz. Axúdame a crecer tamén no corazón.  
Que me preocupe do mundo que me rodea e da natureza que creaches.  
Quero parecerme a ti, traballar con amor, sen buscar premios nin 
recompensas, coidar aos demais e ao planeta no que vivo.  
Cóidame Pai, como coidaches ao teu fillo Xesús cando crecía.  
Faime como El, cos seus mesmos sentimentos e actitudes.  
Que creza como bo fillo teu en harmonía co planeta. 
Amén

5

Degradación do lixo

Fonte: http://www.enlazateporlajusticia.org/cuidado2/

Liña de tempo en anos
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Catequese de Adolescencia7
  COÑECEMOS (Coñecer para discernir) 
 

 
REFLEXIONAMOS E COMPRENDEMOS (Discernir para actuar) 
 
1. O meu estilo de vida. Test “os meus comportamentos”. 

l Sabes que é a “pegada ecolóxica”? 
l Parácheste a pensar como os teus comportamentos diarios afectan a nosa contorna? 
 

v Pensa e descobre como o teu estilo de vida afecta o medio ambiente, e por tanto ao planeta  
    e aos seus habitantes.  
 
v Marca a resposta coa que mellor te identificas, sei sincero, ninguén ten por que ver  
    as túas respostas. 

v Algúns datos que quizá coñezas, ou non:  
l 70% da superficie do planeta está cuberta de auga, pero o 97,5% é salgada.  
    Da auga doce unha gran parte está contaminada. (Nacións Unidas)  
l 2.100 millóns de persoas carecen de acceso a servizos de auga potable  
    xestionados de maneira segura. (OMS/UNICEF 2017)  

s Como vivirías sen auga potable en casa? 
 

l Durante 2014 os residuos xerados na Unión Europea polas empresas  
    e os fogares ascenderon a 2.503 millóns de toneladas. (EUROSTAT)  

s Imaxínaste canto ocupa ese lixo? 
 

l Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS) hai unha estreita relación  
    entre a saúde respiratoria e cardiovascular e os niveis de polución do aire.  
l A contaminación do aire que respiramos polas emisións de gases é  
    un dos problemas do medio ambiente máis preocupantes.  

s Crees que respiras aire limpo?

1. Cando consumo froitas e verduras: 
a. Cómpranse no mercado ou tenda  
    a granel. 
b. Cómpranse no supermercado  
    envasadas. 
c. Dáme igual, non me interesa moito  
    o tema. 

 
2. Cando me desprazo ás miñas actividades  
    diarias: 

a. Adoito ir andando, en bicicleta  
    ou patinete. 
b. Utilizo o transporte público. 
c. Se é posible, lévanme en coche. 

 
3. Cando me lavo os dentes: 

a. Utilizo un vaso para enxugarme. 
b. Pecho a billa mentres me cepillo. 
c. Deixo a billa aberta, é un minuto,  
    non pasa nada. 

4. Renovo o teléfono móbil: 
a. Só cambio cando xa non funciona. 
b. Gústame cambiar de móbil de  
    cando en vez. 
c. Cambio de móbil en canto teño  
    ocasión, saen modelos novos e  
    mellores a miúdo. 

 
5. Cando vou de compras: 

a. Sempre levo unha bolsa de casa  
    para meter o que compro. 
b. Nunca pensara en coller bolsa,  
    a partir de agora, procurar facelo  
    antes de saír. 
c. Non considero que teña  
    moita importancia, agora as  
    bolsas son ecolóxicas.
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v Acabado o test, puntúa: dous cada pregunta marcada con a; un cada pregunta marcada  
    con b e cero cada pregunta marcada con c. Xa sabes, un 10 é un sobresaliente e de aí  
    cara abaixo. 
 
2. Un achegamento á realidade con perspectiva cristiá. 
Desde unha perspectiva cristiá debemos ter en conta algunhas cousas sobre o coidado da 
creación: 
 
v “O Señor Deus tomou ao home e colocouno no xardín do Edén, para que o gardase e 
cultiváseo”. (Gn 2, 15) 
 

4 A terra foi creada por Deus, precédenos e foinos dada. Esta idea constitúe o fundamento 
da visión cristiá sobre ecoloxía. Non somos creadores. A terra precédenos e é don. 

 
4 Un don para que todo ser, e de maneira expresa para que todo ser humano saque dela 

o necesario para vivir con dignidade. A terra foinos dada coa dobre invitación de 
«labrala e coidala». Isto implica unha relación de reciprocidad responsable entre o ser 
humano e a natureza. 

 
4 Homes e mulleres non somos deuses, non somos creadores e tampouco somos propie-

tarios da terra. A nosa condición é de inquilinos, moradores e coidadores. 
 
v Laudato Si: 
 

4 “Todas as criaturas están conectadas, cada unha debe ser valorada con afecto e admi-
ración, e todos os seres necesitámonos uns a outros”. (42) 

 
4 “O ambiente humano e o ambiente natural degrádanse xuntos”. (48) 
 
4 “Algúns se arrastran nunha de-

gradante miseria, sen posibili-
dades reais de superación, men-
tres outros nin sequera saben 
que facer co que posúen”. (90) 

 
4 “Todo o universo material é unha 

linguaxe do amor de Deus, do 
seu desmesurado agarimo ca-
ra a nós. O chan, a auga, as 
montañas, todo é caricia de 
Deus”. (84) 

 
4 “A espiritualidade cristiá propón 

un crecemento con sobriedade 
e unha capacidade de gozar 
con pouco. É un retorno á sim-
plicidade que nos permite de-
ternos a valorar o pequeno, 
agradecer as posibilidades que 
ofrece a vida sen apegarnos ao 
que temos nin entristecernos 
polo que non posuímos. Isto su-
pón evitar a dinámica do domi-
nio e da mera acumulación de 
praceres”. (222) 



DIALOGAR 
l Como che interpelan estas afirmacións? 
l Estás de acordo con elas ou discrepas? 
l Coidas ti a creación? 
l Como o fas? 
l Como cheas a túa vida? 
l Que necesitas para ser feliz? 

 
 
COMPROMETÉMONOS  (Actuar para transformar) 
 
Dinámica de grupos: O TEMPO DO BOSQUE 

 
v Formar grupos de 4 ou 5. Cada grupo dispoñerá de plastilina de cor verde e marrón. 
    Necesitaremos un cartón tamaño folio aproximadamente. 
 
v Durante 10 minutos cada grupo modela árbores de plastilina. 
 
v Con todas as árbores formar un bosque no cartón. 
 
v A continuación, un de cada grupo “talla” todas as árbores do bosque e amontoa a plastilina  
    marrón por unha banda e a verde por outro.  

l Quen tardou menos tempo, as árbores en crecer ou o “leñador” en acabar co bosque?  
l Reflexionar sobre isto e poñer exemplos de diversos recursos naturais que son escasos  
    ou tardan moito tempo en rexenerarse, mentres que as persoas somos capaces de  
    consumilos a unha velocidade moito maior do que a natureza tarda en producilos.  
l Revisa as respostas do teu estilo de vida e feixe un compromiso en relación  
    con algunha destas “R” da sustentabilidade: REDUCIR, RECICLAR, REPENSAR,  
    REUTILIZAR, REPARAR. 
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CELEBRAMOS (Oración-reflexión final) 
 
A preocupación polo coidado da creación e o desenvolvemento, que agora chamamos 
sustentable, sempre estivo presente na nosa fe. Unha preciosa proba é o “Cántico das 
criaturas” de San Francisco de Asís. 
 
v Rezamos xuntos esta oración pedindo ao Pai que nos axude a cambiar as nosas actitudes  
    e comportamentos para coidar a casa común, un agasallo de Deus que recibimos e  
    debemos deixar aos nosos descendentes. 
 
 

CÁNTICO DAS CRIATURAS 
 
«Encomiado sexas, o meu Señor, 
en todas as túas criaturas, 
especialmente no irmán sol, 
por quen nos dás o día e ilumínasnos. 
E é belo e radiante con gran esplendor, 
de ti, Altísimo, leva significación. 
Encomiado sexas, o meu Señor, 
pola irmá lúa e as estrelas, 
no ceo formáchelas claras e preciosas, e belas. 
Encomiado sexas, o meu Señor, polo irmán vento 
e polo aire, e a nube e o ceo sereno, e todo tempo, 
por todos eles ás túas criaturas dás sustento. 
Encomiado sexas, o meu Señor, pola irmá auga, 
a cal é moi humilde, e preciosa e caste. 
(...) 
Encomiado sexas, o meu Señor, 
pola irmá a nosa nai terra, 
a cal nos sostén e goberna 
e produce diversos froitos con coloridas flores e herbas».
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COÑECEMOS (Coñocer para discernir) 
 
Sabías que?  
 
s O cambio climático xera fenómenos meteorolóxicos extremos.  
    Na última década, os desastres naturais causados polo clima deixaron  
    unhas 600.000 mortes, o 95 % delas en países pobres. (OMS)  
s Consumir auga contaminada pode traer problemas de saúde,  
    como diarrea, responsable da morte de 2,2 millóns de persoas ao ano.  
s O consumo masivo de dispositivos electrónicos dos países desenvoltos  
    xera vertedoiros de chatarra tecnolóxica nos países máis pobres  
    do mundo.  
s Cada español xera unha media de 17 quilos de refugallos electrónicos  
    ao ano. (Eurostat)  
s A vertedoiro de Agbogbloshie, en Ghana, é un dos lugares máis tóxicos  
    do planeta, onde van parar millóns de toneladas de refugallos electrónicos  
    procedentes dos países desenvoltos: tabletas, computadores, teléfonos,  
    cargadores, aparellos de música, etc. 

Catequese de Xuventude7
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https://laderasur.com/articulo/14-impactantes-cifras-sobre-el-deterioro-del-medio-ambiente/



REFLEXIONAMOS E COMPRENDEMOS (Discernir para actuar)  
 
1. Para os indíxenas, a terra é a fonte de vida, un agasallo do creador que nutre, sustenta e 

insignia. ‘A nai Terra’ é o centro do universo, o corazón da súa cultura, a orixe da súa 
identidade como pobo. Ela conéctaos co seu pasado (como o fogar dos seus devanceiros), 
co presente (como provedora das súas necesidades materiais) e co futuro (como o legado 
que gardan para os seus fillos e netos). De acordo coa lei indíxena, a humanidade non pode 
ser máis que consignataria da terra, coa responsabilidade colectiva de preservala. 
Comprenden moi ben que danar a terra é destruírnos a nós mesmos, xa que somos parte 
do mesmo organismo. 

 
2. Laudato Si 
 
v “O desafío urxente de protexer a nosa casa común inclúe a preocupación de unir a toda a 

familia humana na procura dun desenvolvemento sustentable e integral, pois sabemos que 
as cousas poden cambiar. O Creador non nos abandona, (…) A humanidade aínda posúe a 
capacidade de colaborar para construír a nosa casa común. (…) Os mozos reclámannos 
un cambio. Eles pregúntanse como é posible que se pretenda construír un futuro mellor sen 
pensar na crise do ambiente e nos sufrimentos dos excluídos.” (13) 

 
v “O ambiente humano e o ambiente natural degrádanse xuntos, e non poderemos afrontar 

adecuadamente a degradación ambiental se non prestamos atención a causas que teñen 
que ver coa degradación humana e social. De feito, a deterioración do ambiente e o da 
sociedade afectan dun modo especial aos máis débiles do planeta. (...) O impacto dos 
desaxustes actuais maniféstase tamén na morte prematura de moitos pobres, nos conflitos 
xerados por falta de recursos e en tantos outros problemas que non teñen espazo suficiente 
nas axendas do mundo.” (48) 

 
v “A espiritualidade cristiá propón un modo 

alternativo de entender a calidade de 
vida, e alenta un estilo de vida profético 
e contemplativo, capaz de gozar profun-
damente sen obsesionarse polo consu-
mo. É importante incorporar un vello en-
sino (...) Trátase da convicción de que 
«menos é máis». A constante acumu-
lación de posibilidades para consumir 
distrae o corazón e impide valorar cada 
cousa e cada momento. En cambio, o 
facerse presente serenamente ante cada 
realidade, por pequena que sexa, ábre-
nos moitas máis posibilidades de com-
prensión e de realización persoal.” (222)  

l Somos familia humana, crees que todos temos as mesmas oportunidades  
    para vivir en condicións dignas?  
l Que entendes por desenvolvemento sustentable e integral?  
l Pensa consecuencias da deterioración ambiental e da sociedade.  
    A quen afectan máis?  
l Que crees que lle gusta e que non lle gusta a Deus do mundo que temos?  
l Que cambios reclamas como mozo no coidado da creación?  
l Como afecta isto á túa vida persoal?

11
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COMPROMETÉMONOS  (Actuar para transformar) 
 
E isto, que ten que ver comigo? Traballo de investigación. 
 
1.  Elixir un dos seguintes temas: ciclo do coltán (teléfonos móbiles), ciclo da carne, refugallos  
    electrónicos. (Vertedoiro de Ghana). 
 
2.  Pescudar como inflúe no cambio climático, cales son os efectos sobre as persoas  
     (a quen prexudica e a quen beneficia), que papel xogas ti en todo isto? 
 
3.  Dimensión persoal e social: É necesario cambiar! 

l Comprométome persoalmente aos cambios que podo asumir. 
l E na miña contorna (familia, amigos, colexio, barrio…) que podo facer?  
    Como podo sensibilizar para o cambio a quen está preto? 

 
4.  Coa información recollida no Traballo de investigación preparar unha exposición  
     para compartir con outros grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CELEBRAMOS 
 
Celebramos o traballo e os compromisos, orando ao bo Deus. 

 
Oh Deus dos pobres, 

axúdanos a rescatar aos abandonados 
e aos esquecidos desta terra 

que son tan valiosos aos teus ollos. (...) 
Deus de amor, 

móstranos o noso lugar neste mundo 
como instrumentos do teu agarimo 

por todos os seres desta terra. 
Deus de Misericordia, concédenos recibir o teu perdón 

e transmitir o teu misericordia en toda a nosa casa común. 
Encomiado sexas. 

Amén. 
 

(Papa Francisco. Xornada Mundial de oración  
polo coidado da creación, 2016)



REFLEXIONAMOS E COMPRENDEMOS (Discernir para actuar)  
 
v “O problema do desenvolvemento na actualidade está estreitamente unido ao progreso 

tecnolóxico e ás súas aplicacións (…) A técnica permite dominar a materia, reducir os riscos, 
aforrar esforzos, mellorar as condicións de vida. Responde á mesma vocación do traballo 
humano: na técnica, vista como unha obra do propio talento, o home recoñécese a si 
mesmo e realiza a súa propia humanidade. (…) Por iso, a técnica nunca é só técnica. 
Manifesta quen é o home e cales son as súas aspiracións de desenvolvemento, expresa a 
tensión do ánimo humano cara á superación gradual de certos condicionamentos materiais. 
A técnica, por tanto, insérese no mandato de cultivar e custodiar a terra (cf. Gn 2,15), que 
Deus confiou ao home, e oriéntase a reforzar esa alianza entre ser humano e medio 
ambiente que debe reflectir o amor creador de Deus”. (CV 69) 

 
v “Non hai sistemas que anulen por completo a apertura ao ben, á verdade e á beleza, nin a 

capacidade de reacción que Deus segue alentando desde o profundo dos corazóns 
humanos. A cada persoa deste mundo pídolle que non esqueza esa dignidade súa que 
ninguén ten dereito a quitarlle”. (LS 205) 

 
v “Un cambio nos estilos de vida podería chegar a exercer unha sa presión sobre os que teñen 

poder político, económico e social. (…) É un feito que, cando os hábitos da sociedade 
afectan o rédito das empresas, estas ven presionadas a producir doutra maneira. Iso 
lémbranos a responsabilidade social dos consumidores”. (LS 206) 

 
v “Esta conversión (ecolóxica) supón diversas actitudes que se conxugan para mobilizar un 

coidado xeneroso e cheo de tenrura. En primeiro lugar implica gratitude e gratuidade, é 
dicir, un recoñecemento do mundo como un don recibido do amor do Pai, que provoca 
como consecuencia actitudes gratuítas de renuncia e xestos xenerosos aínda que ninguén 
os vexa ou os recoñeza: «Que a túa man esquerda non saiba o que fai a dereita […] e o teu 
Pai que ve no secreto recompensarache» (Mt 6,3-4). Tamén implica a amorosa conciencia 
de non estar desconectados das demais criaturas, de formar cos demais seres do universo 
unha preciosa comuñón universal”. (LS 220) 

Catequese de Adultos

COÑECEMOS (Coñecer para discernir) 
 
A realidade que nos custa crer 
 
Visionar: 
 
v “El coltán”:  
      https://www.youtube.com/watch?v=vCsmWEDC6wo (6’15’’) 
 
v “Coltán, el mineral que mueve el mundo”:  
       https://www.youtube.com/watch?v=__BLIV1v0ek (1’46’’) 
 

l Que sentimentos espértanse en ti  
    tras ver os vídeos? 

 
l Crees que o teu consumo pode influír  
    noutras persoas e noutros países? Como?
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l Reflexionar, despois de ver o vídeo, relacionando o seu contido cos textos anteriores. 
l Pensar na responsabilidade a nivel: persoal, social e estrutural. 
l Que actitudes e hábitos deberíanse cambiar para custodiar a creación? 
l Que accións pódense levar a cabo cos gobernos para que se conciencien  
    e tomen medidas no coidado da casa común? 

  
COMPROMETÉMONOS   
(Actuar para transformar) 
 
1. Fotopalabra (https://www.manosunidas.org/fotografias-actividad-fotopalabra-coltan) 
 

v Colocar, nun lugar visible, fotografías relacionadas con  
    distintos aspectos do coltán,  
    (mínimo unha imágen por participante). 
 
v Despois de ver o vídeo e de ler, coma se dunha oración  
    tratásese, os textos de “ Caritas in Veritate” e de  
    “Laudato Se”, observar as fotografías e elixir unha  
    por persoa. Todo en silencio. 
 
v Compartir libremente as reflexións persoais,  
    sen comentarios. 

l Por que elixiches esta foto? 
l Que idea resaltarías? 
l Que hábitos estás chamado a cambiar? 
l Concreta un compromiso como resposta amorosa  
    a Deus. 

 
CELEBRAMOS 
 
v Ambientar o espazo con imaxes da fotopalabra. 
 
v Expresar en forma de oración o que suscita persoalmente, á vista das imaxes,  
     o coidado da creación. 
 
v Rezar xuntos a “Oración pola nosa terra”, do Papa Francisco.
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v https://www.youtube.com/watch?v=8I49RgYTGFs&t=41s - Con los ojos cerrados (Ecuador). 
 
v https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0   
     Greta Thunberg (activista contra el cambio climático) COP24. 
 
v https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente/ - Medio ambiente – Solidaridad DON BOSCO. 
 
v https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente-dinamicas/   
     Yo también soy planeta. Solidaridad DON BOSCO. Dinámicas.  
 
v https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente-taller-historia-de-las-cosas/   
     La historia de las cosas. Solidaridad DON BOSCO. Taller.   
 
v https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente-cuentos/ - Solidaridad DON BOSCO. Cuentos.  
 

PARA COMPLETAR O TEMA EN TODOS OS NIVEIS
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ORACIÓN POLA NOSA TERRA 

 
«Dios omnipotente, 
que estás presente en todo o universo 
e na máis pequena das túas criaturas, 
Ti, que rodeas coa túa tenrura todo o que existe, 
derrama en nós a forza do teu amor 
para que coidemos a vida e a beleza.  
Asoláganos de paz, para que vivamos como 
irmáns e irmás sen danar a ninguén.  
Deus dos pobres, 
axúdanos a rescatar 
aos abandonados e esquecidos desta terra 
que tanto valen aos teus ollos.  
Sa nosas vidas, 
para que sexamos protectores do mundo 
e non depredadores, 
para que sementemos fermosura 
e non contaminación e destrución.  
Toca os corazóns 
dos que buscan só beneficios 
á conta dos pobres e da terra.  
Ensínanos a descubrir o valor de cada cousa, 
a contemplar admirados, 
a recoñecer que estamos profundamente unidos 
con todas as criaturas 
no noso camiño cara á túa luz infinita.  
Grazas porque estás connosco todos os días. 
Aléntanos, por favor, na nosa loita 
pola xustiza, o amor e a paz».  

Papa Francisco 

v https://www.enlazateporlajusticia.org/ - Iniciativa Enlázate por la justicia. 
 
v https://ropalimpia.org/ - Campaña Ropa limpia. 
 
v https://t.co/Ts63eQgcU3 - El sacerdote que rescata a «niños cadáveres».  
 
v http://www.alfayomega.es/documentos/anteriores/1111_14-III-2019.pdf 
     Los niños del coltán.  
 
v https://www.tecnologialibredeconflicto.org/ - Tecnología libre de conflicto, ong ALBOAN.  
 
v https://www.youtube.com/watch?v=gpmPoxYKwB4&feature=youtu.be   
     Conversación entre el Sol y la Luna por whatsapp. 
 
v https://www.youtube.com/watch?v=o-ttoYYQZZs - El ultimatum evolutivo.
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