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Manos Unidas: que é e que fai?
Manos Unidas é a Asociación da Igrexa católica en España para a axuda, promoción e
desenvolvemento dos países máis empobrecidos, que dá vida ás palabras de Xesús Cristo:
“Tiven fame e déstesme de comer; tiven sede e déstesme de beber”. En 1959 lanzouse a primeira
Campaña contra a fame. É, tamén, unha Organización Non Gobernamental de Desenvolvemento,
de voluntarios, católica e segrar.
A súa misión é loitar contra a pobreza,
a fame, a enfermidade…;
e traballar para erradicar
as causas estruturais
que as producen.
Faino mediante actividades
de educación para o
desenvolvemento:
charlas, cursos,
campañas, e a través
de proxectos de
cooperación ao
desenvolvemento,
traballando de xeito
conxunto, cos socios locais
e as comunidades ás
que acompaña

Que pretende?
v Sensibilizar á comunidade cristiá e convidar a compartir vida, experiencia e bens cos irmáns máis
necesitados, colaborando para saciar a fame de pan, de Deus e de cultura; así, todos xuntos,
faremos realidade o soño de Deus: que todos teñamos unha vida digna.

“O pan que hai na túa despensa pertence 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”. Basilio de Cesárea,
Homilía «Destruirei os meus celeiros», s. IV

“Deus destinou a terra e canto ela contén para uso de todos os homes e pobos. En consecuencia,
os bens creados deben chegar a todos en forma equitativa baixo a éxida da xustiza e coa
compañía da caridade”. Gaudium et Spes 69
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v Ofrecer, a catequistas e formadores, recursos para un itinerario formativo que axude ao
compromiso contra a desigualdade que alimenta a fame, tomando conciencia da responsabilidade
que temos na perpetuación das estruturas de pecado e da necesidade de transformalas para facer
real o principio de “dignidade” que nos iguala a todos como seres humanos, e traballar polo destino
universal dos bens.

A desigualdade que alimenta a fame
“Aínda estamos lonxe dunha globalización dos dereitos humanos máis básicos. Por iso a política mundial
non pode deixar de colocar entre os seus obxectivos principais e imperiosos o de acabar eﬁcazmente
coa fame”. (Papa Francisco, Fratelli Tutti 189)
En Manos Unidas levamos máis de 63 anos loitando contra a fame, a miseria e as causas que as
provocan; desde o inicio entendemos que unha das causas que as alimentan é a desigualdade, non só
económica, tamén de oportunidades para acceder aos dereitos fundamentais que faciliten unha vida
digna para todas as persoas; desigualdade que alimenta o drama da fame no mundo.
Nesta nova Campaña convidamos a recoñecer a realidade para transformala e tomar dolorosa
conciencia dun mundo marcado pola desigualdade, a nivel global, que pode acabar hipotecando o
desenvolvemento de toda a humanidade
A desigualdade converteuse nunha especie de virus capaz
de volver socavar os niveis máis básicos da vida dos máis
vulnerables e matar; hoxe volve afectar ao dereito á propia
vida, á saúde ou á alimentación. Un virus que contaxia
deixando tras de si o ronsel de máis países desiguais e máis
persoas afectadas. E as desigualdades teñen rostros,
considerados, en ocasións, como sobrantes: migrantes,
pobos indíxenas, a situación de sufrimento das mulleres,
sobre todo, no Sur

A desigualdade converteuse
nunha especie de virus capaz
de volver socavar os niveis
máis básicos da vida dos
máis vulnerables e matar

Entre as causas da desigualdade está un modelo económico dominante que especula cos recursos e
provoca traxedias humanas: fame, desemprego, traballo escravo, traballo infantil…
Di o Papa en Fratelli Tutti 189: “Cando a especulación ﬁnanceira condiciona o prezo dos alimentos
tratándoos como a calquera mercadoría, millóns de persoas sofren e morren de fame. Por outra banda,
refúganse toneladas de alimentos. Isto constitúe un verdadeiro escándalo. A fame é criminal, a
alimentación é un dereito inalienable”.
Que facer para “que ninguén quede atrás” (Xoán XXIII), ante
o desafío da desigualdade que mingua as condicións de
vida das persoas máis empobrecidas? :

A desigualdade na que vive
a humanidade é evitable

v Deixarse interpelar pola realidade dun mundo desigual.
v Recoñecer que a desigualdade na que vive a humanidade é evitable.
v Falar da nosa humanidade en termos de igualdade de oportunidades, de dereitos, de acceso ás
condicións dunha vida digna.
v Enfrontarse con audacia e honestidade ao ambiente de indiferenza ante a desigualdade.
v Comprometerse polo ben común, a xustiza social, o destino universal dos bens…
v Construír un futuro común con responsabilidade común, escoitando aos descartados.
v Optar pola sobriedade para non malgastar o que é de toda a humanidade e compartir.

“Os pobres non poden esperar. A súa calamitosa situación non o permite”. (Papa Francisco).
É hora de comprometerse na construción dun mundo onde ninguén quede atrás e a fame
convértase nun triste recordo dun pasado marcado pola desigualdade camiñando en esperanza,
como convida o Papa en Fratelli Tutti 55: “A esperanza é audaz, sabe mirar máis aló
da comodidade persoal, das pequenas seguridades e compensacións que estreitan o horizonte,
para abrirse a grandes ideais que fan a vida máis bela e digna. Camiñemos en esperanza”.
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Catequese de Infancia
RECOÑECEMOS (Recoñecer para interpretar)

Melkam é de Lomma (Etiopía). Vive cos seus pais, tres irmáns
e dúas irmás nun lugar moi pobre pola seca que afecta á
agricultura e a gandería das que se manteñen a maioría das
familias da zona. Máis da metade da poboación pasa fame.
Manos Unidas colabora nun proxecto de formación en
técnicas agrícolas e gandeiras, para responsables locais e
mulleres.

Flor María reside en Perú (Sudamérica), nun asentamento
humano. Alí a poboación é moi pobre e non ten acceso a
sanidade nin a educación. A situación é máis grave para os
menores con algún problema físico. Manos Unidas apoiou un
proxecto que fai posible o tratamento de nenos e nenas con
distintas enfermidades locomotrices.

Manos Unidas

Manos Unidas/Chem Puchades

Suy vive en Battambang (Cambodia). Alí invístese pouco en
educación. As familias pobres non poden pagar os gastos, tres
cuartas partes do alumnado de Primaria non sabe ler nin
escribir. Manos Unidas colaborou para crear materiais de apoio
á alfabetización en Preescolar, primeiro e segundo de Primaria,
para as familias máis pobres.

Manos Unidas

Tres historias de vida

l Que desigualdades reﬂicten os testemuños?
l Que necesitan os protagonistas das historias?
l Por que hai desigualdade?

INTERPRETAMOS (Interpretar para elixir)
l Ler Lucas 19, 1 – 9
“Chegando a Xericó, pasaba Xesús pola cidade. Alí había un home chamado Zaqueo.
Era xefe dos cobradores de impostos e moi rico. Quería ver como era Xesús, pero non o
alcanzaba no medio de tanta xente, por ser de baixa estatura. Entón correu adiante e
subiuse a unha ﬁgueira para velo cando pasase por aí. Cando chegou a ese lugar, Xesús
levantou os ollos e díxolle: «Zaqueo, baixa pronto, porque hoxe teño que quedarme na
túa casa». Zaqueo baixou rapidamente e recibiuno con alegría. Todos entón puxéronse
a criticar e a dicir: «Foise a aloxar na casa dun pecador». Pero Zaqueo dixo resoltamente
ao Señor: «Señor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e a quen esixín algo
inxustamente devolvereille catro veces máis». Xesús, pois, dixo ao seu respecto: «Hoxe
chegou a salvación a esta casa”.
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l En tempos de Zaqueo había moitos pobres e moita xente
que pasaba fame.
Tamén hoxe, no mundo, hai moitas persoas que non poden
acceder á educación, a saúde, os alimentos; non se lles
respectan os seus dereitos; a isto chamámolo desigualdade.
Xesús quere, como en tempos de Zaqueo, vir á nosa casa,
para que podamos coñecelo e cambiar.
w Que fai Zaqueo cando se atopa con Xesús?
w Loita contra a desigualdade?
Como?
w Zaqueo realiza dúas accións, descúbreas.
w Que se pode facer para que non haxa desigualdades?
w O que fai Manos Unidas axuda a acabar coa
desigualdade no mundo?
Por que?

ELIXIMOS (Elixir para actuar)
l Igual que a Zaqueo, atoparnos con Xesús dános moita alegría e cámbianos o corazón.
Aínda que pensedes que sodes pequenos, que Suy, Melkam e Flor María están moi
lonxe e non lles podedes axudar, todo o que fagades e digades pode cambiar o mundo.
w Que podedes facer para que non haxa desigualdade?
4 No colexio.
4 Na familia.
4 Cos amigos.
4 Coas persoas que nos países pobres sofren desigualdade.
w Escribir ou debuxar as cousas que quere facer cada un para acabar
coa desigualdade e como pode colaborar con Manos Unidas para que
os nenos e nenas do mundo poidan ter unha educación, sanidade, alimento
e os mesmos dereitos que aquí.
w Facer un mural coas achegas de todos.
Poñer en común se hai máis dun grupo

CELEBRAMOS E ORAMOS (Celebrar para agradecer)
l Rezar xuntos.

Que o amor que Ti nos ensinas,
a través de Xesús, estea sempre no
noso corazón, e que podamos axudar,
defender e acompañar a quen sofre
desigualdades. Que aprendamos
a compartir e a sentirnos como
unha soa familia humana

Manos Unidas

Querido Deus: Ti que es Pai de todas as
persoas, e a cada un quéresnos como
somos axúdanos a ver aos demais co
teu mesma mirada. Que non fagamos
distincións. Que saibamos ver o que
teñen de bo.
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Catequese de Adolescencia
RECOÑECEMOS (Recoñecer para interpretar)
Eu nacín na República Democrática do Congo (RDC)

Manos Unidas

Nacer nena no Congo non é fácil. Non sempre temos os mesmos
dereitos que os nenos. Encargámonos do coidado da familia e
da casa; por exemplo, temos que ir buscar auga diariamente. Se
non temos un pozo preto, andamos longas distancias ata chegar
ao río ou á fonte. Os bidóns de 20 litros son incómodos de levar.
A auga é escasa e de mala calidade e, ás veces, collemos
algunha enfermidade.
Sen a auga non é fácil coidar a hixiene nin cultivar o noso horto
familiar. O que cultivamos sérvenos para poder ter algún
alimento, polo menos, unha comida ao día. Desexaría poder
lavarme as mans con auga e xabón para non coller a Covid-19,
pero non é posible. A chegada das Irmás a Kanzenze cambiounos a vida.
Antes, 9 de cada 10 nenas non iamos á escola para coidar a casa
e aos irmáns pequenos. Agora, os meus pais danme permiso
para asistir á Primaria. Gústame aprender a ler e a escribir. En casa non teño sitio para estudar e
quédome na escola. Compráronnos mesas e amoblaron a biblioteca e ata puxeron algún computador.
Aquí, un libro é un artigo de luxo. Entre todos os compañeiros colaboramos para manter a escola e tamén
cociñamos a comida. Espero que non me saquen da escola para casarme ou encargarme da familia,
porque quero aprender un oﬁcio co que traballar no futuro.

Teño que recoñecer que a miña vida é un verdadeiro
bulebule.
Ás 07:00 almorzo un té verde da India cunhas torradas
integrais e voume ao autobús que me leva ao instituto,
onde teño clases de 08:15 a 14:45.
Este primeiro ano estou contenta xa que todas as aulas son
dixitais e os profesores son bastante bos; manexámonos
no conﬁnamento para ter a clase en liña. Creo que son
máis responsable co tempo e fago os meus deberes, e ata
vexo algún capítulo da serie á que estou enganchada.
Hai moitas cousas que me interesan e apunteime a violín,
a inglés, teatro e xogo ao tenis os sábados.
Na miña cidade teño de todo e síntome feliz, pero gustaríame saír a estudar fose para mellorar o meu inglés e coñecer outra cultura. Algúns me consideran
un pouco ambiciosa, pero encantaríame traballar nun laboratorio de investigación clínica

l Temos igualdade de oportunidades?

Parece que non é igual nacer no Congo que nacer en España. Hai desigualdades
que fan que non todas as persoas teñan a oportunidade dunha vida digna.
A lotería da vida fainos diferentes Que diferenzas ves en cada ámbito
Educación
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Cultura

Dereitos

Posibilidades

Manos Unidas

Eu nacín en España

INTERPRETAMOS (Interpretar para elixir)
Na historia da Igrexa sempre existiu unha preocupación pola igualdade no desenvolvemento
de todas as persoas. Imos reﬂexionar con algúns textos que nos poden axudar.

l Facer cinco grupos e repartir un dos seguintes textos a cada un.
l En cada equipo expor o seguinte:
w Despois de ler o texto, pensar e escribir as mensaxes que transmite sobre a igualdade.
w Comentar como a mensaxe do texto interpélavos persoalmente.
l Compartir con todos tanto o texto como o falado en cada grupo.
l Dialogar sobre o reﬂexionado.
«Se un irmán ou unha irmá están espidos, se lles falta o
alimento cotián, e algún de vós dilles: “andade en paz,
quentádevos, saciádevos” sen darlles o necesario para o
seu corpo, para que lles serve iso?». (Sant 2, 15-16).

«Se algún ten bens deste mundo e,
vendo ao seu irmán en necesidade,
péchalle as súas entrañas, como é
posible que resida nel o amor de
Deus?». (1 Jn 3, 17).

«Deus destinou a terra e todo o que nela contense

«O combate contra a miseria, urxente e necesario,

para uso de todos os homes e de todos os pobos,

é insuﬁciente. Trátase de construír un mundo

de modo que os bens creados deben chegar

onde todo home, sen excepción de raza,

a todos en forma xusta, segundo a regra da xustiza,

relixión ou nacionalidade, poida vivir

inseparable da caridade»

unha vida plenamente humana».

(Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II).

(Pablo VI, Populorum Progressio)

«Moitas veces percíbese que, de feito, os dereitos humanos non son iguais para todos.
O respecto destes dereitos «é condición previa para o mesmo desenvolvemento social
e económico dun país. Cando se respecta a dignidade do home, e os seus dereitos son
recoñecidos e tutelados, ﬂorece tamén a creatividade e o enxeño, e a personalidade
humana pode despregar as súas múltiples iniciativas en favor do ben común».

Manos Unidas/Francisco Javier González

(Papa Francisco, Fratelli Tutti).
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ELIXIMOS (Elegir para actuar)
l Un reto: A desigualdade interpélanos
1. Pensar nunha iniciativa para sensibilizar e
recadar fondos co ﬁn de colaborar nun
dos proxectos de Manos Unidas. Por que
non unha carreira solidaria?

2. Expor aos vosos coñecidos o reto
Manos Unidas

de correr, andar, montar en bicicleta,
o que sexa, para coñecer como viven as
comunidades doutros países de África,
América ou de Asia e compartir
un pequeno donativo.

l Un póster:
Que frases te inspíranche máis?

O MEU TOP 3

s A unidade non se basea na uniformidade
senón na unión da diversidade.

s A terra e os seus recursos non son para
uns cuantos. Todos somos os seus
administradores e debemos gozala
por igual.

s Somos membros dun mesmo corpo,
a Igrexa, cada un cunha forma de vivir,
de rezar, de actuar...

s Nós formamos unha gran familia. Non
somos iguais, pero si únicos aos ollos
do noso mesmo Pai.

s Que todos sexamos un. Xente de toda
raza, sexo, relixión, lingua...

s Só se nos pide unha cousa: facer nosa

1.

parte para cambiar o mundo, cada
un cos seus talentos, as súas
capacidades, a súa historia.

1. Escoller cada un a frase que lle toque máis o
corazón.

2.

2. Poñer en común as frases elixidas dando
razóns e quedar, ao ﬁnal, con tres.

3. Coas tres frases seleccionadas, elaborar o
mural top 3. Podedes poñer imaxes, letras

3.

de cores, graﬁtis…, o que máis vos guste.

4. Poñer un título ao mural.
CREADO POR MANOS UNIDAS
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5. Colocalo nun lugar onde o poidan ver
moitas persoas.

CELEBRAMOS E ORAMOS (Celebrar para agradecer)
l Dar grazas a deus por todo o que nos regala, pola vida, por... (dicir cada un algo).
E celebrar, cantando e bailando a canción “Somos” que Pau Donés, alma máter
do grupo Jarabe de Palo, compuxo en 2014. https://youtu.be/b3ERlQ5BQG8

l Terminar rezando xuntos esta oración:
Grazas, PAI, pola fe regalada, polo desexo que acendes en nós para acabar coas
desigualdades que nos rodean, para cambiar as inxustizas deste mundo.
Queremos poñernos en camiño xa e por iso pedímosche:
Forza para ser as túas MANS, actuando con solidariedade.
Sabedoría para ser a túa BOCA, denunciando toda desigualdade.
Profundidade para ser os teus OLLOS, que descobren ao teu Fillo nos máis
desfavorecidos.
Escoita para ser os teus OÍDOS, que acollen o berro dos empobrecidos.
Valentía para ser os teus PÉS, saíndo da nosa zona de confort.

Manos Unidas

E concédenos, por encima de todo, Misericordia para ser o teu Corazón que ama a
cada persoa de xeito particular.
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Catequese de Xuventude
RECOÑECEMOS (Recoñecer para interpretar)
A fame e a pobreza derivan da pandemia máis dolorosa e máis vergoñenta
á que se enfronta o ser humano, a da DESIGUALDADE.
l SABES QUE a desigualdade non só é o maior desafío, senón tamén a principal
ameaza mundial?
l SABES QUE as 26 persoas máis ricas do mundo posúen tanta riqueza como
a metade da poboación mundial?
l SABES QUE ademais dos ingresos, os salarios e as riquezas, as oportunidades
das persoas dependen do seu xénero, da súa familia e a súa orixe étnica,
da súa raza, se teñen ou non discapacidade e doutros factores?
l SABES QUE 1.300 millóns de persoas viven hoxe en situación de pobreza
multidimensional e o coronavirus podería aumentar este número en
500 millóns máis? Para a fame, a pobreza e a desigualdade non existen vacúas.

INTERPRETAMOS (Interpretar para elixir)
l Comentar, poñer en común e preguntarse: ”Onde está o teu irmán”?
w Crees no traballo de cada un para mellorar o mundo?
w Estás disposto a dar de ti o mellor para conseguilo? (Interese, tempo, sentimento,
coñecemento, etc.)
w Falta auga, alimentos, materias primas, ou máis ben comercio xusto e vontade?
l Como miras?
w Ver o vídeo: “Os rostros de Deus, os rostros de Manos Unidas”. https://bit.ly/2RgwniQ
w Detrás das cifras escóndense rostros de seres humanos aos que moitas veces
ignoramos.
4 Son rostros de novos empobrecidas
vítimas de despedimentos, pobreza
laboral (traballadores precarios pobres).
4 Rostros de mulleres tradicionalmente
escravizadas nos diversos sectores da
nosa economía.

Manos Unidas

4 Rostros de migrantes moi
vulnerables que nin conseguen
satisfacer os seus máis elementais
necesidades persoais, nin axudar ás
súas familias que quedaron atrás.
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w Despois de contemplar ás persoas
con rostros concretos pregúntate
se tes que cambiar a túa mirada
e como facelo.

l “Todo é segundo a dor con que se mira”
w Cando non existen condicións dignas para vivir e poder desenvolver
os talentos, a dignidade da persoa queda ferida.
w “A fame é unha traxedia, unha indecencia, un crime e un pecado”.
(José Luis Segovia).
4 Que sentimentos espertan en ti estas aﬁrmacións?
4 “A túa indiferenza faiche cómplice”?
l Miradas desde a fe
w 2 Cor 8: “A vosa abundancia remediará a indigencia de eles”.
w Jn 3, 18: “Fillos meus, non amemos de palabra e de boca, senón de verdade e con obras”.
w “Que ninguén quede atrás” (Xoán XXIII).
w Abandonemos a nosa conciencia anestesiada e apostemos pola globalización
da solidariedade. Que cada ser humano asuma as causas do outro como propias
(Papa Francisco).
4 Que expresa o berro do pobre?
4 Como é que este berro que sobe ata a presenza de Deus non consegue
chegar ata os nosos oídos, deixándonos indiferentes e impasibles?
4 Compoñer un rap sobre a desigualdade elixindo un título.
l “Xuízo á desigualdade”.
Consultar na ligazón: http://bit.ly/juiciodesigualdad
l “Abecedario da igualdade: atréveche e segue preguntándoche”.
Consultar na ligazón: http://bit.ly/abecedarioigualdad

ELIXIMOS (Elixir para actuar)
l Coñecida esta dolorosa realidade, crees que podes pechar os ollos ante ela?
É necesario un cambio. A nosa responsabilidade comprométenos a:
w Traballar pola xustiza adquirindo un compromiso que nos leve á solidariedade,
a sensibilización e a actitude de servizo.
w Renunciar a parte dos nosos dereitos aproveitando todas as oportunidades
que se nos ofrecen e que outros non teñen (educación, sanidade, lecer,
alimentación, auga…).
w Consumo responsable ter en conta:
4 A procedencia do produto elixido.
4 É necesario ou é capricho?
4 É o mesmo comprar que consumir?
4 A pegada ecolóxica.
l Optar pola sobriedade.
w Ti decides. Elixe que queres
e podes facer... e FAINO!

Temos o reto de xerar esperanza nun tempo
de desesperanza. Soñemos cunha única
humanidade como ﬁllos da mesma terra.

Javier Cuadrado

NON PODEMOS VIVIR COMA ILLAS!
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CELEBRAMOS E ORAMOS (Celebrar para agradecer)
l Presentar ao Señor o rap composto, cantando.
l Rezar xuntos a oración:

Manos Unidas

OH, DEUS!, creador e Pai de todos os homes.
Vemos con dor a inxustiza e desigualdade
que padecen moitos dos nosos irmáns.
Os teus preferidos foron sempre
os pobres e marxinados.
Non permitas que a indiferenza aniñe no noso corazón.
Dános forza para achegarnos a eles,
loitar pola súa dignidade e sementar esperanza.
Derrama sobre eles o teu misericordia
E sei un bálsamo para a súa dor.

PARA PROFUNDAR E SABER MÁIS
l Vídeo de campaña 2021:
“Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. https://bit.ly/2QkaYVm
l Clipmetraxes: https://bit.ly/3yb43ik
l Vídeo: “Sembrando chocolate”. https://bit.ly/3eCJHqj
l Vídeo: “Doce horas por la tierra”. https://bit.ly/3hscjod
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Catequese de Adultos

RECOÑECEMOS (Recoñecer para interpretar)
l Escoitar no vídeo o testemuño de Raquel Reynoso poñendo atención na realidade que
relata.
“As desigualdades que agudiza a pandemia en Perú”: https://bit.ly/3uSJwgx
w Que diferenzas vemos entre a situación de precariedade que viviu
(e aínda segue vivindo) a sociedade española coa realidade
das comunidades do Sur?

Manos Unidas

l Ler o texto e observar o gráﬁco:
“As diferenzas xorden xa antes de nacer, coa “lotería” que determina o lugar
de nacemento dun neno, e poden ampliarse ao longo dos anos. Os nenos
de familias pobres poden carecer de acceso á educación, e atoparanse
en situación desfavorable cando tenten atopar un traballo. Eses nenos
teñen así mesmo maiores probabilidades de obter uns ingresos inferiores
que os nados en familias de ingresos máis altos cando accedan ao mercado
laboral, momento no que se verán penalizados pola acumulación de varias
capas de desvantaxe”.

(porcentaxe)

Na educación
superior

Nenos nados no ano
2000 en países con
desenvolvemento
humano moi alto
Nenos nados no
ano 2000 en países
con desenvolvemento
humano baixo

Non realizan
estudos
superiores

Falecidos antes
de cumprir
os 20 anos
PNUD, Informe sobre Desenvolvemento Humano 2019,6.

w Reﬂexionar sobre a eterna disxuntiva que se nos adoita expor entre “axudar
ás persoas pobres de España ou axudar ás que viven noutros países”,
pois os contextos de desigualdade son completamente diferentes.
l Momento de silencio. (Reﬂexión persoal).
w Como cuestiona a cada un esta realidade?
l Momento de compartir. (Posta en común).
w Expresar, sen debate, as ideas, sentimentos, emocións, …
que suscitou a reﬂexión.
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INTERPRETAMOS (Interpretar para elixir)
l Ler os textos:
Gn 1, 28-29.. «Divos bendíxoos; e díxolles Deus: “Sede fecundos e multiplicádevos, enchede
a terra e sometédea; dominade os peixes do mar, as aves do ceo e todos os animais que
se moven sobre a terra”. E dixo Deus: “Mirade, entrégovos todas as herbas que procrean
semente sobre a superﬁcie da terra e todas as árbores froiteiras que procrean semente:
serviranvos de alimento”».
Gaudium et Spes 69. «Os gozos e as esperanzas, as tristezas e as angustias dos homes do
noso tempo, sobre todo dos pobres e de cuantos sofren, son á vez gozos e esperanzas,
tristezas e angustias dos discípulos de Cristo. Nada hai verdadeiramente humano que
non atope eco no seu corazón».
Fratelli Tutti 18. «Partes da humanidade parecen sacriﬁcables en beneﬁcio dunha selección
que favorece a un sector humano digno de vivir sen límites. No fondo non se considera
xa ás persoas como un valor primario que hai que respectar e amparar, especialmente
se son pobres ou discapacitadas, se “aínda non son útiles” -como os non nados-, ou se
“xa non serven” -como os anciáns-. Fixémonos insensibles a calquera forma de malgasto,
comezando polo dos alimentos, que é un dos máis vergoñosos».
l Elixir unha frase ou palabra que che interpelara a nivel persoal.
w Meditar relacionando os datos da realidade coa palabra de Deus e o ensino da
Igrexa. Que “chamadas” recibo ao iluminar a realidade co Maxisterio?
l Compartir o meditado en forma de oración.
w Dirixímonos ao Pai en primeira persoa dicindo: (Señor, sinto que…; Señor, pídoche…).
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ELIXIMOS (Elixir para actuar)

Manos Unidas/Marta Goyeneche

l É o momento de responder o Señor.
Estamos todos na mesma barca, díxonos
o papa Francisco. Descubrimos que non
podemos seguir cada un pola nosa conta,
senón só xuntos. Unha nova era de
solidariedade debe poñer a todos os seres
humanos no mesmo plano de dignidade,
cada un asumindo a súa propia
responsabilidade e contribuíndo para
que todos poidan prosperar.
w A partir das “chamadas” recibidas, presentar un sinxelo compromiso para ser máis
misericordioso co que é máis débil, para contribuír a eliminar as desigualdades e
reparar a inxustiza na liña que propoñen o Evanxeo e a Igrexa

CELEBRAMOS E ORAMOS (Celebrar para agradecer)
l Organizar un encontro para compartir e rezar.
l Iniciar ou terminar coa “Oración ao Creador” da encíclica Fratelli Tutti.

Manos Unidas/Concha Sáez

“Señor e Pai da humanidade,
que creaches a todos os seres humanos coa mesma dignidade,
infunde nos nosos corazóns un espírito fraternal.
Inspíranos un soño de reencontro, de diálogo, de xustiza e de paz.
Impúlsanos a crear sociedades máis sas
e un mundo máis digno,
sen fame, sen pobreza, sen violencia, sen guerras.
Que o noso corazón se abra
a todos os pobos e nacións da terra,
para recoñecer o ben e a beleza
que sementaches en cada un,
para estreitar lazos de unidade, de proxectos comúns,
de esperanzas compartidas. Amén”.
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