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MANOS UNIDAS
QUE É E QUE FAI?
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 para comer; tiven sede e
déstesme de beber”.
Mans Unidas quere que se escoite a
voz dos nosos irmáns máis
necesitados, nas comunidades
máis pobres, e traballa con eles
para que teñan unha vida digna
e plena.
Faio mediante actividades de educación
para o desenvolvemento: charlas, cursos,
campañas, publicacións, talleres,
exposicións, películas, contos…, e a
través de proxectos de cooperación ao
desenvolvemento, traballando de xeito

QUÉ 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.
v Ofrecer, a catequistas e formadores, recursos para un itinerario formativo que axude ao
compromiso polo desenvolvemento integral e ao cambio de actitudes insolidarias e inxustas;
tomando conciencia da responsabilidade que temos na perpetuación das estruturas de pecado e
da necesidade de asumir un compromiso transformador para o ben común, construíndo unha
civilización do amor.
“Non teñamos medo a vivir a alternativa da civilización do amor, que é unha civilización da
esperanza: contra a angustia e o medo, a tristeza e o desalento, a pasividade e o cansazo. A
civilización do amor constrúese a cotián, ininterrompidamente. Supón o esforzo comprometido
de todos”. Papa Francisco.

“Nunha sociedade en vías de globalización, o ben común e o esforzo por el, han de abarcar
necesariamente a toda a familia humana, é dicir, á comunidade dos pobos e nacións, dando así
forma de unidade e de paz á cidade do home, e facéndoa en certa medida unha anticipación
que preﬁgura a cidade de Deus sen barreiras”. Benedicto XVI, CV 7.
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A solidariedade para o ben común
Concluímos un trienio dedicado a reaﬁrmar a importancia dos dereitos humanos, como
marco imprescindible para o dereito á alimentación, asunto central da nosa misión en Mans
Unidas.
Este ano queremos abordar unha cuestión neurálxica, os deberes, que esixen unha visión
coherente cos Dereitos Humanos e implican unha solidariedade dirixida ao ben común que
reforce o recoñecemento da dignidade humana. A vida digna segue sendo só unha aspiración para as maiorías empobrecidas, pero esa vida digna, non se compra nin se regala, hai
que conquistala.
A experiencia vivida coa crise mundial xerada polo COVID
espertou o mellor das persoas e xerou ondas de solidariedade.
Unha solidariedade que nos abre aos demais, ao sentido
comunitario da existencia, á reciprocidade e á responsabilidade de coidarnos os uns aos outros.

A vida digna segue sendo
só unha aspiración para
as maiorías empobrecidas,
pero non se compra nin se
regala, hai que conquistala.

Nesa aposta pola solidariedade achegámonos ao concepto
de ben común, entendido como “o conxunto daquelas condicións da vida social que permiten aos grupos e a cada un dos seus membros conseguir
máis plena e facilmente a súa propia perfección” (Constitución Pastoral Gaudium et Spes, n. 26).
Está ao servizo das persoas e do seu desenvolvemento integral e todos somos responsables
da súa realización.
O ben común “redunda en proveito de todos” e convócanos a un esforzo común, dirixido a
obter para cada persoa e para todos os pobos, as condicións necesarias dun desenvolvemento integral, de modo que todos poidan contribuír á creación dun mundo máis humano,
onde cada un poida dar e recibir.
v Require pasar da lóxica do puro mérito á lóxica
do corazón, capaz de integrar a todos
e de contemplar a cada ser humano
con igual dignidade.
v Descansa sobre unha acción transformadora
consciente, que busca a xustiza, potenciando
unha cultura contraria á exclusión.
v Inclúe a responsabilidade por construír, cada cal
segundo a súa singularidade e circunstancias,
unha contorna humana digna que permita a todas
as persoas, sen excepción, gozar realmente
dos seus dereitos.

O ben común está
ao servizo das persoas
e do seu desenvolvemento
integral e todos somos
responsables da súa
realización.

Ben común é o “conxunto de condicións de vida” que permiten
materializar os dereitos humanos ao redor da dignidade da persoa.
Por iso, ano tras ano, Mans Unidas lémbranos a importancia do noso
deber de participación no ben común de toda a humanidade.
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Catequese de Infancia

COÑECEMOS (Coñecer para discernir)

Marcos reside en Ciudad Darío, Nicaragua. A falta de auga
no seu pobo provoca que non poidan lavarse, nin ter auga
limpa para beber, nin baños; por iso hai moitas enfermidades
que impiden aos adultos traballar e aos menores ir á escola.
Para mellorar a súa saúde, a Asociación Roncalli-Xoán XXIII
pediu axuda a Mans Unidas e conseguiron fontes con auga
limpa e baños. Ademais, aprenderon a coidar a auga e
o medioambiente.

Manos Unidas/Javier Fernández

Adil vive en Mozambique, (África). A súa familia é campesiña
e, cos seus veciños, tiveron que abandonar as súas terras,
para que outros exploten as riquezas enterradas (ouro, gas,
pedras preciosas). Con axuda da Comisión Diocesana de
Xustiza e Paz e de Mans Unidas, as familias acudiron aos
tribunais para defender os seus dereitos e así quedar
na terra dos seus antepasados.

Manos Unidas/Javier Mármol

Denali é de Barmer, (India). Vive cos seus pais e dous irmáns.
As familias da súa aldea son moi pobres pola seca. Non
cultivaban porque non podían acumular a auga das choivas.
Grazas aos servizos sociais da Igrexa e a Mans Unidas,
poderán gardar a auga de choiva en tanques, canalizala,
usala para regar e así, ter alimentos saudables todo o ano.

Javier Cuadrado

Tres historias de vida.

REFLEXIONAMOS E COMPRENDEMOS (Discernir para actuar)
l Ler Mt 20, 1 – 10
“Naquel tempo, dixo Xesús aos seus discípulos esta parábola: «O Reino dos Ceos parécese a un propietario que saíu moi de madrugada a contratar obreiros para traballar
no seu viña. (…) Ao terminar o día, o propietario chamou ao seu mordomo e díxolle:
“Chama aos obreiros e págalles o xornal, comezando polos últimos e terminando polos
primeiros”. Foron (…) os que chegaran á tardiña e recibiron cada un un denario. Chegaron despois os primeiros, crendo que ían recibir algo máis, pero recibiron igualmente un
denario”.
l A viña é o mundo.
w Todos os obreiros traballaron o mesmo?
w Todos recibiron o mesmo salario?
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l Hai persoas que non teñen o necesario para vivir.
w Que lle parecería a Xesús? Que faría para que a Denali, Adil e a Marcos
non lles falte?
l A auga, a saúde, o alimento… son bens necesarios para todas as persoas e
cada unha debe colaborar co que poida. Isto chámase Ben Común.
w A parábola ten algo que ver co ben común?
w Que podes achegar ti para o ben de todos?

NOS
COMPROMETÉMOS(Actuar
(Actuar para
para transformar)
transformar)
COMPROMETÉMOSNOS
1. Montar un cartel con fotos ou debuxos de persoas que viven situacións
difíciles relacionadas con auga, alimentación, saúde, medioambiente…
e doutras que axudan a cambialas.
w Que podes facer para participar no coidado de persoas e bens,
como a auga, a natureza, a paz?
w E para que os máis pobres teñan o necesario?
2. Dicir actitudes e accións para contribuír ao ben dos demais
e do planeta. (compartir, acompañar, escoitar, pechar a billa,
comer todo, xogar con todos…).
3. Facer un compromiso.

CELEBRAMOS (Oración)
l Orar pola participación responsable no ben común.
Señor, chámasnos a traballar na túa viña. Pídesnos que fagamos
o ben (Nomear persoas e colectivos aos que apoiar).
Agradecémosche que contes connosco e axúdesnos a dar o mellor.
Queremos aprender de ti a preocuparnos polos máis necesitados
e polo planeta. Colaboraremos para facer un mundo mellor porque
todos somos importantes e necesarios. Amén
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Catequese de Adolescencia
CONOCEMOS(Coñecer
(Conocerpara
paradiscernir)
discernir)
COÑECEMOS
l A ﬁnal de 2018, 70,8 millóns de persoas víronse desprazadas debido á persecución, os conﬂitos, a violencia ou as
violacións aos dereitos humanos. (Cfr. Tendencias Globais.
Desprazamento forzado en 2018. ACNUR 12 de xuño 2019)
Vídeo “Uganda, un paseo por la miseria en Kampala. Canal Sur TV
e Manos Unidas: https://www.youtube.com/watch?v=X1_LpUxu28A

As persoas non temos as mesmas oportunidades.
Sabes por que?

REFLEXIONAMOS
COMPRENDEMOS (Discernir
(Discernirpara
paraactuar)
actuar)
REFLEXIONAMOS YE COMPRENDEMOS
1. Test de comportamentos
l Xesús convídanos a transformar o mundo, empezando pola nosa contorna máis próxima.
A ver como pos en práctica o Evanxeo.

w Colorea de verde o que fas, de vermello o que non feixes e de laranxa o que fas ás veces.
Que cor predomina?

Fago o meu traballo
con responsabilidade

Axudo a quen
ten diﬁcultades

Participo nunha asociación
de axuda aos demais

Poño esforzo
nos meus estudios

Son leal e sincero
cos meus amigos

Son responsable e cumpro
cos meus compromisos

Trato con respecto e cariño
aos débiles e maiores

Coido das cousas, procurando
non desperdicialas

Colaboro en actividades
da miña parroquia

Non deixo de lado a persoas que
creo que non me aportan nada

Procuro non ir ao meu
despreocupándome dos demais
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Interésome pola situación
na que viven noutros países

Preocúpame que os
demais o pasen mal

Respecto a todos aínda
que sexan diferentes

Colaboro nas
tarefas da casa

Sempre que podo fago as
cousas colaborando con outros

2. Una responsabilidad ede todos
l Que sabes do Ben Común?
“Conxunto de condicións da vida social que permiten aos grupos e a cada un dos seus membros
conseguir máis plena e facilmente a súa propia perfección” (Gaudium et Spes, n. 26).

l Cales crees que son esas condicións? (Choiva de ideas)
A procura do ben común nace da dignidade da persoa; é un deber de todos, cada un segundo
as súas capacidades.

l Pensa e anota que responsabilidade tes ti respecto do ben común.
3. Participación e compromiso co el ben común
“E podemos mirar a tantos compañeiros de viaxe que son exemplares, pois, ante o medo, reaccionaron
dando a propia vida. É a forza operante do Espírito derramada e plasmada en valentes e xenerosas
entregas. É a vida do Espírito capaz de rescatar, valorar e mostrar como nosas vidas están tecidas e
sostidas por persoas comúns — correntemente esquecidas— que non aparecen en portadas de diarios
e de revistas, nin nas grandes pasarelas do último show pero, sen dúbida, están a escribir hoxe os
acontecementos decisivos da nosa historia: médicos, enfermeiros e enfermeiras, encargados de
repoñer os produtos nos supermercados, limpadoras, coidadoras, transportistas, forzas de seguridade,
voluntarios, sacerdotes, relixiosas e tantos pero tantos outros que comprenderon que ninguén se salva
só. Fronte ao sufrimento, onde se mide o verdadeiro desenvolvemento dos nosos pobos, descubrimos
e experimentamos a oración sacerdotal de Xesús: «Que todos sexan un» (Homilía del papa Francisco
el 20-03-2020).

l Quen che inspirou para facer o ben durante a pandemia?
l Agradece a quen che axudou.
Coa pandemia da Covid-19 aprendemos que xuntos podemos lograr cousas boas. O Estado, a sociedade
civil e cada cidadán, teñen que asumir a súa responsabilidade para alcanzar este ben común.

l De que se ten que preocupar cada un?
l E ti, en concreto, que podes facer?
w Escribir nunha tarxeta que podes achegar ao ben común.
w Mesturar as tarxetas, lelas e dialogar respecto diso.
w Compoñer un mural coas achegas.

Manos Unidas/Javier Mármol

QUE TODOS PODAMOS GOZAR DO QUE XUNTOS CONSTRUIMOS
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4. Un conto para profundar
Cóntoche un secreto? Hai unha illa no Pacíﬁco moi, moi especial.
Os seus habitantes utilizan a maxia para o ben común. Uns fan chover para que crezan as colleitas e
sacan o sol cando fai falta calor. Outros curan, coa súa maxia, aos enfermos e aos animais. Outros a
dedican a crear libros e obras de teatro para entreter ao resto. Tamén saben feitizos que fan felices
aos demais, por iso non verás a ninguén triste na illa.
Extracto de “O máxico secreto” (www.elportaldelhombre.com)

l Se tiveses maxia para que a usarías?
l Na vida real, pódense conseguir sen maxia as mesmas cousas que os habitantes da illa?
Pon exemplos.

l Non temos maxia, pero temos capacidades e habilidades parecidas aos habitantes da illa.
Podes nomear algunhas túas?

l Se poñemos as nosas capacidades ao servizo dos demais,
crees que poderemos vivir felices como na illa?

Manos Unidas

COMPROMETÉMOSNOS
NOS
COMPROMETEMOS(Actuar
(Actuar para
para transformar)
transformar)

Hna. Rosario Martínez
Misionera–Relixiosa de María Inmaculada
Burkina Faso (África)

Ser muller non é fácil en Burkina Faso. A pesar dos esforzos de gobernos e institucións, a discriminación da muller é aínda unha constante nalgunhas sociedades, onde o peso das tradicións pode máis
que a lei. As mulleres son consideradas cidadás de segunda, discriminadas ata na toma de decisións
que afectan ás súas propias vidas.
A educación das mulleres é fundamental para poñer ﬁn á discriminación. Unha muller formada saberá reclamar os seus dereitos, enfrontarse á desigualdade e á marxinación. Unha muller educada
será unha muller segura, independente e con voz.
O principal obxectivo do centro que, con apoio de Mans Unidas, crearon as Relixiosas en 1991, é a formación. Desde entón, centos de nenas e mozas deixaron as aulas coa formación suﬁciente para
poder tomar as rendas do seu destino en igualdade cos homes.
https://www.manosunidas.org/noticia/mi-opcion-vida-es-trabajar-mujer-burkina-faso

l Que podes facer ti?
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CELEBRAMOS
CELEBRAMOS
1. Presentar o mural do ben común.
2. Ler o texto e comentar as achegas persoais.
3. Rezar xuntos a oración.
«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». (Constitución Pastoral Gaudium et spes, 69). Deus deu a terra ao xénero humano para que
sustente a todos os seus habitantes, sen excluír nin privilexiar a ninguén. Velaí a raíz primeira do
destino universal dos bens da terra.

ORACIÓN FINAL
Xesús, Señor da historia, necesitámoste. Queremos ser o teu pobo,
un pobo cuxa identidade sexa a paixón pola verdade e o compromiso
polo ben común, que nos convida a ter en conta as necesidades de todos
os nosos irmáns e non soamente as nosas.
Dános a valentía e a liberdade dos ﬁllos de Deus para buscar
desinteresadamente o ben común e amar a todos sen excluír a ninguén,
privilexiando aos pobres e perdoando aos que nos ofenden,
desterrando o odio e construíndo a paz.
Concédenos a sabedoría do diálogo e a alegría da esperanza que
non defrauda, recoñecendo con apertura e tolerancia o que hai de bo
e verdadeiro en opinións distintas ás nosas.
Amén.
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Catequese de Xuventude

CONOCEMOS
(Conocer para
para discernir)
discernir)
COÑECEMOS (Coñecer
Máis de 820 millóns de persoas seguen padecendo fame no mundo. A fame está a aumentar en case todas as subrexións de África, que ten a prevalencia da subalimentación en
case o 20%. Tamén está a aumentar en América Latina e o Caribe, a súa prevalencia sitúase
por baixo do 7%. En Asia, o seu lado occidental presenta un incremento continuo desde 2010
e na actualidade máis do 12% da súa poboación atópase subalimentada.
(Cfr. O estado da seguridade alimentaria e a nutrición no mundo 2019. Roma, FAO).
Vídeo Pushpa Vihar, sobre la lepra, Bombai, India:
https://www.youtube.com/watch?v=Ua_F5nllhBU

l Cales son as necesidades básicas das persoas?
l Cales están cubertas e cales non nos países empobrecidos?

REFLEXIONAMOS
REFLEXIONAMOSYECOMPRENDEMOS
COMPRENDEMOS (Discernir
(Discernirpara
paraactuar)
actuar)
1. Ler
“Hai que ter tamén en gran consideración o ben común. Amar a alguén é querer o seu ben
e traballar eﬁcazmente por el. Xunto ao ben individual, hai un ben relacionado co vivir social
das persoas: o ben común. É o ben de «todos nós», (…) que se unen en comunidade social.
Non é un ben que se busca en por si, senón para as persoas que forman parte da
comunidade social, e que só nela poden conseguir a súa ben realmente e de modo máis
eﬁcaz. Desexar o ben común e esforzarse por el é esixencia de xustiza e caridade. Traballar
polo ben común é coidar, por unha banda, e utilizar, por outro, ese conxunto de institucións
que estruturan xurídica, civil, política e culturalmente a vida social. (…) Ámase ao próximo
tanto máis eﬁcazmente, canto máis se traballa por un ben común que responda tamén ás
súas necesidades reais. (…)
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O compromiso polo ben común, cando está inspirado pola caridade, ten unha valencia
superior ao compromiso meramente secular e político. Como todo compromiso en favor da
xustiza, forma parte dese testemuño da caridade divina que, actuando no tempo, prepara
o eterno. (…) O ben común e o esforzo por el, han de abarcar (…) a toda a familia humana,
(…)”. (Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 7)
Asegurar o ben común é probablemente o
único modo de respectar as persoas e os
seus dereitos. Perseguir o ben común está
xustiﬁcado precisamente porque só así se
salvagardan os dereitos humanos.
“Cada ser humano ten dereito ao necesario
para a vida, que non se lle pode arrebatar
xamais, mesmo a propósito de que existe
un dereito á propiedade e que sempre haberá diferenzas entre as posesións duns
homes e doutros. Cando uns teñen máis que
suﬁciente, pero a outros lles falta mesmo o
máis necesario, non só ha de actuar o amor,
senón, sobre todo, a xustiza.”
(DOCAT, 89,2017)
2. Pensar:
l Benedicto XVI, na Encíclica Caritas in Veritate fala da relación entre amor,
xustiza e ben común.
w Que entendes por ben común? Pon exemplos.
w Que é para ti a caridade? E a xustiza?
l Recentemente vivimos unha crise sanitaria mundial que deixou graves secuelas
sociais, económicas, morais… pon exemplos de condutas orientadas ao
ben común e contrarias a el.
l A partir da realidade e da túa reﬂexión
w Poderías dicir que os pobres do mundo participan do ben común?

NOS
COMPROMETEMOS(Actuar
(Actuar para
para transformar)
transformar)
COMPROMETÉMOSNOS
Comprométome co ben común:
l Temos responsabilidade (corresponsabilidade)
en relación co todo do que formamos parte.
Por iso comprométome a ser solidario cos demais.
l O ben común supón unha xusta organización
da comunidade para que cada un alcance o
seu ﬁn.
Por iso comprométome a colaborar e poñer as
miñas capacidades para o ben da miña
sociedade.
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l A responsabilidade de ediﬁcar o ben común compete aos individuos, ás familias,
ás organizacións da sociedade civil e ao Estado.
Por iso comprométome a asumir a miña participación como cidadán.
l Comprométome a :…………………......................................................................................…………………..
Disposto a comprometerte? asina aquí: …………….................................…………………………………………..

CELEBRAMOS
CELEBRAMOS (Oración-reflexión final)
Escoitar e cantar “Un Nuevo Sol” (La Nueva Civilización) (Himno Xornada Mundial
de Xuventude de Bos Aires 1987, Alberto Croce y Eugenio Perpetua)
https://www.youtube.com/watch?v=QVbx1ZaNThY

Unha terra que non ten fronteiras
senón mans que xuntas formarán
unha cadea máis forte
que a guerra e que a morte.
Sabémolo: o camiño é o amor
A xustiza é a forza da paz
o amor, quen fai perdoar.
A verdade, a forza que nos dá liberación.
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Catequese de Adultos

CONOCEMOS
(Conocer para
para discernir)
discernir)
COÑECEMOS (Coñecer
A pobreza multidimensional afecta a persoas sen
acceso a dereitos básicos: (alimentación, educación, saúde, auga …) Algún dato signiﬁcativo para
o Ben Común:
1. 1.300 millóns de persoas viven en situación de
pobreza multidimensional, deles, 886 millóns en
países de renda media e 440 millóns en países
de renda baixa. Case a metade das persoas en
situación de pobreza multidimensional - son
menores (Cfr. Global Multidimensional Poverty
Index 2019. Illuminating Inequalities - United
Nations Development Programme and Oxford
Poverty and Human Development Initiative).
2. Vídeo: “Testigos dignos” (Canal “Quiero ver”, Editorial Verbo Divino).
https://bit.ly/2XPkjpy

l Pensar
w Atopácheste nalgunha das realidades que presenta o vídeo?
Como te sentiches?
w Quizá coñeces a persoas que pasaron por elas.
Sabes como se sentiron?
w Poderías engadir algúns casos de situacións semellantes ás
que se contan no vídeo?
l Compartir e comentar realidades concretas que se coñezan respecto diso.

REFLEXIONAMOS YE COMPRENDEMOS
REFLEXIONAMOS
COMPRENDEMOS (Discernir
(Discernirpara
paraactuar)
actuar)
1. Ler los textos das Encíclicas Evangelii Gaudium (EG) e Caritas in Veritate (CV),
l “O pedido de Xesús aos seus discípulos: «Dádelles vós de comer!» (Mc 6,37), implica tanto
a cooperación para resolver as causas estruturais da pobreza e para promover o
desenvolvemento integral dos pobres, como os xestos máis simples e cotiáns de
solidariedade ante as miserias moi concretas que atopamos. A palabra «solidariedade»
(…) supón crear unha nova mentalidade que pense en termos de comunidade, de
prioridade da vida de todos sobre a apropiación dos bens por parte dalgúns.” (EG 188)
l “Hai que ter tamén en gran consideración o ben común. Amar a alguén é querer o seu
ben e traballar eﬁcazmente por el. Xunto ao ben individual, hai un ben relacionado co
vivir social das persoas: o ben común. É o ben dese «todos nós», formado por individuos,
familias e grupos intermedios que se unen en comunidade social. Non é un ben que se
busca en por si, senón para as persoas que forman parte da comunidade social, e que só
nela poden conseguir a súa ben realmente e de modo máis eﬁcaz. Desexar o ben común
e esforzarse por el é esixencia de xustiza e caridade.” (CV 7)
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l “O desenvolvemento é imposible sen homes
rectos, sen operadores económicos e axentes
políticos que sintan fortemente na súa
conciencia a chamada ao ben común.
Necesítase tanto a preparación profesional
como a coherencia moral.” (CV 71).
2. Poñer en común algo dos textos que interpele
persoalmente.
3. Tendo en conta os datos da realidade:
l Como dan luz ás diferentes situacións
os textos do Maxisterio?
l Como cuestionan mi vida?
l Que chamadas recibo para contribuír
ao ben común?
4. Expresar a reﬂexión en forma de oración,
en primeira persoa.
(Señor, sento que…; Señor, pídoche…).

Manos Unidas/Javier Mármol

5. Meditar e orar.
l Escoitar a canción: “Dime cómo ser pan”
(Salomé Arricibita).
https://bit.ly/3cvkkmy

l Repetir, a modo de oración, algunha
palabra, frase, idea, interpelación persoal
que responda á pregunta “dime como ser pan”.

NOS
COMPROMETEMOS(Actuar para transformar)
COMPROMETÉMOSNOS
1. Vídeo: “Salir al encuentro”
(Canal “Quiero ver”, Editorial Verbo Divino).
https://bit.ly/2ziUy6V

Manos Unidas/Pilar Seidel

l O Señor interpélanos e, en medio
das tormentas, invítanos a espertar
e activar a solidariedade e a
esperanza.
Que podemos facer?

14

2. Pensar e compartir algún compromiso
para o ben común e a solidaridade

CELEBRAMOS (Oración-reflexión final)
CELEBRAMOS
Rezar xuntos a “Oración de Manos Unidas”

Rezar xuntos a “Oración de Mans Unidas:
Que Sexamos, Señor, mans unidas
en oración e en don.
Unidas ás túas Mans nas Mans do Pai,
unidas ás as fecundas do Espírito,
unidas ás mans dos Pobres.
Mans do Evanxeo,
sementadoras de Vida,
lámpadas de Esperanza,
voos de Paz.
Unidas ás túas Mans solidarias,
partindo o Pan con todos.
Unidas ás túas Mans traspasadas
nas cruces do Mundo.
Unidas ás túas Mans xa gloriosas de Pascua.
Mans abertas, sen fronteiras,
ata onde haxa mans.
Capaces de estreitar o Mundo enteiro,
ﬁeis ao Terceiro Mundo,
sendo ﬁeis ao Reino.
Tensas na paixón pola Xustiza,
tenras no Amor.
Mans que dan o que reciben,
na gratitude multiplicada,
sempre máis mans,
sempre máis unidas.
Fraternas mans das túas propias Mans!
Pedro Casaldáliga
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