7

MateriaIs de
Formación Cristiá
FREAR A
DESIGUALDADE

Guía para catequistas
e formadores

Manos Unidas

está nas
túas mans

2023

Catequese:
l Infancia

l

Adolescencia

l Mocidade

l Adultos

Día do Xaxún Voluntario
Venres, 10 de febreiro de 2023
Xornada Nacional de Manos Unidas
Domingo, 12 de febreiro de 2023

Manos Unidas: quE É E quE FAI?
Manos Unidas é a Asociación da Igrexa católica en España
e unha Organización Non Gobernamental de Desenvolvemento,
de voluntarios, católica e segrar, para a axuda, promoción e
desenvolvemento dos países máis empobrecidos.
Desde 1960 loita contra a pobreza, a fame e a desigualdade,
como pasos imprescindibles para un desenvolvemento humano
integral, inclusivo e sostible, centrado nas persoas e para todas
as persoas. E traballa para erradicar as causas estruturais
que as producen.
Faio mediante a educación para o desenvolvemento: charlas,
cursos, campañas..., e a través de proxectos de desenvolvemento,
apoiando aos socios locais e ás 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.
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
teñen as persoas na perpetuación das estruturas de pecado e da
necesidade de transformalas.
v Traballar para liberar á humanidade da tiranía da pobreza e
construír unha sociedade con “Persoas libres de pobreza, fame e
desigualdade” defendendo o dereito a un traballo digno. Así se
fai real o principio de “dignidade” que nos iguala a todos como
seres humanos.

«Axudar os pobres con diñeiro debe ser sempre unha solución provisoria para resolver urxencias. O gran
obxectivo debería ser sempre permitirlles unha vida digna a través do traballo». (Fratelli tutti 162)

«Non existe peor pobreza que aquela que priva do traballo e da dignidade do traballo», (…) que non é un modo
de gañarse o pan, senón tamén un leito para o crecemento persoal, (…) para compartir dons, para sentirse
corresponsable no perfeccionamento do mundo». (Fratelli tutti 162)
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“PERSOAS LIBRES DE POBREZA, FAME E DESIGUALDADE”
O “traballo digno” para vencer a fame e a pobreza
«Ai de ti, que sobre bases de maldade e inxustizas constrúes o teu palacio e os teus altos
ediﬁcios, e que fas traballar aos demais sen pagarlles os seus salarios!» (Jr 22,13).
Manos Unidas inicia o quinquenio (2023-2027) enfocado a “Liberar á humanidade da pobreza,
a fame e a desigualdade desde os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible”. ( ODS).
A loita contra a pobreza e a fame das persoas pasa pola
recuperación do traballo decente tal como lembra a
Axenda 2030, e especialmente o ODS 8: “Crecemento
económico e social”; e é, probablemente, a mellor
estratexia para erradicalas desde a súa raíz, non
mediante programas de asistencialismo, senón
buscando que as persoas vulnerables sexan capaces de
xerar os seus ingresos para vivir dignamente.

As brechas de desigualdade seguen crecendo
e aumenta a polarización entre unha minoría
afortunada e unha crecente maioría
que non pode aspirar a unha vida digna.

«Ante todo, ao traballador hai que ﬁxarlle unha remuneración que alcance
a cubrir o sustento seu e o da súa familia» (Pío XI en Quadragesimo anno, nº 71).
Nalgúns países, grandes empresas subcontratan maximizando os seus beneﬁcios. Moitas destas
ﬁrmas teñen códigos de conduta, pero, buscando reducir custos de produción, acaban
vulnerando os dereitos das persoas traballadoras, afectando ademais á súa saúde e a súa
seguridade.
A exposición a produtos tóxicos e técnicas perigosas
provocan, en moitos casos, enfermidades graves. As
malas condicións de traballo e as longas xornadas
supoñen dores crónicas, problemas respiratorios,
desmaios…

O téxtil é un dos sectores laborais onde
o traballo non permite unha vida digna
para o traballador e a súa familia; alberga
un mundo de explotación laboral, condicións
paupérrimas, dano ambiental e salarios inxustos.

Doutra banda, o abandono estrutural da seguridade
nos ediﬁcios fai que sexan frecuentes os incendios causados por fallos eléctricos, as explosións
de caldeiras e mesmo os derrubes de fábrica.
A Igrexa avoga, desde sempre, polo traballo decente e a xusta remuneración laboral como o
medio máis idóneo para levar unha vida digna.
«…teñan presente os ricos e os patróns que oprimir para o seu lucro os necesitados
e os desvalidos e buscar a súa ganancia na pobreza allea non o permiten nin
as leis divinas nin as humanas. E defraudar a alguén no salario debido é un gran crime,
que chama a voces as iras vingadoras do ceo» (León XIII en Rerum novarum, Nº15).
Tamén hoxe, homes e mulleres, ven obrigados a traballar, a sobrevivir, nada máis. Son escravos con
traballos forzados, inxustos, mal pagos e que levan ás persoas para vivir coa dignidade pisada.
É necesario facernos conscientes do impacto das brechas da desigualdade na vida cotiá do
Sur, e especialmente, o da desigualdade de ingresos, porque estes constitúen un medio
imprescindible para liberar ás persoas da pobreza e da fame.
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CatequesE de Infancia

RECOÑECEMOS (Recoñecer para interpretar)

Amarilis vive en Guatemala, nun barrio onde hai moita desnutrición
infantil e pobreza extrema. Grazas a un proxecto de emprendemento para
mozos apoiado por Mans Unidas, os seus irmáns poden achegar diñeiro
en casa e ela non ten que traballar e, así, pode ir ao colexio.
s Cales son as necesidades dos tres protagonistas?
s Tes ti as mesmas?
s Hai que axudalos? Por que?

interpretamos (Interpretar para elixir)
l Leer
«Era un home rico que vestía de púrpura e liño, e celebraba
todos os días espléndidas festas. E un pobre, chamado
Lázaro, botado xunto ao seu portal, cuberto de chagas,
que desexaba fartarse do que caía da mesa do rico, pero
ata os cans viñan e lle lambían as chagas. Sucedeu, pois,
que morreu o pobre e foi levado polos anxos ao seo de
Abraham. Morreu tamén o rico e foi sepultado”
l A realidade que mostra o Evanxeo tamén existe hoxe,
unhas persoas teñen de todo e sóbralles e outras non
teñen o suﬁciente para vivir.
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s Observar a foto da páxina 5 e compartir
os sentimentos que esperta.
s Que ten en común a fotografía
coa parábola de Epulón e Lázaro?
s Que diferenza hai entre Epulón e Lázaro?
s Como crees que se puideron
axudar mutuamente?
s É xusto que algúns nenos e nenas non poidan
estudar porque teñen que traballar? Por que?
s É importante a colaboración de Mans Unidas
para que moitos nenos e nenas poidan gozar
da súa infancia sen ter que traballar? Por que?

Manos Unidas/Paco Blanco

Erwin é dunha pequena aldea de Filipinas. A súa familia
é moi pobre, vive da pesca e da agricultura, pero non
teñen terras fértiles e o cambio climático afecta negativamente os cultivos. Non ía á escola porque estaba moi
lonxe do pobo e tiña que traballar coa súa familia.
Grazas á construción dunha escola no pobo, apoiada
por Mans Unidas, puido estudar.

GUATEMALA

Shamim vive en Uganda. A súa familia é moi pobre e
dedícase á agricultura traballando moitas horas e con
pouco rendemento. Os nenos e nenas como ela axudan
ás súas familias no campo. Grazas a un proxecto educativo de Cáritas, no que Mans Unidas colaborou, os adultos
poden gañarse a vida traballando en condicións dignas
e os menores poden ir á escola e formarse para un
futuro mellor.

Manos Unidas/Javier Mármol

Manos Unidas

UGANDA

FILIPINAS

Tres historias de vida

Manos Unidas

ELIXIMOS (Elixir para actuar)
Cando os adultos poden traballar, os nenos e as nenas
poden aprender, xogar, ir a catequeses…
l Pensar:
w Que signiﬁca infancia feliz?
w Como ter unha infancia feliz?
w Que se pode facer para que todos os nenos e nenas
do mundo a teñan?
l Concretar un compromiso para colaborar en casa, no
colexio, na parroquia, en Mans Unidas...

CELEBRAMOS E ORAMOS
(celebrar para agradecer)
l Organizar unha festa para compartir comida e
diversión.
w Debuxar cada un as súas mans, escribir o seu nome
e que quere compartir para axudar a Shamin, Erwin,
Amarilis e a outros nenos. Despois, colorealas.
w Con todas as mans, decorar o lugar da festa.
l Rezar xuntos:
Querido Xesús, coa parábola
do pobre Lázaro ensínasnos a compartir.
Dámosche grazas polas nosas familias.
Pedímosche que a ningún adulto fáltelle
un traballo digno para vivir e
coidar aos seus ﬁllos.
Que nos preocupemos uns doutros
e coidémonos para que todo o mundo
poida ser feliz.
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CatequesE de Adolescencia

RECOÑECEMOS (Recoñecer para interpretar)
l Ver o vídeo: “Que hai detrás do imperio téxtil?”, da Campaña “Roupa limpa”:
https://youtu.be/VlMTQFk1lMY
w Compartir as impresións.
w Facer unha relación dos dereitos conculcados.
w Gustaríache, como traballador, que se che tratase nesas condicións? Por que?
l Observar o cadro: “Salarios dignos 2019. Análise dos salarios na industria téxtil global”,
da Campaña “Roupa limpa”.

Resumo executivo

empresas
avaliadas
O 85 % das
marcas
comprometéronse
a pagar salarios
dignos.

Respecto ao apoio activo
á liberdade de asociación,
as marcas non cumprían
os requisitos e obtiveron
puntuacións moi baixas.

O 75% das
marcas revelou
a súa lista de
provedores total
ou parcialmente.
plans claros e ben
calendarizados para que
as redes de provedores
proporcionen salarios
dignos.

marcas están a calcular
se os prezos pagados os
provedores son suﬁcientes
para que o persoal cobre
un salario digno.

marcas utilizan
indicadores de
referencia especíﬁcos
para avaliar se están
a pagar salarios
dignos.

Case todas as marcas obtiveron unha
cualificación de E. que signiﬁca que non
puideron demostrar adecuadamente que o
persoal estea a percibir salarios dignos.

Análise dos salarios na industria téxtil global

w Analizar a información e comentar que chama a atención.
w Sacar conclusións.
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O 20% das marcas
analizadas revelou
información sobre
os salarios que os
provedores pagaban
ao persoal.

Manos Unidas

interpretamos (Interpretar para elixir)

1.- Abre o teu armario de par a par, investiga sobre os seguintes puntos e completa o cadro:
w Lugar de confección.
w Condicións de traballo.
w Idades das persoas que fabricaron a roupa.

PRENDAS DE VESTIR
Verán/Inverno

TEÑO EN
TOTAL

LUGAR DE CONFECCIÓN

CONDICIÓNS DE TRABALLO

Pantalons e/ou Saias e/ou Vestidos
Zapatos e/ou Zapatillas
Camisetas e Camisas
Roupa de Abrigo
Roupa Deportiva e/ou Chándal
Roupa de Festa
Roupa interior
Calcetins e/ou Medias
Complementos: gorras, cinturóns, bolsos, mochilas...

2.- A roupa, para moitos adolescentes, vai máis aló de ser un artigo de necesidade,
converténdose en forma de expresión e aceptación no grupo.
l Reﬂexionar
w Sabes como inﬂúen na dignidade dos traballadores os teus hábitos de compra de roupa?
w Cando compras roupa:
4 Pensas nas persoas que a confeccionaron?
4 Preocúpaste polas condicións laborais?
4 Que tes no teu armario respecta os dereitos laborais?
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3.- Un salario digno é un dereito humano.
“Toda persoa que traballa ten dereito a unha remuneración
equitativa e satisfactoria, que lle asegure, así como á súa familia,
unha existencia conforme á dignidade humana” (Declaración
Universal dos Dereitos Humanos, artigo 23). As empresas teñen
o deber de respectar un salario digno.
«É unha traxedia a explotación do
traballo humano e as súas condicións
de vida. A vida de cada comunidade
require que loitemos ata o ﬁnal
contra o cancro da explotación do
traballo humano, o veleno da
ilegalidade, o cancro da corrupción»,
Papa Francisco, 2015.

“De ninguén cobicei prata, ouro ou vestidos.
Miren as miñas mans: con elas conseguín o
necesario para min e para os meus compañeiros, como vostedes ben saben. Con este
exemplo ensineilles, claramente, que deben
traballar duro para axudar os débiles”.
(Feitos, 20, 33-35).

“[…] O primeiro fundamento do valor do traballo é o home mesmo, o
seu suxeito. A isto vai unida inmediatamente unha consecuencia moi
importante de natureza ética: é certo que o home está destinado e
chamado ao traballo; pero, ante todo, o traballo está en función do
home e non o home «en función do traballo” (Laborem exercens Nº6).

“Vivir con 38 euros ao mes. Este era o soldo da xente que morreu en Bangladesh. No mundo de hoxe hai unha
escravitude feita co don máis precioso que Divos deunos: a capacidade de crear, de traballar, de ser os facedores
da nosa dignidade. (…) Ás persoas considéraseas menos importantes que os obxectos que ofrecen beneﬁcios.
(…) Onde chegamos? Ao momento de non ser conscientes da dignidade da persoa e a dignidade do traballo”.
(Papa Francisco, 2013).

l Organizar cinco grupos e distribuir a cada un, un texto dos anteriores.
w En cada grupo:
4 Pensar e escribir a mensaxe do texto, en relación co traballo digno;
despois lelo e comentalo no grupo.
4 Compartir como interpela persoalmente a mensaxe.
w Todos xuntos:
4 Compartir, tanto o texto, como as reﬂexións de cada grupo.
4 Redactar xuntos un manifesto polo “traballo digno”.
ELIXIMOS (Elixir para actuar)
Coñecemos, só un pouco, a situación dos traballadores da industria téxtil en países empobrecidos.
Ante isto hai dúas opcións:
l Quedar tranquilos.
l Asumir pequenos compromisos,
cambiando algúns costumes.
Cal elixes?
4 Marcar no cadro se as seguintes
decisións melloran a vida dos
traballadores ou non.
4 Comentar por que elixes unhas e non
outras. Podes engadir algunha máis.
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ACCIÓNS

SI/NON

Mercar menos roupa e de máis calidade.
Mirar ben as etiquetas para coñecer a procedencia da roupa que mercas.
Mercar en pequenos comercios en lugar de en grandes cadeas.
Mercar roupa de segunda man.
Mercar la roupa máis barata posible.
Mercar roupa en tendas de comercio xusto.
Reﬂexionar, antes de comprar, se o necesitas ou non.
Outras...

1.- Pensar e compartir algún compromiso 2.- Suxestións:
para o ben común e a solidariedade.

4 Cando se compra roupa, revisar as etiquetas
para pescudar onde e como se confeccionaron.
4 Participar na Campaña “Roupa limpa”.
4 Facer campaña, entre amigos, polo “traballo digno”.

CELEBRAMOS E ORAMOS (Celebrar para agradecer)
l Nun encontro festivo de oración:
w Presentar ao Señor os compromisos.
w Ler e ofrecer o manifesto polo “traballo digno”.
w Terminar rezando xuntos:
Son nenos! Non escravos
Señor, a túa palabra chámanos a ter fame e sede de xustiza, guíanos á
misericordia e á renovación.
Guíanos cara a unha fe que nos comprometa a construír un mundo mellor
para todos os teus ﬁllos e ﬁllas.
Señor, axúdanos a denunciar todos os crimes contra a infancia.
Empúxanos a actuar cando sospeitemos que están en situación de perigo.
Non nos deixes en paz ata que actuemos no seu favor.
Señor, ti ves o sufrimento dos menores esgotados de tantas horas de traballo e
tan pouco para comer. Ti sabes que están cansos e con maior facilidade poden
facerse dano. Protéxeos dos perigos e móvenos a axudalos.
Señor, pedímosche polos gobernantes para que promovan leis contra todas
as formas de explotación, tamén a explotación laboral de menores. Amén.
(Vixilia da Xornada Mundial de Oración e Reﬂexión contra Trátaa de Persoas 2017: https://preghieracontrotratta.org/)
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CatequesE de MOCIDADE

RECOÑECEMOS (Recoñecer para interpretar)
Ver, ver, ver: ollos que si ven, corazón que si sente.
SABÍAS QUE O SECTOR TÉXTIL...?
l É un nos que o traballo non permite unha vida
digna para o traballador e a súa familia.
l Alberga un mundo de explotación laboral,
condicións paupérrimas, dano ambiental e,
sobre todo, salarios inxustos.
l O mundo da moda emprega, aproximadamente,
a 86,6 millóns de traballadores ao redor do
mundo, a maioría deles sen contratos laborais,
sen horarios establecidos e sen beneﬁcios das
leis de protección de empregados.
l A industria da moda é líder en violacións dos dereitos humanos e abusos ambientais.
l 80 % dos traballadores do sector téxtil son mulleres.
l Normalmente págaselles menos que aos seus homólogos masculinos.
l A desigualdade de xénero está profundamente arraigada no desequilibrio
de poder da industria.
interpretamos (Interpretar para elixir)

1.- Sentir e sentir: só vese ben co corazón.
l Que entendes por “traballo digno”?
l Que condicións debe reunir o traballo
para consideralo digno?
l Que che di a expresión “a pobreza
ten rostro de muller”?

l Pensaches por que mans pasaron os teus
pantalóns vaqueiros ata chegar a ti?
Cando o traballo é precario, precarízanse todos os dereitos.
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l Por que os menores que traballan
chámaselles “dedos lixeiros”?

Manos Unidas/Javier Mármol

Manos Unidas

2.- Mirada crente.
LER ESTES TEXTOS:
“Comerás do froito do teu traballo, serás feliz e todo che irá ben”.
(Salmo 128, 2)

“E o labrador que traballa duramente é o primeiro que ten
dereito a recoller os froitos.” (2 Tm 2, 6)

“Eu comprendín que o único bo para o home
é alegrarse e buscar o benestar na vida.
Despois de todo, que un home coma e beba
e goce do benestar co seu esforzo, iso é un
don de Deus”.
(Eclesiastés 3, 12-13)

“Os traballos remunerados, se se atende á natureza e á ﬁlosofía cristiá, non son vergoñosos para o home, senón
de moita honra, en canto dan honesta posibilidade de gañarse a vida. O realmente vergoñoso e inhumano é
abusar dos homes como de cousas de lucro e non estimalos en máis que canto os seus nervios e músculos poden
dar de si”. (Rerum novarum, 15)

“O traballo é a vocación do home” (Homilía do Papa Francisco, 1 de maio 2020):
Nos xornais de hai uns meses lemos, nun país de Asia, que un señor matara a paus a un dos seus empregados
que gañaba menos de medio dólar ao día, porque ﬁxera algo mal. A escravitude de hoxe é a nosa indignidade,
porque quita a dignidade ao home, á muller, a todos nós. (…) Pensa nos traballadores, nos que traballan a
xornada, que os feixes traballar por un salario ínﬁmo e non oito, senón doce, catorce horas ao día: isto sucede
hoxe, aquí. En todo o mundo. (…) Toda inxustiza que se comete contra unha persoa que traballa é un atropelo
á dignidade humana, mesmo á dignidade do que comete a inxustiza: báixase o nivel e termínase nesa tensión
de ditador-escravo. En cambio, a vocación que Divos dános é moi fermosa: crear, recrear, traballar. Pero isto
pode facerse cando as condicións son xustas e respéctase a dignidade da persoa.

4 Extraer o ensino dos textos respecto ao “traballo digno”.
4 Contrastar cos datos do apartado RECOÑECEMOS.
4 Pensar se os datos reﬂicten traballo digno.
4 Observar as fotos das páxinas 10 e 11 e poñerlles titular.
Compartir os sentimentos que espertan.
w A partir da realidade e da túa reﬂexión, poderías dicir que as condicións laborais respectan
a dignidade da persoa? Por que?
w Comentar no grupo as túas conclusións.
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ELIXIMOS (Elixir para actuar)
Poñamos a xustiza de moda.
Cando o traballo é precario, precarízanse todos os dereitos.
Tomar conciencia da relación que teñen os hábitos de consumo co “traballo digno” e elixir un
compromiso dos propostos ou outro distinto.
l Ser consumidores responsables no sector téxtil, tomando decisións como:
w Comprar só o que sexa necesario.
w Pescudar que hai detrás dalgunhas marcas.
w Ler as etiquetas dos produtos (orixe, composición, compromiso cos dereitos humanos…).
l Investigar as condicións laborais dos traballadores.
CELEBRAMOS E ORAMOS (Celebrar para agradecer)
l Presentar os compromisos ao Señor.
l Rezar xuntos
Aí está a mesa do mundo, Señor,
esperando o noso traballo,
con proxectos comúns,
mans unidas, xestións solidarias…
Ai, esa fonte de auga e de pan,
ese carreiro de traballo digno,
que con amor e xustiza
imos abrir xunto
sna dura cortiza de cada día!
Que non me quede mirando, Señor,
eu tamén
quero botar unha man!
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CatequesE de Adultos

RECOÑECEMOS (Recoñecer para interpretar)
l Uns datos
s Nos países empobrecidos, a manufactura
adoita levarse a cabo nas “maquilas”1.
s A industria da moda emprega,
aproximadamente, a 86,6 millóns
de traballadores ao redor do mundo,
a maioría sen contratos laborais, sen
horarios establecidos e sen leis de protección
(Organización Internacional do Traballo).
s O 80 % dos traballadores na industria
téxtil son mulleres. Adoitan comezar con
catorce anos, teñen xornadas entre 12 e 14
horas e, con sorte, dispoñen dun día libre á
semana ou unha semana de vacacións ao ano.
1

s Cobran soldos que lles permiten sobrevivir
a duras penas e poucas veces superan
os cen euros ao mes.
s Morren 25 empregados, na súa maioría
mulleres, que traballaban nun taller de
confección clandestino nun soto de
Tánxer (Marrocos). (Solidaridad.net, 11/2/21
https://bit.ly/3M9Iwgv)
s A pandemia empeorou a situación
laboral de miles de mulleres en Bangladesh
que traballan sen dereitos no sector da
moda. (La Vanguardia, 7/03/22
https://bit.ly/3L4KCgq).

Sistema económico e produtivo que consiste na montaxe manual de pezas en talleres industriais situados
en países con man de obra barata, cuxo resultado son produtos que xeralmente se destinan a un país desenvolvido.

PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2019,6.
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l Pensar
w Como che interpela a realidade
que se atopa detrás deste
sector laboral?
w Que causas subxacen a estas
condicións laborais e que
consecuencias conlevan?
w Que conclusións pódense sacar
despois de analizar os datos das
tres primeiras columnas do
seguinte cadro?

Materia prima
Man de obra
Gastos
xerais
Beneficio de
fábrica
Intermediarios
Transportes
Beneficio de
marca
Retallista
IVE
Prezo final
Fonte:CECJ (2015: 24)

interpretamos (Interpretar para elixir)

1.- Ler os seguintes textos:
“Non explotarás o xornaleiro, pobre e necesitado,
sexa irmán teu ou emigrante que vive na túa terra,
na túa cidade; cada xornada daraslle o seu xornal,
antes de que o sol póñase, porque pasa necesidade
e está pendente do salario.” (Deuteronomio 24, 14-15)

“O gran tema é o traballo. (…) Asegurar a todos a
posibilidade de facer brotar as sementes que Deus
puxo en cada un, as súas capacidades, a súa iniciativa, as súas forzas. Esa é a mellor axuda para un
pobre, o mellor camiño cara a unha existencia digna”.
(Fratelli tutti 162)

“Calquera forma de materialismo e de economicismo que tentase reducir o traballador a un mero instrumento de
produción, a simple forza-traballo, a valor exclusivamente material, acabaría por desnaturalizar irremediablemente
a esencia do traballo, privándoo da súa ﬁnalidade máis nobre e profundamente humana. A persoa é a medida
da dignidade do traballo”. (Compendio Doutrina Social da Igrexa nº 271)

2.- Pensar:
l Que aspectos da realidade denuncian?
l Como afectan á vida laboral que ti coñeces?

l Como dan luz a esta realidade sufrinte
actualmente no mundo?
l Que chamadas do Señor recibes
persoalmente?

3.- Poñer en común a reﬂexión.
ELIXIMOS (Elixir para actuar)
O Señor convídanos a poñernos en marcha, impúlsanos a ser profetas, a denunciar o que non é de
Deus.
l Ver: https://bit.ly/3w35pwD
l Concretar un compromiso alcanzable, para dar pasos en corresponsabilidade con este ámbito
que descoida a dignidade da persoa.
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CELEBRAMOS E ORAMOS (Celebrar para agradecer)
l Escoitar, en actitude orante, a seguinte canción:
“Non nos convencerán” https://youtu.be/xTAmotRys-o
l Pensar en que “cousas” non queres que che convenzan.
Manos Unidas

l Compartir os ecos en forma de oración
(Señor, sinto que… Señor, pídoche…)
l Rezar xuntos “La doble medida”, de Rezando Voy.
Señor, disculpa mis ﬂaquezas, mis caídas y silencios.
Dame otra oportunidad.
Olvida mis negaciones, mi tibieza, mis eternas contradicciones.
Ábreme otra vez la puerta, acógeme en tu casa y en tu abrazo.
Tú, que sabes cómo soy.
Perdona tú, hijo, a quien te hirió con sus ﬂaquezas, sus caídas y silencios…
a quien no estuvo a la altura, a quien no supo quererte bien…
He ahí el dilema, constante y humano.
La doble medida. La piedad suplicada para uno mismo y negada al otro.
El amor acogido con gratitud, pero entregado con cuentagotas.
La claridad ante la necesidad propia, que se vuelve ceguera ante lo ajeno.
Aprended de mí, que soy Dios de misericordia.

l Para terminar: Escoitar de novo, moverse ao ritmo da música e cantar a canción:
“Non nos convencerán”, de Migueli: https://youtu.be/xTAmotRys-o

PAR A PROFUNDAR NOS TEMAS DESTA GUÍA
l “Conecta Ropa Pobreza”, de Enlázate por la Justicia.

https://www.enlazateporlajusticia.org/ropa
l “Descubrir trabajo en marcas de moda”: https://www.agorarsc.org
l Canción “Trabajo digno para una sociedad decente”: https://youtu.be/gdco8gkxHKo
l “El legado de Iqbal Masih”: https://youtu.be/SuUp3NocPlg
l “Ethical Time. Moda sostenible real para ti”:

https://youtu.be/9DIXnduOtio

y

https://ethicaltime.com

l “Carta Encíclica Laborem Exercens”. Papa Juan Pablo II, 1981.
l “Carta Encíclica Fratelli Tutti”. Papa Francisco, 2020.
l “10 horas de oración”, de Manos Unidas Salamanca:

https://www.manosunidas.org/materiales-formacion-cristiana-2023

15

900 811 888 - manosunidas.org

