
MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Irmáns, benvidos á celebración da Eucaristía nesta  
Campaña contra a fame de Manos Unidas, baixo o lema 
“QUEN MÁIS SOFRE OS MALOS TRATOS AO PLANETA  
NON ES TI”. Hoxe, esta asociación da Igrexa española 
convídanos o coidado da creación, a nosa casa común,  
que en palabras do Papa Francisco “é tamén como  
unha irmá coa que compartimos a existencia”. (LS 1) 
 
Dispoñámonos a esta celebración, Sacramento de Caridade, 
na que a Palabra de Deus e a comuñón do Pan de vida,  
único e partido aprémanos e fainos estar atentos  
ás situacións de pobreza en que se acha aínda gran parte  
da humanidade, situacións de escuridade no medio  
das cales Manos Unidas é unha chama que se acende e 
empúxanos a alumar a todos desde o noso ser irmáns  
e fillos dun mesmo Pai. 
 
 
ORACIÓN COLECTA 
(Novo Misal Romano, página 1041). 
 
 
MONICIÓN ÁS LECTURAS 
 
Non son poucas as situacións de escuridade, de non  
ver saída, en que viven tantos irmáns nosos. A misericordia,  
o compartir, as boas obras, froito da fraternidade e  
a xustiza, fan realidade noso ser sal da terra e luz do mundo, 
como escoitaremos na Palabra de Deus. 

ORACIÓN DOS FIEIS 
 
Celebrante: Deus móstrase atento ás necesidades dos homes;  

      presentémoslle nosas súplicas. 
 
l Polo Papa Francisco, polo noso Bispo N., e por todos os 

pastores da Igrexa, para que coa súa palabra e exemplo,  
a imaxe de Cristo, o Bo Pastor, sigan animándonos e 
exhortando a manifestar a Boa Noticia da Salvación  
co testemuño da caridade para facer presente o Reino  
de Deus.           Roguemos ao Señor. 

 
l Por todos os membros da Igrexa, para que, convencidos  

da inseparable conexión entre o anuncio da salvación e  
o amor fraterno e de que ninguén pode sentirse excluído  
da preocupación polos pobres e a xustiza social, 
reavivemos o ser instrumentos de Deus para a liberación  
e promoción dos pobres.           Roguemos ao Señor. 

 
l Pola Organización Eclesial Manos Unidas, por todas  

as persoas que forman parte dela e por todas as 
organizacións que traballan polo desenvolvemento dos 
pobos, para que, escoitando o clamor dos pobres, sigan 
axudándonos a todos a cooperar para resolver as causas 
estruturais da pobreza e a promover o desenvolvemento 
integral das persoas, así como á realización de xestos 
sinxelos e cotiáns de solidariedade ante as miserias moi 
concretas que atopamos.           Roguemos ao Señor. 

 
l Por todos os defuntos, en especial aqueles que  

colaboraron, dunha ou outra maneira, con Manos Unidas  
e coa loita contra a fame no mundo, para que recibisen  
a recompensa de pasar ao Banquete do Reino dos Ceos, 
como servos bos e fieis.           Roguemos ao Señor. 

 
l Por nós, que participamos nesta Eucaristía e  

colaboramos na Campaña contra a fame, para que, 
asumindo a invitación de Manos Unidas, apuntémonos  
a loitar contra a pobreza, segundo as nosas posibilidades, 
de modo que contribuamos a facer máis presente  
o Reino de Deus. Roguemos ao Señor. 

 
Celebrante: Escoita, Pai, as nosas oracións, ti que oes o  

      clamor do home, que na súa necesidade  
      diríxese a ti.  
      Por Xesús Cristo o noso Señor. 
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O día 9 de febreiro de 2020, Xornada Nacional de Mans Unidas,  
propoñemos a celebración da Eucaristía con oracións por diversas necesidades.  
(Novo Misal Romano Nº 29: polo progreso dos pobos, páx. 1041-1042) e  
as lecturas propias do V domingo do tempo ordinario-ciclo A.

QUEN MÁIS SOFRE OS MALOS TRATOS  
AO PLANETA NON ES TI

Folla Eucarística  
   Campaña 61, 2020



MONICIÓN Á COLECTA 
 
A nosa colecta de hoxe vai destinada á Campaña Contra  
a Fame de Manos Unidas. Con ela contribuímos á loita contra  
a fame á que se nos convida especialmente nesta Xornada. 
Grazas pola vosa xenerosidade. 
 
 
PRESENTACIÓN DE OFRENDAS 
 
Xunto co pan e o viño e a colecta, pode presentarse o  
cartel da campaña. 
 
Presentamos o pan e o viño, alimento de Vida. Tamén  
a colecta e o cartel de Manos Unidas, como expresión do noso 
desexo de compartir e traballar polo coidado da creación. 
 
 
ORACIÓN SOBRE AS OFRENDAS 
(Novo Misal Romano, página 1042) 
 
 
ORACIÓN DESPOIS DA COMUÑÓN  
(Novo Misal Romano, página 1042) 
 
 
MONICIÓN FINAL DE INVITACIÓN AO COMPROMISO 
 
A Eucaristía terminou no templo, continúa na vida co 
compromiso e as nosas accións para ser sal e luz 
denunciando situacións de inxustiza, descarte, indiferenza…, 
que atentan contra a dignidade dos nosos irmáns. 

SUXERENCIAS PARA A HOMILÍA 
 
Ideas que poden axudar a conectar a Palabra de Deus 
proclamada este domingo co lema da Campaña. 
 
s A escuridade e as tebras presentadas por Isaías adquiren  

a súa manifestación concreta no drama da fame que sofren 
tantos irmáns os nosos empobrecidos, e na deterioración  
da creación que é a quen máis afecta. 

 
s Drama da fame, consecuencia da desigualdade,  

da inequidade –en palabras do Papa Francisco-. 
 
s Inequidade que se opón e contradí o destino universal dos 

bens inscrito no proxecto creador de Deus (cf. LS, cap. 2º)  
e que pon a tantos homes nunha situación de carencia de 
condicións de vida dignas, como denuncia o profeta Isaías. 

 
s Inequidade como consecuencia da ruptura da fraternidade 

a cal xorde do recoñecemento de Deus, Pai de todos,  
e que crea unha fraternidade e comuñón universal  
das que ninguén está excluído (LS 89-92). 

 
s Situación de inequidade froito do pecado do home,  

da inxustiza, consecuencia dese pecado que leva tamén  
á globalización da indiferenza, no canto da o 
recoñecemento da igual dignidade de todos os seres 
humanos e a ter presentes os dereitos fundamentais  
dos postergados e descartados (LS 93-94). 

 
s O cristián desde o recoñecemento de Deus, Pai de todos,  

e dos homes como irmáns, así como desde o seu saberse 
“sal da terra e luz do mundo”, non pode quedar indiferente 
ante este drama que se dirixe ao centro do seu ser e da 
realidade de Deus. 

 
s O outro é o meu irmán, é a miña propia carne (Isaías),  

ante o que non podo quedar ou permanecer indiferente, 
pois esa indiferenza supón “pecharse á propia carne”. 

 
s Somos sal e estamos para curar tantas feridas,  

de modo que poida brotar a carne sa (Isaías). 
 
s Como sal, tamén estamos chamados a alzar a nosa voz, 

sendo voz dos que non teñen voz, para denunciar esas 
situacións de inxustiza, pobreza, descarte, indiferenza,  
que atentan contra a dignidade dos nosos irmáns. 

 
s Somos luz e desde iso o noso compromiso coas 

boas obras, realización da Misericordia, camiño  
de santidade (Cf. Gaudete et exultate, capítulo III). 

 
s Manos Unidas manifesta ese ser sal e luz desde o  

seu compromiso cos máis desfavorecidos. 

Máis materiais de Formación Cristiá en:  
manosunidas.org/sensibilización/en las parroquias
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Día do Xaxún Voluntario 
Venres, 7 de febreiro de 2020  
Xornada Nacional de Manos Unidas 
Domingo, 9 de febreiro de 2020

QUEN MÁIS SOFRE  
OS MALOS TRATOS  

AO PLANETA NON ES TI


