
Día do Xaxún Voluntario 
Venres, 7 de febreiro de 2020  
Xornada Nacional de Manos Unidas 
Domingo, 9 de febreiro de 2020

Valora!

Atopa diferenzas entre as dúas fotos

Coida!

Goza a creación!

Admira!

7

 Coresma 2020  
  Caderno de actividades  
  para nenos e familiasQUEN MÁIS SOFRE  

OS MALOS TRATOS  
AO PLANETA NON ES TI



Ordena as letras  
E ATOPA palabras  

propias de cOresma

oraciÓns de cOresma

1 de marzo:  
1º Domingo de Coresma
Xesús, moitas veces sinto 
tentacións como Ti. 
Gustaríame ser a mellor, 
levar sempre razón, ter todo 
o que me apetece; pero sei 
que é máis feliz quen dá 
que quen recibe; que debo 
vivir sinxelamente e 
compartir; que os demais 
tamén me poden ensinar. 
Faime mellor persoa, máis 
humilde e 
xenerosa.

8 de marzo:  
2º Domingo de Coresma

15 de marzo:15 de marzo:  
3º Domingo de Coresma
Señor, creo que Ti podes 
darme unha auga que 
acougue a miña sede. Quero 
ser máis amable, coidadosa 
cos meus amigos, máis 
obediente, máis traballadora 
no cole e colaborar no que 
poida en casa. A auga da  
túa palabra e do teu amor 
axúdame a conseguir  
os meus bos propósitos. 
Apréndeme 
a buscarte 
co corazón.

Amigo Xesús, gústame 
moito estar contigo,  
na igrexa, cando rezamos 
en casa, cando axudo a 
alguén que me necesita, 
cando comparto o que teño, 
cando son feliz con outras 
persoas. Ensíname a estar 
sempre pendente dos que 
se senten sos ou tristes  
para que poida 
acompañalos e apoiar.

n C v e n i o r o s 
O c i a r n o 
d i r a d a Ce 
x ú X n a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _

Das catro ideas que saen nas palabras  
anteriores, que podes facer ti para coidar  
a creación? 

v Non tirar desperdicios ao chan,  
    nin a ningún lugar que non sexa  
    axeitado.  
v Axudar aos meus pais para  
    reciclar, colocando en cada  
    contedor o lixo correspondente.  
v Comer todo o que me poñan no  
    prato. Se non teño moita fame,  
    direi que me poñan menos para  
    que non se tire.  
v Pedir ao bo Deus para que me  
    axude a ser coidadoso coa casa  
    común.  
v Non pelexarme nin enfadarme  
    coas persoas.  
v Apagar as luces, sempre que  
    non as necesite.  
v Ter coidado co papel usando  
    só o que me faga falta.  
v Agradecer a Deus, e aos demais,  
    os traballos que fan para que  
    viva mellor.

COMPROMISOS



22 de marzo:  
4º Domingo de Coresma

29 de marzo:  
5º Domingo de Coresma
No final da Coresma quero 
pedirche, Pai Deus, perdón 
por todas as veces que non 
me porto como debo. Ti es  
a Vida verdadeira, quen cre 
en ti é feliz e Vive. Dáme a 
túa paz, a túa alegría, o teu 
agarimo e ensíname a 
transmitirllas aos demais. 
Grazas, Señor, por quererme 
tanto e por darme o teu amor.

5 de abril:  
Domingo de Ramos
Amigo Xesús, todos che 
reciben hoxe con alegría e 
aclámanche: HOSANNA! 
Que na miña vida saiba eu 
encomiarte e bendicirte, 
mesmo cando as cousas non 
me saian como me gustaría. 
Axúdame a permanecer fiel 
á túa palabra. Contáxiame co 
teu exemplo. Regálame a 
confianza en ti. Dáme forza 
para que non me canse de 
seguirte.

Encomiado sexas Señor,  
polos alimentos que tomamos, 
que nos dean forza para 
coidar a túa creación.  
Agradecémosche o  
que nos regalas.  
Dános a luz do teu Espírito 
para verte nos irmáns. 
Ensínanos a compartir,  
que non falte o alimento  
do corpo e o espírito a  
ningún dos teus fillos.  
Sé bendicido agora  
e por sempre.

Bendición da mesa:

Algunhas vocales destas frases fóronse  
a dar un paseo, podes atopalas?

FUGA DE VOGAIS

Ás veces son como o cego 
da lectura, sobre todo, 
cando non vexo que fago 
cousas mal e que con iso 
fago sufrir a outras persoas. 
Axúdame, Xesús, para que 
saiba recoñecer as miñas 
faltas e así poder verte a ti, 
que es a bondade e o amor 
de Deus.Ensíname a 
seguirte e a animar a outros 
nenos para coñecerte.

SE    IMOS    AO    COL_X_O    EN    A_TOBÚS    

O_    EN    METR_,    COID_MOS    A    N_SA    

SAÚ_E    E    A    D_S    D_MA_S    PO_QUE 

C_NT_M_N_M_S    MEN_S  

 

SE    AP_GAM_S    AS    L_CES    C_NDO    NO_    

AS    US_MOS,    _F_RR_M_S    EN_RX_A. 

 

SE    S_PAR_MOS    O    L_XO    NO    S_U    

C_NT_DOR    CORR_SPOND_NTE     

C__D_M_S    O    PLAN_TA    Q_E    É      

A    N_SA    C_S_.



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

O meu nome é Salma, vivo na comuna Beni Arous, 
na provincia de Larache, ao noroeste de 
Marrocos. O clima é moi húmido, por iso,  
hai moitos bosques; nos últimos anos talláronse 
moitas árbores para a produción agrícola. 
Ademais, a miúdo, as choivas son torrenciais  
e erosiónanse os chans. As nenas debemos  
buscar leña para axudar en casa e non podemos 
ir á escola. Co apoio de Mans Unidas construíronse 
dous fornos comunitarios que gastan menos leña, 
así non temos que ir buscala tan lonxe.  
Agora vou á escola e aprendo feliz.

historia de SolidariEdadE

Chámome Nirmala, teño 12 anos. Estou nun 
internado en Eddapenial, unha cidade do centro 
da India, alí estudo. A miña familia é moi pobre. 
Nos últimos anos tivemos moitos problemas no 
internado porque non tiñamos auga para beber, 
nin para lavarnos. As relixiosas que nos atenden, 
apoiadas por Mans Unidas, construíron  
un tanque para recoller auga de choiva; así 
haberá auga para beber, cociñar e a hixiene,  
e poderemos dedicar todo o tempo e esforzo  
ao estudo, mellorando a nosa aprendizaxe e  
as posibilidades de desenvolvemento futuro.

Son Edrice, vivo en Pechulina, unha comunidade 
rural de Haití, no Caribe, onde a xente é moi 
pobre. Non temos fontes, nin baños e usamos a 
auga dun arroio para beber e lavarnos. 
Tampouco hai enerxía e queimamos substancias 
vexetais para iluminarnos; isto provoca 
problemas de saúde e deterioración ambiental. 
Sen enerxía non podemos estudar cando o sol 
ocúltase. Mans Unidas apoiou a unha 
organización local para poñer enerxía solar nas 
casas, así hai luz para estudar, para unha neveira 
ou cargar o teléfono.  
A nosa vida mellorou moito.
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India: Dereito á AUGA

Marrocos: Dereito á EDUCACIÓN

Haití: Dereito á ENERXÍA


