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PRIMEIRA SEMANA

SEMANA 1 27 NOVEMBRO 2022

“Mateo 24, 37-44”

Coma nos tempos de Noé, 
así pasará cando veña o Fillo do Home. 
Antes do diluvio comían, 
bebían e casaban ata o día que Noé entrou na arca; 
e de nada se decataron ata que veu o diluvio, 
e os enguliu a todos.
O mesmo pasará cando veña o Fillo do Home. 
Entón estarán dous homes no agro; 
levarán a un e deixarán ao outro. 
Estarán dúas mulleres moendo no muíño, 
levarán unha e deixarán a outra. 
Vixiade, porque non sabedes nada do día no que virá o voso Señor. 
Entendédeo ben: se soubese o dono da casa a que hora vai chegar o ladrón, 
estaría á espreita e non permitiría que lle asaltasen a casa. 
Así tamén: estade vós preparados, 
porque na hora menos pensada preséntase o Fillo do Home.

“O folio”

Había unha vez unha nena chamada Bego que sempre chegaba tarde a todo os sitios. Ela sempre 
intentaba ter todo preparado con antelación, pero ao final sempre lle pasaba algo e remataba che-
gando a última. Unha noite, antes de deitarse, repasou que todo estivera preparado: o uniforme posto 
ao carón do armario, a mochila cos libros e cadernos contra a parede e todos os xoguetes recollidos. 
Cando estaba apartando os peluches da súa cama para deitarse chegou a súa nai cun papel na man. 
Era do tamaño dun folio e estaba chea de cadradiños. Parecía o calendario de Advento que abría a 
diario cheo de bombóns. A súa nai díxolle que detrás dos cadradiños había un regalo para ela e que 
cada vez que non se retrasara abrira unha caixa.
A Bego gustoulle moito a idea e a partir dese día esforzouse moito por intentar cumprir a súa misión 
para poder abrir unha caixa. Ao principio seguiulle costando moito non chegar tarde polo que había 
moitos días nos que non gañaba o privilexio de poder abrir unha caixa. 

Pouco a pouco foi descubrindo o que había debaixo das caixas. Vía un ceo azul e a silueta dunha 
persoa, pero aínda non chegaba a verlle a cara.

Unha noite, ao rematar de cear, súa nai tróuxolle o folio e díxolle que estaba orgullosa dela porque, 
pouco a pouco, aprendera a xestionar o tempo e que quería ensinarlle quen era o que estaba máis 
orgulloso dela. Deulle o folio e díxolle que destapara a última caixa.
Ao facelo encontrouse cunha imaxe de Xesús sorrindo. 
-Bego, díxolle a súa nai, aquí tes a quen máis orgulloso está do esforzo que fixeches.
Bego sorriu feliz e pediu que colgaran o folio coa imaxe no seu cuarto para non olvidalo nunca.

Hai moito, moito tempo…
(IMPORTANCIA DO TEMPO, TEMPO CRISTIANO…)
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Xesús, axúdame a aproveitar ben o meu tempo.
Cústame moito poñerme a facer os meus deberes 
e axudar na casa, pero coa túa axuda vou poder. 

Dame a forza para orar por ti e 
organizar o meu tempo dunha forma efectiva, 

para que esteas moi contento.
Amén.

SEMANA 1 27 NOVEMBRO 2022

“Calendario de Advento”

Nunha corda vanse poñendo con pinzas da roupa uns anacos de papel co número do día (dende o 
27 de Novembro ao 24 de Decembro) e dentro de cada papel van escribindo unha boa acción que 
deben facer todos.

Algunhas ideas poden ser axudar a poñer a mesa, recoller os xoguetes, rezar polos nenos tristes, 
compartir a merenda, axudar na misa, ler un pouco máis ese día…

Materiais: corda pita, anacos de papel coas mensaxes, pinzas da roupa.
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SEMANA 2 4 DECEMBRO 2022

“Mateo 3, 1-12”

Naqueles días apareceu Xoán Bautista no deserto, proclamando: 
«Convertédevos, que xa chega o Reino dos Ceos». 
El era de quen dixera o profeta Isaías: 
«Unha voz clama no deserto: 
Preparade o camiño do Señor, 
endereitade os seus vieiros. 
Xoán ía vestido con pelos de camelo e cun cinguideiro de coiro no van, 
e mantíñase de saltóns e mel bravo. 
Ía onda el xente de Xerusalén, 
de toda Xudea e mais da banda do Xordán. 
Confesaban os seus pecados e el bautizábaos no Xordán.
Como se decatara de que moitos fariseos e saduceos viñan a que os bautizase, díxolles: 
«Raza de víboras! Quen vos ensinou a fuxir do castigo que está a chegar? 
Dade froitos dignos dunha verdadeira conversión, 
e non vos fagades ilusións dicindo entre vós: 
“Somos fillos de Abraham”, 
porque vos aseguro que Deus pode sacar fillos de Abraham mesmo destas pedras. 
Xa está a machada posta contra a raíz das árbores, 
e toda árbore que non dea froito cortarase e botarase ao lume. 
Eu bautízovos con auga para que vos convertades. 
Pero o que vén detrás miña é máis forte ca min, 
e nin tan sequera son digno de lle levar as sandalias. 
El havos bautizar co Espírito Santo e con lume. 
Porque trae a forcada na man, 
para limpar a súa eira e na hucha recoller o trigo; 
e ha queimar a palla nun lume que nunca se apaga».

Nun lugar moi afastado…
(LUGARES ONDE NOS SENTIMOS BEN, LUGARES QUE NOS TRAEN Á MEMORIA)

“A casa de verán”

Había unha vez unha nena chamada Ana. Adoraba o verán. Todo o ano estaba soñando coa chega-
da do verán. Tiña un calendario na parede e cada mañá riscaba o día anterior e miraba con anhelo 
o mes de xullo.
Sabía que o verán empezaba uns días antes, pero para ela o mes de Xullo era especial.

SEGUNDASEMANA



10

SEMANA 2 4 DECEMBR0 2022

A súa familia trasladábase a casa de verán. Esa casa que cheiraba a céspede recién cortado, a crema 
solar e a xasmín. O mellor era que os seus tíos e avós tamén tiñan unha casa na mesma urbanización, 
polo que pasaba o verán rodeada de curmáns. 

Polas mañás reuníanse todos na terraza do seu curmán Manolo e al´pasaban o rato xogando a xogos 
de mesa ou simplemente falando. Sempre había un curmán que ía por todas as casas preguntando o 
que ían facer de comer, por se lle gustaba máis que o que ía facer a súa familia. Había días nos que 
ninguén comía na súa casa. Chegaba o momento de ir á piscina. Comezaba o ritual diario de poñer 
o bañador, botar crema solar e preparar a toalla. 

Na auga, sempre había algún curmán pequeno ao que ensinarlle a tirarse de cabeza ou ao que 
axudar a nadar sen flotador.  Despois de comer tocaba facer as tarefas mentras os maiores botaban 
a sesta. E aínda que nunca querían poñerse, remataban todos xuntos, na terraza onde houbera máis 
sombra cos seus cadernos e libros. 

A tarde pasábana na piscina coa merenda de pan con chocolate. O día que máis lles gustaba era o 
Domingo. Cando saían da piscina, ían directos á ducha e a arranxarse un pouco. Ían todos xuntos a 
misa e moitas veces, ao saír, ao cine de verán. 

Ana desfrutaba moito eses veráns, rodeada dos avós, tíos e curmáns. Nunca quería que rematara o 
verán. Hoxe, Ana é maior, pero segue esperando ao verán para voltar a súa casa, pechar os ollos e 
seguir escoitando na súa memoria as risas pasadas, o cheiro a xasmín e o mar que tanto lle gustan. 

“Mapa”

Realizaremos unha “Búsqueda do tesouro”. 

Para elo, fabricaremos un mapa do entorno onde o tesouro se atopa onde estea Xesús (capela se esta-
mos na parroquia, crucifixo se estamos no local) cun papel que envelleceremos con café ou té. 
 
Para chegar ao tesouro deberán pasar varias probas como ordear o seu rincón, pedirlle a un maior 
que lles conte chistes ou descifrar mensaxes con códigos ocultos.
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Unha vez que se chegue ao tesouro, haberá que rezar unha oración e darlle importancia 
a que Xesús é un lugar onde sempre nos imos sentir seguros. 

Amigo Xesús, rezámosche hoxe aquí, 
ao igual que outras veces che rezamos no campo, 

na praia ou dende casa.
Axúdanos, Xesús, a que nosa oración chegue 

a todos os lugares do mundo,
especialmente a aqueles que máis precisan da túa presencia 

Fai que te vexamos en todos esos lugares 
e que a túa Luz expanda polo mundo

e sempre nos acompañes. 
Amén

Amén.
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“Mateo 11,2-11”

Xoán, oíndo falar na cadea das obras de Cristo, 
mandou os seus discípulos a lle preguntar: 
«Es ti o que ten que vir ou esperamos a outro?». 
Respondeulles Xesús: 
«Ide e contádelle a Xoán o que estades oíndo e vendo: 
os cegos ven e os coxos andan, 
os leprosos fican limpos e os xordos oen, 
os mortos resucitan e ós pobres estáselles anunciando a Boa Nova. 
E ditoso quen non se escandalice de min!» 
Non ben se foron eles,
comezou Xesús a falar de Xoán á xente:  
«Que fostes ver ao deserto?: 
unha cana abaneada polo vento? 
Pois logo, que fostes ver?: 
un home vestido con roupas finas? 
Pero os que visten roupas finas están nos pazos dos reis. 
Pois logo, a que saístes?: 
a ver un profeta? 
Si, e abofé que moito máis ca un profeta. 
Este é de quen está escrito: 
“Olla, mando o meu mensaxeiro diante de ti, 
para que prepare o teu camiño.”» 
Tede por seguro que non naceu de muller ninguén meirande ca Xoán Bautista, 
aínda que o máis pequeno no Reino dos Ceos é meirande ca el.

“O agasallo do avó”

Había unha vez unha nena chamada Sonia. Tiña o cabelo louro e gustáballe levalo curto. Era unha 
nena moi traste e sempre estaba facendo trastadas.
Ao seu avó non lle gustaba nada que se portara an mal e sempre estaba ideando maneiras para in-
tentar conseguir que se portara mellor. 

Sonia intentaba portarse ben, pero parecíalle moi divertido gastar bromas pesadas. 

Un día, o avó díxolle que tiña que deixar de gastar tantas bromas porque a xente ía deixar de confiar 
nela. 
Sonia púxose moi triste e díxolle que quería que todos estiveran orgullosos dela. Cada vez que se lle 

No que vivía un pobo 
que…
(PERSOAS QUE NOS INSPIRAN,

PERSOAS IMPORTANTES PARA NÓS…)

TERCEIRA SEMANA
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ocurría unha maldade, pensaba no que diría o avó e así, pouco a pouco, foi cambiando o seu com-
portamento.
Cando chegou o seu aniversario, o avó foi visitala e tróuxolle un paquete envolto nun chamativo papel de 
cores.

-Sonia, díxolle seu avó, vin que durante estes meses te esforzaches moito en portarte mellor. Por que 
o fixeches?

-Fíxeno porque quero ser mellor persoa e que ninguén poña mala cara cando fago algo, e, sobre todo, 
porque quero que esteas orgulloso de min.
-Xusto diso quería falarche, Sonia. Todos os que estamos preto de ti vimos como te esforzaches, pero 
olvidácheste de alguén.

-De quen, avó?

-Abre o paquete e verás a persoa que máis orgullosa ten que estar con este cambio de actitude.

Sonia mirou con moita curiosidade o paquete. Dentro había unha caixa moi bonita e cando a abriu 
atopouse cun precioso espello coa palabra “Sonia” pintada debaixo.

-Aquí tes o teu agasallo, cada vez que te mires ao espello, non esquezas que a persoa que ten que 
estar máis feliz polo teu comportamento es ti mesma. Só así poderás vivir feliz e os demais poderemos 
velo. 

“Cartas agradecidas”

Todos temos a quen dar as grazas por algo.

Imos escribir unha carta a esa persoa ou persoas.

Empregaremos folios, bolígrafos e rotuladores de cores. 

Durante a pandemia, os que máis nos coidaron foron os sanitarios, polo que imos escribir 
cartas de agradecemento a médicos, persoal de enfermería, auxiliares, persoal de lim-
peza dos hospitais de nosa zona e farémosllas chegar para que saiban o moito que lles 
estamos agradecidos. 

Xesús, hoxe dámosche as grazas 
por todas  aquelas persoas que 

nos rodean. Polas que nos queren e 
polas que non. Que a todas elas lles 
chegue o teu amor, se iluminen coa 

túa Luz e que entre todos convirtamos 
este mundo nun lugar mellor. 

Amén.
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“Mateo 1, 18-24”

O nacemento de Xesús Cristo foi así: 
María, a súa nai, estaba prometida a Xosé; 
e antes de viviren xuntos apareceu ela embarazada por obra do Espírito Santo. 
Xosé, o seu prometido, home xusto, 
non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secretamente. 
Tal era a súa resolución, cando o anxo do Señor se lle apareceu en soños, 
dicíndolle: «Xosé, fillo de David, non repares en levar contigo a María, a túa prometida; 
que o que nela se concibiu é obra do Espírito Santo. 
Dará a luz un fillo, e ti poñeraslle de nome Xesús, 
porque salvará o seu pobo de todos os seus pecados». 
Todo isto aconteceu para que se cumprise o que dixera o Señor por boca do profeta:
«Mirade: a virxe concibirá e dará a luz un fillo,
e poñeranlle de nome Emmanuel (que quere dicir “Deus connosco”)». 
Acordou Xosé do seu soño, e fixo tal como lle mandara o anxo do Señor, 
levando consigo a súa prometida.

“O pintor”

Había unha vez un pintor chamado Marcos. Encantáballe pintar con acuarelas. Sempre pensaba que 
a auga, ao mesturarse coa pintura creaba formas fabulosas.

Case sempre pintaba por encargo. Ese día, encargáranlle varios cadros de gatos. Unha familia tiña 
varios e querían ter un cadro de cada un deles.

Esa noite sacou os pinceis, preparou os papeis, ordenou as pinturas e puxo a súa música favorita para 
pintar. Consultou brevemente as fotos que lle pasaran dos gatos e dispúxose a pintar.
A cada pouco ía cambiando de cadro, porque a acuarela precisaba secar un pouco para poder 
seguir, e sempre que volvía ao cuadro atopaba que ao secar, a agua formara formas novas e novos 
detalles descoñecidos para el.

Uns días despois tivo listos todos os cadros e quedou coa familia no seu taller para ensinarllos. A 
familia chegou un pouco seria, xa que había poucos días que a avoa morrera e todos estaban un 
pouco tristes.

Marcos ensinoulles os cuadros e mirou a cara da familia para poder ver a súa reacción. Foi notando 
como todos empezaban a sorrir. 

- Encántannos os cadros -dixo o pai-. Todos os cadros reflicten perfectamente os nosos pequenos michi-
ños, pero o que máis me gusta é que en todos hai algo que me lembra a avoa.

- A vós pasavos igual? -preguntou o pai a seus fillos.

…E foron felices para sempre.
(A LEDICIA NACE CON XESÚS, BOS SENTIMENTOS…)

CUARTA SEMANA
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-Si! -dixo entusiasmada a filla máis vella-. Neste cadro, ao fondo, vexo o seu colar de perlas. Nestou-
tro, a súa man tocando o seu gato favorito. E neste vexo o seu sorriso no raio de sol.

Marcos mirou os cadros e atopou todos os detalles que a nena estaba a dicir. O que para el eran 
formas que a pintura formara coa auga, para a familia eran escintileos que lles facían sorrir.
Desde ese día, Marcos aprendeu que podía facer felices aos demás coa súa pintura e esforzouse en 
pintar moito para facer felices a moitas persoas.

“O tarro da felicidade”

Materiais: un tarro de cristal para cada participante, pinturas, papeis de cores, bolígrafos, rotuladores e 
cordas.

Cada participante decorará o seu gusto cos materiales que estean no seu tarro, poñendo unha etiqueta 
de “Tarro da Ledicia”. 

Cada vez que vos reunades, cada participante escribirá  nun papel algo que a fixera feliz durante esa 
semana.

Iranse engadindo durante un ano ou o tempo que se estime preciso e, ao final do prazo, 
cada un lerá en voz alta os que queira e lembrará os momentos felices. Tamén se pode 
facer un tarro conxunto para todo o grupo.

Xesús, ven e ensíname a amar, 
porque só Ti podes conseguir que 

atope a felicidade.
Axúdame a facer felices aos demais,

quitando as tristezas da vida.
Concédeme o don da ledicia, 

como fixeches coa túa nai María,
e así poderei anunciar o teu nace-

mento
con voz forte. 

Amén.
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PRIMEIRA SEMANA
Hai moito, moito tempo…
(IMPORTANCIA DO TEMPO, TEMPO CRISTIANO…)

“Mateo 24, 37-44”

Coma nos tempos de Noé, 
así pasará cando veña o Fillo do Home. 
Antes do diluvio comían, bebían e casaban ata o día que Noé entrou na arca; 
e de nada se decataron ata que veu o diluvio, e os enguliu a todos.
O mesmo pasará cando veña o Fillo do Home. 
Entón estarán dous homes no agro; 
levarán a un e deixarán ao outro. 
Estarán dúas mulleres moendo no muíño, levarán unha e deixarán a outra. 
Vixiade, porque non sabedes nada do día no que virá o voso Señor. 
Entendédeo ben: se soubese o dono da casa a que hora vai chegar o ladrón, 
estaría á espreita e non permitiría que lle asaltasen a casa. 
Así tamén: estade vós preparados, 
porque na hora menos pensada preséntase o Fillo do Home.

“A viaxe de papá”

Había unha vez dúas irmas chamadas Lucía e Carolina que vivían nunha pequena vila preto dunha 
gran cidade. Un día seu pai tivo que viaxar a gran cidade para unha entrevista de traballo polo que 
estaría fóra todo o día. Lucía e Carolina nunca pasaran tanto tempo separadas del, polo que sería 
raro para elas. Antes de marchar, seu pai achegouse ás dúas para abrazalas.

—Volverei bastante tarde, para cear seguramente –dixo–. Ainda así, encantaríame atoparme as miñas 
nenas cando chegue. Poderedes recibirme cunha grande aperta?

—Claro que si, papá –contestaron ambas as dúas.

E agasallando un sorriso as súas fillas, marchou para a cidade. Posto que só eran as dez da maña, 
Lucía decidiu entrar na casa e ordenar os seus libros e cadernos do cole. Pola contra, Carolina quedou 
nas escaleiras da entrada e sentouse a esperar a que seu padre chegara. Mentres Carolina seguía 
fóra esperando, Lucía rematou e sentou a ver unha película. Á hora de comer, Carolina levantouse da 
escaleira e comeu o máis rápido que puido. Nin falou coa súa nai ou irma, só comeu e mirou pola 
fiestra impaciente. Despois, volveu á entrada e non se ergueu de alí en toda a tarde. Mentres tanto, 
Lucía leu un libro, xogou coa videoconsola e saíu a xogar con outros nenos e nenas da vila.
Quedaban só vinte minutos para a cea cando o coche de seu pai chegou á rúa. Carolina ergueuse 
dun salto e foi a abrazalo en canto baixou. 

—Ola ruliña –saudouna devolvenlle o abrazo–. E a túa irmá?

Xusto nese momento, Lucía entrou correndo da rúa. Cando descubriu a seu pai, acelerou ata chegar 
canda el e case se esnafra contra o seu corpo para abrazalo. Unha vez coa súas dúas nenas de novo, 

SEMANA 1 27 NOVEMBRO 2022
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o pai preguntoulles que fixeran mentres el non estaba e sorprendeuse ao saber o que realizara cada 
unha durante ese tempo. Convidounas a sentar con el nas escaleiras para poder falar tranquilamente 
con elas.

Mirou a Carolina con agarimo:
—Grazas por esperarme na entr
ada, pero sabías que volvería moi tarde e poderías ter feito máis cousas, ademais non prestasches 
atención a túa irmá ou a túa nai.

Despois, xirouse cara Lucía.

—Esta moi ben que fagas tantas cousas como fixeches hoxe, pero esquecícheste do máis importante: o 
único compromiso que tiñas coa tua familia. Querías facer tanto que esqueciches cumprir a promesa que 
tiñas comigo.

Fixo unha pausa e rodeou os ombros das súas nenas para achegalas a el.
—Mirade, hai algo en cada un de nós que sempre usamos, queiramos ou non, e que nunca regresa. 
Iso é o tempo. Cada un emprégao ao seu gusto, pero hai duas leccións que nunca debemos esquecer 
á hora de gastalo: non o desperdiciar nin nos esquecer dos que nos rodean cando o usemos. Apro-
veitade sempre o tempo que tendes e nunca esquezades de gastar parte del nas persoas que máis 
queredes.

Cando seu pai dixo iso, Lucía e Carolina prometéronse aproveitar o tempo que quedaba do día da 
mellor maneira que puideron desexar: xunto a súa familia e, sobre todo, xunto a seu pai.

“O reloxo de Deus”

Realizaremos un reloxo de area caseiro.

Con el poderemos gardarmos un anaquiño de 
tempo ao día para falar con Deus e non esquecer-
nos nunca del.  Os materiales son: dúas botellas 
pequenas de plástico por neno, cinta adhesiva, 
lapis, cartolina, tesoiras e sal fino. Coa forma do 
colo da botella, marcaremos na cartolina un círcu-
lo e despois recortarémolo. Pegamos a peza de 
cartolina coa cinta na embocadura da botella e 
facemos un pequeno burato coas tesoiras. 

Collemos a segunda botella, o sal e en-
chemos o recipiente ata máis ou menos 
un terzo da súa capacidade (pódese pin-
tar o sal con xiz de cores para facelo máis 
divertido). 
Finalmente, unimos as dúas botellas pola 
embocadura coa cinta adhesiva. 

Axúdame Deus a dar o meu tempo
a aproveitalo co que máis quero

a atopar sempre un espazo para te rezar
a non esquecer que es ti quen mo agasalla
e a dar grazas polo que os demais gastaron 

en min.
Amén.
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“Mateo 3, 1-12”

Naqueles días apareceu Xoán Bautista no deserto, proclamando: 
«Convertédevos, que xa chega o Reino dos Ceos». 
El era de quen dixera o profeta Isaías: 
«Unha voz clama no deserto: 
Preparade o camiño do Señor, 
endereitade os seus vieiros. 
Xoán ía vestido con pelos de camelo e cun cinguideiro de coiro no van, 
e mantíñase de saltóns e mel bravo. 
Ía onda el xente de Xerusalén, 
de toda Xudea e mais da banda do Xordán. 
Confesaban os seus pecados e el bautizábaos no Xordán.
Como se decatara de que moitos fariseos e saduceos viñan a que os bautizase, díxolles: 
«Raza de víboras! Quen vos ensinou a fuxir do castigo que está a chegar? 
Dade froitos dignos dunha verdadeira conversión, 
e non vos fagades ilusións dicindo entre vós: 
“Somos fillos de Abraham”, 
porque vos aseguro que Deus pode sacar fillos de Abraham mesmo destas pedras. 
Xa está a machada posta contra a raíz das árbores, 
e toda árbore que non dea froito cortarase e botarase ao lume. 
Eu bautízovos con auga para que vos convertades. 
Pero o que vén detrás miña é máis forte ca min, 
e nin tan sequera son digno de lle levar as sandalias. 
El havos bautizar co Espírito Santo e con lume. 
Porque trae a forcada na man, 
para limpar a súa eira e na hucha recoller o trigo; 
e ha queimar a palla nun lume que nunca se apaga».

“O outeiro”

Érase unha vez dous nenos chamados Mateo e Xurxo. Eran mellores amigos desde que se coñeceran 
na escola con 3 anos e nunca se separaban. Encantáballes pasar as tardes libres e os veráns xogando 
ao baloncesto, a algúns videoxogos ou, simplemente, correndo polas rúas do seu barrio. Pero, sen dú-
bida, o que máis lles gustaba era ir ao outeiro preto da escola. Dende alí, tiñan unhas vistas fantásticas 
da cidade e era perfecto para realizar o seu pasatempo preferido: observar os avións.

Dende aquel lugar, podían verse todos os avións que saían do aeropuerto preto da súa cidade e ou-
tros que só pasaban pola zona. Divertíanse imaxinando a onde iría cada un e quen viaxaría neles. 
Tamén se preguntaban como sería voar nun deses avións, xa que ningún dos dous subira nunca a 
un. As veces, cando ía vento, subían o outeiro cun par de papaventos e entretíñanse facéndoos voar, 
coma se fosen dous máis deses avións que atravesaban o ceo.

SEMANA 2 4 DECEMBRO 2022

Nun lugar moi afastado…
(LUGARES ONDE NOS SENTIMOS BEN, LUGARES QUE NOS TRAEN Á 
MEMORIA)

SEGUNDA SEMANA
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Un día Mateo chamou a Xurxo moi triste:

—Voume –dixolle case chorando–. Meus pais van traballar noutro país e imos todos nós con eles. Non 
sei se volveremos vivir aquí despois disto.

Xurxo non podía crer as palabras do seu mellor amigo. Pasaran tanto tempo xuntos! Que ía facer 
agora polas tardes sen el? Pola contra, Mateo ía cumprir un dos seus soños polos dos: voar en avión. 
Así que, o día que Mateo marchou coa sua familia, Xurxo subiu o outeiro e observou todos os avións 
que pasaron por riba da súa cabeza, pensando que nun deles viaxaba o seu mellor amigo. 

Dende entón, Xurxo segue subindo todos os días ao outeiro a observar os avións ou simplemente a 
sentar e descansar naquel lugar que sempre será especial para el e para Mateo.

“O noso lugar”

Ímoslle dicir ao Neno Xesús como é o noso lugar, para que cando naza e creza un pouco veña xogar 
con nós e se sinta tan ben coma nós no lugar onde realizamos as nosas actividades semanais.

Dividimos o alumnado en pequenos grupos e entregámoslles materiais que temos polo lugar como 
cartolina, algodón, teas, fíos, pegamento... Por grupos deberán facer unha maqueta do lugar e sina-
lar onde están e o lugar. onde estaría o Neno Xesús con eles.

SEMANA 2 4 DECEMBRO 2022

Xesús, rezamosche hoxe aquí, 
ao igual que outras veces rezamos no cam-

po, na praia ou desde casa.
Axúdanos, Xesús, a que a nosa oración 
chegue a todos os lugares do mundo,

especialmente a aqueles que máis precisan 
da tua presencia.

Fai que te vexamos en todos eses lugares 
e a túa Luz expandase polo mundo

e sempre nos acompañes. 
Amén.
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“Mateo 11,2-11”

Xoán, oíndo falar na cadea das obras de Cristo, 
mandou os seus discípulos a lle preguntar: 
«Es ti o que ten que vir ou esperamos a outro?». Respondeulles Xesús: 
«Ide e contádelle a Xoán o que estades oíndo e vendo: 
os cegos ven e os coxos andan, 
os leprosos fican limpos e os xordos oen, 
os mortos resucitan e ós pobres estáselles anunciando a Boa Nova. 
E ditoso quen non se escandalice de min!» 
Non ben se foron eles,comezou Xesús a falar de Xoán á xente:  
«Que fostes ver ao deserto?: 
unha cana abaneada polo vento? 
Pois logo, que fostes ver?: 
un home vestido con roupas finas? 
Pero os que visten roupas finas están nos pazos dos reis. 
Pois logo, a que saístes?: a ver un profeta? 
Si, e abofé que moito máis ca un profeta. 
Este é de quen está escrito: “Olla, mando o meu mensaxeiro diante de ti, 
para que prepare o teu camiño.”» 
Tede por seguro que non naceu de muller ninguén meirande ca Xoán Bautista, 
aínda que o máis pequeno no Reino dos Ceos é meirande ca el.

“A bibliotecaria”

Había unha vez unha nena chamada Elena. A Elena encantáballe ler e cando se achegaba o seu 
aniversario ou datas especiais, sempre pedía que lle regalasen un libro novo. Aínda así nada podía 
compararse á cantidade de libros que atopaba na biblioteca. Cando tiña algo de tempo, achegábase 
ata alí para perderse entre os seus estantes cheos de historias antigas e novas que quería descubrir ao 
facer os deberes naquel espazo tan acolledor e agradable.

Unha das razóns polas que lle encantaba ir á biblioteca era pola amable bibliotecaria que sempre 
estaba detrás do mostrador da sala. Aquela muller chamábase Delia. Era unha muller de avanzada 
idade que a vira medrar a medida que ía visitando a biblioteca ao longo dos anos. Delia adoitaba 
recomendarlle libros segundo os que Elena ía lendo e sempre acertaba. Nin un só libro dos que ela 
lle recomendara a desagradara. Ademais, se tiña tempo, sentaba con Elena mentres facía os deberes 
e axudábaa con aquilo que non entendía. Ás veces, cando se sentía triste ou desganada facendo os 
deberes, ela traíalle algunha chocolatina da máquina que había na entrada do recinto para sacarlle 
un sorriso.

No que vivía un pobo que…
(PERSOAS QUE NOS INSPIRAN,

PERSOAS IMPORTANTES PARA NÓS…)

 TERCEIRA SEMANA
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Un dos días que Elena quedou facendo os deberes na biblioteca, Delia non se atopaba alí. Cando lle 
preguntou al bibliotecario que estaba no seu lugar, este contoulle que estaba enferma e que non viría 
nos próximos días. Aí foi cando Elena se deu de conta de todo o que Delia fixera por ela durante eses 
anos. Así que decidiu facerlle un agasallo para cando regresara.
Durante unha semana, Elena levou na súa mochila o agasallo que lle daría a Delia, para estar prepa-
rada sempre por se aquel día ela volvía. Finalmente, unha semana despois Delia estaba no seu mos-
trador cando ela entrou na biblioteca. O primeiro que fixo Elena ao chegar foi ir ata ela e entregarlle 
o paquete. Delia sorriu ao telo nas mans.

—Quería darche as grazas por todo o que fixeches por min –díxolle Elena–. Non me dera de conta do 
importante que es para min ata que non te tiven aquí comigo. Grazas por estar siempre aí, axudarme 
cos deberes e ser a mellor bibliotecaria del mundo.
Delia, emocionada, abrazou a Elena e xuntas sentaron nunha das mesas da biblioteca a desenvolver 
o agasallo e desfrutar dunha tarde máis xuntas entre aqueles libros.

“Tarxeta”

Faremos unha tarxeta que cada un regalará a alguén importante e querido. Os materiais son: folios o 
cartolinas pequenas, rotuladores e material variado de papelería.

Dobramos ou folio o cartolina pola metade e na parte dianteira escribimos a mesma frase: “Grazas 
por todo o que fas por min”. Dentro da tarxeta, cada un escribirá o que queira agradecerlle a esa per-
soa especial. Despois, pintámola e decorámola ao gusto. Podemos empregar o material de papelería 
que teamos no grupo (purpurina, formas adhesivas, pompóns, etc.).

Creatividade ao poder! 

¡ GRAZAS POR TODO
O QUE FAS POR MIS!

Quero darche as grazas Deus
por poñer ao meu carón a to-
das esas persoas que me que-
ren por coidalas e protexelas 

como elas o fan comigo
por darlles o teu amor e 

cariño paternal e por camiñar 
sempre ao meu lado.

Amén.
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“Mateo 1, 18-24”

O nacemento de Xesús Cristo foi así: 
María, a súa nai, estaba prometida a Xosé; 
e antes de viviren xuntos apareceu ela embarazada por obra do Espírito Santo. 
Xosé, o seu prometido, home xusto, 
non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secretamente. 
Tal era a súa resolución, 
cando o anxo do Señor se lle apareceu en soños, 
dicíndolle: «Xosé, fillo de David, 
non repares en levar contigo a María, a túa prometida; 
que o que nela se concibiu é obra do Espírito Santo. 
Dará a luz un fillo, e ti poñeraslle de nome Xesús, 
porque salvará o seu pobo de todos os seus pecados». 
Todo isto aconteceu para que se cumprise o que dixera o Señor por boca do profeta:
«Mirade: a virxe concibirá e dará a luz un fillo,
e poñeranlle de nome Emmanuel (que quere dicir “Deus connosco”)». 
Acordou Xosé do seu soño, 
e fixo tal como lle mandara o anxo do Señor, 
levando consigo a súa prometida.

“As flores da avoa”

Érase una vez un neno chamado Pablo. Non era un neno moi sociable nin lle gustaba moito xogar no 
colexio cos demais nenos e sempre tiña un xesto serio na cara. Todos os días, os avós de Pablo ían 
recollelo ao colexio e quedaba na súa casa ata que os seus pais saían de traballar e viñan a por el. 
Eles preparábanlle o xantar e quedaban ao seu carón mentres facía os deberes.

Un día, a súa avoa entrou no salón onde estaba vendo a tele e sentou onda el moi seria. Pablo non 
sabía por que estaba así. Caéralle algo na cociña sen querer e viña rifarlle? Pero fixo algo que o colleu 
de sorpresa: comezou a escachar de risa. O son era tan forte e a risa tan contaxiosa, que Pablo no 
puido evitalo e comezou a rirse tamén. Aquilo sorprendeuno; facía moito tempo que non ría e menos 
desa forma. Cando súa avoa parou de rir, quedou cun sonrriso na faciana e reveulle o pelo antes 
de marchar á cociña. Non sabía que pasara, pero gustáralle rir daquela maneira. Cando seus pais 
chegaron a recollelo, descubriu unha flor vermella no moble ao lado da porta, aínda que non lle deu 
moita importancia.
Os seguintes días, a avoa de Pablo continuou facendo cousas raras coma a de rir que remataban 
con el rindo tamén ou cun sorriso na cara. Sen dúbida, o máis raro de todo aquilo era como día tras 

…E foron felices para sempre.
(A LEDICIA NACE CON XESÚS, BOS SENTIMENTOS…)

CUARTA SEMANA
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día a avoa (supoñía) colocaba flores artificiais en diferentes puntos da casa ara que un día, despois 
de contarlle uns dez chistes malísimos a atopou poñendo unha flor nova no salón a carón das fotos 
familiares.

—Avoa, por que fas iso coas flores? Non ten ningún sentido.

—Viches como enchen de cor a casa? –respondeulle ela mentres deixaba a nova flor no seu sitio. 
Pablo asentiu–. Pois cada unha delas representa un momento no que fuches feliz, riches ata que che 
doeu a barriga ou simplemente sorriches. A ledicia e a alegría danlle vida aos nosos días e son o 
motor que nos axuda a seguir cara adiante a pesar das dificultades, e iso foi o que pasou cada vez 
que ti sentiches iso nesta casa, enchíchesnos de vida e cor. 
Cando Pablo volveu ollar aquelas flores máis detidamente, comprendeu o que a avoa lle dicía. e así, 
prometeu esforzarse para encher o resto de lugares aos que ía desa mesma cor coa ledicia que tanto 
lles gustaba aos seus avós.

“Os globos da ledicia”

Imos facer unha pequena carreira de obstáculos con globos. Os materiais que imos usar son: globos 
de cores, rotuladores, unha caixa ou recipiente amplo e cinta adhesiva.

Cada un inflará un globo e escribirá nel algo que o faga feliz ou un suceso feliz que le vivira recente-
mente. Usaremos as instalacións onde nos atopemos para crear un percorrido. O obxectivo é facer o 
camiño sen que o globo caia ao chan e encestar ao final na caixa. 

Cando todos rematen o percorrido, pegaremos con cinta adhesiva os globos á parede da 
nosa sala para decorala.

Hoxe veño a pedirche Deus
que me dés forzas para buscarte sempre
porque en ti está a felicidade
porque se non estás na miña vida todo é un pouco máis gris
porque así poderei repartir ledicia entre os que estean tristes
porque coa túa alegría poderei anunciar a túa chegada
e preparar os corazóns para Ti.
Amén.
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12 A 14 ANOS
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“Mateo 24, 37-44”

Coma nos tempos de Noé, 
así pasará cando veña o Fillo do Home. 
Antes do diluvio comían,
bebían e casaban ata o día que Noé entrou na arca; 
e de nada se decataron ata que veu o diluvio,
e os enguliu a todos.
O mesmo pasará cando veña o Fillo do Home. 
Entón estarán dous homes no agro; 
levarán a un e deixarán ao outro. 
Estarán dúas mulleres moendo no muíño,
levarán unha e deixarán a outra. 
Vixiade, porque non sabedes nada do día no que virá o voso Señor. 
Entendédeo ben:
se soubese o dono da casa a que hora vai chegar o ladrón, 
estaría á espreita e non permitiría que lle asaltasen a casa. 
Así tamén: estade vós preparados, 
porque na hora menos pensada preséntase o Fillo do Home.

“O banco do tempo”

Imaxina que existe un banco, que cada mañá aboa na túa conta a cantidade de 86.400 euros.
Nese extrano banco, ao mesmo tempo, non arrastra o teu saldo dun día para outro, cada noite borra 
da túa conta o que non gastaches.

Que farías?... imaxino que retirar todos os días a cantidade que non gastaches, non? Pois ben, cada 
un de nós temos ese banco: o seu nombre é tempo.
Cada mañá ese banco aboa na túa conta persoal 86.400 segundos.
Cada noite ese banco borra da túa conta e dá como perdida cualqueira cantidade dese saldo que 
non invertiras en algo proveitoso.
Ese banco non arrastra saldos dun día para outro. Cada día ábreche unha nueva cuenta. Cada noite 
elimina os saldos do día.

Se non empregas o teu saldo durante o día, ti es o que o perde. Non podes dar marcha atrás.

Non existen cargos a conta do ingreso de mañá: tés que vivir o presente co saldo de hoxe.
Por tanto, un bo consello é que invirtas o teu tempo de tal maneira, que consigas o mellor en saúde, 
ledicia e éxito. O reloxo segue a súa marcha. Consegue o máximo no día.

Para entender o valor dun ano, pregúntalle a un estudante que repetiu curso.
Para entender o valor dun mes. Pregúntalle a unha nai que deu a luz a un bebé prematuro. 
Para entender o valor dunha semana, pregúntalle ao editor dun seminario.

Hai moito, moito tempo…
(IMPORTANCIA DO TEMPO, TEMPO CRISTIANO…)

PRIMEIRASEMANA



27

SEMANA 1 27 NOVEMBRO 2022

Para entender o valor dunha hora, pregúntalle aos amantes que esperan para encontrarse. 
Para entender o valor dun minuto, pregúntalle ao viaxeiro que perdeu o tren.
Para entender o valor dun segundo, pregúntale a unha persoa que estivo a punto de ter un accidente.
Para entender o valor dunha milésima de segundo, pregúntalle ao deportista que gañou unha medalla 
de prata nas olimpíadas.

Vive cada momento da túa vida coma un tesouro; e ese tesouro terá moito máis valor se o compartes 
con alguén especial, o suficientemente especial como para adicarlle o teu tempo… E lembra que o 
tiempo non agarda por ninguén.
 

“Actividade”

Escribe unha carta para o teu “eu” de dentro dun ano. Nela, inclúe todas as preguntas e reflexións que 
queiras, en especial, sobre as cousas que son máis importantes para ti hoxe en día, seguirán séndoo 
dentro dun ano? En que queres invertir o tempo dos 365 días que tés por diante? A qué prioridades 
lle regalarás o teu tempo?

Sé libre! Escribe e pregunta canto qeiras. Ao rematar, garda esa carta xunto coas cartas 
dos teus compañeiros de patrulla.
Dentro dun ano exactamente, recuperade esa carta e contestádea, reflexionade se las 
cousas ás que lle dábades importancia cambiaron ou non.
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Estou baleiro, Señor,
mellor dito, estou cheo de min,
das miñas présas, das miñas preocupacións,
das miñas enfermidades, das miñas tarefas
e dos meus.

Preséntome ante ti coma unha cunca baleira,
para que me enchas do teu amor;
coma o meu caderno usado,
para estrear páxina nova contigo.

Preséntome ante ti, aínda que apenas te teño 
presente.
Para que ti me invadas, me envolvas,
me leves de la man.

Muda a palabra da miña boca,
por caricias, por comprensión,
por boas novas.

Muda os meus oídos cheos de ruidos e críti-
cas,
por unha atención acolledora.

Muda os meus ollos curiosos
por unha mirada misericordiosa e contempla-
tiva.

SEMANA 1 27 NOVEMBRO 2022

Muda as miñas mans activistas,
por unhas que acompañen y constrúan vida.

Muda os meus pés veloces e estresados
por outros rápidos en busca do irmán.

Muda a miña cabeza chea de agobios,
por unha tranquila e solidaria.

Muda o meu corazón distraído e frívolo,
por un que te busque, te atope e te desfrute.

Preséntome ante ti baleiro, só ti podes mudarme.
Señor, envólveme no teu amor, renóvame por 
dentro. 
Amén
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“Mateo 3, 1-12”

Naqueles días apareceu Xoán Bautista no deserto, proclamando: 
«Convertédevos, que xa chega o Reino dos Ceos». 
El era de quen dixera o profeta Isaías: 
«Unha voz clama no deserto: 
Preparade o camiño do Señor, 
endereitade os seus vieiros. 
Xoán ía vestido con pelos de camelo e cun cinguideiro de coiro no van, 
e mantíñase de saltóns e mel bravo. 
Ía onda el xente de Xerusalén, 
de toda Xudea e mais da banda do Xordán. 
Confesaban os seus pecados e el bautizábaos no Xordán.
Como se decatara de que moitos fariseos e saduceos viñan a que os bautizase, díxolles: 
«Raza de víboras! Quen vos ensinou a fuxir do castigo que está a chegar? 
Dade froitos dignos dunha verdadeira conversión, 
e non vos fagades ilusións dicindo entre vós: 
“Somos fillos de Abraham”, 
porque vos aseguro que Deus pode sacar fillos de Abraham mesmo destas pedras. 
Xa está a machada posta contra a raíz das árbores, 
e toda árbore que non dea froito cortarase e botarase ao lume. 
Eu bautízovos con auga para que vos convertades. 
Pero o que vén detrás miña é máis forte ca min, 
e nin tan sequera son digno de lle levar as sandalias. 
El havos bautizar co Espírito Santo e con lume. 
Porque trae a forcada na man, 
para limpar a súa eira e na hucha recoller o trigo; 
e ha queimar a palla nun lume que nunca se apaga».

“A viaxe de Lourenzo”

Érase unha vez un rapaz que se chamaba Lourenzo. Sempre estaba triste, aburrido e só. Sentía que 
algo non ía ben na súa vida, que lle faltaba algo, pero non sabía moi ben que. Quería encontrar o 
seu lugar. Todo ao seu redor era deprimente e escuro, moi escuro. Non encontraba ningún aliciente na 
súa vida, ningún motivo polo que ilusionarse e acabou cansándose de esa situación. Farto desa vida 
amarga e triste, Lourenzo decidiu dar un xiro á súa vida. Estaba desexando emprender unha viaxe 
que lle axudar a encontrar a alegría e a motivación que lle faltaba, a encontrar a luz do seu camiño. 
Por primeira vez, Lourenzo ía empuñar as rendas da súa vida e sentiuse orgulloso e con esperanza.
Lourenzo estaba á vez emocionado e cheo de medos. Ata agora na súa vida tiña poucas razóns para 
ser feliz e custáballe pensar en positivo. Pero estaba decidido a emprender a súa viaxe e dar un xiro 
ao seu destino. Preparou a mochila e comunicoulle a decisión a súa familia. Ao principio, os seus pais 
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Nun lugar moi afastado…
(LUGARES ONDE NOS SENTIMOS BEN, LUGARES QUE NOS TRAEN Á MEMORIA)

SEGUNDASEMANA



negáronse e houbo unha gran pelexa na casa. Non entendían por que se quería ir tan lonxe el só e 
insistían en que os seus problemas non se resolverían fuxindo deles.
Tras horas e horas de explicaciones, Lourenzo conseguiu facerlles entender que precisaba ir en busca 
de algo de luz para a súa escura vida. Os seus pais ensináronlle a ser independente e aprender a 
tomar as súas propias determinacións. E aínda que resultaba difícil para eles, déronse conta  que era 
o que Lourenzo precisaba, e apoiaron e respetaron a súa decisión por diferente que fora. E con ese apoio, 
emprendeu o seu camiño.
Unha vez en camiño, Lourenzo acostumouse á soidade que o camiño lle brindaba. Puido dedicar 
moito tempo a recrearse nas fermosura da paisaxe, nas montañas que vía ao lonxe, no río que estaba 
bordeando, nos animais que conseguía ver cando era sixiloso…

Un día, parou a xantar baixo a sombra dunha árbore e non conseguía encontrar a súa cantimplora. 
Estaba seguro de que a metera na mochila pola mañá, así que a baleirou enteira para poñer orde e 
comprobar onde estaba a súa auga. Nun dos petos da mochila, Lourenzo encontrou un sobre que non 
recordaba meter. Cuando o abriu, había unha nota coa letra da súa nai e enchéronselle os ollos de 
lágrimas. Na nota dicía “recompilei palabras de ánimo de todos os teus amigos e do resto da familia. 
Axudaranche nos momentos difíciles. Quérote, mamá”.  O amor dos seus encheu a Lorenzo de enerxía 
para continuar o seu vieiro.
A súa andaina estaba chea de dificultades, lama, camiños irregulares, cheos de pedras, árbores 
caídas… E xusto por unha desas sendas empedradas foi onde Lourenzo pisou mal e esguinzou o 
nocello. Custáballe moito erguerse e aínda máis camiñar. Precisaría chegar á vila a repousar, pero 
agobiábao ver que estaba no medio da nada sen ningún tipo de axuda. Pasaron algunhas persoas, 
pero a Lourenzo deulle vergoña pedir axuda e tiña medo a que non lle quixesen botar unha man. A 
xente que pasaba por alí non se ofrecía porque pensaban que Lourenzo simplemente estaba sentado 
descansando e ignoraban que precisase nada. Intentou construír unhas muletas cunhas ramas secas 
que encontrou por alí preto e intentou reanudar a viaxe mais eran incómodas e difíciles de manexar, 
así non chegaría moi lonxe.

Lourenzo estaba empezando a acorarse de verdade, cando o alcanzaron dous rapaces máis ou me-
nos da súa idade e ofrecéronse a axudarlle. Un levaría a súa pesada mochila mentras que o outro lle 
axudaría a camiñar. Como loxicamente ían máis despacio do normal, ao longo do día, varios grupos 
de camiñantes fóronos alcanzando e facendo turnos para axudarlle: uns levábanlle a mochila un 
anaco, outros prestábanlle os seus bastóns, outros levábano en brazos entre varios… ata que por fin 
chegaron ao seu destino. E foi así, como gracias a toda a axuda dos seus compañeiros de camiño, 
Lourenzo puido chegar a un sitio onde descansar e recuperarse.

Días despois, xa recuperado da lesión, Lourenzo púxose outra vez en marcha. Quedábanlle poucos 
días para chegar ao seu destino e poucos eran tamén os cartos que lle quedaban no peto. Tivera que 
quedar no último albergue máis días dos esperados para recuperarse e eso supuxera un gasto impre-
visto. O dono do albergue falou con Lourenzo en varias ocasións durante eses días, e xa supuxo que 
o tería moi complicado para chegar ao final da súa viaxe, porque aínda que xa non estaba lonxe, viu 
que lle quedaban moi poucas provisións.
O dono quería axudar a Lourenzo, así que ideou unha maneira de ir axudándolle no que lle quedaba 
de camiño, coa colaboración do resto de pousadeiros. Sabía cántas etapas lle quedaban a Lourenzo 
e máis ou menos ónde iría parando a xantar e descansar. Falou cos donos deses albergues e pousadas 
e comentoulles o caso de Lourenzo e o importante que estaba sendo para el esta viaxe na busca de algo 
de luz na súa vida.
Todos estiveron de acordo en colaborar coa súa causa e decidiron ir axudando a Lourenzo segundo 
ía pasando polos seus aloxamentos. Uns convidábano a xantar, outras facíanlle un desconto no prezo 
da cama e algún e algunha dáballe algo de xantar para o camiño coa excusa de que era parte do 
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servizo do albergue. E así, coa xenerosidade de todas as pousadeiras e pousadeiros foi como Louren-
zo se foi achegando ao seu destino.
E chegou o día que Lourenzo levaba tanto tempo esperando. Viña dunha vida obscura, triste, sen 
motivos polos que ilusionarse e perdera a ledicia pero o camiño e os lugares que visitara devolvéron-
lle a esperanza, encontrou a luz. A luz no respeto da súa familia. A luz no amor dos seus. A luz no 
compañerismo do resto de peregrinos. A luz da xenerosidade dos pousadeiros.
Porque calquera puede ser a luz que ilumina o sendeiro.

Paula Alonso González y María Huelga Manzano, 2015

 “Actividade”

Sabes xa en que lugar da túa casa vas colocar a Luz da Paz de Belén? Busca todos os materiais que 
teñas a man, entre eles, debes ter un vasiño de cristal, que será o teu portacandeas, témperas e papel 
autocolante ou cinta adhesiva.  

Emprega o papel autocolante para crear os deseños que queiras no vasiño (unha estrela, unha árbore, 
unhas botas, unha persoa… o que queiras!).
Cando remates, recorta e pega os teus deseños no vaso. Escolle a témpera que máis che guste e pinta 
o resto do vaso. 

Cando seque, poderás retirar o papel autocolante e os teus deseños iluminaranse cando 
poñas a Luz da Paz de Belén no seu interior, ao igual que a luz brillóu en Lourenzo tras 
recorrer tantos lugares.
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“Axúdame a encontrar o meu lu-
gar no mundo”

Señor, busco un lugar no mundo
e ás veces non o encontro.

Déchesme todo,
ollos para ver e gozar,

oídos para escoitar e entender,
un corazón para amar e sentir,

un cerebro para aprender e pensar,
mans para traballar e acariciar,

pés para correr e bailar…
Teño tanto!...

e sen embargo, con frecuencia,
non sei como empregalo ben.

Ti regaláchesme a vida
e quero corresponderte

facendo algo bo con ela.
Permíteme descubrir os teus dons,

os meus talentos e carismas,
para servirte con eles

na miña familia e na miña comuni-
dade.
Amén.
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“Mateo 11,2-11”

Xoán, oíndo falar na cadea das obras de Cristo, 
mandou os seus discípulos a lle preguntar: 
«Es ti o que ten que vir ou esperamos a outro?». 
Respondeulles Xesús: 
«Ide e contádelle a Xoán o que estades oíndo e vendo: 
os cegos ven e os coxos andan, 
os leprosos fican limpos e os xordos oen, 
os mortos resucitan e ós pobres estáselles anunciando a Boa Nova. 
E ditoso quen non se escandalice de min!» 
Non ben se foron eles,
comezou Xesús a falar de Xoán á xente:  
«Que fostes ver ao deserto?: 
unha cana abaneada polo vento? 
Pois logo, que fostes ver?: 
un home vestido con roupas finas? 
Pero os que visten roupas finas están nos pazos dos reis. 
Pois logo, a que saístes?: 
a ver un profeta? 
Si, e abofé que moito máis ca un profeta. 
Este é de quen está escrito: 
“Olla, mando o meu mensaxeiro diante de ti, 
para que prepare o teu camiño.”» 
Tede por seguro que non naceu de muller ninguén meirande ca Xoán Bautista, 
aínda que o máis pequeno no Reino dos Ceos é meirande ca el.

“O pobo da Luz”

Había unha vez un pobo que vivía na máis completa escuridade. Ningún habitante daquel lugar 
vira xamais a claridade. Camiñaban pola vida coma cegos, apalpando todo o que encontraban ao 
seu rededor e, en multitude de ocasións, cando a xente saía á rúa tropezaba co primeiro obstáculo 
que encontraba no seu camiño. Aquel pobo era como estar permanentemente metido nun cova ou 
nunha mina sen luz.

O máis curioso, é que toda a xente estaba durante toda a xornada buscando coma tola algo que a 
iluminara, porque unha vez oíran que alguen dixera:

«Fágoche luz das nacións. Ti es o meu pobo e debes iluminar para que todo o mundo vexa o camiño».

No que vivía un pobo 
que…
(PERSOAS QUE NOS INSPIRAN,

PERSOAS IMPORTANTES PARA NÓS…)

TERCEIRASEMANA



A verdade é que ninguén sabía que é o que debía buscar para que aparecese a luz, pois ninguén 
a coñecía. Era curioso velos buscar. Aferrábanse a todo o que encontraban e ante cualquera cousa 
coa que tropezaban sempre dicían: Para min! Isto é meu!... por se acaso fose a luz.
Un día, naceu un neno e a xente, cando o apalpaba para recoñecelo, dicía: «Este rapaz é distinto». 
Incluso os seus pais, chegaron a preocuparse, porque non actuaba igual que os demais.

Aquel rapaz foi medrando e tornando aínda máis peculiar. Un día, estando o pobo na súa habitual 
busca de luz ás apalpadelas, alguén tropezou co rapaz e a el o único que se lle ocurreu engadir foi: 
«Axúdoche».
Era a primeira vez que se oíran aquelas palabras na cova da escuridade e retumbaron cunha forza 
enorme e deseguido, a cova quedou somerxida no maior dos silencios; coma se todo o mundo 
quedase paralizado e aguantando a respiración. Así e todo, o que máis os asombrara non fora o 
forte eco, se non que por un momento xurdiu un resplandor, un escintilar asombroso. A xente estaba 
admirada e o seu corazón latexaba a gran velocidade.

O rapaz volveu repetir: «Queres que che axude a buscar?». E aquel resplandor volveu aparecer ante 
o silencio da xente. O rapaz quedou iluminado coma a pequena chama da candea e os habitantes 
da cova puideron ver.... que o rapaz era unha luz. Ademais, foronse dando de conta que todos eles 
eran luces, só que estaban apagadas e sucias.
As casas eran farois nos que non cabía ninguén porque estaban cheos de porcallada e ferralla inútil 
que cada un fora almacenando. A praza do lugar era unha facho enorme, pero estaba a piques de 
quedar sepultada no medio da desorde.
 
Cada vez que alguén axudaba a outro a retirar algo, a limpar algo, cada vez que alguén axudaba 
a outro a camiñar, prendíaselle unha luz. E pouco e pouco aqueles farois sucios e escangallados, 
foronse convertendo na Cidade da Luz. 

O vagalume que me contou este conto, cando lle preguntei por esta cidade, díxome: «Só cada 
persoa sabe onde está. Para localizala, é preciso buscar os planos dentro do corazón dun mesmo» e 
engadiu: «Soamente aqueles que desexan ser luz, lograrán atopla». 

De Imágenes de la fe, 34

“Actividade”

Usa cartón para construír unha pequena casiña. Decóraa todo o que queiras e recorda facerlle bu-
ratos para as fiestras. Podes empregar témperas para que o resultado sexa máis colorido. Aproveita 
para colocar unha corda que atravese o tellado para podela pendurar da túa árbore de Nadal. Para 
darlle un toque máis especial, introduce luces LED no interior.
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Agora a túa casa contará cunha casiña de pobo da luz.

«Onde están dous ou tres reunidos, no meu 
nome
alí en medio deles, estou eu».
Estas palabras son a nosa forza.
Nós reunímonos no teu nome.
Somos grupo, porque nos chamaches Ti.
Ti pronunciaches o meu nome e o dos meu 
compañeiros.
Ven, sígueme!
Ti agrupáchesnos nunha comunidade.
Vós sodes os meus amigos.
Indicáchesnos Ti o alto da montaña.
Ánimo, que o meu xugo é levadeiro e a miña 
carga lixeira

Ti puxécheste á cabeza do noso grupo.
Estou convosco día a día.

Agora, en medio da marcha, dicimos con toda a 
alma:
Acaba en cada un de nós a obra que comeza-
ches.
Fainos terra boa, fonda e esponxosa,
para que a túa semente encontre fondo e frutifi-
que.
Fainos sensibles a túa voz,
non fríos e pechados cal novos fariseos.
Fainos vivir no teu amor,
para que sexamos un grupo cálido e dinámico,
Acaba en cada un de nós 
a obra que comezaches.
Acábaa, Xesús, en min e nos meus compañeiros.

Loidi, P.
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“Mateo 1, 18-24”

O nacemento de Xesús Cristo foi así: María, a súa nai, estaba prometida a Xosé; 
e antes de viviren xuntos apareceu ela embarazada por obra do Espírito Santo. 
Xosé, o seu prometido, home xusto, 
non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secretamente. 
Tal era a súa resolución, cando o anxo do Señor se lle apareceu en soños, 
dicíndolle: «Xosé, fillo de David, non repares en levar contigo a María, a túa prometida; 
que o que nela se concibiu é obra do Espírito Santo. 
Dará a luz un fillo, e ti poñeraslle de nome Xesús, 
porque salvará o seu pobo de todos os seus pecados». 
Todo isto aconteceu para que se cumprise o que dixera o Señor por boca do profeta:
«Mirade: a virxe concibirá e dará a luz un fillo,
e poñeranlle de nome Emmanuel (que quere dicir “Deus connosco”)». 
Acordou Xosé do seu soño, e fixo tal como lle mandara o anxo do Señor, 
levando consigo a súa prometida.

“Conto”

Un filósofo de oriente contoulle aos seus discípulos a seguinte historia. Varios homes quedaran ence-
rrados por erro nunha escura caverna onde non podían ver case nada. Pasou algún tempo, e un deles 
logrou acender o seu pequeno facho, pero a luz era tan escasa que aínda así non se podía ver. Ao 
home, con todo, ocorréuselle que coa súa luz podía axudar a que cada un dos demais prendese o 
seu propio facho e así, compartindo a chama con todos, a caverna se iluminase.

Un dos discípulos preguntou ao filósofo: Que nos ensina, mestre, este relato?

O filósofo contestou: “Ensínanos que a nosa luz segue sendo escuridade se non a compartimos co 
próximo. E tamén nos di que o compartir a nosa luz non a desvanece, senón que, pola contra, faina 
medrar”.

O compartir enriquécenos en lugar de facernos máis pobres. Os momentos máis felices son aqueles 
que puidemos compartir. Que Deus nos dea sempre a luz para iluminar a todos os que pasen polo 
noso lado.
A verdadeira amizade, é flor que se sementa con honestidade, régase con afecto e medra á luz da 
comprensión. Se unha vela acende outra, así poden chegar a brillar miles delas. De igual xeito, se 
iluminas o teu corazón con amor, poida que ilumines miles de corazóns.
Un fósforo é un obxecto aparentemente insignificante, pero ten un gran poder: pode acender miles de 
luces, pero para logralo ten que arriscar a súa cabeza.
Arríscate a compartir a túa luz, o teu tempo, os teus coñecementos, os teus afectos, as túas pertenzas!

…E foron felices para 
sempre.
(A LEDICIA NACE CON XESÚS, BOS 
SENTIMENTOS…)

CUARTA
SEMANA
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“Actividade”

Un único misto non é unha bonita decoración do Nadal, con todo, moitos xuntos poden ser un bo 
material de construción. Deseña a túa propia decoración do Nadal usando mistos e compártea nas 
RRSS do teu grupo usando o hashtag #LPB22. 

Podes ser todo o creativo que queiras, pero lembra que o material principal teñen que ser 
mistos (novos, queimados…. Como ti queiras!)

SEMANA 4 18 DECEMBRO 2022

Señor, queremos sempre soñar os teus soños.
Non permitas e axúdanos a conseguilo,
que as dificultades da vida
nolos quiten;
que os fracasos dos nosos maiores
e as frustracións dos nosos proxectos
nos impídan soñar os teus soños.
Soños que enchan de ilusión a nosa vida, 
soños que nos permitan
voar polo teu propio firmamento.
Soños que nos permitan ler a túa mente
con só mirarte nos ollos dos nosos irmáns.
Non deixes que as crises económicas,
as loitas perdidas por un mundo mellor,
as sombras da nosa contorna
a escuridade do noso mundo 
nos quiten a ilusión de construír
unha sociedade máis luminosa
unha vida máis cálida e feliz.

Queremos borrar
da nosa empobrecida terra
as súas frías e escuras cores.
Queremos pintar o vello mundo
de novas, variadas e cálidas cores.
Queremos reescribir
os nosos contos previsibles,
por sabidos
e cambialos
por inesperados finais felices.
Queremos tecer unha historia nova
con toda clase de soños novos.
Cos soños ilusionados
dos máis pequenos, 
cos soños non cridos
dos maiores.
Cos soños inéditos
dos que aínda temos esperanza.
Señor, que as nosas cancións 
teñan ritmos de futuro;
que falen do bo
que imos facendo, 
das experiencias que estamos a vivir,
dos soños que estamos a forxar,
das ilusións con que nos contaxiamos.
Amén
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“Mateo 24, 37-44”

Coma nos tempos de Noé, 
así pasará cando veña o Fillo do Home. 
Antes do diluvio comían, bebían e casaban ata o día que Noé entrou na arca; 
e de nada se decataron ata que veu o diluvio, e os enguliu a todos.
O mesmo pasará cando veña o Fillo do Home. 
Entón estarán dous homes no agro; 
levarán a un e deixarán ao outro. 
Estarán dúas mulleres moendo no muíño, levarán unha e deixarán a outra. 
Vixiade, porque non sabedes nada do día no que virá o voso Señor. 
Entendédeo ben: se soubese o dono da casa a que hora vai chegar o ladrón, 
estaría á espreita e non permitiría que lle asaltasen a casa. 
Así tamén: estade vós preparados, 
porque na hora menos pensada preséntase o Fillo do Home.

“Celtas Cortos - La senda del tiempo” - https://www.youtube.com/watch?v=wbUmsfI_Ljs

A veces llega un momento en que te haces viejo de repente
sin arrugas en la frente pero con ganas de morir

Paseando por las calles todo tiene igual color
siento que algo hecho en falta no se si sera el amor

Me despierto por las noches entre una gran confusion
esta gran melancolia esta acabando conmigo

Siento que me vuelvo loco why me sumerjo en el rencor
las estrellas por la noche han perdido su esplendor

He buscado en los desiertos de la tierra del dolor
why no he hallado mas respuesta que espejismos de ilusion

He hablado con las montanas de la desesperacion
why su respuesta era solo el eco sordo de mi voz

A veces llega un momento en que te haces viejo de repente
sin arrugas en la frente pero con ganas de morir

Paseando por las calles todo tiene igual color
siento que algo hecho en falta no se si sera el amor

Hai moito, moito tempo…
(IMPORTANCIA DO TEMPO, TEMPO CRISTIANO…)

PRIMEIRA SEMANA   
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“A miña folla temporal”

Materiais: folla e bolígrafo. 
É momento dun pequeno repaso á nosa vida. Na folla apuntaremos todos os eventos máis importantes 
que vivimos, desde o noso nacemento ata agora, como poden ser un campamento fantástico, a nosa 
comuñón, etc. 

Despois buscaremos onde estivo Deus ao noso lado neses momentos e o seu infinito 
amor.

Señor Xesús, ti estiveches en todos os momentos das nosas vidas, 
axúdanos a verche neses momentos nos que é máis difícil atopar a túa 
presenza e sentirnos axudados polo teu amor. 
Amén
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Nun lugar moi afastado…
(LUGARES ONDE NOS SENTIMOS BEN, LUGARES 
QUE NOS TRAEN Á MEMORIA)

“Mateo 3, 1-12”

Naqueles días apareceu Xoán Bautista no deserto, proclamando: 
«Convertédevos, que xa chega o Reino dos Ceos». 
El era de quen dixera o profeta Isaías: «Unha voz clama no deserto: 
Preparade o camiño do Señor, endereitade os seus vieiros. 
Xoán ía vestido con pelos de camelo e cun cinguideiro de coiro no van, 
e mantíñase de saltóns e mel bravo. Ía onda el xente de Xerusalén, 
de toda Xudea e mais da banda do Xordán. 
Confesaban os seus pecados e el bautizábaos no Xordán.
Como se decatara de que moitos fariseos e saduceos viñan a que os bautizase, díxolles: 
«Raza de víboras! Quen vos ensinou a fuxir do castigo que está a chegar? 
Dade froitos dignos dunha verdadeira conversión, 
e non vos fagades ilusións dicindo entre vós: “Somos fillos de Abraham”, 
porque vos aseguro que Deus pode sacar fillos de Abraham mesmo destas pedras. 
Xa está a machada posta contra a raíz das árbores, 
e toda árbore que non dea froito cortarase e botarase ao lume. 
Eu bautízovos con auga para que vos convertades. 
Pero o que vén detrás miña é máis forte ca min, 
e nin tan sequera son digno de lle levar as sandalias. 
El havos bautizar co Espírito Santo e con lume. 
Porque trae a forcada na man, para limpar a súa eira e na hucha recoller o trigo; 
e ha queimar a palla nun lume que nunca se apaga».

“Kike pavón ft. Amara rodes - No me dejarás” -

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p4bQrw0bcUs

Tantas dudas, y yo
Mil preguntas, y tú
Siempre la palabra correcta
Cuando necesito respuesta
Solo escucho tu voz
Y se oscurece más temprano en este invierno
La noche es larga
A veces siento que este sol se hace esperar
Aunque llegase hasta las puertas del infierno
No me dejarás, no me dejarás caer

SEGUNDASEMANA
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No me dejarás, no me dejarás caer
Temporadas donde siento
Que camino contra el viento
Sé que tienes el control
Y todo está en tu tiempo
Aceptar este desierto
Necesario y cierto
Cielo abierto vendrá
Y se oscurece más temprano en este invierno (invierno)
La noche es larga
A veces siento que este sol se hace esperar
Aunque llegase hasta las puertas del infierno
No me dejarás, no me dejarás caer (no me dejarás)
No me dejarás, no me dejarás caer
Eres fiel, siempre fiel
Nunca me faltas
Eres fiel
Siempre fiel, siempre fiel
Nunca me dejarás
Y se oscurece más temprano en este invierno (en este invierno)
La noche es larga
A veces siento que este sol se hace esperar
Y aunque llegase hasta las puertas del infierno
No me dejarás (no, no, no)
No me dejarás caer (no, no, no)
No me dejarás, no me dejarás
Tú no me dejarás, no me dejarás caer
No me dejarás, no me dejarás caer

“Actividade”

É unha invitación a que busques un lugar tranquilo, o máis solitario posible e te poñas a falar con Deus 
e contigo mesmo.
Esta actividade está aberta a todas as adaptacións posibles de tempo e de lugar, pero tenta de buscar 
esa soidade habitada pola presenza de Deus.

Pode parecer difícil, pero téntao.

Ti señor que convidaches os teus 
apóstolos a un lugar tranquilo 
para rezar antes de que che 

levasen á cruz, axúdanos a nós 
a buscar esa tranquilidade que 

tiñas nese momento, que coma ti 
nos momentos máis angustiosos 
poidamos sentirnos tranquilos no 

teu amor.
Amén.
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“Mateo 11,2-11”

Xoán, oíndo falar na cadea das obras de Cristo, 
mandou os seus discípulos a lle preguntar: 
«Es ti o que ten que vir ou esperamos a outro?». 
Respondeulles Xesús: 
«Ide e contádelle a Xoán o que estades oíndo e vendo: 
os cegos ven e os coxos andan, 
os leprosos fican limpos e os xordos oen, 
os mortos resucitan e ós pobres estáselles anunciando a Boa Nova. 
E ditoso quen non se escandalice de min!» 
Non ben se foron eles,
comezou Xesús a falar de Xoán á xente:  
«Que fostes ver ao deserto?: 
unha cana abaneada polo vento? 
Pois logo, que fostes ver?: 
un home vestido con roupas finas? 
Pero os que visten roupas finas están nos pazos dos reis. 
Pois logo, a que saístes?: 
a ver un profeta? 
Si, e abofé que moito máis ca un profeta. 
Este é de quen está escrito: 
“Olla, mando o meu mensaxeiro diante de ti, 
para que prepare o teu camiño.”» 
Tede por seguro que non naceu de muller ninguén meirande ca Xoán Bautista, 
aínda que o máis pequeno no Reino dos Ceos é meirande ca el.

“Morat - Aprender a quererte” - https://www.youtube.com/watch?v=OukQDrJ7QRQ

Cuando te vi sentí algo raro por dentro
Una mezcla de miedo con locura
Y tu mirada, me juro que si te pierdo
Habré perdido la más grande fortuna

No sé nada de tu historia
Ni de tu filosofía
Hoy te escribo sin pensar
Y sin ortografía

No que vivía un pobo 
que…

(PERSOAS QUE NOS INSPIRAN,

PERSOAS IMPORTANTES PARA NÓS…)
TERCEIRA SEMANA
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Para aprender a quererte
Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños
Voy a leerte siempre muy lentamente
Quiero entenderte

Cuando te vi, tuve un buen presentimiento
De esos que llegan una vez en la vida
Quiero tenerte aunque sea solo un momento
Y si me dejas, tal vez todos los días
No sé nada de tu historia
Ni de tu filosofía
Hoy te escribo sin pensar
Y sin ortografía

Para aprender a quererte
Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños
Voy a leerte siempre muy lentamente
Quiero entenderte

Para enseñarte a extrañarme
Voy a escribirte mi canción más honesta
Darte una vida con más sumas que restas
Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas

No descansaré, solo quiero tenerte a mi lado
(Aquí a mi lado)
Ruego que mi voz
Te demuestre lo que te he esperado (Lo que te he esperado)

Antes de estar junto a ti
Por toda la vida
Quiero aprender a quererte
Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños
Voy a leerte siempre muy lentamente
Quiero entenderte

Para enseñarte a extrañarme
Voy a escribirte mi canción más honesta
Darte una vida con más sumas que restas
Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas
Si tú me dejas, no habrá preguntas
Solo respuestas
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“Actividade”

Se vos reunides como grupo simplemente colle un papel e escríbelle a cada un dos membros do grupo 
algo positivo que descobres ou ves nesa persoa.

Se non vos reunides de maneira presencial manda un whatsapp ou unha mensaxe dándo-
lle as grazas a esas persoas que crees que son importantes para ti e explica por que o son.

SEMANA 3 11 DECEMBRO 2022

Pai, pídoche que bendigas aos meus amigos, revélalles novamente o teu amor e o 
teu poder. 
Pídoche que sexas a guía para a súa alma. Se ten dor, dálle a túa paz e a túa mise-
ricordia. 
Se ten dúbidas, renóvalle a confianza. 
Se ten cansazo, pídoche que lle deas a forza para seguir adiante.
Se hai estancamento espiritual, pídoche que lle reveles a túa proximidade, para un 
novo comezo na fe.
Se ten medo, revélalle o teu amor, e transmítelle a túa forza.
Onde pecase, bloqueando a súa vida, fai que busque a reconciliación e perdóao.
Bendío, concédelle máis visión de Ti, que teña o apoio de amigos para darlle forza 
e valentía.
Amén.
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“Mateo 1, 18-24”

O nacemento de Xesús Cristo foi así: 
María, a súa nai, 
estaba prometida a Xosé; 
e antes de viviren xuntos apareceu ela embarazada por obra do Espírito Santo. 
Xosé, o seu prometido, home xusto, 
non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secretamente. 
Tal era a súa resolución, 
cando o anxo do Señor se lle apareceu en soños, 
dicíndolle: «Xosé, fillo de David, 
non repares en levar contigo a María, a túa prometida; 
que o que nela se concibiu é obra do Espírito Santo. 
Dará a luz un fillo, e ti poñeraslle de nome Xesús, 
porque salvará o seu pobo de todos os seus pecados». 
Todo isto aconteceu para que se cumprise o que dixera o Señor por boca do profeta:
«Mirade: a virxe concibirá e dará a luz un fillo,
e poñeranlle de nome Emmanuel (que quere dicir “Deus connosco”)». 
Acordou Xosé do seu soño, 
e fixo tal como lle mandara o anxo do Señor, 
levando consigo a súa prometida.

“Atacados - Felicidad” - https://www.youtube.com/watch?v=a4eIP8gqxPo

Dices que la vida te ha tratado mal
Y te quejas por todo en vez de respirar
Mirar al cielo y sentir la libertad
De poder volar sin alas
De soñar una vez más

Está dentro de ti el querer cambiar

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

…E foron felices para 
sempre.

(A LEDICIA NACE CON XESÚS, BOS 
SENTIMENTOS…)

CUARTA
SEMANA
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Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Vives navegando siempre en el ayer
Y lamentas todo lo que no pudiste ser

Hoy tengo algo que te puede convencer
Deja atrás ya esos fantasmas
Ven conmigo y podrás ver

Lo que hay dentro de ti y el querer cambiar
Y si tú quieres
Yo te ayudo a levantar
La vista del suelo y mirar
A la vida sin miedo de encontrar
Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños
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“Actividade”

Imos tentar traballar a ledicia como actitude.
Achégase o Nadal e imos realizar un pequeno proxecto:

1. Que necesito eu para ser feliz.

2. Como podo facer felices aos demais.
Déixao por escrito e, durante este tempo, vai analizando se se vai cumprindo.

Unha vez pasado o período de Nadal volve revisar ambas as partes e determina que che 
faltou para conseguilo e como o podes conseguir en vindeiras ocasións.

Señor, un día máis abro os meus ollos e espértase en min ese desexo de ser feliz 
que ti puxeches no meu corazón. Señor, que nunca afogue este desexo, que nun-
ca me conforme cunha vida triste e escura.
Grazas polo teu corazón sensible, un corazón que sabe sentir compaixón e cho-
rar, sufrir por amor e entregarse ata o fin.
Este é o teu camiño de felicidade, Señor. Acompáñame para que tamén sexa o meu. 
Amén.
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18 A 23 ANOS
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Hai moito, moito
tempo…

(IMPORTANCIA DO TEMPO, TEMPO CRISTIA-
NO…)

SEMANA 1 27 NOVEMBRO 2022

“Mateo 24, 37-44”

Coma nos tempos de Noé, 
así pasará cando veña o Fillo do Home. 
Antes do diluvio comían, bebían e casaban ata o día que Noé entrou na arca; 
e de nada se decataron ata que veu o diluvio, e os enguliu a todos.
O mesmo pasará cando veña o Fillo do Home. 
Entón estarán dous homes no agro; 
levarán a un e deixarán ao outro. 
Estarán dúas mulleres moendo no muíño, levarán unha e deixarán a outra. 
Vixiade, porque non sabedes nada do día no que virá o voso Señor. 
Entendédeo ben: se soubese o dono da casa a que hora vai chegar o ladrón, 
estaría á espreita e non permitiría que lle asaltasen a casa. 
Así tamén: estade vós preparados, 
porque na hora menos pensada preséntase o Fillo do Home.

“Rosana - Llegaremos a Tiempo” - https://www.youtube.com/watch?v=D21XOknT210&ab_chan-
nel=NilMoliner

Si te arrancan al niño, que llevamos por dentro
Si te quitan la teta y te cambian de cuento
No te tragues la pena, porque no estamos muertos
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo
Si te anclaran las alas, en el muelle del viento
Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo
Llegaras cuando vayas más allá del intento
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo
Si te abrazan las paredes desabrocha el corazón
No permitas que te anuden la respiración
No te quedes aguardando a que pinte la ocasión
Que la vida son dos trazos y un borrón
Tengo miedo que se rompa la esperanza
Que la libertad se quede sin alas
Tengo miedo que haya un día sin mañana
Tengo miedo de que el miedo, te eché un pulso y pueda más
No te rindas no te sientes a esperar
Si robaran el mapa del país de los sueños
Siempre queda el camino que te late por dentro
Si te caes te levantas, si te arrimas te espero
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo
Mejor lento que parado, desabrocha el corazón

PRIMEIRA
SEMANA
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No permitas que te anuden la imaginación
No te quedes aguardando a que pinte la ocasión
Que la vida son dos trazos y un borrón
Tengo miedo que se rompa la esperanza
Que la libertad se quede sin alas
Tengo miedo que haya un día sin mañana
Tengo miedo de que el miedo te eché un pulso y pueda más
No te rindas no te sientes a esperar
Solo pueden con tigo, si te acabas rindiendo
Si disparan por fuera y te matan por dentro
Llegaras cuando vayas, más allá del intento
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo

“Actividade”

Para esta semana a actividade é moi sinxela e consiste en dar tempo.
Cada día imos:

1. Dedicar 10 minutos de cada día desta semana a Deus. Reza o que queiras, le o Evanxeo do día, 
algunha oración que che faga cavilar, fai unhas peticións, fai unha oración de acción de grazas, deixa 
por escrito algunha reflexión...

2. Dedicar 10 minutos de cada día desta semana a escoitar a alguén (un membro da túa familia ou 
persoas coñecidas), fai unha visita a alguén que hai moito tempo que non ves, escoita a túa nai ou 
pai, fillas ou fillos, alguén da veciñanza…

Doa algo do teu tempo.
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Bendicireite, Señor, en todo momento, 
a túa loanza estará sempre nos meus labios. 

A miña alma goza canda Ti, Señor:
que o saiban as persoas humildes e se alegren. 

Glorifiquemos todos o Señor,
loemos o seu Nome todos xuntos. 

Cando te busquei, Señor: 
Ti respondíchesme

e libráchesme de todos os meus temores. 
Acudamos todos a El e ficaremos satisfeitos, 

non nos devolverá as mans baleiras. 
Cando invoquei o Señor,

El escoitoume e salvoume das miñas angustias. 
Ti, Señor, estás preto dos teus fieis, e líbralos. 

Fagan a proba vexan que bo é o Señor!
Felices quen nel se acubilla!

Señor, que poida sempre honrarte, 
pois a quen te busca no lle falta nada. 

Amén

SEMANA 1 27 NOVEMBRO 2022
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SEGUNDA
SEMANA

SEMANA 2 4 DECEMBRO 2022

Nun lugar moi 
afastado…
(LUGARES ONDE NOS SENTIMOS BEN, 
LUGARES QUE NOS TRAEN Á MEMORIA)

“Mateo 3, 1-12”

Naqueles días apareceu Xoán Bautista no deserto, proclamando: 
«Convertédevos, que xa chega o Reino dos Ceos». 
El era de quen dixera o profeta Isaías: 
«Unha voz clama no deserto: 
Preparade o camiño do Señor, 
endereitade os seus vieiros. 
Xoán ía vestido con pelos de camelo e cun cinguideiro de coiro no van, 
e mantíñase de saltóns e mel bravo. 
Ía onda el xente de Xerusalén, 
de toda Xudea e mais da banda do Xordán. 
Confesaban os seus pecados e el bautizábaos no Xordán.
Como se decatara de que moitos fariseos e saduceos viñan a que os bautizase, díxolles: 
«Raza de víboras! Quen vos ensinou a fuxir do castigo que está a chegar? 
Dade froitos dignos dunha verdadeira conversión, 
e non vos fagades ilusións dicindo entre vós: 
“Somos fillos de Abraham”, 
porque vos aseguro que Deus pode sacar fillos de Abraham mesmo destas pedras. 
Xa está a machada posta contra a raíz das árbores, 
e toda árbore que non dea froito cortarase e botarase ao lume. 
Eu bautízovos con auga para que vos convertades. 
Pero o que vén detrás miña é máis forte ca min, 
e nin tan sequera son digno de lle levar as sandalias. 
El havos bautizar co Espírito Santo e con lume. 
Porque trae a forcada na man, 
para limpar a súa eira e na hucha recoller o trigo; 
e ha queimar a palla nun lume que nunca se apaga».



“Miki Núñez - Mi Lugar” - https://www.youtube.com/watch?v=Zky1VYHLVo8&ab_channel=Letras-
deAP%2a

Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
He viajado tanto y ahora sé quién soy
Ya me considero parte de cualquier lugar
Dediqué todo mi tiempo a contemplar
Lo que viva y lo que vea para siempre quedará
He sentido que no hay guerras que ganar
Ahora puedo perdonar a quién me hizo daño
Y buscando la manera de llegar a esa tierra que me espera
La que nunca cambiará
Creo en mi destino y sé que llegará
Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
No me preguntes por qué
Si he decidido yo vivir a mi manera
Si he construido un mundo liberando fieras
Un sitio en el que sueño desde que empecé a creer
Quiero encontrar mi lugar
Descubrí que con el tiempo que invertí
Fui capaz de convertir historias en banderas
Levantarme y recordar lo que aprendí
Compartiendo y reviviendo las canciones que escribí
Creo en mi destino y sé que llegará
Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
No me preguntes por qué
Si he decidido yo vivir a mi manera
Si he construido un mundo liberando fieras
Un sitio en el que sueño desde que empecé a creer
Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
No me preguntes por qué
Si he decidido yo vivir a mi manera
Si he construido un mundo liberando fieras
Un sitio en el que sueño desde que empecé a creer
Quiero encontrar mi lugar
Quiero encontrar mi lugar
Quiero encontrar mi lugar

SEMANA 2 4 DECEMBRO 2022
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Douche grazas, Señor, con todo o corazón 
cantareiche na presenza dos teus anxos. 
Postrareime finalmente ante Ti, 
e darei grazas ao teu Nome
polo teu amor e fidelidade, 
porque a túa promesa superou a túa sona. 
Respondíchesme cada vez que te invoquei
e aumentaches a ledicia da miña alma.
Que os habitantes da terra 
te bendigan e presten atención ás túas
 Palabras, que se alegren polas túas obras, 

Señor, porque a túa misericordia é grande. 
Ti, Señor, estás no ceo, 
mais fíxaste nas persoas humildes e pequenas, e 
condúcelas a salvo polas túas sendas. 
De camiñar entre perigos, coidas da miña vida, 
estendes a túa man e líbrasme de todo mal. 
Ti, Señor, farás todo por min, 
porque o teu amor é eterno. 
Non me abandones, pois son obra das túas mans!
 
Amén

“Actividade”

Hoxe toca reparar na importancia dos lugares, xa que logo, propoñémosche un lugar específico: o 
deserto. Propoñémosche, en concreto, facer unha experiencia de deserto.

Que necesitas:
 - Tempo   - Un sitio tranquilo  - Unha Biblia e un cadeno

É un convite a que unha mañá ou unha tarde busques un lugar tranquilo, o máis solitario posíbel e, e 
te poñas a falar con Deus e contigo mesmo.
Está aberto a todas as adaptacións posíbeis, de tempo e de lugar pero asegúrate de buscar esa soi-
dade unicamente habitada pola presenza de Deus. 

Pode parecer difícil, mais animámoste a que o tentes.
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No que vivía un pobo que…
(PERSOAS QUE NOS INSPIRAN,

PERSOAS IMPORTANTES PARA NÓS…)

“Mateo 11,2-11”

Xoán, oíndo falar na cadea das obras de Cristo, 
mandou os seus discípulos a lle preguntar: 
«Es ti o que ten que vir ou esperamos a outro?». 
Respondeulles Xesús: 
«Ide e contádelle a Xoán o que estades oíndo e vendo: 
os cegos ven e os coxos andan, 
os leprosos fican limpos e os xordos oen, 
os mortos resucitan e ós pobres estáselles anunciando a Boa Nova. 
E ditoso quen non se escandalice de min!» 
Non ben se foron eles,
comezou Xesús a falar de Xoán á xente:  
«Que fostes ver ao deserto?: 
unha cana abaneada polo vento? 
Pois logo, que fostes ver?: 
un home vestido con roupas finas? 
Pero os que visten roupas finas están nos pazos dos reis. 
Pois logo, a que saístes?: 
a ver un profeta? 
Si, e abofé que moito máis ca un profeta. 
Este é de quen está escrito: 
“Olla, mando o meu mensaxeiro diante de ti, 
para que prepare o teu camiño.”» 
Tede por seguro que non naceu de muller ninguén meirande ca Xoán Bautista, 
aínda que o máis pequeno no Reino dos Ceos é meirande ca el.

“Bruno Mars - Count On Me” - https://www.youtube.com/watch?v=SUL79zqyYwM&ab_channel=-
sadsong.

Oh-oh
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea
I’ll sail the world to find you
If you ever find yourself lost in the dark and you can’t see
I’ll be the light to guide you ...............................................................

TERCEIRASEMANA



We’ll find out what we’re made of
When we are called to help our friends in need 
You can count on me like one, two, three
I’ll be there
And I know when I need it, I can count on you like four, three, two
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh, yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, yeah, yeah
If you tossin’ and you’re turnin’ and you just can’t fall asleep
I’ll sing a song beside you
And if you ever forget how much you really mean to me
Every day I will remind you, oh
We’ll find out what we’re made of
When we are called to help our friends in need
You can count on me like one, two, three
I’ll be there
And I know when I need it, I can count on you like four, three, two
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh, yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, yeah, yeah
You’ll always have my shoulder when you cry
I’ll never let go, never say goodbye
You know
You can count on me like one, two, three
I’ll be there
And I know when I need it I can count on you like four, three, two
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh, yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh
You can count on me ‘cause I can count on you

“Actividade”

Hoxa a nosa actividade céntrase nas persoas. 

Por iso, convidámoste a unha actividade dupla dependendo de como se organizar a túa realidade 
pastoral.
De vos reunir como grupo de pastoral (Kraal) simplemente colle un papel e escribe a cada membro do 
grupo algo positivo que descobres ou ves nesa persoa.

SEMANA 3 11 DECEMBRO 2022



57

SEMANA 3 11 DECEMBRO 2022

SI unha persoa te fai feliz,
facela máis feliz.

Pai,
Pídoche que bendigas as miñas amizades,

revélalles novamente o teu amor e o teu poder.
Pídoche que sexas a guía para a súa alma.

De teren dor, dálles a túa paz e a túa misericordia.
De teren dúbidas, renóvalles a confianza.

De teren cansazo,
pídoche que lles deas a forza para seguir adiante.

De haber estancamento espiritual,
pídoche que lles reveles a túa proximidade,

para un novo comezo na fe.
De teren miedo, revélalles o teu amor,

e transmítelles a túa forza.
Onde pecasen, bloqueando as súas vidas,

fai que busquen a reconciliación
e perdóaas.

Bendías, concédelles máis visión de Ti;
que teñan o apoio de amizades
para lles dar forza e valentía.

Amén.

De non vos reunir de maneira presencial, envía un whatsapp ou unha mensaxe dándolle 
as grazas a esas persoas que cres que son importantes para ti e por que o son.
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“Mateo 1, 18-24”

O nacemento de Xesús Cristo foi así: 
María, a súa nai, 
estaba prometida a Xosé; 
e antes de viviren xuntos apareceu ela embarazada por obra do Espírito Santo. 
Xosé, o seu prometido, home xusto, 
non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secretamente. 
Tal era a súa resolución, 
cando o anxo do Señor se lle apareceu en soños, 
dicíndolle: «Xosé, fillo de David, 
non repares en levar contigo a María, a túa prometida; 
que o que nela se concibiu é obra do Espírito Santo. 
Dará a luz un fillo, e ti poñeraslle de nome Xesús, 
porque salvará o seu pobo de todos os seus pecados». 
Todo isto aconteceu para que se cumprise o que dixera o Señor por boca do profeta:
«Mirade: a virxe concibirá e dará a luz un fillo,
e poñeranlle de nome Emmanuel (que quere dicir “Deus connosco”)». 
Acordou Xosé do seu soño, 
e fixo tal como lle mandara o anxo do Señor, 
levando consigo a súa prometida.

“Demi Lovato & Joe Jonas - This Is Me | Camp Rock (Sub. Español)” - https://www.youtube.
com/watch?v=MbFZ0ih-m-A&ab_channel=simrixcarson

I’ve always been the kind of girl
That hid my face
So afraid to tell the world
What I’ve got to say
But I have this dream right inside of me
I’m gonna let it show, it’s time
To let you know, to let you know
This is real, this is me

…E foron felices para 
sempre.

(A LEDICIA NACE CON XESÚS, BOS 
SENTIMENTOS…)



I’m exactly where I’m supposed to be, now
Gonna let the light shine on me
Now I’ve found who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me
Do you know what it’s like to feel so in the dark?
To dream about a life where you’re the shining star
Even though it seems like it’s too far away
I have to believe in myself, it’s the only way
This is real, This is me
I’m exactly where I’m supposed to be, now
Gonna let the light shine on me
Now I’ve found who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me
You’re the voice I hear inside my head
The reason that I’m singing
I need to find you, I gotta find you
You’re the missing piece I need
The song inside of me
I need to find you, I gotta find you
This is real, this is me
I’m exactly where I’m supposed to be, now
Gonna let the light shine on me
Now I’ve found who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be, yeah
This is me
You’re the missing piece I need
The song inside of me
You’re the voice I hear inside my head (this is me, yeah)
The reason that I’m singing
Now I’ve found, who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me

“Actividade”

Imos traballar a felicidade como actitude.
Achégase o Nadal e imos realizar un pequeno proxecto:

1. Que preciso eu para ser feliz? Déixao por escrito e, durante este tempo, vai analizando se se vai cum-
prindo.

2. Como podo facer felices ás demais persoas? Déixao por escrito e, durante este tempo, vai anali-
zando se se vai cumprindo.

SEMANA 4 18 DECEMBRO 2022
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Unha vez pasado o tempo de Nadal volve revisar ambas partes e determina que che fal-
tou para conseguilo e como o podes conseguir en vindeiras ocasións.

“Mateo 5, 1-12”

Vendo Xesús a multitude, subiu ao monte e sentou. Achegáronselle os seus discípulos, e el, 
tomando a palabra, ensináballes dicindo:
Ditosos os que teñen espírito de pobres, porque deles é o Reino dos Ceos.
Ditosos os que choran, porque eles serán consolados.
Ditosos os non violentos, porque eles herdarán a terra.
Ditosos os famentos e sedentos de xustiza, porque eles ficarán fartos.
Ditosos os misericordiosos, porque eles acadarán a misericordia.
Ditosos os de corazón limpo, porque eles verán a Deus.
Ditosos os que traballan pola paz, porque eles serán chamados fillos de Deus.
Ditosos os perseguidos por causa da xustiza, porque deles é o Reino dos Ceos.
Ditosos vós cando vos aldraxen, persigan e calumnien de calquera xeito pola miña causa: 
alegrádevos e reloucade, porque grande será a vosa recompensa nos Ceos; do mesmo xeito 
perseguiron os profetas anteriores a vós.
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“Mateo 24, 37-44”

Coma nos tempos de Noé, 
así pasará cando veña o Fillo do Home. 
Antes do diluvio comían, bebían e casaban ata o día que Noé entrou na arca; 
e de nada se decataron ata que veu o diluvio, e os enguliu a todos.
O mesmo pasará cando veña o Fillo do Home. 
Entón estarán dous homes no agro; 
levarán a un e deixarán ao outro. 
Estarán dúas mulleres moendo no muíño, levarán unha e deixarán a outra. 
Vixiade, porque non sabedes nada do día no que virá o voso Señor. 
Entendédeo ben: se soubese o dono da casa a que hora vai chegar o ladrón, 
estaría á espreita e non permitiría que lle asaltasen a casa. 
Así tamén: estade vós preparados, 
porque na hora menos pensada preséntase o Fillo do Home.

“Actividade”

Para esta semana a actividade é moi sinxela e consiste en dar tempo.
Cada día imos:

1. Dedicar 10 minutos de cada día desta semana a Deus. Reza o que queiras, le o Evanxeo do día, 
algunha oración que che faga cavilar, fai unhas peticións, fai unha oración de acción de grazas, deixa 
por escrito algunha reflexión...

2. Dedicar 10 minutos de cada día desta semana a escoitar a alguén (un membro da túa familia ou 
persoas coñecidas), fai unha visita a alguén que hai moito tempo que non ves, escoita a túa nai ou 
pai, fillas ou fillos, alguén da veciñanza…

 Doa algo do teu tempo. 

Hai moito, moito 
tempo…
(IMPORTANCIA DO TEMPO, TEMPO 
CRISTIANO…)

PRIMEIRA
SEMANA
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Bendicireite, Señor, en todo momento, 
a túa loanza estará sempre nos meus labios. 
A miña alma goza canda Ti, Señor:
que o saiban as persoas humildes e se alegren. 
Glorifiquemos todos o Señor,
loemos o seu Nome todos xuntos. 
Cando te busquei, Señor: 
Ti respondíchesme
e libráchesme de todos os meus temores. 
Acudamos todos a El e ficaremos satisfeitos, 

non nos devolverá as mans baleiras. 
Cando invoquei o Señor,
El escoitoume e salvoume das miñas angustias. 
Ti, Señor, estás preto dos teus fieis, e líbralos. 
Fagan a proba vexan que bo é o Señor!
Felices quen nel se acubilla!
Señor, que poida sempre honrarte, 
pois a quen te busca no lle falta nada. 
Amén
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“Mateo 3, 1-12”

Naqueles días apareceu Xoán Bautista no deserto, proclamando: 
«Convertédevos, que xa chega o Reino dos Ceos». 
El era de quen dixera o profeta Isaías: 
«Unha voz clama no deserto: 
Preparade o camiño do Señor, 
endereitade os seus vieiros. 
Xoán ía vestido con pelos de camelo e cun cinguideiro de coiro no van, 
e mantíñase de saltóns e mel bravo. 
Ía onda el xente de Xerusalén, 
de toda Xudea e mais da banda do Xordán. 
Confesaban os seus pecados e el bautizábaos no Xordán.
Como se decatara de que moitos fariseos e saduceos viñan a que os bautizase, díxolles: 
«Raza de víboras! Quen vos ensinou a fuxir do castigo que está a chegar? 
Dade froitos dignos dunha verdadeira conversión, 
e non vos fagades ilusións dicindo entre vós: 
“Somos fillos de Abraham”, 
porque vos aseguro que Deus pode sacar fillos de Abraham mesmo destas pedras. 
Xa está a machada posta contra a raíz das árbores, 
e toda árbore que non dea froito cortarase e botarase ao lume. 
Eu bautízovos con auga para que vos convertades. 
Pero o que vén detrás miña é máis forte ca min, 
e nin tan sequera son digno de lle levar as sandalias. 
El havos bautizar co Espírito Santo e con lume. 
Porque trae a forcada na man, 
para limpar a súa eira e na hucha recoller o trigo; 
e ha queimar a palla nun lume que nunca se apaga».

“Actividade”

Hoxe toca reparar na importancia dos lugares, xa que logo, propoñémosche un lugar específico: o 
deserto. Propoñémosche, en concreto, facer unha experiencia de deserto.
Que necesitas:
- Tempo
- Un sitio tranquilo
- Unha Biblia e un caderno

Nun lugar moi afastado…
(LUGARES ONDE NOS SENTIMOS BEN, LUGARES QUE NOS TRAEN Á 
MEMORIA)

SEGUNDA
SEMANA
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É un convite a que unha mañá ou unha tarde busques un lugar tranquilo, o máis solitario posíbel e, e 
te poñas a falar con Deus e contigo mesmo.
Está aberto a todas as adaptacións posíbeis, de tempo e de lugar pero asegúrate de buscar esa soi-
dade unicamente habitada pola presenza de Deus. 

Pode parecer difícil, mais animámoste a que o tentes.

Douche grazas, Señor, con todo o corazón 
cantareiche na presenza dos teus anxos. 
Postrareime finalmente ante Ti, 
e darei grazas ao teu Nome
polo teu amor e fidelidade, 
porque a túa promesa superou a túa sona. 
Respondíchesme cada vez que te invoquei
e aumentaches a ledicia da miña alma.
Que os habitantes da terra 
te bendigan e presten atención ás túas
 Palabras, que se alegren polas túas obras, 

Señor, porque a túa misericordia é grande. 
Ti, Señor, estás no ceo, 
mais fíxaste nas persoas humildes e pequenas, e 
condúcelas a salvo polas túas sendas. 
De camiñar entre perigos, coidas da miña vida, 
estendes a túa man e líbrasme de todo mal. 
Ti, Señor, farás todo por min, 
porque o teu amor é eterno. 
Non me abandones, pois son obra das túas mans! 
Amén
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No que vivía un pobo que…
(PERSOAS QUE NOS INSPIRAN, PERSOAS IMPORTANTES PARA NÓS…)

“Mateo 11,2-11”

Xoán, oíndo falar na cadea das obras de Cristo, 
mandou os seus discípulos a lle preguntar: 
«Es ti o que ten que vir ou esperamos a outro?». 
Respondeulles Xesús: 
«Ide e contádelle a Xoán o que estades oíndo e vendo: 
os cegos ven e os coxos andan, 
os leprosos fican limpos e os xordos oen, 
os mortos resucitan e ós pobres estáselles anunciando a Boa Nova. 
E ditoso quen non se escandalice de min!» 
Non ben se foron eles,
comezou Xesús a falar de Xoán á xente:  
«Que fostes ver ao deserto?: 
unha cana abaneada polo vento? 
Pois logo, que fostes ver?: 
un home vestido con roupas finas? 
Pero os que visten roupas finas están nos pazos dos reis. 
Pois logo, a que saístes?: 
a ver un profeta? 
Si, e abofé que moito máis ca un profeta. 
Este é de quen está escrito: 
“Olla, mando o meu mensaxeiro diante de ti, 
para que prepare o teu camiño.”» 
Tede por seguro que non naceu de muller ninguén meirande ca Xoán Bautista, 
aínda que o máis pequeno no Reino dos Ceos é meirande ca el.

“Actividade”

Hoxa a nosa actividade céntrase nas persoas. 

Por iso, convidámoste a unha actividade dupla dependendo de como se organizar a túa realidade 
pastoral.
De vos reunir como grupo de pastoral (Kraal) simplemente colle un papel e escribe a cada membro do 
grupo algo positivo que descobres ou ves nesa persoa.

mana 
a TERCEIRA

SEMANA
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De non vos reunir de maneira presencial, envía un whatsapp ou unha mensaxe dándolle 
as grazas a esas persoas que cres que son importantes para ti e por que o son.

SI unha persoa te fai feliz,
facela máis feliz.

Pai,
Pídoche que bendigas as miñas amizades,

revélalles novamente o teu amor e o teu poder.
Pídoche que sexas a guía para a súa alma.

De teren dor, dálles a túa paz e a túa misericordia.
De teren dúbidas, renóvalles a confianza.

De teren cansazo,
pídoche que lles deas a forza para seguir adiante.

De haber estancamento espiritual,
pídoche que lles reveles a túa proximidade,

para un novo comezo na fe.
De teren miedo, revélalles o teu amor,

e transmítelles a túa forza.
Onde pecasen, bloqueando as súas vidas,

fai que busquen a reconciliación
e perdóaas.

Bendías, concédelles máis visión de Ti;
que teñan o apoio de amizades
para lles dar forza e valentía.

Amén.
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CUARTA
SEMANA

“Mateo 1, 18-24”

O nacemento de Xesús Cristo foi así: 
María, a súa nai, 
estaba prometida a Xosé; 
e antes de viviren xuntos apareceu ela embarazada por obra do Espírito Santo. 
Xosé, o seu prometido, home xusto, 
non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secretamente. 
Tal era a súa resolución, 
cando o anxo do Señor se lle apareceu en soños, 
dicíndolle: «Xosé, fillo de David, 
non repares en levar contigo a María, a túa prometida; 
que o que nela se concibiu é obra do Espírito Santo. 
Dará a luz un fillo, e ti poñeraslle de nome Xesús, 
porque salvará o seu pobo de todos os seus pecados». 
Todo isto aconteceu para que se cumprise o que dixera o Señor por boca do profeta:
«Mirade: a virxe concibirá e dará a luz un fillo,
e poñeranlle de nome Emmanuel (que quere dicir “Deus connosco”)». 
Acordou Xosé do seu soño, 
e fixo tal como lle mandara o anxo do Señor, 
levando consigo a súa prometida.

“Actividade”

Imos traballar a felicidade como actitude.
Achégase o Nadal e imos realizar un pequeno proxecto:

1. Que preciso eu para ser feliz? Déixao por escrito e, durante este tempo, vai analizando se se vai cum-
prindo.

2. Como podo facer felices ás demais persoas? Déixao por escrito e, durante este tempo, vai analizan-
do se se vai cumprindo.

…E foron felices para 
sempre.

(A LEDICIA NACE CON XESÚS, BOS 
SENTIMENTOS…)
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Unha vez pasado o tempo de Nadal volve revisar ambas partes e determina que che fal-
tou para conseguilo e como o podes conseguir en vindeiras ocasións.

“Mateu 5, 1-12”

Vendo Xesús a multitude, subiu ao monte e sentou. Achegáronselle os seus discípulos, e el, 
tomando a palabra, ensináballes dicindo:
Ditosos os que teñen espírito de pobres,
porque deles é o Reino dos Ceos.
Ditosos os que choran, porque eles serán consolados.
Ditosos os non violentos, porque eles herdarán a terra.
Ditosos os famentos e sedentos de xustiza, porque eles ficarán fartos.
Ditosos os misericordiosos, porque eles acadarán a misericordia.
Ditosos os de corazón limpo, porque eles verán a Deus.
Ditosos os que traballan pola paz, porque eles serán chamados fillos de Deus.
Ditosos os perseguidos por causa da xustiza, porque deles é o Reino dos Ceos.
Ditosos vós cando vos aldraxen, persigan e calumnien de calquera xeito pola miña causa: 
alegrádevos e reloucade, porque grande será a vosa recompensa nos Ceos; do mesmo xeito 
perseguiron os profetas anteriores a vós.
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