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Construír un mundo mellor



o rexurdir da luz

Con este potente lema queremos desde o Movemento Scout Católico vivir neste Advento a 
preparación da vida da Luz da Paz de Belén e crear un estilo para vivir este Nadal.

Son tempos difíciles, pero precisamente nestes tempos precisamos A LUZ. A luz que é Cristo: 
“Eu son a luz do mundo” (Xn. 8, 12), pero á vez Xesús dinos “vos sodes a luz do mundo” (Mt. 
5, 14).

Desde o escutismo católico queremos ser unha mensaxe de esperanza para este mundo que 
precisa ver rexurdir a luz, unha luz aberta a todas as persoas e que alumea todas as 
escuridades.

Non dubides que Cristo volve a nacer e que che convida a ser luz de todas as persoas que 
che rodean. Non fuxas da túa misión. Somos quenes levan luz a todos os recunchos da nosa 
contorna social e familiar.

Os materiais deste curso divídense nas catro semanas do Advento e ordeados por franxas de 
idade.

Cada semana identifícase cunha cor que representa as tonalidades do amencer e 
acompáñase por unha actitude a traballar.

Esta é a estrutura: 

Aquí inicias o teu camiño. Un camiño persoal e en grupo para facer que a luz rexurda ao teu 
redor.

“Que a forza de Cristo che acompañe”

 
  
 

Revisión Dúbidas e decisións Esperanza Encontro, rexurdir



materiais 
por idade:

Construír un mundo mellor
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de 6 a 8 anos



Invitámoste a: 
- Le o evanxeo
- Fai actividades

- Completa as reflexións
- Fai unha oración

Construír un mundo mellor



       Evanxeo: Lucas 21, 25-28. 34-36

Naquel tempo, díxolle Xesús aos seus discípulos:

Haberá sinais no sol, na lúa e nas estrelas; e na terra as nacións tremerán coa angustia ante 
o bruar do mar e das ondas; os homes morrerán cheos de medo e de desacougo, polo que 
virá enriba do mundo, pois mesmo os astros abalarán. Entón verán o Fillo do Home vir sobre 
unha nube con grande poder e gloria. Pero cando empece a suceder todo isto, poñédevos de 
pé e erguede ben a cabeza, porque chega o día da vosa liberación.
Tede conta de vós mesmos; non sexa que vos atordedes na borracheira, na libertinaxe e nas 
preocupacións da vida, e de súpeto caia sobre vós aquel día; porque caerá coma un lazo 
sobre todos os que habitan a terra. Vós vixiade sempre, e pregade para que poidades 
escapar de todo o que está por vir, e comparecer así seguros diante do Fillo do Home.

 
  

Xesús, axúdanos a ser xenerosos
e compartir todo o que temos.

Fai que neste tempo de Advento
saibamos perdoarnos,

non nos insultemos
e ofrezamos a nosa ledicia. 

Amén.
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Primeira semana



Conto “Os Farois”    

   

Había unha vez varios farois con diferentes formas. Cada un does cíase especial, porque 
sempre estaban alumeando na igrexa. O que estaba na porta dicía que era o máis necesario, 
porque senón ninguén entraría á igrexa. Era un candil vello, medio oxidado, pero que 
alumeaba o dintel da porta dende había moitos anos.

Dende o altar contestou outro farol dando un berro: “Eu son o máis necesario, porque non hai 
cerimonia nin Eucaristía que se realice sen acenderme”. En realidade non era un farol como 
tal, senón que o converteran no soporte do cirio do altar. “Eu son necesario-seguiu dicindo- 
porque os primeiros cristiáns reuníanse pola noite e sempre me acendían no altar”.

O resto de farois da igrexa estuveron dacordo, o do altar era máis importante. Pero de 
repente, una pequena voz chegó dende a capela do Sagrario: “¡Ei! ¡Eiii! Perdoádeme, 
porque son máis novo ca vós, pero aínda que sexa un farol máis moderno, coa miña luz 
vermella sempre parpadeante, acompaño a Xesús, sempre estou con El e nunca deixo que a 
escuridade o axexe, eu creo que son o máis importante”.

Todos os farois da igrexa estivieron dacuerdo. Esa luz, aínda que fora a máis pequena, era 
das máis necesarias. As demáis déronse conta de que necesitaban ao resto para brilar. Se a 
da porta estaba apagada, ninguén entraba e non acendían o altar… pero sempre estaban 
alumeados pola luz do Sagrario.

Actividade “As cores” 
  

Materiais: adhesivos de diferentes cores.

A cada participante pónselle nas cosatas un adhesivo cunha cor. Sen falar deben conseguir 
agruparse por cores. Cando rematen preguntaráselles sobre a dificultade de facelo sen falar.  
Pódense facer variantes: todos ca mesma cor, con cores en escala de claro a escuro, con 
algúns sen cor….
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Evanxeo: Lucas 3, 1-6
  

No ano quince do reinado do emperador Tiberio César, sendo Poncio Pilato gobernador de 
Xudea e Herodes tetrarca de Galilea; sendo Filipo, o seu irmán, tetrarca de Iturea e mais da 
Traconítide, e Lisanias, tetrarca de Abilene: durante o pontificado de Anás e Caifás, chegoulle 
a Palabra de Deus a Xoán, fillo de Zacarías, no deserto. Entón el percorreu toda a rexión do 
Xordán, pregoando un bautismo de conversión, para acadar o perdón dos pecados, 
conforme está escrito no libro do profeta Isaías:

«Unha voz chama no deserto:
Preparade os camiños do Señor,

reparade os seus vieiros.
Todo barranco se cubrirá

todo monte e outeiro se rebaixará,
os camiños tortos hanse endereitar

e os fragosos hanse achanzar.
E todos verán a salvación de Deus».

Ola Xesús! Estou aquí cos meus amigos.
 Deixamos as nosas tarefas para falar un pouco contigo. 

Nós, que somos nenos coma ti, 
queremos que lle pidas a Deus que a xente se queira moito.
 Que rematen as guerras, que aprendamos a perdoarnos, 

que non nos insultemos... 
Grazas, Xesús.
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Segunda semana



Conto “A decisión”

Había unha vez un neno que todos os anos ía a casa dos seus avós para pasar o verán. O 
seu avó sempre lle estaba a dar consellos para que a súa vida non fose complicada, pero ás 
veces sentía que había decisións que tiña que tomar el soíño.

Unha tarde colleu a bicicleta para saír cos seus amigos. Na porta, o seu avó díxolle que tivese 
moito coidado e que non se afastase da aldea. 

Cando xa levaban un tempo dando voltas pola aldea, un dos mozos propuxo ir á aldea do 
lado a visitar a súa tía e que os convidase a  merendar. Todos asentiron coa cabeza, estando 
dacordo, pero Miguel quedou quieto, pensando no que facer. Tiña a proposta de ir ao outro 
pobo, pero doutra banda, o seu avó pedíralle que non saíse de aí.  Ti que terías feito? Por 
que?

 Actividade “De cores”

Nunha folla de papel facer una lista con posibles decisións que poidan tomar os rapaces. 
Ao lado, deixar varios espazos en branco. Reunir aos participantes e darlles un folio e lapis 
de cores, todos dunha mesma cor, pero en todas as tonalidades posibles. A un rapaz 
verdes, a outro azuis, ...

O responsable vai explicando as posibles decisións que teñen que tomar e eles teñen que ir 
pintando o espazo correspondente dunha tonalidade máis clara o máis escura segundo a 
decisión sexa máis fácil ou difícil de tomar. Vendo a tonalidade predominante pódese ver se 
lles custa ou non tomar a decisión.

11A Luz da Paz de Belén 2021



Evanxeo: Lucas 3, 10-18

A xente preguntáballe: -¿E logo, que temos que facer? El respondíalles: -O que teña dúas 
túnicas, que as reparta con quen non teña ningunha; e que faga o mesmo o que teña que 
comer. Foron tamén uns recadadores a se bautizar, e preguntáronlle: -Mestre, ¿que temos que 
facer? El contestoulles: -Non esixades nada máis do que vos está mandado. Tamén uns 
soldados lle preguntaron: -E nós, ¿que temos que facer? El contestoulles: -Non asoballedes nin 
saqueedes a ninguén, e contentádevos coas vosas pagas. Como o pobo estaba esperando 
polo Mesías, empezaba a pensar se acaso non o sería Xoán; pero el declarou diante de 
todos: -Eu bautízovos con auga, pero está a chegar o que é máis forte ca min, e a quen eu 
non son digno de lle desatar os amallós do seu calzado. El havos bautizar con Espírito Santo 
e con lume. Porque trae a forcada na man, para limpar a súa eira e recoller na hucha o seu 
trigo; pero a palla ha de a queimar no lume que nunca apaga. Con esta e outras moitas 
exhortacións anunciáballe a Boa Nova á xente.

Xa case é Nadal.
 Axiña nacerá Xesús.

 Dou as grazas por esta festa tan bonita. 
Quero que sexa bonita para todo o mundo.

 Pero teñen que rematar as guerras. 
Ten que haber paz. 

Amigo Xesús, axúdanos para que todas as persoas 
do mundo teñan un Nadal en paz e amor
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Terceira semana



Conto: “O aventureiro”  

Había unha vez un neno chamado Maiken. Vivía nunha pequena cidade e encantáballe ir ao 
cole. O seu colexio era moi grande e non tiñan que levar uniforme, pero Maiken ía vestido 
todos os días do mesmo xeito: de cor violeta. Tiña decenas de camisetas, camisas e suadoiros 
desa cor. Combinábaas cos pantalóns o cos zapatos, pero sempre levaba algo desa cor. A 
súa combinación preferida era unha camiseta que tiña o arco da vella debuxado e un 
pantalón violeta. Sempre que o poñía sentíase poderoso, porque pensaba que o arco da vella 
o protexía e que nada malo lle podía pasar.

Un día, a súa compañeira de pupitre preguntoulle por que sempre ía con algo violeta a clase. 
El díxolle que noh había ningunha razón, que só o facía porque lle gustaba moito xogar coas 
cores. Entón, ela pediulle que lle dixera que cores lle irían ben a ela para comezar a vestir con 
esas cores. “A ti vaiche ben o vermello” foi a resposta de Maiken. Ela, estranada, quixo saber 
o motivo e el díxolle que como sempre ía con tres amigas máis, pois as catro xuntas eran coma 
o amencer, polo que cada unha debía ser unha das cores que ía amosando o ceo á saída 
do sol. Cando todo rexurde, coma no amanecer, as cores van do vermello ao laranxa, 
despois ao rosa e remata no azul. A súa amiga emocionouse ao escoitar a explicación e foi 
correndo a contarllo ás súas amigas. Dende ese día, elas formaron o grupo “Amencer” e 
moitos nenos do cole decidiron achegarse a Maiken para que lles dixera que cor lles pegaba. 
Ao pouco tempo, o colexio pasou a chamarse “Arco da Vella” en honra a todos os nenos e 
nenas que descubriron que as cores eran moi divertidos  e que podían ir vestidos como 
quixeran. De que cor irías vestido ti?.

 Actividade  “Comeza o Amencer”
 

Materiais: 2 cartulinas iguais coa imaxe escollida, tesoiras, pegamento, papeis de cores 
transparentes e cinta adhesiva.

Coas tesoiras baleiramos o debuxo recortando as áreas brancas, deixando só os bordes de 
cada debuxo.Agora encheremos as áreas recortadas cos papeles de cores transparentes. 
Para iso, recortamos áreas do papel transparente do mesmo tamaño e forma que a zona que 
queiramos cubrir. É convinte deixar un pouco máis de marxen para poder fixar o pegamento. 

Iremos unindo os anacos de cores co pegamento con coidado e deixamos que seque todo.
A continuación, baleiraremos as zonas brancas da segunda cartulina coa imaxe. Poñeremos 
pegamento sobre o borde da cartulina e pegarémola sobre a parte traseira da que ten as 
cores enganchadas. Volvemos deixar que seque a vidreira.Finalmente só queda fixar a 
vidreira elaborada sobre unha fiestra para que lle dea directamente o sol.
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Evanxeo: Lucas 1, 39-45

Naqueles mesmos días saíu María con moita présa camiño da montaña, a unha vila de Xudá. 
Entrou na casa de Zacarías e saudou a Isabel. E en oíndo Isabel o saúdo de María, o neno 
brincoulle no ventre. Entón, chea do Espírito Santo, exclamou Isabel, a grandes voces: 
«Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do teu ventre. ¿Quen son eu para que me visite 
a nai do meu Señor? Pois ó que chegou o teu saúdo ós meus oídos, brincou de alegría a 
criatura no meu ventre. ¡Ditosa ti que criches que se cumpriría canto che anunciaron de parte 
do Señor!»

 
  
 

 
 

  Querido Xesús: Hoxe rezamos coa túa nai e coa nosa nai, 
para que esteas contento con nós. 

Ninguén te esperou con máis desexo, con máis tenrura, 
con máis amor. Ninguén te recibeu con máis ledicia. 

Tamén nós queremos prepararnos así, como o fixo ela. 
María é o noso exemplo. Amén.
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Cuarta semana



Conto “A mantiña”

Cando Xesús era pequeno vivía con María e Xosé nunha confortable casiña de xeito muy 
humilde. Viaxaban moito pola comarca para visitar  familiares e María sempre se encargaba 
de encher as bolsas con alimentos e roupa. Non podían faltar os pans de olivas que tanto le 
gustaban a Xesús, nin a mantiña azul. 

Era una mantiña que arroupara a Xesús dende que nacera e aínda que xa era algo maior, 
non quería deixala na casa e sempre a levaba consigo. María siempre sorría ao ver a 
mantiña, porque se lembraba do seu bebé Xesús.

Durante a viaxe, xogaban a imaxinar situacións e Xesús díxolle a súa nai que imaxinara cómo 
iría vestida para que todos a lembrasen. María sen dubidalo díxolle que cunha túnica branca, 
como a farina que empregaban para facer pan e cun manto azul, coma a súa mantiña. Así 
todo o mundo podería lembrarse do ben que se está na casa e do bonito que era vivir con 
Xesús.

Actividade  “Flores a María”

Realizaremos un ramo de flores con cartóns de ovos para posteriormente realizar una ofrenda 
á Virxe.

Materiais: cartóns de ovos, pintura acrílica ou témperas, limpapipas brancos ou amarelos e 
cinta de carroceiro.

O primeiro que faremos é coller o envase de ovos e cortar os conos que serven para separar 
os ovos. Non todos os cartóns son iguais. Para que las flores teñan forma de lirios, 
precisaremos envases que teñan eses conos ben en punta. 

Logo pintaremos as flores das cores que queiramoss e deixaremos que seque ben.
Os limpapipas serán á vez o pistilo e o talo da flor. Enroscamos a parte amarela arredor dun 
lapis para darlle un pouco de forma  e, logo, insertarémolos na flor. Se queredes fixalos mellor 
podedes pegalos coa cinta de carroceiro.
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De 9 a 11 anos



invitámoste A:
- Le o evanxeo

- Fai actividades

- Completa as reflexións

- Fai unha oración

Construír un mundo mellor



Xesús, axúdanos a amar aos demáis
e a amarte a ti con gran ilusión.

Fai que durante este Advento
sepamos camiñar ao teu carón

e esperarte con inmensa ledicia.
Amén.
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      Evanxeo:  Lucas 21, 25-28. 34-36

Naquel tempo, díxolle Xesús aos seus discípulos:

Haberá sinais no sol, na lúa e nas estrelas; e na terra as nacións tremerán coa angustia ante 
o bruar do mar e das ondas; os homes morrerán cheos de medo e de desacougo, polo que 
virá enriba do mundo, pois mesmo os astros abalarán. Entón verán o Fillo do Home vir sobre 
unha nube con grande poder e gloria. Pero cando empece a suceder todo isto, poñédevos de 
pé e erguede ben a cabeza, porque chega o día da vosa liberación.

Tede conta de vós mesmos; non sexa que vos atordedes na borracheira, na libertinaxe e nas 
preocupacións da vida, e de súpeto caia sobre vós aquel día; porque caerá coma un lazo 
sobre todos os que habitan a terra. Vós vixiade sempre, e pregade para que poidades 
escapar de todo o que está por vir, e comparecer así seguros diante do Fillo do Home.

Primeira
semana



  Conto: “O aventureiro”  

Había unha vez un neno aventureiro. Encantáballe saír a explorar e facer viaxes a tódolos 
lugares que poidera imaxinar. Un día, tras pasar un tempo dende  a súa última exploración, 
decidiu partir a unha nova aventura. Recordou que un dos amigos que coñeceu na súa anterior 
viaxe faloulle sobre un lugar moi chulo e precioso, pero non se acordaba de cal era. Un 
momento! Seguro que o apuntou no seu caderno de aventuras.

Correu ao seu caixón de tesouros, cheo de obxectos que recolleu nos seus viaxes e o abriu na 
procura do seu caderno.Cando o atopou, abriu as súas páxinas polo lugar onde comezou a 
escribir o diario da última aventura. Alí estaban escritos tódolos lugares que visitara, as 
persoas que coñecera, o que sorprendey alá onde ía e tódalas cousas que lle sucederan na 
viaxe. Todo o que vivira fóra xerial, pero as cousas más importantes estaba rodeadas por un 
gran círculo vermello. 

Comezou a ler e ler aquelas frases tan vistosas. Era imposible non velas gazas a cor vermella. 
Algunhas lle fixeron rir ata que lle doeu a tripa, e outras lle puxeron triste, outras alegrárono 
moito. Cada vez que lía, tiña máis ganas de saír a súa próxima aventura.

Cando atopou o nome daquel lugar que o seu amigo comentáralle, pechou o caderno, colleu 
a súa mochila e a preparou para emprender a súa nova viaxe. Coa súa mochila preparada 
e o caderno, escribiu nunha nova páxina en branco “Viaxe a Belén” e camiñou ao seu novo 
destino.

     Actividade  “Comeza o Amencer”

Materiais: papel continuo, cartulina vermella, tesoiras, pegamento e rotuladores.

Recortaremos la cartulina vermella en círculos, mínimo un por participante e repartimos los 
rotuladores. Cada un escribirá nol círculo que momento do último ano rrecordan con máis 
forza e cales foron importantes para eles, xa sexan bos, malos, tristes ou felices. Poden usar 
un ou máis círculos. Unha vez escritos, os pegaremos na parte inferior do papel continuo 
facendo unha liña vermella na base do papel. Finalmente, colocaremos o papel continuo na 
parede da nosa sala.
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Ola Xesús! Estou aqui para falar contigo
e pedirche que nunca me deixes só. 

Como neno, pídoche que me axudes a elexirte, 
a escoller coidar aos demáis e facer o ben,

e a aprender a perdoar.
Grazas, Xesús.
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      Evanxeo:  Lucas 3, 1-6

No ano quince do reinado do emperador Tiberio César, sendo Poncio Pilato gobernador de 
Xudea e Herodes tetrarca de Galilea; sendo Filipo, o seu irmán, tetrarca de Iturea e mais da 
Traconítide, e Lisanias, tetrarca de Abilene: durante o pontificado de Anás e Caifás, chegoulle 
a Palabra de Deus a Xoán, fillo de Zacarías, no deserto. Entón el percorreu toda a rexión do 
Xordán, pregoando un bautismo de conversión, para acadar o perdón dos pecados, 
conforme está escrito no libro do profeta Isaías:

«Unha voz chama no deserto:
Preparade os camiños do Señor,

reparade os seus vieiros.
Todo barranco se cubrirá

todo monte e outeiro se rebaixará,
os camiños tortos hanse endereitar

e os fragosos hanse achanzar.
E todos verán a salvación de Deus».

Segunda semana



       Conto “A decisión”

Había unha vez unha nena que vía o mundo dunha forma especial. Tódolos dias erguíase e, 
ao pasar polo seu armario para decidir que se poñería para ir ao cole, seu mundo tinguíase 
de laranxa. Era como se lle houbesen posto unhas gafas con cristales desa cor. 

Cando decidía que roupa ía usar, o laranxa desaparecía. O mesmo ocurría cando ía á 
cociña a almorzar. Tomaba cereais ou galletas? E mentras decidíase, o seu mundo volvía a 
ser laranza. Ás veces, cando estaba moi cansa, case non vía ese alaranxado no seu día e o 
botaba de menos. Outras veces, desexaba non ter esa visión tan diferente. 

Como cando xogaba as agochadas cos seus amigos. Era tan dificil decidir onde agocharse, 
que se pasaba tódala tarde con esas gafas de cristais laranxas! Se tiña que tomar unha 
decisión, aí estaba o laranza. E se lle pasaba tódolos dias. Sabia que era especial e que 
seguramente a cor laranxa a acompañaría sempre que non soubera que facer, pero non 
cambiaría o seu poder por nada do mundo.

     Actividade “Camiño ao amencer”

Material: cartulina laranxa, rotuladores, tesoiras, pegamento, mural da semana anterior.

Recortamos a cartulina laranxa en rectángulos, dous por participante e repartimos rotuladores. 
No primeiro, escribimos a última decisión que tomamos e no segundo unha dúbida sobre algo 
que nos preocupe do futuro (por exemplo, sobre a familia, os amigos). Unha vez escrito, o 
pegamos no mural, xusto encima da liña de círculos vermellos e formando unha segund aliña 
de cor laranxa. 
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Xa case é Nadal.
 Pronto nacerás, Xesús.

Quero dar as grazas por tódalas cousas que temos,
por tódalas persoas que nos queren e coidan 

e por todo o fermoso do mundo
Axúdanos a levar amor e paz  

a todas as persoas que viven sen elo.
Amén

     Evanxeo: Lucas 3, 10-18

A xente preguntáballe: -¿E logo, que temos que facer? El respondíalles: -O que teña dúas 
túnicas, que as reparta con quen non teña ningunha; e que faga o mesmo o que teña que 
comer. Foron tamén uns recadadores a se bautizar, e preguntáronlle: -Mestre, ¿que temos que 
facer? El contestoulles: -Non esixades nada máis do que vos está mandado. Tamén uns 
soldados lle preguntaron: -E nós, ¿que temos que facer? El contestoulles: -Non asoballedes nin 
saqueedes a ninguén, e contentádevos coas vosas pagas. Como o pobo estaba esperando 
polo Mesías, empezaba a pensar se acaso non o sería Xoán; pero el declarou diante de 
todos: -Eu bautízovos con auga, pero está a chegar o que é máis forte ca min, e a quen eu 
non son digno de lle desatar os amallós do seu calzado. El havos bautizar con Espírito Santo 
e con lume. Porque trae a forcada na man, para limpar a súa eira e recoller na hucha o seu 
trigo; pero a palla ha de a queimar no lume que nunca apaga. Con esta e outras moitas 
exhortacións anunciáballe a Boa Nova á xente.
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Terceira semana



       Conto “O verán rosa”

Había unha vez un neno que se atopaba no seu último dia de colexio antes das vacacións de 
verán. En clase, a súa profesora preguntoulles: “Que ides facer este verán?” O neno, nese 
momento, non soubo que responder.

De camiño a súa casa, púxose a pensar. Que podería facer este verán? Podería ir a visitar 
aos seus avós ao pobo e pasear polo campo co can que tiñan na casa. Tamén podería 
quedar cos seus amigos para ir á piscina. Ao mellor podería pedirlle ao seu pai que atopase 
a vella tenda de campaña e facer unha acampada no xardín. E se invitaba aos seus curmáns 
e curmás a esa acampada? Seguro que sería moito máis divertido. Cada vez que pensaba 
en tódalas posibilidades que esperábanlle para o verán, cheábase de ledicia, ilusión e 
esperanza.

Sen darse de conta, empezou a rascarse os brazos. Cando empezaran a picarlle? Mecachis, 
cada vez picábanlle máis. Ao chegar a casa, foi a súa habitación a deixar a mochila, pero 
algo o asustou. Mirouse ao espello e… tiña os brazos cheos de manchas rosas! E o máis raro 
e que tiñan forma de triángulo. De onde saíran? Cando saiu da clase non estaban. Mentres 
seguía mirándose ao espello, a súa nai entrou na habitación. “Teño boas novas, este verán 
iremos unha semá á praia”.

A praia! Na praia podería facer un gran castelo de area, como a última vez que foi. Ou 
quizáis podería levar a súa pequena táboa e saltas as ondas. Seguro que o pasaría xenial! 
De súpeto, veu como d´´uas novas marcas rosas apareceron nos seus brazos. Vaia. Ao 
parecer, cada vez que pensaba nas cousas que podería facer, aparecía un novo triángulo na 
pel. O neno mirouse ao espello e sorriu. Se cada vez que descubrise novas cousas que facer 
saeríanlle esas marcas, quería chearse o corpo de pequenos triángulos rosas. E, ante a 
esperanza de atopar novas aventuras para o verán, dous novos triángulos apareceron nas 
súas meixelas sorrintes. 

    Actividade “Chegando ao amencer”

Materiais: cartulina rosa, tesoiras, rotuladores, pegamento, mural das semanas anteriores.

Recortamos a cartulina rosa en triángulos, mínimo un por participante, e repartimos os 
rotuladores. Escribimos nos triángulos un soño que queiramos cumprir, algo que queiramos 
facer ou que queremos ser de maiores. Unha vez escritos, os pegamos enriba dos rectángulos 
laranxas formando unha liña rosa enriba da laranxa, obtendo tres liñas de cores.
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 Querido Xesús: 
Hoxe rezamos coa Túa nai e a nosa nai

para que estés contento con nós. 
Ninguén esperoute con máis desexo, con más tenrura, 

con máis amor. 
Ninguén recibiute  con máis ledicia. 

Tamén nós queremos prepararnos así, como ela o fixo. 
María é o noso exemplo. 

Amén.

     Evanxeo: Lucas 1, 39-45

Naqueles mesmos días saíu María con moita présa camiño da montaña, a unha vila de Xudá. 
Entrou na casa de Zacarías e saudou a Isabel. E en oíndo Isabel o saúdo de María, o neno 
brincoulle no ventre. Entón, chea do Espírito Santo, exclamou Isabel, a grandes voces: 
«Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do teu ventre. ¿Quen son eu para que me visite 
a nai do meu Señor? Pois ó que chegou o teu saúdo ós meus oídos, brincou de alegría a 
criatura no meu ventre. ¡Ditosa ti que criches que se cumpriría canto che anunciaron de parte 
do Señor!»
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Cuarta
semana
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Conto “As �ores do xardín”

Había unha vez unha nena que vivía nunha casiña no campo cos seus pais. Á nena 
encantáballe sentarse no soportal do seu xardín e observar as flores e plantas que crecían alí. 
Era unha actividade que facía dende pequena, aínda que antes sempre o facía xunto coa súa 
nai. Pensar nela poñíaa triste.
Facía un tempo súa nai mudouse a outro lugar por traballo e non ía a vela dende entón. Sabía 
que non era porque non a quixese, pero, aínda así, a entristecía. Ademáis dende que súa nai 
marchou xa non florecían esas flores azuis que tanto lles gustaban. Era como se as flores 
souberan que ela non estaba.
Aquel dia, a nena estaba sentada nas escaleiras do soportal mirando aburrida como a brisa 
movía a herba do xardín. Ese día era o seu cumpreanos e desexaba máis que nunca teña a 
súa nai con ela. Nin tan sequera tiña aquelas flores azuis para darlle un pouco de ledicia.
De pronto, un ruido que viña de camiño hacia a súa casa chamou a súa atención. Era un 
coche que acerábase ata a casa. O coche parou frente a ela e a porta do condutor abriuse 
mentres alguén baixaba do coche. Era a súa nai! Foi a vela despois de tanto tempo e ademáis 
o día do seu cumpreanos. A nena levantouse dun salto e correu ata a súa nai, que a abrazou 
moi forte. Que alegría máis grande! Voltara a atoparse coa súa nai a que tanto quería.
Cando se separaron, ambas sorriron, e notaron un olor fresco e doce. Procuraron de onde 
viña aquel olor e se levaronolor unha gran sorpresa.As flores azuis voltaran a florecer! Do 
verde xardín surxiron decenas de flores azuis que cubriron a herba dunha cor tan bonita como 
o ceo despexado da mañá. Porque non só nai e filla alegráronse de reencontrarse, todo o 
lugar mostraba ledicia.

     Actividade “Mostrando o amencer”

Materiales: cartulina azul y amarela, rotuladores, tesoiras pegamento e o mural das semanas 
anteriores.
Recortamos a cartulina azul en forma de flores, mínimo unha por neno e repartimos os 
rotuladores. Escribiremos nas flores o nome dunha persoa a que non vemos dende fai moito 
tempo e botamos de menos. Recortaremos un círculo grande da cartulina amarela simulando 
un sol e escribiremos “Xesús” dentro. Terminado esto, pegaremos as flores encima da liña de 
triángulos rosas, formando unha última liña azul. Deixaremos un espazo en branco xusto no 
centro da franxa de flores, onde pegaremos o sol de Xesús.



De 12 a 14 anos



Invitámoste a:
- Le o evanxeo

- Fai actividades

- Completa as reflexións

- Fai unha oración

Construír un mundo mellor



Señor axúdanos no noso camiño;
que neste tempo de Advento

sexamos quen de ver a túa man na senda
pola que temos que camiñar
e non teñamos medo. Amén.
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        Evanxeo: Lucas 21, 25-28. 34-36

Naquel tempo, dixo Xesús ós seus discípulos:

Haberá sinais no sol, na lúa e nas estrelas; e na terra as nacións tremerán coa angustia ante 
o bruar do mar e das ondas; os homes morrerán cheos de medo e de desacougo, polo que 
virá enriba do mundo, pois mesmo os astros abalarán. Entón verán o Fillo do Home vir sobre 
unha nube con grande poder e gloria.
Pero cando empece a suceder todo isto, poñédevos de pé e erguede ben a cabeza, porque 
chega o día da vosa liberación.
Tede conta de vós mesmos; non sexa que vos atordedes na borracheira, na libertinaxe e nas 
preocupacións da vida, e de súpeto caia sobre vós aquel día; porque caerá coma un lazo 
sobre todos os que habitan a terra. Vós vixiade sempre, e pregade para que poidades 
escapar de todo o que está por vir, e comparecer así seguros diante do Fillo do Home.

Primeira semana



Conto  ‘A carteira’

Un home estaba sentando nun banco chorando por ter perdido a súa carteira de camiño ó 
traballo esa mañá. Estivo buscándoa, pero sen éxito. 

Entón acordouse de que por aquela zona pasaba todas as mañás  un vagabundo e pensou 
que podería ter encontrado a carteira e quedar con ela.

Convencido de que  fora o vagabundo foi na súa busca e encontrouno na mesma esquina do 
seu traballo. O home preguntoulle pola carteira e o vagabundo díxolle que non a vira. Entón 
o home púxose a increparlle que lle roubara a carteira. O vagabundo foise mentres este  lle 
insultaba.
 
O home entrou enfurecido ó seu posto de traballo e encontrouse encima a carteira que estivera 
buscando. Abriuna e tiña todo. O home entón lamentouse de terlle dito esas cousas ó 
vagabundo, foi buscalo e le pediulle desculpas. Dende ese día, antes de sacar conclusións, 
revisará todo.

     Actividade  ‘Vidreiras’

Materiais: 2 cartolinas iguais coa imaxe elixida, tesoiras, cola, papeis de cores transparentes 
e cinta adhesiva.

Coas tesoiras baleiramos o debuxo recortando as áreas brancas, deixando solo os bordes de 
cada debuxo. Agora enche estas áreas brancas recortadas cos papeis de cores. Collemos as 
tesoiras e recortamos áreas de papel de cor do mesmo tamaño e forma da zona que 
queiramos cubrir. É convinte deixar un pouco máis de marxe para poder fixar despois o cola.
Vamos enganchando os anacos de cores sobre as áreas seleccionadas usando cola que 
iremos vertendo con coidado sobre o borde negro. Deixamos secar todo. A continuación, 
volvemos a baleirar as zonas brancas, pero esta vez da outra lámina impresa. Botamos cola 
sobre o borde negro (desta última lámina recortada ou sobre a que conten as cores 
enganchadas). Volvemos a deixar secar a vidreira.

Finalmente so falta fixar a vidreira elaborada sobre os cristais dunha fiestra que lle dé 
directamente o Sol.
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Ola Xesús! Estou aquí,
para pedirche que me axudes nas miñas decisións,

que siga o teu camiño e poida ser de axuda ós demais.
Gracias Señor!
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      Evanxeo: Lucas 3, 1-6

No ano quince do reinado do emperador Tiberio César, sendo Poncio Pilato gobernador de 
Xudea e Herodes tetrarca de Galilea; sendo Filipo, o seu irmán, tetrarca de Iturea e mais da 
Traconítide, e Lisanias, tetrarca de Abilene: durante o pontificado de Anás e Caifás, chegoulle 
a Palabra de Deus a Xoán, fillo de Zacarías, no deserto. Entón el percorreu toda a rexión do 
Xordán, pregoando un bautismo de conversión, para acadar o perdón dos pecados, 
conforme está escrito no libro do profeta Isaías:

Unha voz chama no deserto:
Preparade os camiños do Señor,

reparade os seus vieiros.
Todo barranco se cubrirá

todo monte e outeiro se rebaixará,
os camiños tortos hanse endereitar

e os fragosos hanse achanzar.
E todos verán a salvación de Deus.

Segunda
 

semana



      Conto  “A decisión de Carliños”

Carliños era un neno moi pequeno, lento e torpe, e aínda que  sempre se esforzaba era moi 
malo nos deportes. Non tiña amigos e sempre estaba só. Os demais nenos da súa rúa 
chamábanlle “parvo”. Xogaba nos bambáns todas as tardes e, eventualmente, sempre 
chegaba alguén a molestalo. Pois si que tes a fronte grande… ¡e non sabes lanzar nin un 
balón! —dicíanlle todo o tempo para molestalo. Sen embargo, el, que era moi paciente, 
sorríalles de modo que estes nenos aburríanse e íanse.

Un deles era máis pesado do normal e non perdía a oportunidade de humillar ó pobre 
Carliños. O SEU nome era Xoaquín E era tan grande E forte coma unha muralla. Non había 
en todo o parque un neno que se lle enfrontara. Por algunha razón, non facía outra cousa que 
molestar a Carliños e ameazaba ós demais nenos para que non falasen con el. Quen se 
atreva a falar con Carliños, descubrirá o meu puño! – dicía Xoaquín.

Como no parque tíñanlle moito medo, ninguén se atrevía a desafialo e Carliños xogaba só no 
seu bambán día tras día. Pero non só facía que todos se afastábanse, senón que ademais, 
Xoaquín, lanzáballe balóns de fútbol á cara e empuxábao cada vez que pasaba xunto el. A 
pesar  diso, o doce Carliños nunca perdía a paciencia.

Todo ata que un día Xoaquín foi demasiado lonxe empuxando moi forte o bambán  de 
Carliños. O pequeno neno saíu voando, tanto, que caeu ó chan rompéndose as lentes. Nun 
dos seus brazos tamén sentía algo de dor.

So entón, finalmente, Carliños comezou a chorar:

Miren todos, Carliños é un chorón! — berrou Xoaquín, o ver as súas bágoas brotar. Carliños 
saíu correndo mentres todos se rían e xuróu que nunca máis regresaría a ese parque. Y así foi, 
porque nunca ninguén volveu a velo no parque e incluso correron rumores de que a súa familia 
se  mudara a outra parte.

Pasados os años, tanto Xoaquín como Carliños medraron e cada un fixo a súa vida polo seu 
lado. Pero un día, Xoaquín tivo un accidente coa súa bici.
 
Xusto antes dunha curva distraeuse, e sen darse de  conta, tropezou cun pau. Intentou poñerse 
en pé, pero o nocello doíalle demasiado, incluso tiña na perna un enorme vulto morado.
 
Non había ninguén cerca que lle puidese axudar, o que fixo que Xoaquín desesperarse. 
Comezou a chorar coa forza pero ninguén parecía escoitalo, ata que ó lonxe veu a un neno 
que se acercaba. Xoaquín non podía crer  o que estaba vendo: ¡era Carliños!
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 Xoaquín, ocorreuche algo malo? —preguntou Carliños ofrecéndolle a man. Ti non te  
mudaras? —respondeu Xoaquín tomándolle a man.

Carliños axudoulle a levantarse e preguntoulle como podía axudalo. «Por que se portaba tan 
ben este neno con el, despois de todo o que lle fixera? Non recordaba o empuxón do 
bambán?»

Que é o que planeas? Acaso non recordas que vai uns anos burleime de ti e chameite 
“chorón”? Entón Carliños rebentou da risa mentres lle daba o seu compañeiro unha palmada 
nas costas:

Hai dúas clases de persoas neste mundo: as que cando son feridas queren facerse máis fortes 
e as que perden o rumbo.

Xoaquín, moi sorprendido, comprendeu as palabras de Carliños. De feito, véndoo desa 
forma, case parecía un heroe.

Aínda así, agora estás axudándome …

Que ti foses malo comigo, non quere dicir que eu teña que selo con ninguén.
Foi nese momento cando Xoaquín entendeu o forte que era Carliños a pesar de ser pequeno. 
E así, de repente, sen mediar palabra, pediulle que fosen amigos.

  Tamara Ruiz Blanco, 13 anos
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      Actividade “A Grande decisión”

O responsable informa ó grupo que realizarán unha actividade onde deberán resolver unha 
situación problemática con resultados negativos. Deberán tomar unha decisión, aínda que non 
compartan de todo a solución proposta.

O responsable deberá formar subgrupos para debater a situación problemática e como 
actuarían.

A cada equipo preséntaselle o seguinte problema:

Estás conducindo o teu coche nunha noite de tormenta terrible. Pasas por unha parada de 
autobús onde se encontran tres persoas esperando:
– Unha anciá que parece a punto de morrer.
– Un vello amigo que te salvou a vida unha vez.
– O home ideal ou a muller ideal para acompañarte toda a vida.

Tes que tomar a seguinte decisión… A quen levarías no coche, tendo en conta que só tes sitio 
para un pasaxeiro?

Poderías levar á anciá, porque vai morrer e polo tanto deberías salvala primeiro; o poderías 
levar ó amigo, xa que el salvoute a vida unha vez e estás en débeda con el. Sen embargo, 
tal vez nunca volvas a encontrar ó amante ideal para acompañarte na vida.

A cada equipo dáselle o tempo suficiente para que debatan e acorden unha única solución 
acompañada dun argumento. É importante que se cuestionen todas as decisións antes de 
chegar a unha resposta. A solución e o argumento deberán ser escritos nunha folla.
Logo, cada subgrupo exporá a solución final e deberán acordar unha única solución. É 
preciso que o grupo enteiro acorde unha única decisión. Nesta etapa son enriquecedores os 
debates que se poden xerar.

SOLUCIÓN DISTINTA PARA O FINAL: Unha solución creativa “ Daríalle as chaves do coche 
o meu amigo, e pediríalle que levara á anciá o hospital, mentres eu me quedaría esperando 
o autobús co meu amante ideal.”

IDEAS PARA O MOMENTO DE REFLEXIÓN E DEBATE

Como se senten o ter que elixir entre opcións negativas? Poden con argumentos reverter a 
situación e que pareza que as decisións teñan elementos positivos? Puideron convencer ós seu 
compañeiros? Como se sentiron o ter que argumentar sobre unha acción que non desexan 
realizar? Na vida cotiá teñen que tomar decisións, aínda que non lles gusten? Que fan? Como 
o resolven? Ter a oportunidade de debater con varias persoas o problema, Axudoulles un 
pouco a tomar a decisión? Alguén pensou unha solución distinta?
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Terceira 
semana
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      Evanxeo: Lucas 3, 10-18

E a xente preguntáballe: E logo, que temos que facer?
El respondíalles: O que teña dúas túnicas, que as reparta con quen non teña ningunha; e 
que faga o mesmo o que teña que comer.
Foron tamén uns recadadores a se bautizar, e preguntáronlle: -Mestre, que temos que facer?
El contestoulles: Non esixades nada máis do que vos está mandado.
Tamén uns soldados lle preguntaron: -E nós, que temos que facer?
El contestoulles: Non asoballedes nin saqueedes a ninguén, e contentádevos coas vosas 
pagas. Como o pobo estaba esperando polo Mesías, empezaba a pensar se acaso non o 
sería Xoán; pero el declarou diante de todos:

Eu bautízovos con auga, pero está a chegar o que é máis forte ca min, e a quen eu non son 
digno de lle desatar os amallós do seu calzado. El havos bautizar con Espírito Santo e con 
lume. Porque trae a forcada na man, para limpar a súa eira e recoller na hucha o seu trigo; 
pero a palla ha de a queimar no lume que nunca apaga.

Con esta e outras moitas exhortacións anunciáballe a Boa Nova á xente.

Xa case é Nadal.
 Xesús estará en breve con nós.

Señor, axúdanos a levar paz a todos
e, como exploradores, 

axudemos a mellorar o mundo.



       Conto “Arco da vella”

Había unha vez un neno chamado Maiken. Vivía nunha pequena cidade e encantáballe ir ó 
cole. O seu cole era moi grande e non tiñan que levar uniforme, pero Maiken ía vestido todos 
os días da mesma forma: de cor violeta.
 
Tiña decenas de camisetas, camisas e suadoiros desa cor. Combinábaos cos pantalóns e os 
zapatos, pero sempre levaba algo desa cor. A súa combinación favorita era unha camiseta 
que tiña o arco da vella debuxado e un pantalón violeta. 

Sempre que a poñía sentíase poderoso, porque pensaba que o arco da vella protexíao e que 
nada malo lle podía pasar.

Un día, a súa compañeira de pupitre preguntoulle por que sempre ía con algo violeta a clase. 
El díxolle que non había ningunha razón, que só o facía porque lle gustaba moito xogar cas 
cores. Entón, ela pediulle que lle dixera que cores lle pegaban a ela para vestirse de ese color. 
“A ti pégache o vermello” foi a contestación de Maiken. 

Ela, estrañada, preguntoulle o motivo e el díxolle que porque ela ía sempre con tres amigas 
máis e que as catro xuntas eran como o amencer, polo que cada unha debía ser unha cor dos 
que ía mostrando o amecer.
 
Cando todo resurxe, como o amecer, as cores van do vermello ó laranxa, logo ó rosa e todo 
remata en azul. A súa amiga emocionouse o escoitar esas palabras e foise correndo a 
contarllo as súas amigas. 

Dende ese día, elas formaron o grupo “Amencer” e moitos nenos do cole acercáronse a 
Maiken para que lles dixera a color que lles pegaba. 

O pouco tempo, o colexio pasou a chamarse “Arco da vella” en honor a todos os nenos que 
descubriron que as cores eran moi divertidas  e que podían ir vestidos como quixesen. 

De que cor irías vestido ti?
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Actividade “Hamon gas”

Como elixir quen é o TRAIDOR

Isto é súper sinxelo. Fanse papeliños e cada un saca un. Se hai nenos moi pequenos pódense 
empregar debuxos ou cores tamén.

Cada un garda o seu papel para logo cando haxa que verificar.

Unha vez se repartiron os papeis, e cada un sabe se é impostor ou tripulante, comeza o xogo 
de Hamon Gas.

Proceso de cada partida

Os pasaxeiros teñen que irse a facer tarefas.

O rematar a tarefa, collerán un papeliño de cor para demostrar que fixeron a tarefa.

O Traidor tamén pode facer tarefas para disimular xa que, se non, sería moi evidente.

O Traidor gañará se consigue desfacerse de máis da metade dos pasaxeiros.

Para matar a alguén so ten que tocarlle, e ensinarlle o papel de Traidor ou dicirllo se non hai 
ninguén o redor (que é o ideal).

O morto, quédase no chan quieto ata que o encontren.

Os pasaxeiros gañarán se descobren ó impostor, ou se todos terminan todas as tarefas 
(revisarase se teñen todos os papeliños).

As reunións

Para convocar as reunións precísase algo que faga ruído.

O convocar a reunión dise porque, se se viu a algún cadáver.

Os que faleceron non poden votar ni dar pistas.

Todos os demais comentan e dan a súa opinión.

Logo, os que quedan, votan quen pensan que foi e desvélase o papeliño do elixido.
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 Tarefas ou misións

1- Encher o depósito de combustible

Precisarás una xerra de medida, un barreño ou cunco grande e un vasiño pequeno. Podes 
engadir colorante alimentario, pintura ou cúrcuma ó auga para dar cor o "combustible".

2 - Escáner

Un termómetro dixital, una báscula de persoas ou de alimentos… Terán que tomar a 
temperatura ou pesar algún obxecto. Logo hai que anotar o resultado, para facer un pouco 
máis longa a proba.

3 - Analizar as mostras

Esta é a que máis triunfou. Trátase de probar as mostras a ver cal fai reacción.

Precísanse 5 vasos, auga, vinagre, colorante e bicarbonato. En 4 de eles ponse auga con 
colorante. A un deles engádese ademais un chorro de vinagre, Intenta que a medida nos 4 
quede igualada, Recomendamos probar ca tinguidura cor verde, xa que co azul, o vinagre 
fai algo de reacción e vese lixeiramente máis escuro. Canto máis iguais, máis divertido. No 
quinto vaso, ponse un pouco de bicarbonato. Cun pouquiño basta, pero posiblemente haberá 
que renovalo entre partida e partida. Cunha pipeta, e se non cunha culleriña, trata de coller 
un pouco da auga de cada vaso e poñela na que ten o bicarbonato. O que ten vinagre, 
reacciona. Tamén é boa idea mover os vasos de lugar para que non recorden o lugar onde 
estaba cada un.

4- Unir os conectores

Debuxa nun papel 4 puntos de 4 cores a cada lado, en diferentes posicións. Deixa os lapis 
de cores e pide que os unan.

5 - Reparar a electricidade

Usa o encerado e, con papel grande do rolo, fai uns camiños por onde seguir cara abaixo, 
para " pasar a electricidade". Só se precisa papel, un lapis, pinturas ou xiz. Podes empregar 
calquera cousa que teñas por casa.

6. Outras tarefas

Limpar follas: Se tes un secador ou un aspirador poderías deixar unhas cantas follas no lavabo 
e que tiveran que retiralas, aínda habería que repoñelas cada vez. Regar as plantas: Unha 
maceta e unha regadeira. Iso si, pode que acabe un pouco encharcada. (pode empregarse 
un spray con auga).
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  Señor Xesús: Hoxe rezamos ca Virxe, nosa nai. 
Para que a ledicia do teu nacemento estea con nós. 

Ninguén te esperou con máis desexo, 
con máis tenrura e con máis amor que a túa nai María. 

Ninguén te recibiu con máis alegría. 
Tamén nós queremos prepararnos así, como ela fixo. 

María es o noso exemplo. 
Amén.
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Evanxeo: Lucas 1, 39-45

Naqueles mesmos días saíu María con moita présa camiño da montaña, a unha vila de Xudá. 
Entrou na casa de Zacarías e saudou a Isabel. E en oíndo Isabel o saúdo de María, o neno 
brincoulle no ventre. Entón, chea do Espírito Santo, exclamou Isabel, a grandes voces:

-Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do teu ventre. ¿Quen son eu para que me visite 
a nai do meu Señor? Pois ó que chegou o teu saúdo ós meus oídos, brincou de alegría a 
criatura no meu ventre. ¡Ditosa ti que criches que se cumpriría canto che anunciaron de parte 
do Señor!

Cuart
a 

semana



     Conto “A mantiña”

Cando Xesús era pequeno vivía con María e Xosé nunha confortable casiña de maneira moi 
humilde. Viaxaban moito pola comarca para visitar a moitos familiares e María sempre se 
encargaba de encher as bolsas con alimentos e roupa. 

Non podían faltar os panes de olivas que tanto lle gustaban a Xesús, nin a mantiña azul. 
Era unha mantiña que  arroupara a Xesús dende que nacer e que, aínda que xa era máis 
maior, non quería deixar na casa e prefería levar sempre consigo. 
María sempre sorría ó ver a mantiña, porque se acordaba do seu bebé Xesús.
Durante a viaxe, xogaban a imaxinar situacións e Xesús díxolle a súa nai que se imaxinara 
como iría vestida para que todos a recordaran. 

María sen dubidalo díxolle que cunha túnica branca, como a fariña que empregaban para 
facer pan e con un manto azul, coma a súa mantiña. Así todo o mundo podería acordarse do 
ben que se está na casa e do bonito que era vivir con Xesús.

              Actividade  “Nacemento con oveiras de cartón”

Materiais

1 oveira de cartón, pinturas de varios cores, cola, tesoiras e pincel

Pasos:

En primeiro lugar terás que recortar con moito coidado cada un dos cuncos da oveira. Ten en 
conta que precisarás o redor de catro cuncos por cada figura. Recorta algunhas para dar 
forma o pelo dos personaxes que queiras facer e, logo, píntaas. Encaixa dous cuncos de 
fronte, isto dará como resultado a forma do corpo, tal como se ve na imaxe. Así mesmo, 
encaixa os cuncos que modelastes como pelo xunto a outro calquera para formar a cabeza.
Remata de pintar as túas figuras dos cores que queiras. Debuxa o rostro e une con cola a 
cabeza co corpo.
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De 15 a 17 anos



Invitámoste a:
- Le o evanxeo

- Fai actividades

- Escoita unha canción

- Fai unha oración

Construír un mundo mellor



Pai, acudo a ti para pedirche paciencia para aceptar 
as cousas que non podo cambiar, 

valor para cambiar as cousas que están na miña man e 
sabiduría para diferencialas.

    Evanxeo: Lucas 21, 25-28. 34-36

Naquel tempo, díxolle Xesús aos seus discípulos
:
Haberá sinais no sol, na lúa e nas estrelas; e na terra as nacións tremerán coa angustia ante 
o bruar do mar e das ondas; os homes morrerán cheos de medo e de desacougo, polo que 
virá enriba do mundo, pois mesmo os astros abalarán. Entón verán o Fillo do Home vir sobre 
unha nube con grande poder e gloria. Pero cando empece a suceder todo isto, poñédevos de 
pé e erguede ben a cabeza, porque chega o día da vosa liberación.

Tede conta de vós mesmos; non sexa que vos atordedes na borracheira, na libertinaxe e nas 
preocupacións da vida, e de súpeto caia sobre vós aquel día; porque caerá coma un lazo 
sobre todos os que habitan a terra. Vós vixiade sempre, e pregade para que poidades 
escapar de todo o que está por vir, e comparecer así seguros diante do Fillo do Home.
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     Canción  

ASUNTOS PENDIENTES - Rozalen

Miré dentro y pensé que algo debe cambiar
No puedo caminar con rencor en la piel y en los ojos la sal

Confiar otra vez en la humanidad
Disfrutar de tus besos, oler en tus manos toda tu bondad

Lo cierto es, me hiciste mal
Lloré ríos, bebí crueldad

Me equivoqué, no supe amar
Quiero aprender a andar en la verdad

Encontrar la razón de las horas perdidas
Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida

Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado
Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando

Olvidar el dolor de palabras hirientes
Y cambiar la razón: ojos que no te ven, corazón que te siente

Entregarme a la luz cuando llegue el momento
Y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo

No quiero que me duelas más
Ni esperar nunca nada de ti
Quererte, así, sin disfrazar

Dejando a un lado el mal que viví
Encontrar la razón de las horas perdidas

Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida
Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado

Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando
Olvidar el dolor de palabras hirientes

Y cambiar la razón: ojos que no te ven, corazón que te siente
Entregarme a la luz cuando llegue el momento

Y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo
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Escanea para 
escoitar a 
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Actividade  “O teu ano”

Materiais: folios din A4 e bolígrafos

É hora de mirar atrás e buscar: Como foi este ano? Que cousas cambiamos? Que sentimos? 
Canto avanzamos e melloramos?...

Para iso colle un papel e divídeo en 5 partes: momentos alegres, momentos tristes, momentos 
de frustración, momentos de encontro e un último anaco no que poidas poñer todo o necesario 
e importante para ti. Colle o tempo que precises.

Zona 1:

Engade aquí todos os momentos nos que te senticjes feliz, tanto en compañía como a soas; 
eses momentos que non cambiarías por nada.

Zona 2:

Que momento tiveches este ano no que choraras e sentiras rabia? Cal foi o motivo?

Zona 3:

Que momentos consideras que te frustraron, que non conseguiches as túas metas ou que algo 
non saiu como esperabas?

Zona 4: 

Que momentos lembras nos que coñeceras a alguén novo ou te reencontraras con alguén do 
pasado ou que levabas moito sen ver? Un sabio dixo que ao longo dun ano nos atopábamos 
con 12 perlas. Esas 12 perlas son 12 personas que se aparecen no teu camiño e marcan o 
mundo de tal xeito que fan que o teu eu xire 180º. Cales son as túas 12 perlas?

Zona 5:

É a hora de pensar libre. Pon nesta zona todas as ideas que te veñan á mente e consideres 
que é importante escribir. 

Se xa o tes, é hora de pensar:

Mirando as distintas zonas: Cal é a valoración que lle das a este ano? Das situacións que 
puxeches na zona de momentos de frustración, cal crees que é a razón da frustración? Que 
cambiarías para a próxima vez? Hai algunha discusión? Falaches con esa persoa? Como te 
sentiches? Como o terías solucionado? Queres cambiar algunha situación dunha zona a 
outra? Podes facer algo para cambiala?
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Pai, axúdame a ser forte e ter unha mente 
clara para tomar decisións.

Ensíname todas as posibilidades e guíame no meu camiño.
Grazas por estar sempre ao meu lado nos momentos 

de incertidume e por axudarme a tomar as miñas decisións.

Evanxeo: Lucas 3, 1 - 6

No ano quince do reinado do emperador Tiberio César, sendo Poncio Pilato gobernador de 
Xudea e Herodes tetrarca de Galilea; sendo Filipo, o seu irmán, tetrarca de Iturea e mais da 
Traconítide, e Lisanias, tetrarca de Abilene: durante o pontificado de Anás e Caifás, chegoulle 
a Palabra de Deus a Xoán, fillo de Zacarías, no deserto. Entón el percorreu toda a rexión do 
Xordán, pregoando un bautismo de conversión, para acadar o perdón dos pecados, 
conforme está escrito no libro do profeta Isaías:

«Unha voz chama no deserto:
Preparade os camiños do Señor,

reparade os seus vieiros.
Todo barranco se cubrirá

todo monte e outeiro se rebaixará,
os camiños tortos hanse endereitar

e os fragosos hanse achanzar.
E todos verán a salvación de Deus».
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Segunda semana



POR MIEDO A EQUIVOCARNOS - Maldita Nerea

Éramos distintos, imposibles
Y en futuro menos claro

Entender bien lo que dices
Me hace sentirme tan raro

Empieza todo a hacerse triste
A quedar del otro lado
Tu también lo prometiste
Fuimos dos equivocados

Equivocados
Y ahora este sitio esta lleno

De noches sin arte
De abrazos vacíos
De mundos aparte
De hielo en los ojos

De miedo a encontrarse
De huecos, de rotos, de ganas de odiarse
Ya lo llevo sintiendo, me quedo sin aire
El cielo ha caído, se muere, se parte

Solo es un infierno sostenido
Solo es un esfuerzo relativo

Yo no pido casi nada
Que se pierdan mis sentidos

Y se nuble tu mirada
Pero el miedo nos consigue

Se hace grande en estas manos
Mal recuerdo nos persigue
Fuimos dos equivocados

Equivocados
Me voy, me voy

Porque este sitio esta lleno
De noches sin arte
De abrazos vacíos
De mundos aparte
De hielo en los ojos

De miedo a encontrarse

De huecos, de rotos, de ganas de odiarse
Ya lo llevo sintiendo me quedo sin aire
La estrella ha caído, se muere, se parte

Solo es un infierno sostenido
Por el miedo a equivocarnos
Porque este sitio está lleno

De noches sin arte
De abrazos vacíos
De hielo en los ojos
De mundos a parte
De cielos caídos

Ya lo llevo sintiendo me quedo sin aire 
Solo es un infierno sostenido
Por el miedo a equivocarnos

No quiero escucharte
No insistas prefiero esta vez encontrarte

Inundando mis ojos esperando a que pase
A que caigamos otra vez

Y solo digo que
Nunca quise hacerte daño

Pero todo se nos fue
Y aunque ahora somos como extraños

Yo jamás te olvidaré
De noches sin arte
De abrazos vacíos
De mundos aparte
De hielo en los ojos

De miedo a encontrarse
Y solo digo que nunca quise hacerte daño

Solo es un infierno sostenido
Por el miedo a equivocarnos

El miedo a equivocarnos
Yo solo digo que nunca quise hacerte daño

Solo es un infierno sostenido
Por el miedo a equivocarnos

Canción
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Escanea para 
escoitar a 
canción



Actividade “Decisións”

Materiais: Folios din A4, bolígrafos e sobres.

Lembras as 5 zonas da semana pasada? É hora de volver a elas. Piensa no que escribiches 
e nas decisións que tomaches este ano. Cantas decisións te fixeron avanzar? Cres que houbo 
decisións que te fixeron sentir triste ou retroceder? Unha persoa dixo que tomar decisións era 
como abrir portas. Moitas veces non sabes que vas atopar detrás delas e sorpréndente; pero 
niso consiste a vida, en ir xirando pomos e abrindo portas.

Nste punto, é hora de pensar en que decisións e que portas queres abrir este ano que entra.

Escríbeo nun folio, redacta unha especie de carta na que inclúas esas “portas” que queres 
abrir. Unha vez remates guárdaa nun sobre e entrégallo ao teu responsable. A finales do 
vindeiro ano entregaracho e poderás ver os avances que fixeches.
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    Evanxeo: Lucas 21, 25-28. 34-36

A xente preguntáballe: -¿E logo, que temos que facer? El respondíalles: -O que teña dúas 
túnicas, que as reparta con quen non teña ningunha; e que faga o mesmo o que teña que 
comer. Foron tamén uns recadadores a se bautizar, e preguntáronlle: -Mestre, ¿que temos que 
facer? El contestoulles: -Non esixades nada máis do que vos está mandado. Tamén uns 
soldados lle preguntaron: -E nós, ¿que temos que facer? El contestoulles: -Non asoballedes nin 
saqueedes a ninguén, e contentádevos coas vosas pagas. Como o pobo estaba esperando 
polo Mesías, empezaba a pensar se acaso non o sería Xoán; pero el declarou diante de 
todos: -Eu bautízovos con auga, pero está a chegar o que é máis forte ca min, e a quen eu 
non son digno de lle desatar os amallós do seu calzado. El havos bautizar con Espírito Santo 
e con lume. Porque trae a forcada na man, para limpar a súa eira e recoller na hucha o seu 
trigo; pero a palla ha de a queimar no lume que nunca apaga. Con esta e outras moitas 
exhortacións anunciáballe a Boa Nova á xente.
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Xesús, dame forzas para seguir avanzando cara adiante, 
lémbrame que sempre hai esperanza.

Xa se achega o momento da túa chegada.
Faime recordar que todo volve comezar

 e todo ten solución.

Terceira semana



Canción  

ADELANTE - Naiara

Justo en el momento en que empezaba
a encontrar oscuridad hasta en el sol de mi ciudad.

Justo en el momento en que la resignación
consumía cada día mi ilusión.
Apareces tú y me das la mano

y sin mirarme te acercas a mi lado.
Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz.

Adelante por los sueños que aún nos quedan
adelante por aquellos que están por venir.

Adelante porque no importa la meta
el destino es la promesa de seguir...(x2)

Adelante.
Justo en el momento en que empezaba

a sospechar que la ilusión me abandono sin avisar.
Justo en el instante en que empezaba

a olvidar, a atreverme, a imaginar, a inventar.
Apareces tú y me das la mano

y sin mirarme te acercas a mi lado.
Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz.

Adelante por los sueños que aún nos quedan
adelante por aquellos que están por venir.

Adelante porque no importa la meta
el destino es la promesa de seguir...(x2)

BIS
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Escanea para 
escoitar a 
canción



Actividade “Abre o teu corazón”

Materiais: Follas de papel e bolígrafos

É o momento de cambiar, crer en ti e ter esperanza. Entender que todo ten solución e que as 
cousas poden mudar, pero debemos poñer da nosa parte.

Volve coller a folla da primeira semana, céntrate na zona das frustracións e revisa o que 
escribiches. Agora, pensándoo en frío, Cres que poderías actuar de forma distinta? Que 
podes facer para mellorar esas situacións?

Apunta nun papel as situacións que podes cambiar nun lado e no outro as que non podes 
cambiar, de tal xeito que as podas diferenciar.

Nas situacións que podes cambiar pensa que accións podes levar a cabo para facerlo e 
canto tiempo cres que che levará. Non mires o lado das situacións que non puedes cambiar 
xa que non depende de ti.

Fixa obxectivos para ir cambiando as situacións que podes pouco a pouco. Verás como todo 
é máis fácil e sempre hai esperanza en mellorar.
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   Evanxeo: Lucas 1, 39-45  

Naqueles mesmos días saíu María con moita présa camiño da montaña, a unha vila de Xudá. 
Entrou na casa de Zacarías e saudou a Isabel. E en oíndo Isabel o saúdo de María, o neno 
brincoulle no ventre. Entón, chea do Espírito Santo, exclamou Isabel, a grandes voces: 
«Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do teu ventre. ¿Quen son eu para que me visite 
a nai do meu Señor? Pois ó que chegou o teu saúdo ós meus oídos, brincou de alegría a 
criatura no meu ventre. ¡Ditosa ti que criches que se cumpriría canto che anunciaron de parte 
do Señor!»

              

Querido Xesús, queda pouco para que chegues a nós,
neste tempo pedímosche que nos axudes coa túa chegada

a cambiar os corazóns e o rumbo da historia.

Guíanos neste ano de esperanza, ledicia e soños;
que este ano estea cheo de bos e marabillosos momentos.

Pedímosche que todo mellore e poidamos avanzar día a día,
que cheguemos lonxe collidos da túa man

e que teñamos sempre a túa palabra con nós.
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Canción: 

EXTRAORDINARIO - Maldita Nerea

Extraordinario
Es un ser diferente a los demás

Un diccionario
Que tiene muy claro a donde va

El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres
No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quien eres siempre

Hace lo que dice y luego cada ves que viene
Trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad

Capitán general
De los sueños de aquellos que no se detienen

Que no miran atrás
Porque saben que siempre es mejor lo que viene

Solo puedes ganar
No se pierde si quieres querer y te atreves

No hay error posible, si estás cerca todo sale bien
Extraordinario

Es un ser diferente y especial
Muy necesario

Abrázandote no tiene rival
El miedo no suele encontrar al que sabe lo que quiere

No hay más que dejarse llevar y sentir muy bien quien eres siempre
Hace lo que dice y luego cada ves que viene

Trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad
Capitán general

De los sueños de aquellos que no se detienen
Que no miran atrás

Porque saben que siempre es mejor lo que viene
Solo puedes ganar

No se pierde si quieres querer y te atreves
No hay error posible, si estás cerca todo sale bien

Extraordinario
Es el mundo que puedo ver si estás

Y la suerte que tengo de haberte podido encontrar
Es la suerte que tengo de haberte podido encontrar
No hay error posible, si estás cerca todo sale bien

Capitán general
De los sueños de aquellos que no de detienen

Que no miran atrás
Por que saben que siempre es mejor lo que viene

Solo puedes ganar
No se pierde si quieres querer y te atreves

No hay error posible, si estás cerca todo sale bien
Nada es imposible, si estás cerca todo sale bien Escanea para 

escoitar a 
canción



Actividade  “Celebra e vive”  

Materiais: follas de papel e bolígrafos.

É tempo de ledicia e encontro. É hora de pensar na xente que queremos e apreciamos.

Nesta semana pedímosche que penses na xente que queres volver ver ou que queres coñecer, 
nos momentos que están por chegar e todos os momentos bos que vas a ter.

Pensa como vas a celebrar este novo ano e con quen. Anota os seus nomes nun anaco de 
papel. Pensa neles, en como van a recibirte e como vais a desfrutar do encontro.

Esta é a derradeira semana antes do nacemento de Xesús, achégase un momento de ledicia 
infinita pola súa chegada. El cambiou o curso da historia. Pensa como o vas facer ti, que farás 
para cambiar este ano e como o vas celebrar.
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De 18 a 21 anos



Invitámoste a:
- Le o evanxeo

- Fai actividades

- Escoita unha canción

- Fai unha oración

Construír un mundo mellor



"Non temas, porque Deus deuche o Reino.
Se non descubriches isto, toda relixión será inútil para ti.

O único obxectivo de toda relixión debería ser levarche ao interior,
onde atoparaste co mesmo Deus como centro do teu ser.

Unha vez descuberto o tesouro, saberás que todo o demáis é area.
Non che costará ningún esforzo poñer nel o teu corazón

e apartalo de todo o que non é auténtico,
por moi atraínte e relucente que pareza.

Antes de descubrilo, a confianza é imprescindible.
Ninguén tira pola borda as seguridades,
se antes non atopa a total seguridade.

Moitas veces che dixeron que tes que vender todo o que tes.
Pero a realidade é moi tozuda. Ninguén da todo por nada.
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   Evanxeo: Lucas 21, 25-28. 34-36

 

Haberá sinais no sol, na lúa e nas estrelas; 

e na terra as nacións tremerán coa angustia ante o bruar do mar e das ondas; os homes 
morrerán cheos de medo e de desacougo, polo que virá enriba do mundo, pois mesmo os 
astros abalarán. Entón verán o Fillo do Home vir sobre unha nube con grande poder e gloria.

Pero cando empece a suceder todo isto, poñédevos de pé e erguede ben a cabeza, porque 
chega o día da vosa liberación.

Tede conta de vós mesmos; non sexa que vos atordedes na borracheira, na libertinaxe e nas 
preocupacións da vida, e de súpeto caia sobre vós aquel día; porque caerá coma un lazo 
sobre todos os que habitan a terra. Vós vixiade sempre, e pregade para que poidades 
escapar de todo o que está por vir, e comparecer así seguros diante do Fillo do Home.

semana 
Primeira 



     Canción  

MÁS ALLÁ DE NUESTROS RECUERDOS - Melendi

Hoy sabemos, que el amor no escribe recto
Que se transforma con el tiempo y con los gestos

Y en el aire se transmite, Si hay espacio para un beso
Imparable, penetrante Tan certero

Hoy sabemos, que las trampas del destino
Del laberinto que se abre nuestro camino

De los miedos al sentirnos como niños
Sin huidas, sin atajos tan sencillos

Por eso dime, que hago con mi alma
Si cuando estás todo permanece en calma
Si al fin encuentro reflejado en tu mirada

La otra mitad, de esta vida que se escapa
Te pertenezco más allá de espacio y tiempo

Es imposible arrancarte de mi pecho
Si un mismo ser, habitan dos cuerpos, volarán de nuevo

Hoy sabemos, de distancias de silencios
De la ausencia, de nostalgia, de recuerdos

Y un corazón que grita más allá de nuestros miedos
Para siempre, no te marches, yo te quiero

Por eso dime, que hago con mi alma
Si cuando estás todo permanece en calma
Si al fin encuentro reflejado en tu mirada

La otra mitad, de esta vida que se escapa
Te pertenezco más allá de espacio y tiempo

Es imposible arrancarte de mi pecho
Si un mismo ser, habitan dos cuerpos, volarán de nuevo

Por eso dime, que hago con mi alma
Si cuando estás todo permanece en calma
Si al fin encuentro reflejado en tu mirada

La otra mitad, de esta vida que se escapa
Te pertenezco más allá de espacio y tiempo

Es imposible arrancarte de mi pecho
Si un mismo ser, habitan dos cuerpos, volarán de nuevo

Te pertenezco más allá de espacio y tiempo
Es imposible arrancarte de mi pecho

Si un mismo ser, habitan dos cuerpos, volarán de nuevo

              

57A Luz da Paz de Belén 2021

Escanea para 
escoitar a 
canción



58 A Luz da Paz de Belén 2021

       Actividade “Pasado, presente, futuro”

A vela de armas é unha noite para reflexionar, avaliarnos e facer autocrítica. Para ilo temos 
que coñecernos, ver dentro de nós e analizar quenes somos. Por iso vos convidamos a 
reflexionar sobre o pasado, para ver de onde partimos ata o momento no que estamos. 
Collede papel, lapis e respondede ás seguintes preguntas:

Que lle dirías ao teu eu do pasado?

Cal foi o teu maior logro ata agora?

Que aprendiches dos teus erros?

De que te sintes máis agradecido?

Hai algo que che gustaría cambiar?

Que crees queche fixo ser como es?

Compartide e anotade as vosas reflexións cos compañeiros/as. Analizade con eles/as as 
vosas respostas para ver de onde partides e onde estades agora. 

 
 



Polos camiños do mundo Ti pasaches dicindo a verdade
Polos camiños da terra

Ti fuches peregrino e mensaxeiro do Pai. Polos camiños da historia
Ti estiveches atento aos signos dos tempos.

Polos camiños dos pobres Ti fixeches a vontade do Pai.

Polos camiños de Deus Ti fuches ao encontro de todos,
fillos e marxinados. Polos camiños da periferia

Ti anunciaches a Boa Nova.
Polos camiños dos irmáns

Ti fixeches o camiño hacia o Pai.
Polos camiños da vida

Ti mesmo fixeches o teu propio camiño.
Polos teus camiños, lévame, Señor.

    Evanxeo: Lucas 3, 1-6  

No ano quince do reinado do emperador Tiberio César, sendo Poncio Pilato gobernador de 
Xudea e Herodes tetrarca de Galilea; sendo Filipo, o seu irmán, tetrarca de Iturea e mais da 
Traconítide, e Lisanias, tetrarca de Abilene: durante o pontificado de Anás e Caifás, chegoulle 
a Palabra de Deus a Xoán, fillo de Zacarías, no deserto. Entón el percorreu toda a rexión do 
Xordán, pregoando un bautismo de conversión, para acadar o perdón dos pecados, 
conforme está escrito no libro do profeta Isaías:

Unha voz chama no deserto:
Preparade os camiños do Señor,

reparade os seus vieiros.
Todo barranco se cubrirá

todo monte e outeiro se rebaixará,
os camiños tortos hanse endereitar

e os fragosos hanse achanzar.
E todos verán a salvación de Deus.
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Canción

UN CANTO A LA VIDA - Vanesa Martín

Me despierto ante la vida
Como el niño que camina

Voy haciendo fuerte el corazón
En cada intento

Se levantan las banderas
Algo nuevo nos espera

Quedan tantas cosas bellas que alcanzar
No te me caigas hoy

Cógeme fuerte y seguiré contigo
Yo soy del mar soy del sol

Soy de la tierra
Que nace del alma
Y envuelve tu voz

Soy de ti Soy sin más
Ese grito que viaja en el aire

Y te hace volar
Ese grito de amor
Ese grito de paz

Ese canto a la vida
Porque el sueño está en mis manos

Si tú quieres lo salvamos
Y que nadie nos empañe la razón

Hoy me entrego a lo que soy
No soy ni un sentimiento

Estás a tiempo, siéntelo (siéntelo)
No te me caigas, no

Cógeme fuerte y seguiré contigo
Yo soy del mar soy del sol

Soy de la tierra
Que nace del alma
Y envuelve tu voz

Soy de ti soy sin más
Ese grito que viaja en el aire

Te hace volar
Ese grito de amor
Ese grito de paz

El que entiende la vida
Soy el soplo del aire que viene y que va

Soy del sol soy de la tierra
Woh, soy de ti soy sin más
Ese grito que viaja en el aire

Y te hace volar ese grito de amor
Ese grito de pazese canto a la vida

Escanea para 
escoitar a 
canción



Actividade “O Camiño” 

Os camiños non son habitualmente trazados rectos. Cando os percorremos ímonos atopando 
con subidas, baixadas, bifurcacións, áreas de descanso... Convidámosvos a coller un folio e 
dibuxar ou esquematizar de xeito sinxelo como foi o voso camiño na fe ata o momento.

Pensade en que momentos dubidáchedes, cales foron as vosas etapas máis difíciles, que 
cumbres escaláchedes... e non vos esquezades de recordar como superáchedes os 
obstáculos, resolvíchedes as vosas indecisións e de quenes vos acompañaron durante os 
distintos tramos do voso traxecto. Para rematar, botade tamén unha mirada adiante e tratade 
de visualizar como vedes a vosa seguinte etapa.

Finalmente, podedes xuntar os vosos dibuxos ou esquemas e tratade de adiviñar a que 
membro do grupo pertence cada un. Se o preferides, tamén podedes sustituir a adiviñanza 
por unha breve posta en común ou facer ambas cousas.

              

61A Luz da Paz de Belén 2021



Rompe, Pai noso,
neste tempo de Advento,

todos os nosos mecanismos de egoísmo, 
indiferenza e solidariedade. 

Axúdanos, en cambio, a partir o noso 
tempo para darllo aos demáis; 

a dividir o noso pan con quen non ten de comer;
a rachar o noso vestido para cubrir o espido
a arriscar a vida pola xustiza e igualdade.

Só así poderemos darche grazas e
saír contentos a anunciar ás xentes a 
chegada de Xesús ao noso mundo. 

 

               Evanxeo: Lucas 3,10-18

E a xente preguntáballe: -¿E logo, que temos que facer? El respondíalles: -O que teña dúas 
túnicas, que as reparta con quen non teña ningunha; e que faga o mesmo o que teña que 
comer. Foron tamén uns recadadores a se bautizar, e preguntáronlle: -Mestre, ¿que temos que 
facer? El contestoulles: -Non esixades nada máis do que vos está mandado. Tamén uns 
soldados lle preguntaron: -E nós, ¿que temos que facer? El contestoulles: -Non asoballedes nin 
saqueedes a ninguén, e contentádevos coas vosas pagas. Como o pobo estaba esperando 
polo Mesías, empezaba a pensar se acaso non o sería Xoán; pero el declarou diante de 
todos:

-Eu bautízovos con auga, pero está a chegar o que é máis forte ca min, e a quen eu non son 
digno de lle desatar os amallós do seu calzado. El havos bautizar con Espírito Santo e con 
lume. Porque trae a forcada na man, para limpar a súa eira e recoller na hucha o seu trigo; 
pero a palla ha de a queimar no lume que nunca apaga. Con esta e outras moitas 
exhortacións anunciáballe a Boa Nova á xente.
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     Canción  

ESPERAR HACIENDO - César Gª - Rincón de Castro (2018)

No esperes que brote lo nuevo
en campos que nadie siembra

en flores que nadie riega
en vidas pequeñas que nadie recuerda.

No esperes que cambien las cosas
si tú no cambias primero
si no construye un sueño

con mano sencillas de buen alfarero!
¡Qué bueno esperar, esperar haciendo

un mundo justo que está naciendo!
¡Qué bueno esperar, esperar cantando
¡el Mundo Nuevo que está llegando!

No esperes qué otros habiten
la historia que no cambiamos
el mundo que descuidamos

verdades profundas que nunca contamos.
No esperes un golpe de suerte

sin dar un paso valiente,
certero y contracorriente

sirviendo y uniendo a pueblos y gente.
¡Qué bueno esperar, esperar haciendo

un mundo justo que está naciendo!
¡Qué bueno esperar, esperar cantando

¡el Mundo Nuevo que está llegando! (bis)(bis).
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Actividade “Devolver o recibido”

Leer esta narración: Devolver o recibido.

A historia de M. José Cano é a dunha muller á que un día a vida se lle torceu e viuse obrigada 
a vivir na rúa, pero que soubo (co apoio da organización de sinhogarismo Hogar S.) 
sobrepoñerse. Agora non dubida en adicar horas do seu tempo a axudar como voluntaria nun 
comedor de Cáritas para persoas sen recursos. “Atópome con moita xente á que lle da 
vergonza pedir axuda”, afirma recordando que fai só uns anos ela estaba nunha situación 
familiar. Esta historia extraordinaria de contribución ten as súas razóns: “Eu axudo á xente 
porque a min tamén axudoume Fogar S. sen saber quen era eu. E penso que o único xeito de 
devolver todo o que me deron nun momento tan dificil é sendo voluntaria”. 

Realizar: Un inventario para este nadal

Materiales: Folla de papel e bolígrafo para cada persoa.
Procedemento:

Dobrar a folla de papel á mitade. Na primeira parte escríbense as axudas recibidas na vida 
(adicar un tempo prudencial para facelo). Na segunda parte da folla escríbese o que neste 
Nadal che gustaría devolver a outras persoas en forma de axuda.

 

64 A Luz da Paz de Belén 2021



Vimos á túa presenza, Deus noso, como camiñantes, peregríns, buscadores…
e queremos darte grazas, celebrar xuntos a ledicia de sentirnos fillos e fillas túas.

Este é un lugar para o encontro, encontro contigo desde as nosas raíces,
coa historia e co hoxe tan pobre e pequeno, pero aberto a ti.

Presentámoste os nosos desexos de escoitarte, de comprometernos a fondo coa 
realidade, xuntando as nosas mans nun empeño común:

conseguir un mundo máis xusto e máis human.
Por iso pedímoste forza para vivir en fraternidade,
tantas veces necesitada de escoita e reconciliación.

Fainos capaces de acoller a diferenza como don e riqueza da 
túa presenza creadora. Queremos levar a túa mensaxe de xustiza e paz

como Boa Nova a este mundo, que sufre a guerra, a fame, o odio,
a división, a soidade, a indiferenza. Desexamos construir a paz en cada unha 
das contornas onde estamos e vivimos. Tamén nos nosos grupos e equipos de 

traballo, entre nós, que sexamos capaces de crear espazos para o 
diálogo e a armonía. Que compartamos a vida e a fe, que reine entre nós a ledicia.

Renova cada día a ilusión por seguirte xuntos acollendo, 
sementando e entretexendo o teu Reino.

    Evanxeo: Lucas 1, 39-45  

Naqueles mesmos días saíu María con moita présa camiño da montaña, a unha vila de Xudá. 
Entrou na casa de Zacarías e saudou a Isabel. E en oíndo Isabel o saúdo de María, o neno 
brincoulle no ventre. Entón, chea do Espírito Santo, exclamou Isabel, a grandes voces:

- Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do teu ventre. ¿Quen son eu para que me visite 
a nai do meu Señor? Pois ó que chegou o teu saúdo ós meus oídos, brincou de alegría a 
criatura no meu ventre. ¡Ditosa ti que criches que se cumpriría canto che anunciaron de parte 
do Señor!
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Canción

“ANDA, LEVÁNTATE Y ANDA” - Álvaro Fraile

No tengas miedo tú no te rindas no pierdas la esperanza
No tengas miedo Yo estoy contigo en lo que venga y nada

puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza
Anda levántate y anda.

No tengas miedo no desesperes no pierdas la confianza
No tengas miedo Yo estoy contigo siempre y a donde vayas

No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada
Anda levántate y anda.

No tengas miedo Yo te sujeto sólo confía y salta.
No tengas miedo voy a cuidarte te alzaré cuando caigas
Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo

Anda levántate y anda.

Tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a dejarte caer
voy a despertarte y estaré a tu lado

para que cada día sea un nuevo renacer.
Y para que tengas vida! Anda! Levántate!
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Actividade “Que buscas”

O evanxeo de Lucas que acabamos de ler relátanos o encuentro de María coa súa prima 
Isabel tras o seu gran SÍ. Nel cóntanos como o fillo que espera Isabel, Xoan, salta de alegría 
ao escoitar a voz de María, ao sentirse en presenza de Xesús. Imos ler agora outro relato do 
Evanxeo que nos narra outro encontro de Xoan con Xesús anos despois:

O outro día estaba outra vez Xoán con dous dos seus discípulos e, vendo a Xesús que 
camiñaba, dixo:

-Velaquí o Año de Deus. Cando os dous discípulos oíron o que el falara, fóronse detrás de 
Xesús. Volveuse Xesús e, vendo que eles o seguían, preguntoulles: -¿Que buscades? Eles 
respondéronlle: "Rabbí" (que quere dicir "Mestre"), ¿onde paras? El díxolles: Vide e veredes. E 
eles foron e viron onde paraba e quedaron con el aquel día. Era contra as catro da tarde.

Esta etapa que estades a vivir é un tiempo de dúbidas, de decisións, de pensar hacia onde 
queredes encamiñar as vosas vidas como persoas xóvenes adultas.

Pensade en todas as posibilidades que tivéchedes ata agora de escoller que facer. Acertadas 
ou non, probablemente non foron poucas.

Nos tempos de Xesús as cousas eran moi distintas. As decisións eran máis simples porque 
había menos opcións que tomar. Non obstante, o pobo xudeu vivía sometido polo imperio 
román e moitos deles e elas esperaban algún acontecemento que os liberase. Aínda que a 
maioría dos mozos sabían cómo ía a desenvolverse a súa vida (formar unha familia na que 
elas serían quenes a coidasen e eles quenes traballarían no oficio familiar para traer o 
sustento) tamén tiñan inquietudes sociais e relixiosas.

Neste contexto xurden unha serie de predicadores que pregoan unha mensaxe de esperanza 
para lembrar ao seu pobo que non debe acostumarse a vivir sometido. Entre estes influencers 
estaba Xoan, O Bautista, cuxa mensaxe era de conversión e preparación para algo que ía a 
ocurrer en breve e que os liberaría. Ese algo era Xesús e deste xeito cando Xoan o recoñece 
como o Año de Deus, aquél a quen esperaban, os seus seguidores comezan a seguilo ¡e sen 
apenas saber nada del!

Imos tentar poñernos agora na situación deses seguidores e seguidoras de Xoan e responder 
á súa pregunta: Que buscamos?

Tomemos un momento e reflexionemos cada un/unha individualmente:

Que ando buscando na vida? Seguridade, tranquilidade, éxito, amor, ocupación...? Que é 
o primeiro que busco cada mañá? Páreceme suficiente? ¿Preciso algo máis? Que persoas 
busco para atoparme con elas? Que me aporta o encontro con elas?Teño necesidade de 
atoparme con alguen novo? Por que? Abro a miña procura a Deus? Síntome buscando na 
igrexa? Sinto que hai un lugar para min? Que vexo? Que desexaría atopar? Que busquei 
durante estes anos en Xesús? E, nestes momentos, que busco Nel? Que espero 
Del?Compartamos agora cos demáis as nosas reflexións. Collamos papel, boli, ceras, 
rotuladores… e fagamos unha representación do que reflexioanmos para presentalo aos 
demáis.
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Invitámoste a:

- Le o evanxeo

- Fai actividades

- Reflexo

- Fai unha oración

Construír un mundo mellor



Vimos á túa presenza, Deus noso, como camiñantes, peregríns, buscadores…
e queremos darte grazas, celebrar xuntos a ledicia de sentirnos fillos e fillas túas.

Este é un lugar para o encontro, encontro contigo desde as nosas raíces,
coa historia e co hoxe tan pobre e pequeno, pero aberto a ti.

Presentámoste os nosos desexos de escoitarte, de comprometernos a fondo coa 
realidade, xuntando as nosas mans nun empeño común:

conseguir un mundo máis xusto e máis human.
Por iso pedímoste forza para vivir en fraternidade,
tantas veces necesitada de escoita e reconciliación.

Fainos capaces de acoller a diferenza como don e riqueza da 
túa presenza creadora. Queremos levar a túa mensaxe de xustiza e paz

como Boa Nova a este mundo, que sufre a guerra, a fame, o odio,
a división, a soidade, a indiferenza. Desexamos construir a paz en cada unha 
das contornas onde estamos e vivimos. Tamén nos nosos grupos e equipos de 

traballo, entre nós, que sexamos capaces de crear espazos para o 
diálogo e a armonía. Que compartamos a vida e a fe, que reine entre nós a ledicia.

Renova cada día a ilusión por seguirte xuntos acollendo, 
sementando e entretexendo o teu Reino.

               Evanxeo: Lucas 21, 25-28. 34-36

 

Naquel tempo, díxolle Xesús aos seus discípulos:

Haberá sinais no sol, na lúa e nas estrelas; e na terra as nacións tremerán coa angustia ante 
o bruar do mar e das ondas; os homes morrerán cheos de medo e de desacougo, polo que 
virá enriba do mundo, pois mesmo os astros abalarán. Entón verán o Fillo do Home vir sobre 
unha nube con grande poder e gloria. Pero cando empece a suceder todo isto, poñédevos de 
pé e erguede ben a cabeza, porque chega o día da vosa liberación.

Tede conta de vós mesmos; non sexa que vos atordedes na borracheira, na libertinaxe e nas 
preocupacións da vida, e de súpeto caia sobre vós aquel día; porque caerá coma un lazo 
sobre todos os que habitan a terra. Vós vixiade sempre, e pregade para que poidades 
escapar de todo o que está por vir, e comparecer así seguros diante do Fillo do Home.

       Actividade  “A aprendizaxe da vida”

Invitámoste a realizar un pequeno obradoiro.

Condicións:

- Pódese facer individualmente ou en grupo. Se se fai en grupo debe ser en pequeno 
 grupo, onde haxa confianza e onde o que se comunique sexa dende a liberdade, o  
 respeto e a confidencialidade.
- Procurar un lugar tranquilo.
- Facer un rato de silencio para atopar o silencio exterior e interior.

Unha vez que teñamos as condicións óptimas realizamos o seguinte exercicio:

1_ Pensamos nunha situación complicada destos meses de pandemia. Recordamos ben  
 tódolos aspectos e detalles (se é en grupo podemos pensala un tempo e logo comuni 
 cala). Neste momento só é recordar que ocurreu, onde, como, cando rematou… É  
 dicir, poder desenrolala na súa totalidade (sen inventar nada).
2_ Analizamos a nosa actitude ante a situación. Que sentimentos provócanos,   
 como o vivimos, que nos activou e paralizou. Evocar-los sentimentos (e comuni  
 calo se estamos en grupo), pero non para autocompadecerse, senon para   
 facernos ver cales foron os nosos criterios de xuizo nese momento e os nosos  
 sentimentos. 
3_ Por último, analizamos como actuamos ante esa situación. Que fixemos, e sobre todo, 
 que aprendemos. Agora despois de pasado o tempo que nos provoca.
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Señor, dame a valentía
de arriscar a vida por Ti, o gozo desbordante

de gastarme no teu servizo.
 

Dame Señor, ás para voar
e pés para camiñar
ao paso dos homes.

 
Entrega, Señor, entrega

para «dar a vida»
desde a vida, a de cada día.

 
Infúndenos, Señor,

o desexo de darnos e entregarnos,
de deixar a vida no servizo aos débiles.

 
Señor, fainos constructores da túa vida,

propagadores do teu Reino,
axúdanos a poñer a tenda en medio dos homes
para levarlles o tesouro do teu amor que salva.

 
Fainos, Señor, dóciles ao teu Espírito

para ser conducidos a dar a vida desde a cruz,
desde a vida que brota

cando o gran morre no surco.

 

Unha vez realizado o obradoiro podemos rematar 
cunha oración feita de maneira individual ou 
pequeno grupo:
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 Evanxeo: Lucas 3, 1-6

No ano quince do reinado do emperador Tiberio César, sendo Poncio Pilato gobernador de 
Xudea e Herodes tetrarca de Galilea; sendo Filipo, o seu irmán, tetrarca de Iturea e mais da 
Traconítide, e Lisanias, tetrarca de Abilene: durante o pontificado de Anás e Caifás, chegoulle 
a Palabra de Deus a Xoán, fillo de Zacarías, no deserto. Entón el percorreu toda a rexión do 
Xordán, pregoando un bautismo de conversión, para acadar o perdón dos pecados, 
conforme está escrito no libro do profeta Isaías:

«Unha voz chama no deserto:
Preparade os camiños do Señor,

reparade os seus vieiros.
Todo barranco se cubrirá

todo monte e outeiro se rebaixará,
os camiños tortos hanse endereitar

e os fragosos hanse achanzar.
E todos verán a salvación de Deus».

 
       Actividade “Decisións de vida”

Invitámoste a realizar un pequeno obradoiro.

Condicións:

- Pódese facer individualmente ou en grupo. Se se fai en grupo debe ser en pequeno 
 grupo, onde haxa confianza e onde o que se comunique sexa dende a liberdade,  
 respecto e confidencialidade.
- Procurar un lugar tranquilo.
- Facer un anaco de silencio para atopar o silencio exterior e interior.

Unha vez que temos as condicións óptimas realizamos o seguinte exercicio:

1_ Pensamos nunha situación que esteamos a vivir actualmente ante a que teñamos que 
 tomar unha decisión. Recordamos ben tódolos aspectos e detalles (se é en grupo 
 podemos pensala un tempo e logo comunicala). Neste momento só é ver cal é esa  
 situación. É dicir, poder desenvolvela na súa integridade (sen inventar nada).
2_ Analizamos cales son as nosas maiores dúbidas ante esa situación e cales os nosos  
 convencementos ante esa situación, é dicir, a nosa actitude. Analizamos tamén que  
 sentimentos provócanos o ter que tomar esa decisión.

Por último, se tivera que tomar a decisión agora que faría. E que sentimentos provócame o 
tomar esa decisión. 
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Preciso
a túa presenza, un Ti inagotable e encarnado

que encha toda a miña existencia,
e a túa ausencia, que purifica os meus encontros

de toda fibra posesiva.
Preciso

o saber de Ti que da consistencia
á miña persoa e os meus proxectos,
e o non saber que abre a miña vida
á túa novidade e á toda diferenza.

Preciso
o día claro no que brillan as cores
e defínense os lindeiros do camiño,
e a noite escura na que se afinan

os meus sentimentos e os meus sentidos.
Preciso

a palabra na que diste e dígome
sen acabar nunca de dicirnos,
e o silencio no que descansa

o meu misterio no teu misterio.
Preciso

o gozo que participa da túa ledicia,
derradeira verdade túa e do mundo,

e a dor, comunión coa túa dor universal,
orixe da compasión e a tenrura.

 

Unha vez realizado o obradoiro podemos rematar 
cunha oración feita de maneira individual ou 
pequeno grupo:
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               Evanxeo: Lucas 3, 10-18

A xente preguntáballe: -¿E logo, que temos que facer? El respondíalles: -O que teña dúas 
túnicas, que as reparta con quen non teña ningunha; e que faga o mesmo o que teña que 
comer. Foron tamén uns recadadores a se bautizar, e preguntáronlle: -Mestre, ¿que temos que 
facer? El contestoulles: -Non esixades nada máis do que vos está mandado. Tamén uns 
soldados lle preguntaron: -E nós, ¿que temos que facer? El contestoulles: -Non asoballedes nin 
saqueedes a ninguén, e contentádevos coas vosas pagas. Como o pobo estaba esperando 
polo Mesías, empezaba a pensar se acaso non o sería Xoán; pero el declarou diante de 
todos: -Eu bautízovos con auga, pero está a chegar o que é máis forte ca min, e a quen eu 
non son digno de lle desatar os amallós do seu calzado. El havos bautizar con Espírito Santo 
e con lume. Porque trae a forcada na man, para limpar a súa eira e recoller na hucha o seu 
trigo; pero a palla ha de a queimar no lume que nunca apaga. Con esta e outras moitas 
exhortacións anunciáballe a Boa Nova á xente.

          Actividade “Como nos damos aos demáis” 

Invitámoste a realizar un pequeno obradoiro.

Condicións:

- Pódeser facer individualmente ou en grupo. Se se fai en grupo debe ser en pequeno  
 grupo, onde haxa confianza e onde o que se comunique sexa dende a liberdade, o  
 respeto e a confidencialidade.
- Procurar un lugar tranquilo.
- Facer un anaco de silencio para atopar o silencio exterior e interior.

Unha vez que temos as condicións  óptimas realizamos o seguinte exercicio:

1_ Pensamos nunha situación dificil de alguén cercano a nós: familiar, amigo,   
 compañeiro de traballo ou de outras actividades. Recordamos ben tódolos aspectos e  
 detalles (se é en grupo podemos pensala nun tempo e logo comunicalo, sempre que  
 non violemos ningunha confidencialidade desa persoa a nós). Neste poderase  
 desenvolvela na súa integridade (sen inventar nada).
2_ Analizamos a nosa actitude ante esa situación: como situámonos e analizamos tamén  
 que sentimenos nos provoca.
3_ Por último, que podo facer ante esta situación. E se ante este feito son portador de  
 esperanza, consuelo o se podo, actúo.

sem
ana Terce

ira 



A ti, Señor, levanto os meus ollos a ti que habitas no ceo
e entre os fillos dos homes.

Levanto os meus ollos de onde ven a miña esperanza.
A esperanza chégame a gallaróns do teu inmenso amor,

de que non te esquezas nunca de min.

Moitos homes poñen a súa esperanza
en que teñan sorte no xogo, en que todo lles saia ben,

na solución dos seus problemas.
A miña esperanza é pronunciar o teu nome.

A miña ledicia chámase coñecerte, saber da túa bondade infinita,
máis alá de onde alcanza a miña razón.

Ti es unha porta aberta, unha xanela chea de luz.
Cando os homes me miran, pregúntanme por que sigo a crer,

por que Ti segues a ser a miña esperanza.

Dígome:

se che coñeceran, se souberan só un poco de Ti,
se eles descubriran o que TI me deches,

estou seguro de que non 
dirían o que din; pois Ti es marabilloso,

acolles os meus pés cansados.
Por iso, por todo e por sempre, Ti, Señor, es a miña esperanza.

Amén.
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Unha vez realizado o obradoiro podemos rematar 
cunha oración feita de maneira individual ou 
pequeno grupo:
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Evanxeo: Lucas 3, 10-18

Naqueles mesmos días saíu María con moita présa camiño da montaña, a unha vila de Xudá. 
Entrou na casa de Zacarías e saudou a Isabel. E en oíndo Isabel o saúdo de María, o neno 
brincoulle no ventre. Entón, chea do Espírito Santo, exclamou Isabel, a grandes voces: 
«Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do teu ventre. ¿Quen son eu para que me visite 
a nai do meu Señor? Pois ó que chegou o teu saúdo ós meus oídos, brincou de alegría a 
criatura no meu ventre. ¡Ditosa ti que criches que se cumpriría canto che anunciaron de parte 
do Señor!»

       

Invitámoste a relizar un pequeno obradoiro.

Condicións:

- Pódeser facer individualmente ou en grupo. Se se fai en grupo debe ser en pequeno  
 grupo, onde haxa confianza e onde o que se comunique sexa dende a liberdade, o  
 respeto e a confidencialidade.

- Procurar un lugar tranquilo.

- Facer un anaco de silencio para atopar o silencio exterior e interior.

- Sería una actividade de 30 a 45 minutos.

Unha vez que teñamos as condicións óptimas realizamos o seguinte exercicio:
  
1_ Realizar un coloquio, un diálogo con Xesús.

2_ Imaxínao ao teu carón, sentado contigo ou de camiño andando os dous xuntos (podes  
 recrearte ao imaxinar o lugar, o momento, as circunstancias, olores, cores…). Non  
 teñas presa e desfruta de cada momento.

3_ Fala con El de maneira distendida, de ti a ti. Que lle dirías nun primeiro momento?  
 Como iniciarías unha conversa con El?

4_ Pouco a pouco (non corras) vai falando de aquelas cousas que máis che preocupan,  
 as que che quitan a paz, as cousas que che custan, incuso as que non entendes ou as  
 que che custan aceptar , incluso as túas dúbidas con respecto a El. E sempre que  
 poidas mira aos seus ollos, a súa actitude, mira como está aí para escoitarte.

5_ Tampouco te olvides de contarlle as túas alegrías, os teus progresos na vida. Nese  
 momento no que o sentiches cercano e compañeiro, como agora.

6_ Intenta escoitar as súas palabras de alento, oir o seu sorriso acolledor ante as túas  
 alegrías e ver as súas lágrimas restauradoras nas túas penas.

7_ Por último, despídete, pero sempre cun ata logo e escoita a súa voz que che di: “ata  
 que ti queiras”.

8_ Unha vez realizada a actividade analiza cales foron os teus sentimentos durante este  
 anaco de oración.

Actividade “Diálogo con Xesús”

semana 
Cuarta 



Escoitei de Ti o meu nome
como nunca antes.

Non había na túa voz reproche
nin condicións.

O meu nome, nos teus beizos,
era canto de amor, era aloumiño e pacto.

Con só unha palabra,
cantabas a miña historia.
Era o relato dunha vida,

que, narrada por TI
convertíase en oportunidade.
Descubrín que comprendías

os bulebules de sempre,
as feridas de outrora,

as derrotas de a veces,
os anhelos de agora

e aínda sen saber de todo
en que cría eu, Ti crías en min,

máis que eu mesmo.
Así, o meu nome nos teus beizos

rompeu diques
que atenazaban

a esperanza
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Unha vez realizado o obradoiro podemos rematar 
cunha oración feita de maneira individual ou 
pequeno grupo:





Construír un mundo mellor


