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Este ano cúmprense 100 anos de escutismo católico no mundo e para celebralo o lema da Luz da paz 
de Belén  é común para todos os scouts católicos do mundo. O lema fai referencia precisamente a esa 
prolongación no tempo, a esa “perseveranza” e á esencia mesma da actividade que consiste en facer 
que esa pequena luz percorra o mundo enteiro sen se deter, que fai que a mensaxe de Paz non se 
deteña nin no espazo nin no tempo.

Os materiais están estruturados en torno ás catro semanas do Advento e intentando “facer vida” os catro 
Evanxeos correspondentes.
Tamén hai un ANEXO ao final con materiais para unha reunión do grupo de responsables na que poi-
dan prepararse para vivir o Advento con esperanza, dispoñibilidade e alegría.
O marco simbólico deste ano é unha Coroa de Advento * realizada sobre unha soga anoada coa 
forma da Flor de Lis ** na que se irá colocando cada semana do Advento unha candea *** e final-
mente a Luz da Paz de Belén.

Cada semana, de acordo coa mensaxe evanxélica terá un obxectivo:

SEMANA 1: ESTAR EN VELA ás necesidades de noso arredor.
SEMANA 2: VER E MEDRAR NO NOSO INTERIOR e desenvolvernos como persoas.
SEMANA 3: SEMENTAR LUZ e ver milagres nos pequenos detalles.
SEMANA 4: MANTER A ESPERANZA E COMPROMETERSE no día a día.

* COROA DE ADVENTO

Todos vimos como se foi xeneralizando o uso da Coroa de Advento e como apareceron por todas as 
parroquias. Pero seguro que nos chamou a atención que se fai en cada lugar dunha forma diferente 
e que a cor das candeas non é o mesmo. Por que acontece isto? O primeiro que cómpre dicir é que 
a coroa non é un signo litúrxico e, polo tanto, non ten un ritual universal para levalo a cabo. De feito 
adoita facerse tanto nas parroquias coma nos fogares. 

Na orixe da Coroa de Advento están costumes pagáns que logo vincularon á preparación do Nadal 
os cristiáns luteranos alemáns. Tamén era empregada na liturxia ortodoxa do oriente europeo. Foi recen-
temente cando os católicos asimilamos este signo que incorpora a luz ao camiño do Advento, luz que 
aumenta ao tempo que nos achegamos á verdadeira luz que é Cristo.
Hai diversas formas de compoñer a Coroa, nós utilizaremos unha corda (que no escutismo simboliza a 
“irmandade mundial”) formando unha “flor de lis”. Dentro deste nó poñeremos as catro candeas; unha 
por cada semana do Advento.

As cores poden variar e pódenselle outorgar diferentes significados. Ao rematar o advento completare-
mos a coroa converténdoa na coroa do Nadal poñendo unha nova candea, algo máis grande que as 
outras, de cor branca, a cor litúrxica do Nadal, a cor que representa a luz nacente de Cristo, que será 
a Luz da Paz de Belén.

Pero recorda: o máis importante non está en preparar as cousas externas, senón en prepararnos por 
dentro para deixar nacer a Xesús nas nosas vidas.

“Mantén a chama acendida”
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** Por que a flor de lis?

A flor de lis aparece tradicionalmente nos mapas 
antigos como parte da rosa dos ventos para sina-
lar o norte. Neste caso queremos darlle exacta-
mente ese sentido, o noso norte é a chegada da 
luz, o nacemento de Xesús, e a flor recórdanos 
que facía alí dirixímonos, é o destino da nosa 
viaxe de 4 semanas á que chamamos Advento.

A flor ten 5 follas, catro delas servirannos para 
ir situando as candeas correspondentes a cada 
semana de advento e a folla central será ocu-
pada pola Luz da Paz de Belén, no fondo outro 
símbolo que trata de iluminar, dirixirnos, cara a 
unha realidade maior.

Ademais a flor de lis é o símbolo adoptado polo 
movemento Scout a nivel mundial. Así que nos 
axudará a recordar que Scouts de moitos países 
axudaron a difundir e transmitir a Luz da Paz de 
Belén xunto coa súa mensaxe por todo o mundo.
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Primeiro domingo Advento 2013: 1-12-13
Mateo 24, 37-44

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

EVANXEOS ADVENTO 

Segundo domingo Advento 2013: 8-12-13
Mateo 3, 1-12

Convertédevos, que xa chega o reino dos ceos
 Naqueles días apareceu Xoán Bautista no deserto, proclamando:

- Convertédevos, que xa chega o Reino dos Ceos. El era de quen dixera o profeta Isaías: 
Unha voz clama no deserto:

Preparade o camiño do Señor,
endereitade os seus vieiros.

 Xoán ía vestido con pelos de camelo e cunha cinguideira de coiro no van, e mantíñase de 
saltóns e mel bravo. Acudía onda el xente de Xerusalén, de toda Xudea e mais da banda 

do Xordán. Confesaban os seus pecados e el bautizábaos no Xordán.
 Como se decatara de que moitos fariseos e saduceos viñan a que os bautizase, díxolles:
 ¡Raza de víboras! ¿Quen vos ensinou a fuxir do castigo que está a chegar? Dade froitos 

dignos dunha verdadeira conversión, e non vos fagades ilusións dicindo entre vós: “Somos 
fillos de Abraham”, porque vos aseguro que Deus pode sacar fillos de Abraham mesmo des-
tas pedras. Xa está a machada posta contra a raíz das árbores, e toda árbore que non dea 

froito cortarase e botarase ó lume.
 Eu bautízovos con auga para que vos convertades. Pero o que vén detrás miña é máis forte 

ca min, e nin tan sequera son digno de lle levar as sandalias. El havos bautizar co Espírito 
Santo e con lume. Porque trae a forcada na man, para limpar a súa eira e na hucha recoller 

o trigo; e ha queima-la palla nun lume que nunca se apaga. 
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Cuarto domingo Advento 2013: 22-12-13
Mateo 1, 18-24

Xesús nacerá de María, despousada con Xosé, fillo de David
O nacemento de Xesús Cristo foi así: María, a súa nai, estaba prometida a Xosé; e 
antes de viviren xuntos resultou que ela esperaba un fillo por obra do Espírito Santo. 
Xosé, o seu prometido, home xusto, non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secre-
tamente. Tal era a súa resolución, cando o anxo do Señor se lle apareceu en soños, 

dicíndolle:
- “Xosé, fillo de David, non teñas reparo en levares a María, a túa prometida, porque 
a criatura que hai nela é obra do Espírito Santo. Dará a luz un fillo, e ti poñeraslle por 

nome Xesús, porque salvará ao seu pobo de todos os seus pecados.
  Todo isto aconteceu para que se cumprise o que dixera o Señor por boca do profeta: 

Mirade: a virxe concibirá e dará a luz un fillo,
 e poñeranlle de nome Emmanuel  (que quere dicir “Deus connosco”). 

Acordou Xosé do seu soño, e fixo tal como lle mandara o anxo do Señor, levando 
consigo a súa prometida.

Terceiro domingo Advento 2013: 15-12-13
Mateo 11, 2-11

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

A actividade da primeira semana é para todas as franxas de idade a mesma: preparación da coroa 
de advento sobre a base do nó Flor de Lis.

1/ NÓ FLOR DE LIS

Para realizar este nó necesítase 2,5/3,0m de soga de 2,0/2,5cm de grosor e o proceso pódese ver 
no vídeo seguinte: http://scouts.es/como-hacer-una-flor-de-lis-con-nudos/

http://scouts.es/como-hacer-una-flor-de-lis-con-nudos/
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2/ OBRADOIRO DE CANDEAS

Existen varias posibilidades que cada grupo debe adaptar á súa realidade e as idades dos nenos: pó-
dense fabricar as cinco candeas, pódense comprar e decorar, pódese facer unha coroa para o grupo 
ou unha por rama (franxa de idade), e pódese facer ou decorar ademais unha candea para que cada 
neno leve á casa para cando traia a Luz da Paz de Belén.

FABRICACIÓN paso a paso:

1. Engraxa o molde cun papel absorbente e aceite mineral ou de cociña.

2. Introduce a mecha polo orificio, selándoa con fita polo extremo inferior do molde.

3. Ata a mecha a un pau e ténsaa perfectamente para evitar que se mova ou solte. Pon a 
parafina a lume directo nun recipiente ou nunha bolsa de fundición ao baño maría.

4. Deixa que funda a temperatura baixa, e coida que a cera non faga burbullas. Unha vez 
derretida agrega o colorante de acordo á intensidade de cor que queiras para a candea, 
e mestura.

5. Colorantes: plastidecor, cera, xiz relado e derretida coa parafina tinguidura para teas, 
etc.
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DECORACIÓN

1. Con silicona: 

Pic Tixx cores para candeas:
- Pintura a base de parafina especial para a decoración de candeas.
- Produto á auga.
- Pódese aplicar directamente do envase, co seu tubo aplicador.

http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ejercicios/Decoracion-de-velas2_320

2. Outras formas:
(http://fiestas.practicopedia.lainformacion.com/navidad/como-decorar-velas-para-navidad-14969):

1. Fita de carroceiro, cola e purpurina. Enrola a fita arredor da candea de forma 
oblicua deixando entre medias unha franxa de candea ao descuberto. Cando rema-
tes, aplica cun pincel un pouco de cola branca na zona que non estea cuberta pola 
fita. Antes de que seque completamente, cisca un pouco de purpurina por riba, de 
maneira que quede adherida á cola. Despois, deixa que seque.

2. A continuación, coloca unha folla de papel de xornal e retira con coidado a fita. 
Así, terás unha bonita espiral de purpurina no teu míraa.

3. Decora con papel de agasallo. Outra opción é utilizar unha candea ancha, papel 
de regalo e fitas de cores. Para facer este obradoiro debes cortar un rectángulo de 
papel, colocalo arredor da candea, de maneira que quede na parte inferior. Para 
aseguralo na parte traseira, pégao cun pouco de cola de barra ou fita adhesiva 
transparente.

4. Pega fitas e chatolas. Tamén podes rodear a candea cunha fita de tea, axustán-
doa á base do cilindro. Suxeita a tea utilizando unhas chatolas douradas para que 
quede máis orixinal.

http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ejercicios/Decoracion-de-velas2_320
http://fiestas.practicopedia.lainformacion.com/navidad/como-decorar-velas-para-navidad-14969
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Primeira semana

ACTIVIDADE: COROA DE ADVENTO

ORACIÓN: ORACIÓN DE SAN FRANCISCO

Oh, Señor, faime instrumento da Túa Paz.
Onde hai odio, leve eu o Amor.
Onde haxa ofensa, leve eu o Perdón.
Onde haxa discordia, leve eu a Unión.
Onde haxa dubida, leve eu a Fe.
Onde haxa erro, leve eu a Verdade.
Onde haxa desespero, leve eu a Alegría.
Onde haxa tebras, leve eu a Luz.
Oh, Mestre, fai que eu non busque tanto ser consolado, senón consolar;
ser comprendido, senón comprender;
ser amado, como amar.
Porque é: dando, que se recibe;
Perdoando, que se é perdoado;
Morrendo, que se resucita á
Vida Eterna.

Canción: “LA MIRADA CELESTIAL“
http://www.youtube.com/watch?v=Z8jhgJwnKUU 

El sólo hilo de un gran tapiz 
aunque brille de verdad, 
si no está tejido, no conoces 
su finalidad. 
Y la piedra que en la cima está 
de la gran montaña no es 
ni será más importante 
que las piedras que hay al pie. 

Si quieres saber si es de algún valor 
tu vida y tu ser, 
con tus ojos de hombre no los verás; 
siempre debes mirar 
con la mirada celestial. 

Un lago de oro en la arena no es 
mejor que un manantial 
y para la oveja, su pastor 
a un rey se puede comparar. 
Y si un hombre pierde su poder, 
¿pierde, acaso, su valor? 
o tal vez vive un nuevo 
y más puro renacer. 

¿Y cómo valoras a un ser cabal 
por lo que tiene o da? 
Nadie puede medir lo que el valdrá. 
Respuestas habrá; 
respuestas tendrás al intentar 
ver con la mirada celestial. 

Franxa de idade: de 6 a 11 anos

http://www.youtube.com/watch?v=Z8jhgJwnKUU 
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Vivir compartiendo con ilusión 
tu gozo y tu amor 
le da a lo que tienes 
su auténtico valor. 
No hay vida que pueda escapar aún 
de los vientos del azar. 
Tus pasos tan inseguros son, 
pero al fin podrás danzar, 
pero al fin podrás danzar. 

CONTO: O PAXARIÑO PREGUICEIRO

Había unha vez un paxariño simpático, pero moi, moi preguiceiro. Todos os días, á hora de erguerse, 
había que estar a chamalo mil veces ata que por fin se erguía e cando había que facer algunha tarefa, 
atrasábao todo ata que xa case non quedaba tempo para facelo. Todos lle advertían constantemente:
- Es un preguiceiro! Non se pode estar sempre a deixar todo para última hora...
- Vai, pero se non pasa nada. -respondía o paxariño. – Soamente tardo un pouquiño máis que os 
demais en facer as cousas.

Os paxariños pasaron todo o verán voando e xogando. Cando comezou o outono e empezou a sen-
tirse o frío, comezaron os preparativos para a gran viaxe a un país máis cálido. Pero o noso paxariño, 
sempre preguiceiro, íao deixando todo para máis adiante, seguro de que lle daría tempo a preparar 
a viaxe. Ata que un día, cando se ergueu, xa non quedaba ninguén.
Como todos os días, varios amigos trataran de espertalo, pero el respondera medio durmido que xa 
se erguería máis tarde e seguira descansando durante moito tempo. Ese día tocaba comezar a gran 
viaxe e as normas eran claras e coñecidas por todos: todo debía estar preparado, porque eran miles 
de paxaros e non se podía esperar por ninguén. Entón o paxariño, que non sabería facer só aquela 
longuísima viaxe, comprendeu que por ser tan preguiceiro lle tocaría pasar só aquel longo e frío in-
verno.
De primeiras, estivo chorando moito tempo pero logo pensou que igual que fixera as cousas moi mal, 
tamén as podería facer moi ben e sen perder un instante, púxose a preparar todo a conciencia para 
poder aguantar só o frío do inverno. Primeiro buscou durante días o lugar máis protexido do frío, e alí, 
entre unhas rochas, construíu o seu novo niño, que reforzou con pólas, pedras e follas; logo traballou 
sen descanso para o encher de froitas e bagas, de forma que non lle faltase comida para aguantar 
todo o inverno, e finalmente ata creou unha pequena piscina dentro do niño para poder almacenar 
auga. E cando viu que o niño estaba perfectamente preparado, adestrouse el mesmo para aguantar 
sen apenas comer nin beber auga, para poder permanecer no seu niño sen saír durante todo o tempo 
que duraran as neves máis severas.
E aínda que pareza incrible, todos aqueles preparativos permitiron ao paxariño sobrevivir ao inverno. 
Iso si, tivo que sufrir moito e non deixou nin un día de arrepentirse por ser tan preguiceiro.
Así que, cando ao chegar a primavera os seus antigos amigos regresaron da súa gran viaxe, todos 
aledáronse sorprendidísimos de atopar ao paxariño vivo, e parecíalles mentira que aquel paxariño la-
cazán e preguiceiro tivese podido preparar aquel magnífico niño e resistir el so. Cando comprobaron 
que xa non quedaba nin unha pouquiña de preguiza no seu pequeno corpo e que se convertera no 
máis previsor e traballador da colonia, todos estiveron de acordo en encargarlle a organización da 
gran viaxe para o seguinte ano.
E todo estivo tan ben feito e tan ben preparado, que ata tiveron tempo para inventar un espertador 
especial e xa nunca máis ningún paxariño, por moi preguiceiro que fose, tivo que volver pasar só o 
inverno.

Pedro Pablo Sacristán

¿Y cómo juzgar lo que un hombre es 
por lo que construyó? 
Con tus ojos de hombre no lo verás. 
El señor dirá debes mirar debes mirar 
con la mirada celestial.



ACTIVIDADE: GLOBOS RECHEOS

Ínflanse globos dunha mesma cor (aproximadamente o dobre de globos que de nenos) e cada un se 
enche cunha cousa diferente, unhas boas outras non: un caramelo, unha pedra, unha améndoa, unha 
abelá, un anaco de carbón, unha boliña de aluminio, etc. Séntanse os nenos en círculo arredor dos 
globos e o dinamizador do xogo fai preguntas que deben contestar todos á vez, canto máis forte mellor 
mentres evitan que os globos se saian do círculo:

 - Que hai no centro? 
 - Están baleiros?
 - Están cheos?
 - De que?
 - De cantas cores?
 - Que cor é?
 - Todos son iguais?
 - Pois imos estoupalos! E recolledes o que teñan dentro.

Unha vez estoupados todos, van dicindo o que saíu de dentro e o dinamizador do xogo pregúntalles 
se agora seguen pensando que os globos eran iguais.

Débese chegar á reflexión de que aínda que as aparencias mostren unha cousa, o que importa e o que 
nos fai diferentes e especiais é o noso interior e por iso debemos coidalo e desenvolvelo.

ORACIÓN: QUERO MEDRAR

Ola Xesús,
Quero que me axudes a medrar,
Ser pequeno está ben,
Ti tamén fuches un neno
pero quero chegar a ser como ti
E para iso teño que aprender
E teño que cambiar moitas cousas dentro de min.
Axúdame a estudar, a axudar á miña familia,
A ser un bo amigo e a facer o ben.
Xesús, axúdame a “facer sempre o mellor”.
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Segunda semana
Franxa de idade: de 6 a 11 anos



CAnción: “Cree y atrévete“ (Ha Ash)
http://www.youtube.com/watch?v=V7O6c9oieek

Bailan las flores al amanecer
Siente la lluvia del cielo caer

Abre tus alas, tus sueños ya quieren 
volar.

Se quien quieres ser
brilla en donde estés

Escucha bien tu corazón
cree atrévete.

Pinta tu mundo de rosa pastel
cree en tu talento es tuyo el pincel

Con magia y destello al manto estelar 
volaras.

Se quien quieres ser
brilla en donde estés

Escucha bien tu corazón
cree solo cree atrévete.

Vuela a la cima de tu libertad
suelta tus miedos lo vas a lograr.

Se quien quieres ser
brilla en donde estés

Escucha bien tu corazón cree
vive tu canción grata inspiración,

Escúchate no pierdas fe
cree solo cree y atrévete
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http://www.youtube.com/watch?v=TPNqSo8nuEE&noredirect=1


CONTO: FIORINA E PIORINA AS FADAS TÍMIDAS

Cando viaxas ao país das fadas e preguntas quen foi a fada máis bela da historia, todos res-
ponden sen dubidalo que Piorina. Todos, menos a propia Piorina, que move a cabeza e pensa 
en silencio na súa irmá Fiorina.

Ninguén a coñeceu aínda, pero Fiorina era claramente a máis bela das dúas irmás. Ambas as 
dúas naceron dunha mesma gota de orballo grande e perfecta, e compartiron a súa vida dentro 
dunha mesma flor durante anos. Eran tan tímidas, que nin sequera se atrevían a saír ao mundo. 
Como non coñecían outras fadas, preguntábanse se serían belas ou feas, listas ou parvas, afortu-
nadas ou desgraciadas. E pensábano tanto e tan a miúdo, que remataron estando convencidas 
do feas, parvas e desgraciadas que eran, de modo que non se atrevían a abandonar a súa 
confortable floriña e dedicábanse a lamentar a súa desgraza. Como se ían presentar ao mundo 
sendo tan desastrosas? Que lles dirían os demais? E se as rexeitaban ou se rían delas?

Até que un día, Piorina conseguiu reunir o valor suficiente para saír da flor. “Non teño a culpa 
de ser tan horrorosa”, díxose, “tratarei de ser amable e alegre, así pode que perdoen os meus 
defectos”, pensaba xa decidida a saír. Piorina tratou por todos os medios de conseguir que a súa 
irmá fose con ela, pero Fiorina non se sentía capaz de superar a súa timidez, e aínda que morría 
de gana por saír, decidiu quedar tranquila na flor...

Cando Piorina abandonou a súa flor e comezou os 
seus acrobáticos voos, un brillo especial envolveu 
o inmenso campo de flores do que formaba parte 
a súa casa. Ao ver aquela luz, centos de fadas 
saíron das súas flores para vela e todas e cada 
unha contemplaron admiradas a máis bela fada 
que nunca tivesen coñecido. Armouse un enorme 
balbordo arredor de Piorina, e nuns minutos con-
verteuse na máis famosa das fadas pola súa bele-
za, intelixencia e fortuna.

Piorina correu a avisar a súa irmá do equivocadas 
que estiveran durante anos, pero non soubo regre-
sar á súa flor. Naquel campo había tantos centos 
de miles de flores tan iguais, que Piorina non podía 
distinguir onde vivira. Buscou e buscou, pero non 
conseguiu dar con Fiorina.

E alí segue Fiorina, escondida na súa flor, chea de 
medo, pensando que podería ser a máis horrible 
das fadas, sen saber que, se algún día se decide 
a saír e mostrarse tal e como é, todos verán nela a 
máis afortunada e bela de todas as fadas.
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Terceira semana
Franxa de idade: de 6 a 11 anos

ACTIVIDADE: UN CORAZÓN POR UNHA APERTA

Cada neno fará, segundo a súa habilidade persoal, corazóns con cartolinas decorados con marcado-
res, pegamento, puntilla, follas, e todo o que se imaxine e teña ao seu alcanze, canta máis variedade 
de materiais mellor, despois poñerán o máis importante... unha mensaxe cun desexo de “luz e felicida-
de”.

Despois van a algunha praza pública, ao centro comercial, ao resto de xente do grupo, ou mesmo aos 
pais cando van recollelos, e regalarán os seus corazóns a cambio dunha aperta. Moi pouca xente é 
abrazada nestes tempos e por iso o ideal sería facelo con xente que un non coñece, se encontras a un 
ancián vas onda el, preséntaste e regálaslle un corazón polo seu abrazo.

ORACIÓN: FAIME BO!

Señor, faime bo para saber apreciar a bondade 
das cousas sinxelas.

Faime forte, para darlles, a miña familia e amigos,
as palabras precisas cando estean máis decaídos,

Faime humilde, para cando obteña 
triunfos e logros,

saiba ser prudente.
Amén.

CAnción: “Humildad“ (Shaila Durcal)
http://www.youtube.com/watch?v=9F151fG0tmI

Tú nada presumes todo 
Es modestia, todo es verdad 
Tú con humildad sabes llegar 
Sabes confiar. 

Sólo tú escuchas y respetas 
Siempre a los demás 
Hablar de tus virtudes 
Eso no te va, no aspiras 
A grandeza nada es personal 
Y se abren los caminos dónde vas.

Me gusta que seas así 
Que vivas con humildad 
Y que tu corazón 
Tan solo sepa amar (2 veces) 
Que vivas con humildad. 

Tú vas sin orgullo 
Sin arrogancia, sin vanidad 
Tú con humildad sabes llegar 
Sabes confiar. 

Tu nada presumes todo… 

Sólo tú escuchas y respetas… 

No te sientas diferente 
Todos somos igual 
Quita el ego de tu mente 
Dile sí a la humildad. 
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CONTO: A BRUXA SORTE

Sorte era o nome dunha meiga malvada e caprichosa. Tanto dano facía cos seus feitizos, que todos 
temían que “a Mala Sorte” pasase sequera preto das súas casas. Constantemente trataban de se ago-
charen dela, ocultándose en calquera lugar.

Pero unha noite, un mozo decidiu saír ao seu encontro. Cando a bruxa o viu chegar tan decidido e 
valente, preguntouno sorprendida:
- Onde vas tan tarde, novo? Como é que non tes medo?
É que vou en busca dunha bruxa. Chámana a Boa Sorte- respondeu o rapaz.
- Equivócaste- dixo a bruxa - Eu son esa bruxa, aínda que me chaman a Mala Sorte. Esa que dis non 
existe.
- Ah, claro que existe. Simplemente non es ti. Será outra bruxa cun nome parecido.
Sorte era unha bruxa solitaria e como boa bruxa solitaria estaba segura de que non había ningunha 
outra bruxa en toda a bisbarra, menos aínda co seu mesmo nome. Así que insistiu.
- Entón tes que estar a buscarme a min, á Mala Sorte.
- Que noooon - respondeu obstinado o mozo - Oíches algunha vez que alguén busque á Mala Sorte? 
Claro que non! Repítoche que eu busco á Boa Sorte.

A bruxa,un tanto amolada, mais segura como estaba de que se trataba dela, decidiu investigar un 
pouco.
- Víchela algunha vez? Como a vas recoñecer? - preguntou.
- Non a vin nunca, pero será doado recoñecela. Din que fai cousas boas.
- Eu podo facer cousas boas- respondeu a bruxa-. Mira!
E ao dicir iso, converteu unha pedra nunha saborosa mazá que lle ofreceu ao mozo.
- Non é só iso. A Boa Sorte protexe os que a encontran.
- Pero eu tamén! - protestou a bruxa, ao tempo que golpeaba o ombreiro do mozo para apartar un 
escorpión que estaba a piques de lle cravar o seu aguillón.

Así seguiron falando durante toda a noite. A cada cousa que comentaba o mozo, a bruxa trataba 
de convencelo de que era a ela a quen buscaba. Cando chegou a hora de separarse, o mozo dixo.
- Case me convenciches, pero hai unha cousa máis. A Boa Sorte sempre espera os que a buscan.
- Eu tamén o farei! Volve mañá a buscarme - despediuse a bruxa.
Malia que a bruxa seguiu facendo das súas, cada noite volvía esperar o mozo. Ás veces cambiaba 
de sitio, ou de forma, ou de ánimo, ou de cor, pero sempre estaba alí, esperando o mozo e a aqueles 
que se atrevan a saír a buscala, para os que reservou os seus mellores coidados e regalos.
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ACTIVIDADE: DANZA E GRAZAS

DANZA coa canción da primeira semana (Ola a Deus):

1ª vez: Todos nunha roda de pé coas pernas un pouco separadas e flexionando os xeonllos, saúdan 
coas mans en alto ao ritmo da canción mentres din “Ola Deus” e sinalan o peito co dedo gordo e o 
puño pechado mentres din “estou aquí”. Danse as mans e xiran todos en roda cara á dereita mentres 
din “grazas douche por darme a vida”, cambian o sentido do xiro na roda mentres din “faina nova 
todos os días”, quietos no sitio e facendo cos pés coma se fose unha marcha militar balancean os bra-
zos dobrados cara a diante e cara a detrás de forma alternativa, mentres din “Bos días o meu Señor”.

2ª vez: Quietos coas pernas un pouco separadas e flexionando os xeonllos saúdan coas mans en 
alto ao ritmo da canción mentres din “Ola Deus” e sinalan o peito co dedo gordo e o puño pechado 
mentres din estou aquí”. Danse as mans cruzadas por parellas fronte a fronte e xiran cara á dereita 
facendo o muíño mentres din “grazas douche por darme a vida”, cambian o sentido do xiro mentres 
din “faina nova todos os días”, volven facer unha roda e quietos no sitio facendo cos pés coma se fose 
unha marcha militar balancean os brazos dobrados cara a diante e cara a detrás de forma alternativa, 
mentres din “Bos días o meu Señor”.

3ª vez: Quietos coas pernas un pouco separadas e flexionando os xeonllos saúdan coas mans en alto 
ao ritmo da canción mentres din “Ola Deus” e sinalan o peito co dedo gordo e o puño pechado men-
tres din estou aquí”. Danse as mans e xiran todos en roda cara á dereita mentres din “grazas douche 
por darme a vida”, cambian o sentido do xiro na roda mentres din “faina nova todos os días” e van 
todos correndo ao centro mentres din “Bos días o meu Señor”.

4ª, 5ª y 6ª vez: en silencio, volven tranquilamente a ocupar o seu posto na roda mentres, individual-
mente, pensan algo polo que dar grazas a Deus nese día.

7ª, 8ª eta 9ª vez repítese o das tres primeiras.

Finalmente faise a oración e ponse en común a acción de grazas de cada un.

17

Cuarta semana
Franxa de idade: de 6 a 11 anos



ORACIÓN: OLA DEUS

Ola Deus, estou aquí.
Grazas douche por darme a vida.
Faina nova todos os días.
Bos días, o meu Señor.

Por iso polo teu amor
Pola túa misericordia
Polo teu afán de xustiza divina
Para toda a humanidade
Dicímosche Grazas Pai
Por darnos novamente a Vida

CAnción: “Hola dios“
http://www.youtube.com/watch?v=RvYettC-6Y0

Hola Dios, estoy aquí.
Gracias te doy por darme la vida.

Hazla nueva todos los días
Buenos días, mi Señor.
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CONTO: AS CATRO CANDEAS

Catro candeas estábanse consumindo tranquilamente. O ambiente estaba tan silencioso que se podía 
oír o diálogo entre elas.

A primeira di: “ Eu, son a Paz! A pesar da miña luz, as persoas non conseguen manterme acendida. “
E diminuíndo a súa chama, apagouse totalmente.

A segunda di: “ Eu chámome Fe! Infelizmente son superflua para as persoas. Porque elas non queren 
saber de Deus, por iso ten sentido continuar queimándome. “

Ao rematar as súas palabras, un vento abateuse sobre ela, e esta apagouse.
En voz baixa e triste a terceira candea manifestouse: “ Eu son o Amor! Non teño máis forzas que 
queimar. As persoas déixanme de lado porque só conseguen manifestarme para elas mesmas; esqué-
censelles ata aquelas que están ao seu arredor. “
... E tamén se apagou.
De súpeto entrou unha nena e viu as tres candeas apagadas. E dixo: “ Que é isto? Vostedes deben 
estar acendidas e consumirse ata o final! “

Entón, a cuarta candea, falou: Non teñas medo nena, mentres eu estea acendida, podemos acender 
as outras candeas! “

Entón a nena tomou a candea da ESPERANZA e acendeu as que estaban apagadas.
Que a candeas da ESPERANZA nunca se apague dentro de nós.

http://www.youtube.com/watch?v=RvYettC-6Y0 
http://www.youtube.com/watch?v=RvYettC-6Y0


PRimeira semana
Franxa de idade: de 12 a 14 anos

ACTIVIDADE: COROA DE ADVENTO

ORACIÓN: ATENTO ÁS NECESIDADES

Camiñar nos pasos de Xesús
é vivir atentos
ás necesidades dos demais,
e comprometerse
na vida digna de todos.
Señor da Vida,
ti pasaches facendo o ben,
mostrándonos o camiño
da solidariedade efectiva,
do amor ao outro
que pasa por vivir
atento e preocupado
ao sufrimento dos demais,
e por iso buscar solucións
para que a vida digna
chegue a todas as persoas.
Axúdanos a estar atentos,
ensínanos a estar activos,
impúlsanos a dar respostas,
móstranos o camiño da solidariedade.
Para vivir como Ti nos pides, Señor.

(Marcelo A. Murúa)

Canción: “Tengo“ (Macaco) 
http://www.youtube.com/watch?v=8ey74BBfyfM

Tengo... y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe.
Siento que si no estas no corre el viento quizás afuera si 

pero no dentro de mí..
Vengo sin maletas con lo puesto y esta canción mi reme-

dio vitamina pal´vivir.
Vuelvo y a teneros si estas lejos como el trueno cuando 

pasas junto a mi.

La melodía de una rumba me dijo el secreto no esta en la 
tumba sino en el vivir

y viviendo a todo trapo olvide caminar despacio y las 
heridas de mis pies en ti.

No cantare a lo que desconozco solo a lo que entro en el 
fondo como el poso del vino que bebí y antes de embo-

rracharme brindaré mirando a tus ojos y gritare el secreto 
es el amor 

que siento por ti.

Tengo... y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe.
Siento que si no estas no corre el viento quizás afuera si 

pero no dentro de mí..
Vengo sin maletas con lo puesto y esta canción mi reme-

dio vitamina pal´vivir.
Vuelvo y a teneros si estas lejos como el trueno cuando 

pasas junto a mi.

La primera lección aprendí pero olvide el cuaderno al salir 
en la escuela de la vida no se puede repetir

así que voy lápiz en mano tomando notas y callando a veces es mejor no decir
aprendí a alzar las velas aguantarle a la marea y a romper las olas del mal vivir

y es que el vaso medio lleno medio vació mi niña solo depende de ti y de mi.

y no se es más rico el que más lleva sino el que algo tiene y lo conserva 
sin enfriarlo sin olvidarlo en un cajón

y no hay mayor tesoro que el que guardas en tu corazón 
no en el bolsillo triste de un pantalón.
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CONTO: O LEOPARDO NA SÚA ÁRBORE

Houbo unha vez na selva un leopardo moi nocturno. Apenas podía durmir polas noites e deitado 
sobre a póla da súa preciosa árbore, dedicábase a mirar o que acontecía na selva durante a noite. 
Foi así como descubriu que naquela selva había un ladrón, observándoo pasar cada noite á ida coas 
mans baleiras e á volta cos obxectos roubados durante os seus delitos. Unhas veces eran os plátanos 
do señor mono, outras a perruca do león ou as manchas da cebra, e un día ata o cairo postizo que 
o grande elefante adoitaba levar en segredo.

Pero como aquel leopardo era un tipo moi tranquilo que vivía á marxe de todo o mundo, non quixo 
dicir nada a ninguén, pois a cousa non ía con el e a dicir verdade, facíalle graza descubrir eses 
segredos.

Así, os animais chegaron a estar revolucionados pola presenza do silencioso ladrón: o elefante sen-
tíase ridículo sen o seu cairo, a cebra parecía un burro branco e non digamos o león, que xa non im-
poñía ningún respecto estando. Así estaban a maioría dos animais, furiosos, confundidos ou ridículos, 
pero o leopardo seguiu tranquilo na súa árbore, gozando mesmo cada noite coas viaxes do ladrón.
Non obstante, unha noite o ladrón tomou vacacións e despois de esperalo durante longo anaco, o 
leopardo cansou e decidiu durmir un anaco. Cando espertou, descubriuse nun lugar moi distinto do 
que era o seu fogar, flotando sobre a auga, aínda subido á árbore. Estaba nun pequeno lago dentro 
dunha cova, e ao seu arredor puido ver todos aqueles obxectos que noite tras noite vira roubar... o 
ladrón cortara a árbore e roubara a súa propia casa con el dentro! Aquilo era o colmo, así que o 
leopardo, aproveitando que o ladrón non estaba por alí, escapou correndo, e ao momento foi a ver 
o resto de animais para contarlles onde gardaba as súas cousas aquel ladrón...

Todos gabaron ao leopardo por descubrir ao ladrón e o seu escondedoiro, e permitirlles recuperar as 
súas cousas. Resultou que ao final, quen máis saíu perdendo foi o leopardo, que non puido replantar 
a súa magnífica árbore e tivo que conformarse cun moito peor e nun sitio moi aburrido... e laiábase 
ao recordar a súa indiferenza cos problemas dos demais, vendo que co tempo, por non facer nada, 
se remataran convertendo nos seus propios problemas.

20



ACTIVIDADE: GOLCETIN

Fanse equipos de 3 a 6 participantes cada un, mínimo tres. Énchese a punteira de varios calcetíns (Un 
por equipo).

Os calcetíns colócanse de tal forma que se vexa só a parte non chea, co que todos os calcetíns pare-
cen iguais (aínda que poden ser de diferentes cores). En orde determinada ao azar cada equipo vai 
escollendo un calcetín.

Posibles recheos:
 1. Calcetín baleiro
 2. Calcetín con algodón
 3. Calcetín con outro calcetín (ou un pano) dentro
 4. Calcetín con area
 5. Calcetín cunha pelota de tenis

Unha vez que cada equipo ten o seu calcetín comeza o xogo. O obxectivo é marcar un gol nunha úni-
ca portaría (pode valer unha porta dun corredor ou un banco dunha praza... é bo que haxa bastante 
espazo entre a liña de comezo e a portaría). Cada equipo terá a súa pelota de goma (un pouco máis 
pequena e menos dura que unha de fútbol).
 
Para levar a pelota dende a liña de inicio ata a portaría os membros do equipo deben dar un golpe á 
súa pelota co calcetín, un cada vez e mantendo a mesma orde. O primeiro en marcar gana.

Pódense xogar un par de partidas aínda que o lóxico é que gañen sempre os que teñen
calcetíns con maior peso.

Reflexión final: Se puidésedes elixir un calcetín cal colleriades?. As persoas somos como os
calcetíns. O importante é o que hai dentro para ser útiles aos demais e estar sempre listos.

Cal vos gustaría que fose o voso recheo?
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Segunda semana
Franxa de idade: de 12 a 14 anos



ORACIÓN: SE CAMBIAS...

Se vives na verdade,
haberá menos mentira no mundo.
Se coidas un niño de andoriñas,
haberá máis andoriñas en primavera.
Se vives en liberdade,
haberá máis liberdade no mundo.
Se acendes un lume,
haberá menos frío no inverno.
Se irradias a túa alegría,
haberá menos tristuras no mundo.
Se esperas cambiar ti cando cambie o 
mundo,
morrerás sen vivir.
Se comezas cambiando ti, 
xa estás a cambiar o mundo..

Canción: “Volver a empezar” (el sueño de morfeo) 
http://www.youtube.com/watch?v=l-jmkHW5_H0

Lo siento, me siento vacía
por dentro no hay nada
Lamento sentirme cobarde
y miento, no es nada
Y no quiero caer ni perder la razón
solo quiero sentirme mejor

Y volver a empezar
Y aceptar la verdad
Y encontrarme en mi soledad
Y volver a empezar
sin mirar atrás
Y ver la luz en mi oscuridad
Volver a empezar

Lo siento, intento contarlo en silencio,
no puedo
Lamento ahogar este llanto en secreto,
me mata
Y no quiero caer ni perder la razón
Solo quiero sentirme mejor

Y volver a empezar
Y aceptar la verdad
Y encontrarme en mi soledad
Y volver a empezar
sin mirar atrás
Y ver la luz en mi oscuridad
Volver a empezar

Y cada día recordar
que puedo continuar
Volver a soñar
Que todo lo que anhelo
algún día se hará realidad

Y no quiero caer ni perder la razón
solo quiero sentirme mejor

Y volver a empezar
Y aceptar la verdad
Y encontrarme en mi soledad
Y volver a empezar
sin mirar atrás
Y ver la luz en mi oscuridad
Volver a empezar

Y no quiero caer ni perder la razón
solo quiero sentirme mejor

22

http://www.youtube.com/watch?v=l-jmkHW5_H0


CONTO: AS TRES ÁRBORES

Había unha vez tres árbores pequenas nun outeiro do bosque. Falaban acerca dos seus soños e es-
peranzas para o seu futuro, e o primeiro dixo: Algún día serei un cofre de tesouros. Estarei cheo de 
ouro, prata e pedras preciosas. Estarei decorado con labrados artísticos e tallados finos: todos verán 
e admirarán a miña beleza”.

A segunda árbore dixo: “Algún día serei unha poderosa embarcación. Levarei os máis grandes reis e 
raíñas a través dos océanos, e irei a todos os cantos do mundo. Todos se sentirán seguros pola miña 
fortaleza e o meu poderoso casco. “

Finalmente a terceira árbore dixo: “Eu quero crecer para ser o máis recto e grande de todas as árbores 
do bosque. A xente verame no cume do outeiro, mirará as miñas poderosas ramas e pensarán no Deus 
dos ceos e que preto estou de alcanzalo. Serei a árbore máis grande e a xente sempre recordáseme”.
Despois duns anos de que as árbores oraban para que os seus sonos se convertesen en realidade, un 
grupo de leñadores veu onde estaban as árbores. Cando un viu á primeira árbore dixo: “Este parece 
unha árbore forte, creo que podería vender a súa madeira a un carpinteiro”, e comezou a cortalo. 
A árbore estaba moi feliz debido a que sabía que o carpinteiro podería convertelo nun cofre para 
tesouros. O outro leñador dixo mentres observaba á segunda árbore: “Parece unha árbore forte, creo 
que o poderei vender ao carpinteiro do porto”. A segunda árbore púxose moi feliz porque sabía que 
estaba en camiño de converterse nunha poderosa embarcación. O último leñador achegouse á tercei-
ra árbore; este estaba moi asustado, pois sabía que se o cortaban, o seu sono nunca se convertería en 
realidade. O leñador dixo entón: “Non  necesito nada especial da árbore que corte, así que tomarei 
esta”. E cortou á terceira árbore.

Cando a primeira árbore chegou onde o carpinteiro, foi convertido nun caixón de comida para ani-
mais e foi posto nun presebe e enchido con palla. Sentiuse moi mal pois iso non era polo que tanto 
orara. - A segunda árbore foi cortada e convertido nunha pequena balsa de pesca, nin sequera o 
suficientemente grande para navegar no mar e foi posto nun lago. E viu como os seus soños de ser 
unha grande embarcación cargando reis chegaran á súa fin. - A terceira árbore foi cortada en longos 
e pesados tirantes e deixada na escuridade dunha adega.

Anos máis tarde, as árbores esqueceron os seus soños e esperanzas polas que tanto oraran.

Entón un día, un home e unha muller chegaron ao presebe. Ela deu a luz un neno e colocouno na palla 
que había dentro do caixón en que foi transformada a primeira árbore. O home desexaba ter podido 
contar cun berce para o seu bebé, pero este palleiro debería selo. A árbore sentiu a importancia deste 
acontecemento e soubo que contivera o máis grande tesouro da historia.

Anos máis tarde, un grupo de homes subiron a balsa na cal converteran á segunda árbore. Un deles 
estaba canso e durmiuse na barca. Mentres eles estaban na auga, unha gran tempestade desatouse 
e a árbore pensou que non sería o suficientemente forte para salvar os homes. Os homes espertaron o 
que durmía, este ergueuse e dixo “Acouga, queda quieto”, e a tormenta e as ondas detivéronse. Nese 
momento, a segunda árbore decatouse de que levaba o Rei de Reis e Señor de Señores.

Finalmente, un tempo despois, alguén veu e tomou á terceira árbore convertida en táboas. Foi carga-
do polas rúas ao mesmo tempo que a xente chuspía, insultaba e golpeaba o Home que o cargaba. 
Detivéronse nun pequeno outeiro e o Home foi cravado á árbore e levantado para morrer no cume 
do outeiro. Cando chegou o domingo, a terceira árbore decatouse que el foi o suficientemente forte 
para permanecer ergueito no cume do outeiro e estar tan preto de Deus como nunca, porque Xesús 
fora crucificado nel.
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Terceira semana
Franxa de idade: de 12 a 14 anos

ACTIVIDADE: A CAIXA DA FELICIDADE

Cada neno ten que debuxar as súas dúas “caixas da felicidade” nunha cartolina e recortalas para 
escribir nelas as dúas situacións e/ou cousas fanlle feliz no día a día e logo depositarao nunha caixa 
grande común xunto co resto. Unha vez estean todas as “caixas da felicidade” depositadas na caixa 
grande, deberán ir sacándoos un a un e lelos e terán que reflexionar porqué failles felices esa situación. 
Mentres reflexionan sobre o porque lles fai felices, o dinamizador do xogo ten de axudar a encontrar 
os valores que se reflicten en cada situación. Ao final a conclusión á que deben chegar é que non fan 
falla grandes cousas para ser felices, senón que a felicidade reside nas pequenas cousas do día a día.

ORACIÓN: AXÚDAME A SER HUMILDE

Señor Xesús, humilde e bondadoso,
dáme a graza de perdoar de corazón, de aceptar a crítica.

Dáme a graza, de poder, con tranquilidade, criticarme a min mesmo.

Dáme a graza de sentirme verdadeiramente feliz,
cando non figuro, non resalto ante os demais,

co que digo, ou co que fago.

Axúdame, Señor, a pensar menos no meu
e abrir espazos no meu corazón para que Ti

e os meus irmáns os poidades ocupar.

En fin, o meu Señor, dáme a graza de ir adquirindo,
pouco a pouco un corazón manso, humilde, paciente e bo.

Cristo Xesús, bondadoso e humilde de corazón,
fai o meu corazón semellante ao teu.

Amén.

(Páx. Ignacio Larrañaga)
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Canción: “Bravo por la tierra” (Casi Ángeles) 
http://www.youtube.com/watch?v=-QbE3mUHnCw

Cambiamos las alas por banderas. 
Y nuestra libertad se hizo, trinchera. 
Salvamos nuestros sueños  de esta guerra. 
Y vamos al rescate, de la tierra. 

Dejamos nuestra casa por la vida buscando una historia, 
sin mentiras. 
Queremos resistirnos al destrozo, 
de ser nosotros mismos los despojos. 

Yo sé que es tiempo de sembrar la luz. 
El sol se oculta para no volver. 
La tierra está pidiendo paz. 
La tierra ya no puede más. 

Ya es el cambio, 
luchemos porque nos da la vida. 
Ya es tu tiempo, 
salvemos todos que ya llego el día. 

Oeoooeoh... 

La tierra será de los que luchen por un ser más humano, 
una utopía. 
Si todos decidimos intentarlo veremos renacer, 
un nuevo día. 

Dejamos nuestra casa por la vida buscando una historia, 
sin mentiras. 
Queremos resistirnos al destrozo, 
de ser nosotros mismos, los despojos. 

Yo sé que es tiempo de sembrar la luz. 
El sol se oculta para no volver. 

La tierra está pidiendo paz. 
La tierra ya no puede más. 

Ya es el cambio, 
luchemos porque nos da la vida. 

Ya es tu tiempo, 
sabemos todos que ya llego el día. 

Ya es el cambio, 
luchemos porque nos da la vida. 

Ya es tu tiempo, 
sabemos todos que ya llego el día. 

Oeoooeoh... 

Ya llego el día, ya, ya, ya. 
Ya llego el día, ya, ya, ya. 
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CONTO: O HEROE QUE ÍA SALVAR O MUNDO

Estaba Totó, un neno totalmente normal, camiñando pola praia, cando un ourizo de mar o picou. 
Nese preciso instante, ao sacudir o pé, atacárono á vez unha augamar, un mosquito e un peixe loro, 
mentres pisaba a cola a un ornitorrinco e lle caía na cabeza unha cagarruta de gaivota... Total, que 
de todas aquelas coincidencias só podía xurdir un superheroe, con impresionantes superpoderes: 
Superpower Ultra Man!

Tales eran os poderes daquel fenómeno, que inmediatamente pensou que non podería malgastalos en 
cousas pequenas e Superpower Ultra Man comezou a buscar os perigos e ameazas que axexaban 
ao mundo para salvarnos a todos dos malos máis malos.

Pero por máis que buscou coa súa supervisión, por máis que percorreu o mundo coa súa hipervelo-
cidade e escoitou os ceos co seu oído dixital multifrecuencia, non encontrou a ninguén tratando de 
conquistar a galaxia ou de facer explotar o planeta. Por non encontrar, nin sequera encontrou ningún 
vilán tratando de secar os mares ou roubar tan só unha montaña. Parecía que todo o mundo, os bos e 
os malos, se dedicaban a cousas moito máis comúns e que só tiñan problemas normais. Así que o bo 
de Superpower Ultra Manpasaba os días aburrido explorando os ceos en busca de misións imposibles 
á altura dun superheroe da súa valía.

 Aburríase tanto, que cando lle ofreceron facer un programa de televisión para demostrar as súas ha-
bilidades rematou por aceptar, aínda que só se tratase dunha triste exhibición na que apenas podería 
rescatar varias decenas de persoas.

E cando por fin chegou ese momento de gloria co que soña todo superheroe, resultou que a demos-
tración foi un desastre: Superpower Ultra Man estaba tan afeito a pensar nas cousas ao grande, que 
non sabía como agarrar a unha soa persoa e poñela a salvo. Facíao de 20 en 20, sen controlar a 
súa forza ou a súa velocidade, así que aquilo rematou nunha ensalada de golpes, croques, rabuños, 
berros, ósos rotos e roupas esnaquizadas. Doridos e medio espidos, os “farelos” remataron chamando 
ao superheroe de todo menos guapo, entre as sonoras risas de público e xornalistas…

Posiblemente ningún superheroe pasase nunca tanta vergoña. E é que dende aquel día, cada vez que 
alguén renuncia a facer algo por consideralo demasiado pouco, todos lle recordan o caso de Super-
power Ultra Man, dicindo: “Non sexas tan Superpower nin tan Ultra Man, que se non fas o pequeño, 
o grande nunca saberás”.
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ACTIVIDADE: AS NOSAS MANS

Cada neno debuxará a silueta da súa man en folios de cores, recortaraas e tras escoitar a frase: “Non 
temos nas nosas mans as solucións para os problemas do mundo. Pero fronte aos problemas do mundo, 
temos as nosas mans” do libro “O sal da terra”, de Mamerto Menapace, monxe beneditino, pensará 
un par de cousas ás que comprometerse para o Nadal que axuden a solucionar algún problema ou 
situación e escribiraas nas súas “mans de papel”. Ao final farán un mural cos compromisos de todos.

ORACIÓN: ESPERANZA

Querido Deus:
Estou cheo de desexos e expectativas.

Algúns realizaranse; moitos non, pero en
medio de todas as miñas satisfaccións e decepcións,

confío en ti.
Sei que nunca me deixarás só.

Aínda cando pareza que as cousas
non seguen o meu camiño,

sei que seguen o teu
e que, finalmente,

o teu camiño é o mellor para min.
Reforza a miña esperanza,

en particular cando os meus desexos
non se cumpran. 

Amén

Canción: “Que en marcha estoy” (Phil Collins) 
http://www.youtube.com/watch?v=OdU0-ybFVt8

Que sepa el mundo que en marcha estoy, 
con mucho que ver y vivir, 
con cielos azules andando voy, a un lugar así 
soñaba con ir. 

Que sepa el mundo que en marcha estoy,
 que me gusta cada instante aquí, 
con el sol más brillante mis pasos doy, 
no se aparta la risa de mí. 

y es lo más importante volvernos a ver, 
no importa donde tenga que ir, 
mil historia hay que oír y van a ser 
las que quiero compartir. 

y diles que me siento bien, con tanto que ver y vivir, con 
la luna sobre mi vuelvo a donde ven, 
nada más se podría pedir, 
ni la lluvia al caer, me va a cambiar, 
el sol siempre vuelve a salir, 
y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar cuantas 
cosas hay por descubrir. 
sigue mi camino, mi destino 
es mi camino........ 
es mi camino........ 
es mi camino........ 
es mi camino........ 
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http://www.youtube.com/watch?v=OdU0-ybFVt8


Que sepa el mundo que en marcha estoy, y voy a cumplir 
mi misión, los cielos azules por donde voy dan alas a mi corazón. 

mi corazón... 

Diles a todos que en marcha estoy que voy a volver a mi hogar 
con el sol mas brillante mis pasos doy, disfruto el camino al 

andar siiii que en marcha estoy, si en marcha estoy.

CONTO: CENORIA, OVO OU CAFÉ?

Unha filla queixábase co seu pai acerca da súa vida e o difíciles que lle resultaban as cousas. Non 
sabía como facer para seguir adiante e cría que se daría por vencida. Estaba cansa de loitar. Parecía 
que cando solucionaba un problema, aparecía outro.

O seu pai, un xefe de cociña de cociña, levouna ao seu lugar de traballo. Alí encheu tres potas con 
auga e colocounas sobre lume forte. Pronto a auga das tres potas estaban a ferver. Nunha colocou 
cenorias, noutra colocou ovos e na última colocou grans de café. Deixounas ferver sen dicir palabra.
A filla esperou impacientemente, preguntándose que estaría a facer o seu pai. Aos vinte minutos o pai 
apagou o lume. Sacou as cenorias e colocounas nunha cunca. Sacou os ovos e colocounos noutro 
prato. Finalmente, coou o café e púxoo nun terceiro recipiente. Mirando a súa filla díxolle:
- “Querida, que ves? “
- “Cenorias, ovos e café” foi a súa resposta.

Fíxolle achegarse e pediulle que tocase as cenorias. Ela fíxoo e notou que estaban brandas. Logo pe-
diulle que tomase un ovo e o rompese. Logo de sacarlle a casca, observou o ovo duro. Logo pediulle 
que probase o café. Ela sorriu mentres gozaba do seu rico aroma. Humildemente a filla preguntou:
“ Que significa isto, pai? “

El explicoulle que os tres elementos enfrontaran a mesma adversidade: auga fervendo, pero reaccio-
naran en forma diferente. A cenoria chegou á auga forte, dura; pero despois de pasar pola auga 
fervendo volvérase débil, doada de desfacer. O ovo chegara á auga fráxil, a súa casca fina protexía 
o seu interior líquido; pero despois de estar en auga fervendo, o seu interior endurecérase. Os grans 
de café non obstante eran únicos; despois de estar en auga fervendo, cambiaran á auga.

“- Cal es ti? “, preguntoulle a súa filla. “Cando a adversidade chama á túa porta, como respondes? 
Es unha cenoria que parece forte pero que cando a adversidade e a dor te tocan, vólveste débil e 
perdes a túa fortaleza? Es un ovo, que comeza cun corazón maleable? Posuías un espírito fluído, pero 
despois dunha morte, unha separación, ou un despedimento volvícheste duro e ríxido? Por fóra veste 
igual, pero es amargado e áspero, cun espírito e un corazón endurecido?

Ou es como un gran de café? O café cambia á auga fervente, o elemento, que lle causa dor. Cando 
a auga chega ao punto de ebulición o café alcanza o seu mellor sabor. Se es como o gran de café, 
cando as cousas se poñen peor ti reaccionas mellor e fas que as cousas ao teu arredor melloren.

E ti, cal dos tres es?
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Primeira semana
Franxa de idade: de 15 a 17 anos

ACTIVIDADE: COROA DE ADVENTO

ORACIÓN: CORAZÓN ALERTA

Señor, dános un corazón alerta
Para que ningún pensamento nos afaste de Ti
Rectitude, para que os homes poidan confiar en nós
Fortaleza, para que non sexamos abatidos na adversidade
Liberdade, para non nos atar a ningunha paixón
Xenerosidade, para abrirnos aos demais
E todo o bo facer crecer
Así sexa.
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Canción: “Todo el mundo sufre” (REM) 
http://www.youtube.com/watch?v=la9QmZ53yhs

Cuando tu día se haga largo
Y la noche

Tu noche sea solitaria
Cuando estés segura que ya has vivido suficiente

Bien, espera

No te deprimas
Porque todo el mundo llora

Y todo el mundo sufre
A veces....

A veces todo está mal
Ahora es tiempo de cantar solo

Cuando tu día sea como la noche
(Aguanta, aguanta)

Si te sientes con ganas de marchar
(Aguanta)

Si estás seguro de que tienes suficiente con esta vida
Espera...

http://www.youtube.com/watch?v=la9QmZ53yhs


No te deprimas
Porque todo el mundo llora

Y todo el mundo sufre

No golpees tu mano
Oh, no

No golpees tu mano
Si te sientes solo

No, no, no, no estás solo

Si estás seguro
En esta vida

Y los días y noches son largos
Si estás seguro de que tienes demasiado

En esta vida
Espera...

Yeah, todo el mundo sufre
A veces todo el mundo llora
A veces todo el mundo sufre

A veces
Todo el mundo sufre a veces...

Entonces... aguanta, aguanta
Aguanta, aguanta
Aguanta, aguanta
Aguanta, aguanta

Porque no estás solo

CONTO: OIR

Un rei mandou o seu fillo a estudar ao templo dun gran mestre co obxectivo de preparalo para que 
for unha gran persoa.

Cando o príncipe chegou ao templo, o mestre mandouno só cara ao bosque. Tería que regresar un 
ano despois, coa tarefa de describir todos os sons do bosque.

Cando o príncipe regresou ao templo ao cabo dun ano, o mestre pediulle que describise todos os 
sons que puidera oír.

Entón dixo o príncipe: “Mestre, puiden oír o canto dos paxaros, o ruído das follas,
o balbordo dos picaflores, a brisa acariciando as herbas, o zunido das abellas, o son do vento su-
cando os ceos”. E ao rematar o seu relato, o mestre pediulle que regresase ao bosque para oír máis, 
todo o que for posíbel.

Intrigado, o príncipe obedeceu a orde do mestre, pensando: Non entendo, eu xa distinguín todos os 
sons do bosque... “ Pasou días e noites enteiras en soidade oíndo, oíndo, oíndo.. pero non conseguiu 
distinguir nada novo, ademais daquilo que lle dixera ao mestre. Non obstante, unha mañá, comezou 
a distinguir sons vagos, diferentes a todo o que oíra antes. E canta máis atención prestaba, os sons 
volvíanse máis claros. Unha sensación de encanto envolveu o rapaz. Pensou: “Eses deben ser os sons 
que o mestre quería que oíse... “ E sen présa, permaneceu alí oíndo e oíndo, pacientemente. Quería 
estar seguro de que estaba no camiño correcto. Cando volveu ao templo, o mestre preguntoulle que 
máis puidera oír. Paciente e respectuosamente o príncipe díxolle: “Mestre, cando puxen atención pui-
den oír o inaudible son das flores abríndose, o son do sol saíndo e quentando a terra e o das herbas 
bebendo o orballo da noite... “

O mestre sorrindo, asentiu coa cabeza en sinal de aprobación, e dixo: “Oír o inaudible é ter a calma 
necesaria para converterse nunha gran persoa”.
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ACTIVIDADE: PALABRAS DESENVOLVIDAS

Materiais: Un espertador (ou móbil con conta atrás) por dinamizador de xogo que leve a actividade.
Os participantes comezan o xogo enfrontándose un contra un. Pode haber tantos enfrontamentos simul-
táneos como dinamizadores de xogo haxa.

Cada dinamizador pon un espertador a un minuto e entrégallo a un dos participantes. Entón dille unha 
palabra e o xogador debe responder con outra que describa a esa mesma palabra pero “desenvolvi-
da”, por exemplo: Coche - Camión, semente - planta, bebe - neno...

Se acerta pasa o espertador ao seu rival. Ao cal o dinamizador lle di unha nova palabra. Evidente-
mente pode haber varias respostas correctas, pero todo queda en mans do dinamizador que será que 
diga se unha palabra vale ou non.

Os xogadores non poden mirar o tempo que lles queda en ningún momento.
Se a alarma soa na túa quenda perdes. O perdedor convértese, fisicamente, nun punto para o gaña-
dor tomando unha forma (a través de mímica) correspondente á figura e podendo axudar en seguintes 
enfrontamentos ao gañador, é dicir pasa a ser do equipo do gañador o único que imitando a figura 
que lle corresponda (se é o primeiro punto do gañador: Mono, segundo punto: Australopitecos, etc...

É dicir, Xoanito enfróntase a Pepito, o dinamizador vailles dicindo palabras por quendas e cando acer-
tan a quenda pasa ao rival. Cando o espertador soa Xoanito estaba a intentar desenvolver a palabra 
ceo... así que perde. Pasa a ser un mono que vai detrás de Pepito e que poderá axudarlle en futuros 
enfrontamentos (sen deixar en ningún momento de interpretar o seu papel).

Figura: Mono, Australopitecos, Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Neanderthalensis, Homo Sapiens

Cando se enfrontan dous participantes que teñen varios puntos (e un equipo detrás) o que gaña queda 
con todo o séquito (que todos manteñen o papel que representaban) e o perdedor toma a forma do 
seguinte estadio evolutivo ao máis avanzado do equipo. É dicir, se loita un con 3 puntos contra outro 
de 4, o gañador da loita, sexa cal sexa, terá 5 puntos (o, chamémolo capitán, do equipo perdedor 
tomará a forma de Homo Sapiens). O novo equipo terá dous ou máis monos, dous ou máis Australo-
pitecos, etc...
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Así se van realizando retos ata que alguén alcance os 5 puntos.

O ideal é comezar con palabras sinxelas ou evidentes e meter nos enfrontamentos finais termos abstrac-
tos como: Vida, Amor, Mirada, odio... a ver que se inventan para desenvolver esas palabras.

No momento que alguén completa as cinco figuras e pensa que gañou o xogo díselle que, non que 
aínda lle falta un punto. Cando alguén consiga o sexto punto deberán decidir entre todo o seu equipo 
cal é a seguinte etapa evolutiva do home... ata que non o consigan outros xogadores poderán alzarse 
coa vitoria realizando novos retos entre eles.

O xogo necesita un mínimo de 7 persoas. Para menos haberá que quitar algún dos estados interme-
dios. Se hai unha gran cantidade de participantes pódese pensar en reducir o tempo de enfrontamento
Reflexión final: Todo evoluciona. Pero cal é a evolución do home?. Unha persoa con valores, feliz, que 
ama... alguén que se parece un pouquiño máis a Deus.

ORACIÓN: PORTADORES DE ALEGRÍA

Colocáchenos entre os nosos irmáns
como un signo da túa divindade e amor redentor

Concédenos un humilde e leal corazón
Que borre en nós

Todo espírito de superioridade
Dános sede de xustiza, espírito de pobreza,
para que amemos e respectemos os pobres.

Ensancha os nosos corazóns cun
amor ávido de comprender e servir a todos os homes

Fainos portadores de alegría e sementadores de paz e amizade...

CAnción: “Dios es verbo, no sustantivo” (Ricardo arjona) 
http://www.youtube.com/watch?v=DwyuhcZtrvM

Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos... 
Me inspiró. 
Papel y lápiz en mano, 
apunto la canción y me negué a escribir. 
Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, 
sería mejor actuar. 
Luego, algo me dijo 
que la única forma de no redundar es decir la verdad. 
Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. 
Decir que Jesús es mas que cinco letras formando un nombre, 
Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. 

Jesús es más que una simple y llana teoría, 
¿qué haces hermano leyendo la biblia todo el día? 
Lo que ahí esta escrito se resume en amor, 
vamos ve y practícalo, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 
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http://www.youtube.com/watch?v=u6aWGwMddiA 


Jesús es mas que un templo de lujo con tendencia barroca, 
El sabe que total a la larga esto no es mas que roca, 
la iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Jesús es más que persignarse, 
hincarse y hacer de ésto alarde, 
El sabe que quizá por dentro la conciencia les arde, 
Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Jesús es más que un grupo de señoras 
de muy negra conciencia, 
que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia, 
si quieres tú ser miembro activa 
tendrás que presentar a la directiva, 
tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. 

Jesús convertía en hechos todos sus sermones, 
que si tomas café es pecado dicen los mormones, 
tienen tan poco que hacer 
que andan inventando cada cosa, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden, 
hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude, 
a Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Me bautizaron cuando tenía 2 meses 
y a mi no me avisaron, 
hubo fiesta piñata, y a mi no me lo preguntaron, 
bautízame tu Jesús, por favor, así entre amigos, 
se que odias el protocolo, hermano mío. 

De mi barrio la más religiosa era doña Carlota, 
hablaba de amor al prójimo y me pinchó cien pelotas, 
desde niño fui aprendiendo 
que la religión no es más que un método, 
con el título “Prohibido pensar” que ya todo está escrito. 

Señores no dividan la fe, las fronteras son para los países, 
en este mundo hay más religiones que niños felices, 
Jesús pensó 
“me haré invisible para que todos mis hermanos, 
dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano.” 

Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso, 
tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso, 
rezando 2 padres nuestros el asesino no revive a su muerto, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Jesús no bajes a la tierra quédate ahí arriba, 
todos lo que han pensado como tú hoy están boca arriba, 
olvidados en algún cementerio, de equipaje sus ideales, 
murieron con la sonrisa en los labios, 
porque fueron verbo y no sustantivo.
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CONTO: UNHA LOITA DENTRO DE MIN.

Avó, unha loita está a desenvolverse dentro de min, unha loita terrible, entre dous lobos. 
Un deles é de cor negra: é puro anoxo, envexa, aflición, cobiza, arrogancia, resentimento 
cara a min mesmo, sente pena cara a min, actúa dende a culpabilidade, ten un forte com-
plexo de inferioridade, mente indiscriminadamente, é moi orgulloso, falso e o seu ego non 
posúe límite.

O outro é de cor branca: representa a alegría, axúdame a alcanzar a paz comigo mesmo, 
o seu amor é incondicional cara aos demais, actúa dende a esperanza con serenidade, hu-
mildade, bondade e benevolencia, demostra constante empatía, xenerosidade, compaixón 
e fe.

O neto pensou sobre iso durante un minuto longo, e entón preguntoulle ao seu avó: 
“Que lobo gañará?“.

O vello Cherokee simplemente contestou: “A cal deles alimentas máis?“.
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ACTIVIDADE: MURO DOS MILAGRES

Rétase aos participantes a que encontren milagres “cotiáns”, que se producen no día a día e apúntanse 
nun papel continuo. Para motivar os rapaces, o dinamizador do xogo pode recorrer aos milagres de 
Xesús.

- Que é máis milagre? Que con 4 pans e dous peixes alimentasen a unha multitude ou que alguén 
compartise eses 4 pans e 2 peixes aínda pensando que non ía servir de moito?
Unha vez escrito o listado repártense os milagres, ben cada un elixe un ou se reparten ao azar (a elec-
ción do dinamizados da actividade ou dos propios rapaces, depende de cada realidade) os milagres. 
A continuación faise a oración “Fai da túa vida unha oración”.

Exemplos de milagres que poden saír:
 - Conseguir un sorriso de alguén que está a pasar un mal momento.
 - Axudar nunha tarefa na casa que non fas normalmente.
 - Facer unha visita a un familiar ou amigo enfermo.
 - Dar as grazas a alguén por algo importante que fixese para ti sen decatarse ou sen darlle   
 importancia.
 - Pedir un perdón que está pendente.
 - Sacar unha hora da semana para dedicalo a falar con Deus.
 -Compartir por tuenti/Facebook/wassap/twitter unha mensaxe positiva cada día da semana.
 - Axudar alguén sen que se dea conta.
 - Dedicar o 50% da paga semanal en algo solidario.
 - Ler o evanxeo de cada día durante toda a semana.
 - Facer un regalo coas túas propias mans e darllo a un descoñecido pola rúa.

ORACIÓN: FAI DA TÚA VIDA UNHA ORACIÓN.

Imos tratar de ser luz e esperanza no mundo no que vivimos.
Unha vez collido o teu milagre do muro dos milagres pensa en como cumprilo, concreta a 
persoa, momento e lugar da semana no que se vai cumprir. Unha vez decidido explícase 
ao grupo o “milagre” que che tocou e como esperas cumprilo. Ao cal cada vez, todo o 

grupo responde: “Señor Xesús, Queremos preparar o teu camiño”.
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Canción: “Ama, ama, ama y ensancha el alma” (Extremoduro)
http://www.youtube.com/watch?v=RLfapyv35BM 

Ama, ama y ensancha el alma.

Quisiera que mi voz fuera tan fuerte
que a veces retumbaran las montañas
y escucharais las mentes social-adormecidas
las palabras de amor de mi garganta.

Abrid los brazos, la mente y repartíos
que sólo os enseñaron el odio y la avaricia
y yo quiero que todos como hermanos
repartamos amores, lágrimas y sonrisas.

De pequeño me impusieron las costumbres
me educaron para hombre adinerado
pero ahora prefiero ser un indio
que un importante abogado.

Hay que dejar el camino social alquitranado
porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas
hay que volar libre al sol y al viento
repartiendo el amor que tengas dentro.

CONTO: DAR PARA RECIBIR

“Cando alguén se sente insatisfeito, desgraciado, tende a atribuír este malestar a unha carencia e 
espera que un ser, ou un obxecto, veña a enchelo. Pero a solución non está aí. A solución está en que 
el mesmo se decida a dar algo aos demais, a axudalos, apoialos, consolalos, ou mesmo participar 
nas súas actividades. 

A partir deste momento, unha nova vida empeza a circular nel, xa non ten necesidade de nada, está 
cheo. Comprendeu que, cando se intenta achegar algo de bo xa se recibe. Mentres que aquel que 
non achega nada, mesmo se se lle dá algunha cousa, non recibe nada. A vida baséase nos intercam-
bios: recibir e dar; dar para recibir. Se non hai intercambios, hai vida“.  

Omraam Mikhaël Aïvanhov
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ACTIVIDADE: SAL E COMPROMETEte

Para que a dinámica non se estenda no tempo os responsables deben preparar por anticipados todos 
os materiais: un frasquito de cristal por participante e sales das seguintes cores: branco, negro, verme-
llo, verde, amarelo e azul.

A dinámica é un taller que consiste en encher un bote con sales de cores. As cores corresponden a 
diferentes aspectos da vida. 
pero escollendo os sales

Explícase aos participantes que o compromiso é a clave desta dinámica e que deben formularse unha 
serie de compromisos para o Nadal cada un ao seu nivel e que quedarán reflectidos no seu boto de 
sales. Recórdase que se viu o compromiso de Deus co home no Evanxeo, que significa que el é o sal-
vador e que se rezou que somos sal e luz que debe dar sabor e levar a Deus”.

Hai que ter presentes a mensaxe de Deus “polas vosas obras coñeceranvos” e o pensamento de B.P.: 
“esta ben ser bo pero é moito mellor facer o ben”.
O significado das cores dos sales é:

 Azul: Comprométome a ser mellor coa miña familia
 Amarelo: Comprométome a coidar os meus amigos
 Verde: Comprométome a ser máis alegre e vivir con optimismo.
 Vermello: Comprométome a axudar os máis necesitados
 Negro: Comprométome a transmitir calma e paz á xente que se cruza na miña vida.
 Branco: Comprométome a deixar que Deus entre na miña vida

Cada participante deberá elixir os compromisos que desexen e engadir a cantidade de sal que
considere oportuno ao seu bote de sal (algúns quedasen máis cheos que outros, uns terán
só unha cor outros serán variados, etc...). Finalmente poderán levarse o bote de sal ás súas casas para 
que lle recorde o compromiso adoptado.

Pódeselles propoñer que, se cumpren o seu compromiso, durante o nadal (ou para reis)
regalen o frasco cos seus sales a alguén incluíndo unha mensaxe dentro.

ORACIÓN: SODES A LUZ. (Luis Guitarra)
http://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE

Sodes o sal que pode dar sabor á vida
Sodes a luz que ten que iluminar, levar a Deus.
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Cuarta semana
Franxa de idade: de 15 a 17 anos



Canción: “No habrá dios” (Rosana)
http://www.youtube.com/watch?v=gO_Fy_Z9NZQ 

Se llenaron los paisajes de fuego, el miedo ardió en tu piel,
Se secaron los estanques de lluvia, llegó hasta el mar la sed,
Se cerraron los senderos del aire, apenas respiré,
Se derrumban las paredes del mundo, el cielo está al caer…

… Y esta vez no habrá Dios, créeme,
Esta vez no habrá cruces ni héroes.

Arrancaron las raíces del suelo, el barro se hizo arcén,
Descolgaron las estrellas del cielo, el rumbo se nos fue,
Desterraron en el mar de la vida océanos de hiel,
Apagaron los destellos del alba y la luz murió de pie…

… Y esta vez no habrá Dios, créeme,
Esta vez no habrá cruces ni héroes.

OH… haz un mundo mejor con el mundo que ves…
OH… y no te dejes poner contra la pared…

Congelaron en el sol la penumbra, dejó de amanecer,
Despertaron religiones prohibidas, la duda se hizo ley,
Descalzaron las pisadas del tiempo, no se sí llegaré (sé que llegaré),
Desclavaron a Jesús de la Biblia, perdió hasta Dios la fe…

… Y esta vez no habrá Dios, créeme,
Esta vez no habrá cruces ni héroes.

OH… haz un mundo mejor con el mundo que ves…
OH… y no te dejes poner contra la pared…
OH… tú decides si quieres el mundo que tienes
OH… tú, Cuenta conmigo, vive
Consume vida, vive
deja vivir y vive
Cuento contigo, vive
y no te rindas, no te vendas, créeme
Aún queda vida, vive
No te arrodilles, sigue
Tú eliges, tú decides:
El mundo que quieres, la vida que vives.

OH… haz un mundo mejor con el mundo que ves…
OH… y no te dejes poner contra la pared…
OH… tú decides si quieres el mundo que tienes
OH… haz un mundo que VIVE

CONTO: EVERYTHING ( todas as cousas)
http://www.youtube.com/watch?v=fwsTUW4fsV4 

Presentación: No evanxeo lemos que 
Xesús dende o seu propio nome signifi-
ca: Salvador... pero realmente iso que 

significa para ti?
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PRimeira Semana
Franxa de idade: de 18 a 21 anos

ACTIVIDADE: COROA DE ADVENTO

ORACIÓN ORACIÓN DOS SINAIS
 
Señor, cada día experimento sinais.
Pero quizais non sempre son “consciente” delas.
Se que o teu dis: “Pedide e darásevos” e se que así é.
Pero non sempre se me dá na forma en que o pido,
Na forma que eu quero.
Se que actúas no mundo, se que se producen milagres constantemente.
Cando algunha vez non recibo ou non descubro eses sinais,
para o meu é un indicativo de que teño que estar máis “esperto” e máis “alerta”
para ver e interpretar os teus sinais.
Señor pídoche que me deas a forza e a paciencia necesaria para estar atento;
Pídoche que me axudes a descubrir a túa acción e a túa vontade nas pequenas cousas,
E douche grazas por estar rodeado desas pequenas cousas.
Pídoche que me axudes a ser para os demais un reflexo da túa presenza,
E douche grazas por encontrarme sempre no meu camiño con outros que irradian a túa luz.

Canción: “Los favoritos de dios” (La guitarra) 
http://www.youtube.com/watch?v=uipJQbZnpEY

Los favoritos de Dios no tienen nada, 
los preferidos del Padre nada son, 
y yo pensando en ser alguien y en mil bobadas, 
mientras hay quienes mueren de dolor. 

Los elegidos del Reino son los pobres, 
los que malviven sin otra ocupación, 
que la de seguir vivos que ya es bastante 
cuando les han robado la ilusión, 
que la de seguir vivos que ya es bastante 
cuando les han robado la ilusión. 

Un poco de tu pan, un poco de tu vino, 
un poco de esperanza para el corazón. 
Un poco de tu luz, un poco de tu espíritu, 
para aquellos que sueñan con la salvación. 

Los favoritos de Dios son los pequeños, 
los que merecen su máxima atención, 
son putas y borrachos, presos, drogatas, 
que son los que precisan más amor. 

Un poco de tu pan, un poco de tu vino... 
.para aquellos que sueñan con la salvación... 
Un poco de tu pan, un poco de tu vino.... 
,para aquellos que sueñan .... 
para aquellos que sueñan, 
para aquellos que sueñan con la salvación. 
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CONTO: A ECONOMÍA DO SORRISO
 
Había unha vez un rei sabio e bo que observaba preocupada a importancia que todos daban ao 
diñeiro, a pesar de que naquel país non había pobres e se vivía bastante ben.
- Por que tanto empeño en conseguir diñeiro?- preguntou os seus conselleiros. - Para que lles serve?
- Parece que o usan para comprar pequenas cousas que lles dan un pouco máis de felicidade - con-
testaron tras moitas indagacións.
- Felicidade, é iso o que perseguen co diñeiro? - e tras pensar un momento, engadiu sorrinte. - Entón 
teño a solución: cambiaremos de moeda.
E foi a ver os magos e inventores do reino para encargarlles a creación dun novo aparato: o portaso-
rrisos. Logo, entregou un portasorrisos con máis de cen sorrisos a cada habitante do reino, e fixo retirar 
todas as moedas.
- Para que utilizar moedas, se o que queremos é felicidade? - dixo solemnemente o día do cambio. - A 
partir de agora, levaremos a felicidade no peto, grazas ao portasorrisos!

Foi unha decisión revolucionaria. Calquera podía sacar un sorriso do seu portasorrisos, poñela na 
cara e alegrarse durante un bo anaco.

Pero algúns días despois, os menos aforradores xa gastaran todos os seus sorrisos. E non sabían como 
conseguir máis. O problema estendeuse tanto que empezaron a xurdir queixas e protestas contra a 
decisión do rei, reclamando a volta do diñeiro. Pero o rei asegurou que non volvería haber moedas, 
e que deberían aprender a conseguir sorrisos igual que antes conseguían diñeiro.

Así empezou a busca da economía do sorriso. Primeiro probaron a vender cousas a cambio de sorri-
sos, só para descubrir que os sorrisos doutras persoas non lles servían a eles mesmos. Logo pensaron 
que intercambiando portasorrisos poderían arranxalo, pero tampouco funcionou. Moitos deixaron de 
traballar e outros intentaron auténticas loucuras. Finalmente, despois de moitos intentos en van, e case 
por casualidade, un vello labrador descubriu como funcionaba a economía do sorriso.

Aquel labrador tivera unha estupenda colleita coa que pensou que se faría rico, pero xusto entón o rei 
eliminara o diñeiro e non puido facer gran cousa con tantos e tan exquisitos alimentos. El tamén tratou 
de utilizalos para conseguir sorrisos, pero finalmente, vendo que se botarían a perder, decidiu ir polas 
rúas e repartilos entre os seus veciños.

Aínda que lle custou regalar toda a súa colleita, o labrador sentiuse moi ben despois de facelo. Pero 
nunca imaxinou o que lle esperaba ao regresar á casa, coas mans completamente baleiras. Tirado no 
chan, xunto á porta, encontrou o seu esquecido portasorrisos completamente cheo de novos e frescos 
sorrisos!

Desta forma descubriron naquel país a verdadeira economía da felicidade, comprendendo que non 
pode comprarse con diñeiro, senón coas boas obras de cada un, as únicas capaces de encher un 
portasorrisos. E tanto e tan ben puxérono en práctica, que aínda hoxe seguen sen querer saber nada 
do diñeiro, ao que só ven como un obstáculo para ser verdadeiramente felices.
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ACTIVIDADE QUE TEÑO NAS MIÑAS MANS?

(Imos describir este xogo para 8 participantes aínda que logo engadiremos opcións para adaptalos 
a máis ou menos participantes)Los 8 participantes tápanse os ollos. A catro deles dáselles un obxecto 
da seguinte lista:

 1. Óso de oliva
 2. Folla de oliveira
 3. Oliva
 4. Aceite

 Resultado: Oliva

O dinamizador do xogo explica as normas: “Todos teñen nas súas mans o mesmo e tedes que descubri-
lo. Só vai poder falar a persoa que eu indique, esa persoa vai ter que intentar describir o obxecto que 
ten nas súas mans só con adxectivos (un máximo de 3), en ningún caso dirá o que pensa que pode ser. 
A seguinte persoa deberá continuar coa descrición sen usar os adxectivos que comentase o anterior.. “
O primeiro en falar é o que ten o artigo 1 e trata de describilo. Só adxectivos: está duro, é pequeno, 
etc... cando dixo un máximo de 3 adxectivos pasamos ao segundo (o listado de adxectivos pódese ir 
apuntando nunha folla polo dinamizador para asegurarse que non se repiten, se alguén repite algún 
adxectivo pasa a súa quenda)
Finalmente as catro persoas que non teñen obxecto nas súas mans tratan de descubrir cal é o obxecto 
que describiron os seus compañeiros. Deben chegar a un consenso. Se hai moita discusión pódeselles 
formular que fagan, cada un, unha pregunta aos que teñen os obxectos que deben responder “si ou 
non”
Reflexión final: Ao igual que o obxecto, en esencia, somos a mesma persoa segundo pasa o tempo, 
pero cambiamos, desenvolvémonos e crecemos. Moitos aspectos da nosa vida pódennos axudar a ter 
unha transformación completa, sobre todo no noso interior. Que cousas na túa vida te fixeron cambiar? 
que sucesos marcaron o teu paso de semente a planta? de oliva a aceite?. Que necesitas para ser 
máis aínda do que es?.
Adaptacións:
A dinámica pode adaptarse doadamente para menos participantes cun mínimo de 5 deixando a só 
un xogador como “Adiviño”. Por se no grupo son máis de 8 preséntanse outros exemplos de listas de 
obxectos e pódese converter nunha competición por equipos. Un equipo ten os obxectos relacionados 
coa “oliva”, outro coa “pipa de xirasol” outro co “leite” e van falando por orde a cada un dos seus 
equipos. Cal será o primeiro equipo en descubrir o seu obxecto?

1.- Interior dunha pipa
2.- Folla de xirasol
3.- Pipa de xirasol
4.- Aceite

Resultado: Pipas de xirasol

1.- Leite
2.- Manteiga
3.- Iogur
4.- Queixo

Resultado: Leite
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Franxa de idade: de 18 a 21 anos



ORACIÓN: SE COÑECESES O AMOR DE DEUS (Irmá Glenda)
http://www.oblatos.com/dematovelle/index.php?option=com_content&view=article&id=404:si-conocieras-como-te-amo&catid=102:contenidos&Itemid=118

Se coñeceses como te amo, se coñeceses como te amo, deixarías de vivir sen amor.
Se coñeceses como te amo, se coñeceses como te amo deixarías de mendigar calquera amor.

Se coñeceses, como te amo, como te amo serías mais feliz.
Se coñeceses como te busco, se coñeceses como te busco deixarías que che alcanzase a miña voz.

Se coñeceses como te busco, se coñeceses como te busco deixarías que te falase ao corazón.
Se coñeceses como te busco, como te busco escoitarías máis a miña voz.

Se coñeceses como te sono me preguntarías o que espero de ti, se coñeceses como te soño buscarías o 
que non pensaba para ti.

Se coñeceses como te sono, como te sono pensarías máis no meu.

Canción: “No se hablan” (Brotes de olivo)
http://www.youtube.com/watch?v=rQf98Ldr4WI 

¡Ojalá amara a la gente como amo a mis hermanos!
¡Ojalá perdonara como a quien perdono!

¡Ojalá supiera estar como yo sé con la gente
que, de veras necesita, estén con ellos!

¿Dónde está mi Dios cuando olvido que puedo amar
por el simple hecho de la fraternidad,

cuando digo lo que está bien y digo lo que está mal,
quiénes son los libres y los presos sin perdón?

La distancia la marca el tiempo, el pensamiento, la ira.
La pena, la angustia, el lamento, la monotonía.

Pensar que ya no hay más. Que no hay más que buscar.
Que la forma de vivir a veces es sólo la mía.

Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
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CONTO: A PRINCESA DE LUME

Houbo unha vez unha princesa incriblemente rica, bela e sabia. Cansa de pretendentes falsos que 
se achegaban a ela para conseguir as súas riquezas, fixo publicar que casaría con quen lle levara o 
regalo máis valioso, tenro e sincero á vez. O pazo encheuse de flores e regalos de todos os tipos e 
cores, de cartas de amor incomparables e de poetas namorados. E entre todos aqueles regalos mag-
níficos, descubriu unha pedra; unha simple e sucia pedra. Intrigada, fixo chamar a quen lla regalara. 

A pesar da súa curiosidade, mostrou estar moi ofendida cando apareceu o mozo, e este se explicou 
dicindo:
- Esa pedra representa o máis valioso que vos podo regalar, princesa: é o meu corazón. E tamén é 
sincera, porque aínda non é voso e é duro como unha pedra. Só cando se encha de amor se abran-
dará e será máis tenro que ningún outro.

O mozo marchouse tranquilamente, deixando a princesa sorprendida e atrapada. Quedou tan namo-
rada que levaba consigo a pedra a todas as partes, e durante meses encheu o mozo de regalos e 
atencións, pero o seu corazón seguía sendo duro como a pedra nas súas mans. Desanimada, rematou 
por botar a pedra ao lume; ao momento viu como se desfacía a area, e daquela pedra ruda xurdía 
unha bela figura de ouro. Entón comprendeu que ela mesma tería que ser como o lume, e transformar 
canto tocaba separando o inútil do importante.

Durante os meses seguintes, a princesa propúxose cambiar no reino, e como coa pedra, dedicou a 
súa vida, a súa sabedoría e as súas riquezas a separar o inútil do importante. Rematou co luxo, as 
xoias e os excesos, e as xentes do país tiveron comida e libros. Cantos trataban coa princesa saían 
encantados polo seu carácter e proximidade, e a súa soa prensencia transmitía tal calor humana e 
paixón por canto facía, que comezaron a chamala cariñosamente “A princesa de lume”.

E como coa pedra, o seu lume desfixo a dura codia do corazón do mozo, que tal e como prometera, 
resultou ser tan tenro e xusto que fixo feliz a princesa ata o fin dos seus días.
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Terceira semana
Franxa de idade: de 18 a 21 anos

ACTIVIDADE: CONSTRÚE A TÚA MAN

Cada participante recorta unha man de cartolina (pode utilizar a súa propia man como modelo) e 
debe encher os cinco dedos segundo a figura adxunta pero de forma personalizada. É dicir, tras unha 
pequena revisión do seu ámbito e as persoas que ten ao seu arredor ou pasaron pola súa vida, no 
dedo polgar debe poñer que persoas próximas a el quere ter presentes na súa oración; no dedo índice, 
que persoas foron para el modelos e acompañantes; no dedo corazón, que persoas con autoridade 
sobre eles os marcaron positiva ou negativamente; no dedo anular, aquelas persoas máis débiles ou 
necesitadas que teñen no seu ámbito e no dedo maimiño a el mesmo e algunha das súas debilidades. 
Posteriormente pedirá o Señor por eles.

ORACIÓN: ORACIÓN DOS CINCO DEDOS

Pídoche Deus meu
Por eses que están moi unidos ao meu porque os quero moito

Apoio e sabedoría para os que me ensinan instrúen e curan
Dirección divina e sentido de xustiza para lidérelos,

gobernantes e os que teñen autoridade
Axuda e fortaleza para os débiles, enfermos ou atormentados

Douche grazas e pídote polo máis pequeno de todos, polo meu mesmo.

Canción: “¡Buenos días, mundo!” (Rosana) 
http://www.youtube.com/watch?v=qBdHPFj-JhE

Vuelve a amanecer ¡buenos días, mundo! 
Un millón de sueños por segundo, salen a ganar todas las batallas. 
¿Quién obliga al corazón a firmar la rendición? 

Si está dentro de ti con ganas de volar 
¿Quién va a amarrar el viento cuando quieras despegar? 
Si está dentro de ti, forrado con tu piel 

¿Quién va a decirte no es posible? 
¿Quién te va a romper lo que sueñas tú? 

Desperézate, endereza el rumbo, 
abre el corazón, despierta al mundo. 
Sal a alzar la voz y a librar batallas. 
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¿Quién le pone a la verdad fecha de caducidad? 
Si está dentro de ti con ganas de volar 
¿Quién va a amarrar el viento cuando quieras despegar? 
Si está dentro de ti, forrado con tu piel 
¿Quién va a decirte no es posible? 
¿Quién te va a romper lo que sientas tu? 

¿Quién va a amarrar el viento? 
¿Quién te va a romper por dentro? 
¿Quién? Si el mundo está despierto, 
¿Quién lo pone contra la pared?
¿Quién en nombre del amor pone en jaque al corazón? 

Si está dentro de ti con ganas de volar, 
¿Quién va a amarrar el viento cuando quieras despegar?

CONTO: A CARA PERFECTA

Había unha vez un boneco de papel que non tiña cara. Estaba perfectamente recortado e pintado por 
todo o corpo, agás pola cara. Pero tiña un lapis na súa man, así que podía elixir que tipo de cara ía 
ter Miúda sorte! Por iso pasaba o día preguntando a quen se encontraba:
- Como é unha cara perfecta?
- Unha que teña un gran pico - responderon os paxaros.
- Non. Non, que non teña pico -dixeron as árbores-. A cara perfecta está chea de follas.
- Esquece o pico e as follas -interromperon as flores- Se queres unha cara perfecta, ti énchala de cores.

E así, todos os que encontrou, fosen animais, ríos ou montañas, animárono a encher a súa cara coas 
súas propias formas e cores. Pero cando o boneco se debuxou pico, follas, cores, pelo, area e mil 
cousas máis, resultou que a ningún lle gustou aquela cara E xa non podía borrala!
E pensando na oportunidade que perdera de ter unha cara perfecta, o boneco pasaba os días cho-
rando.
- Eu só quería unha cara que lle gustase a todo o mundo- dicía-. E mira que desastre.
Un día, unha nubecilla escoitou as súas queixas e achegouse a falar con el:
- Ola, boneco! Creo que podo axudarte. Como son unha nube e non teño forma, podo poñer a cara 
que queiras Que parécete se vou cambiando de cara ata encontrar unha que che guste? Seguro que 
podemos arranxarche un pouco.

Ao boneco encantoulle a idea, e a nube fixo para el todo tipo de caras. Pero ningunha era o suficien-
temente perfecta.
- Non importa- dixo o boneco ao despedirse- fuches unha amiga estupenda.
E deulle un abrazo tan grande, que a nube sorriu de extremo a extremo, feliz por axudar. Entón, nese 
mesmo momento, o boneco dixo:
- Esa! Esa é a cara que quero! É unha cara perfecta!
- Cal dis? - preguntou a nube estrañada - Pero se agora non fixen nada...
- Que si, que si. É esa que pos cando che dou unha abrazo... Ou fágoche cóxegas! Mira!

A nube deuse por fin conta de que se refería ao seu gran sorriso. E xuntos tomaron o lapis para de-
buxar ao boneco de papel un sorriso enorme que pasase dez veces por enriba de picos, pelos, cores 
e follas.

E, efectivamente, aquela cara era a única que gustaba a todo o mundo, porque tiña o ingrediente 
secreto das caras perfectas: un gran sorriso que non se borraba xamais.
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ACTIVIDADE: A CRUZ DO NOSO MUNDO

Divídese ao grupo en dous ou tres equipos aos cales se lles entregan folios e revistas de actualidade. 
(ten que haber como mínimo 6 folios). Pídeselles que analicen a realidade da súa cidade e que a 
expresen cos recortes das revistas pegándoos nos folios. Por grupos teñen que expoñelo. E cada unha 
das follas colócase na parede formando unha cruz.

O dinamizador do grupo comenta que esa é a cruz do mundo cos seus problemas, inxustizas, dor, 
etc. Pero que está nas nosas mans cambiar esa realidade, por iso cada un dos presentes tomará un 
compromiso que apuntará no revés de cada folio co que o contido da cruz cambia dos problemas da 
cidade aos compromisos dos rapaces. (As follas do revés seguen formando unha cruz).

Posteriormente o dinamizador faraos ver que agora a cruz se transformou nunha esperanza e que está 
nas súas mans que se cumpra.

ORACION: ORACIÓN DO COMPROMISO
 

Queremos, Señor, ser as túas testemuñas,
luz en medio do mundo,
sal que sazone a terra.
Ser as túas testemuñas

para levar aos homes o teu amor,
a túa esperanza verdadeira,

o teu gozo de ser amor no medio dos homes.
Fainos testemuños dun amor
que nunca pasa de moda,

dunha luz nun mundo ás escuras,
dunha paz nunha terra en guerra.

Sabemos, Señor,
e por iso pedimos a túa axuda,

que ser testemuña é ter os teus sentimentos,
é tomarse en serio o teu evanxeo,

é sementar os camiños do teu amor.
Grazas, Señor, por tantas testemuñas como coñecemos

e que nos fan continuar na tarefa,
aínda en medio das dificultades,

sabendo recoller o facho e
levándoa polas rúas do noso mundo.

Amén.
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Canción: “Contigo hasta el final” (El sueño de morfeo) 
http://www.youtube.com/watch?v=WQCvukXs35Y

Un cielo azul 
gana paso a la tormenta 
que amenazó mi corazón. 

Y llegas tú, 
con todo lo que significas tú, 
descubriéndome quién soy. 

Eres esa luz 
que a través del universo 
tú, me invitas a viajar 
contigo hasta el final. 

La ilusión 
de una vida por delante 
que comienza justo hoy. 

Vámonos, sin temor 
gritemos que al final triunfó el amor 
que ahora somos tú y yo. 

Eres esa luz 
que a través del universo 
tú, me invitas a viajar 
contigo hasta el final. 

Eres esa luz 
que a través del universo 
tú, me invitas a viajar 
contigo hasta el final. 
Como una luz (Migueli)

Como una luz (4 veces) 

Van por la vida cantando 
va por la vida alegrando, 
presencia y paz derrochando 
y con ternura machacando. 
De los agobios pasando, 
orando y frescura dando 
con fe el dolor superando 
y con ternura machacando. 

Como una luz ... 

Van por la vida sanando 
y en la vida confiando 
Jesús les está quemando 
y con Su amor van transformando. 
El “todos juntos” buscando 
las criaturas contemplando 
con humildad trabajando 
y con ternura machacando. 

Como una luz ... 

Marcha con ellos, vete con El, 
vete con El, vive como El, 
vive su vida sé sal y luz 
nace otra vez y confía en El. 

Como una luz ...
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CONTO: FACILITONIA, O PARAÍSO DAS COUSAS DOADAS

Contaba a lenda que existía un país chamado Facilitonia onde todo era extremadamente doado e 
sinxelo. Roberto e Laura, unha parella de aventureiros, dedicou moito tempo a investigar sobre aquel 
lugar, e cando creron saber onde estaba foron na súa busca. Viviron mil aventuras e pasaron centos de 
perigos; contemplaron lugares preciosos e coñeceron animais nunca vistos. E finalmente, encontraron 
Facilitonia.

Todo estaba en calma, coma se alí se tivese parado o tempo. Recibiunos quen parecía ser o único 
habitante daquel lugar, un ancián homiño de ollos tristes.
- Son o desgraciado Puk, o condenado gardián dos dormentes - dixo cun lamento. E ante a mirada 
estrañada dos viaxeiros, comezou a contar a súa historia.

O ancián explicou como os facilitones, na súa busca por encontrar a máis doada das vidas unha vida 
sen preocupacións nin dificultades, construíran unha gran cámara, na que todos durmían prácidamen-
te e tiñan todo o que podían necesitar. Só o azar condenara a Puk a unha vida máis dura e difícil, 
coa misión de coidar do agradable sono do resto de facilitones, manter os aparatos e retirar aqueles 
que fosen morrendo pola idade. Todo aquilo aconteceu moitos anos atrás, e os poucos facilitones que 
quedaban, aqueles que como Pukeran moi novos cando iniciaron o sono, eran xa bastante anciáns.
Os viaxeiros non podían crer o que vían.
- En serio sentes envexa do resto?
- Pois claro!- respondeu Puk- Mira que vida tan sinxela e cómoda levan. Eu, en cambio, teño que bus-
car comida, sufrir calor e frío, reparar as averías, preocuparme polos dormentes e mil cousas máis... 
isto non é vida!

Os aventureiros insistiron moito en poder falar con algún deles, e coa escusa de que lles falase da súa 
marabillosa existencia, convenceron a Puk para que espertase a un dos dormentes. O vello protestou 
pero deixouse convencer, pois no fondo el tamén quería escoitar o felices que eran os facilitones.

Así, espertaron un ancián. Pero cando falaron con el, resultou que só era un ancián en aparencia, pois 
falaba e pensaba como un neno. Non sabía practicamente nada, e só contaba o bonitos que foran 
os seus sonos. Puk sentiuse horrorizado, e espertou ao resto de dormentes, só para comprobar que a 
todos lles acontecera o mesmo. Fixeran tan poucas cousas na súa vida, superaran tan poucas dificul-
tades, que apenas sabían facer nada, e ao velos dubidábase de que tivesen chegado a estar vivos 
algunha vez. Ningún quixo volver ao seu prácido sono, e o bo de Puk, con gran paciencia, comezou 
a ensinar a aquel grupo de vellos todas as cousas que se perderan.

E alegrouse enormemente da súa sorte no sorteo, de cada noite que protestou polas súas tarefas, de 
cada problema e dificultade que superara, e de cada vez que non entendeu algo e tivo que probar 
cen veces ata aprendelo. En resumo, de ter sido o único de todo o seu pobo que chegara a vivir de 
verdade.
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ANEXO PARA RESPONSABLES
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ACTIVIDADE: E TI QUEN ES?

Lightheaded
Presentación: Estate preparado, sempre listo, mantén acendida a túa chama, porque en calquera mo-
mento talvez queiras saír a buscar, a encontrar e necesitarás a súa calor...
http://www.youtube.com/watch?v=oCpWbuKwlPc

Reflexión: Todos formamos un equipo. Hai unha chama no centro que nos une, que é un punto en 
común, algo que nos dá forza, que nos fai bailar. Cada un dos personaxes baila dun xeito, cada un 
deles é único pero xiran arredor de algo común.
É importante ter moi claro que é o que nos une, que é esa luz que nos dá forzas.

De pronto algo de fóra chama a nosa atención. Se trata da nosa actitude de servizo, algo que nos 
fai saír dese lugar onde estamos quentes e cómodos e nos lanza a realizar retos, a levar luz a outros 
lugares e persoas, a educar rapaces.

Cada un dos catro personaxes de cera ensínannos unha forma de actuar ante os retos...

O primeiro deles sae ao exterior sen levarse nada de luz, nada que lle de calor e pronto se conxela e 
pérdese sen máis... cantos responsables de pronto deixan de vir ao grupo e desaparecen, pérdense 
no exterior, entre a rutina e a angustia da vida?

O segundo decátase do erro do primeiro. E encontra que a luz, o lume é a clave. Pero ao cabo dun 
tempo consúmese. Trátase de persoas que se emocionan cos retos, que son valentes, que se lanzan 
a por todas pero que pronto perden fol. A xente acaba tirando deles pero chegan onde chegan... e 
cando se remata esa enerxía que os movía, rematouse.

O terceiro seguramente sexades a maioría de vós. E é que a principal característica desta figura de 
cera é o medo. É alguén que se dá conta de que o reto é bo, que hai que servir aos demais, cerebral-
mente está convencido, pero no seu corazón pódelle o medo. Prefire seguir ao segundo, ao que leva a 
luz e tratar de empurralo cando aquel se vai consumindo. Non obstante ten medo de coller a chama... 
e se se consume igual? e se non é capaz de levala? e se se implica demasiado?... e entre dúbidas 
deixa que a chama se consuma.

Por sorte está o cuarto personaxe, que é o que é capaz de animarnos, de levar unha chama ao lugar 
onde a escuridade nos envolve, nos momentos duros e onde somos débiles. Cando todo parecía per-
dido, chegan cunha palabra, cun xesto e dannos luz.

Nese momento o terceiro personaxe xógase o todo polo todo... e finalmente supera os seus medos, 
lánzase e toma a luz. Ao principio intenta levala entre as mans, pero vaille queimando, non obstante 
descobre que TODO AQUILO paga a pena, que paga a pena chegar ao final e acaba poñéndosea 
na cabeza, dando todo o que é por levar a luz a outro lugar. Entregarse completamente polos demais.

Cal é a túa luz? que queres levar?. Para min, a miña luz é Cristo, unha chama que lonxe de consumirme 
sempre me dá calor, porque dalgunha forma Él é o cuarto personaxe, alguén que me trae a luz cada 
vez que se achega á miña vida.



Elixe unha boa chama e NON TEÑAS MEDO.

A luz que o teu leves, como o teu a leves, non a levará outro.
Se o medo vence, rematarás convertido nunha estatua de cera fría.

Se vences ao medo, serás fonte de vida.

ORACIÓN:QUE DEUS LÉVECHE
 
“Que a terra se vaia facendo camiño ante os teus pasos,
que o vento sopre sempre ás túas costas,
que o sol brille cálido sobre a túa cara,
que a chama se manteña acendida no teu corazón,
que a chuvia caia suavemente sobre os teus campos e,
ata tanto volvamos encontrarnos,
que Deus che leve na palma da súa man“.

Canción: “Contigo hasta el final” (El sueño de morfeo) 
http://www.youtube.com/watch?v=WQCvukXs35Y

Cuando el mundo entero estalle, 
será demasiado tarde 
para reencontrarnos con las leyes naturales
si hemos roto con los bosques, 
si hemos roto con los mares, 
con los peces, con el viento que nos hizo libres
como niños chicos en la oscuridad, 
así estamos todos bajo el mismo vendaval 
mi rosa de la paz, 
vieja rosa con heridas, 
siento cuando me acaricias frío 
y no sé dónde estás, 
mi rosa de la paz 
mira que te siento lejos, 
yo te busco y no te encuentro ahora 
mi rosa de la paz
¿qué diría de este mundo 
un viajero del futuro, 
de un planeta más allá de las estrellas? 
si hemos roto con los bosques, 
roto nuestras propias voces 
y aunque nadie escuche, aún se oyen
con nosotros mismos, con la eternidad, 
porque estamos todos vieja rosa con heridas 
siento cuando me acaricias frío 
y no sé dónde estás, 
bajo el mismo vendaval
mi rosa de la paz, 

mi rosa de la paz, 
mira que te siento lejos, 
yo te busco y no te encuentro 
ahora 
mi rosa de la paz
cuando el mundo entero estalle, 
sea demasiado tarde, 
ya no queden rosas para nadie
yo estaré contigo rosa de la paz 
como niños chicos 
cuando acabe el vendaval mi rosa 
de la paz, 
vieja rosa con heridas 
siento cuando me acaricias frío 
y no sé dónde estás, 
mi rosa de la paz, 
mira que te siento lejos, 
yo te busco y no te encuentro 
ahora 
mi rosa de la paz 
mi rosa de la paz
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CONTO: A FADA DO LAGO

Hai moito, moito tempo, antes de que os homes e as súas cidades enchesen a terra, antes mesmo de 
que moitas cousas tivesen un nome, existía un lugar misterioso custodiado pola fada do lago. Xusta 
e xenerosa, todos os seus vasalos sempre estaban dispostos a servirlle. E cando uns malvados seres 
ameazaron o lago e os seus bosques, moitos uníronse á fada cando lles pediu que a acompañasen 
nunha perigosa viaxe a través de ríos, pantanos e desertos en busca da Pedra de Cristal, a única 
salvación posible para todos.

A fada advertiu dos perigos e dificultades, do difícil que sería aguantar toda a viaxe, pero ningún se 
asustou. Todos prometeron acompañala ata onde fixese falta, e aquel mesmo día, a fada e os seus 
50 máis leais vasalos comezaron a viaxe. O camiño foi aínda máis terrible e duro que o anunciara a 
fada. Enfrontáronse a bestas terribles, camiñaron día e noite e vagaron perdidos polo deserto sufrindo 
a fame e a sede. Ante tantas adversidades moitos desanimáronse e remataron por abandonar a viaxe 
a medio camiño, ata que só quedou un, chamado Sombra. Non era o máis valente, nin o mellor 
loitador, nin sequera o máis listo ou divertido, pero continuou xunto á fada ata o final. Cando esta 
lle preguntaba que por que non abandonaba como os demais, Sombra respondía sempre o mesmo 
Díxenvos que vos acompañaría a pesar das dificultades, e iso é o que fago. Non vou dar media volta 
só porque fose verdade que ía ser duro”.

Grazas á súa leal Sombra puido a fada por fin encontrar a Pedra de Cristal, pero o monstruoso 
Gardián da pedra non estaba disposto a entregarlla. Entón Sombra, nun último xesto de lealdade, 
ofreceuse a cambio da pedra quedando ao servizo do Gardián polo resto dos seus días.

A poderosa maxia da Pedra de Cristal permitiu á fada regresar ao lago e expulsar os seres malvados, 
pero cada noite choraba a ausencia da súa fiel Sombra, pois daquel firme e xeneroso compromiso 
xurdiu un amor máis forte que ningún outro. E no seu recordo, querendo mostrar a todos o valor da 
lealdade e o compromiso, regalou a cada ser da terra a súa propia sombra durante o día; pero ao 
chegar a noite, todas as sombras acoden o lago, onde consolan e acompañan a súa triste fada.
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