
Paga a pena seguir...

Fase

L Pascua Xoven de Arousa



A paz e a ledicia do Señor sexa con vós, pascueiros! 

Recibimos o encargo de preparar estes materiais para que todos poidamos
camiñar neste curso tan especial, no que cumplimos 50 anos de Pascua Xoven
en Arousa. 
Primeiro queremos agradecervos a todos que esteamos compartindo este
momento tan fermoso e, tamén, reconocerlle o mérito, as ganas e a escoita do
Espírito a quen fundou a Pascua Xoven de Arousa: moitos de nós, na nosa
vida cristiá, sempre teremos a mirada posta nesta gran familia pascueira, por
ser ledicia en horas difíciles, por ser áncora en días de dúbidas, por ser
melodía que acompaña silencios necesarios, por ser esperanza en momentos de
querer tirala toalla. Non queremos poñernos melancólicos porque estamos de
celebración, pero non renunciamos á importancia que ten o percorrido ata os
nosos días. 

Por todo isto, GRAZAS! 

Presentámosvos, a continuación, a fase que preparamos. 

Este é un material 4x4... Porque, primeiro, trata de mirar cara os catro
puntos cardinais propostos no secretariado cando escollemos o tema deste
curso: a persoa, o grupo de orixe, a Pascua Xoven e a Historia da Salvación,
especialmente mirando a Xesús de Nazaret; por outro lado, tamén tivemos
presentes catro piares para a vida do cristián: a confianza, a escoita, a fe e
a esperanza. 

Ademais da guía completa, coas dinámicas, textos, reflexións e imaxes,
consideramos importante aportar un diario persoal para esta viaxe. Será
necesario que fagades unha copia para cada un dos pascueiros; tamén para os
responsables, por que non? Nel recolleranse preguntas máis persoais, que logo
poden poñerse en común ou servirnos para ir revisando a vida e
profundizando na nosa fe a medida que avanzamos cara a Pascua. 

Agardamos que vos axude neste ano tan especial! 

Unha aperta dende Golfiños
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Primeiro ano? Repites? Es responsable do grupo? 

DA IGUAL! Porque estes 50 anos de Pascua Xoven en Arousa son de celebración
para todos. 
É un número moi especial, para agradecer, sobre todo a Deus, este percorrido
de tanta xente seguindo os pasos de Xesús.  Pero é, tamén, un ano especial para
ti, que comezas; ou para ti, que te convertes en responsable e aínda non sabes
moi ben como vai isto; ou para ti, que repites, pero non te sentes con moitas
ganas.

En calquera deses supostos, ou en outros moitos que poderiamos engadir,
vaiamos pasiño a pasiño, percorrendo este curso, porque... 

 

DA IGUAL!

Paga a pena seguir...

Ti OS TEUS COMEZOS

Hoxe en día, cústanos pensar a tan longo prazo. 
Se pensamos o que faremos dentro de 50 anos, é moi posible que
miremos cara outro lado. Algúns é moi posible que nos encontremos,
xa, celebrando a vida eterna. Danos vertixe pensar que faremos o
vindeiro ano, ou a vindeira semana!! Así que traballaremos sobre
algo sinxelo. 

DINÁMICA: A miña vida en 60 segundos. 
Obxectivo: coñecemento dos membros do grupo (tamén
responsables), integración, construíndo grupo. 
Materiais: teléfono móbil. 

Trátase de que elaboren un vídeo de 60 segundos no que se resuma
a súa vida: os seus gustos, intereses, crenzas, prioridades,
obxectivos, e algunha característica que os defina. O vídeo pode
ser compartido, ou narrado aos demais, ou quedar para un mesmo. 



Por ser cristiáns, formamos parte dunha comunidade. Na Pascua, ademais da
gran comunidade formada por tódolos participantes, hai un grupo máis especial
para cada un de nós, que é o noso grupo de orixe. Imos investigar un pouco
sobre esta realidade. Con todas estas preguntas, e máis que podedes engadir,
podería realizarse un test e, a continuación, buscar a información que falte. 

O voso grupoOS COMEZOS DO VOSO
GRUPO

Como se chama o teu grupo? Por que recibe ese nome? Sabes como se formou
e por que? Cantos anos ten de percorrido? Cales son as dificultades polas que
pasaron no comezo? Coñeces a persoas que formaron parte del nos seus
comezos? 

PROPOSTA: Unha testemuña. Sería fermoso que puideramos invitar a alguén que
participase no comezo do grupo para darlles unha pequena testemuña aos
novos, explicándolles a súa experiencia como pascueiro, pero dende os recordos
que teña do seu grupo de orixe. 

No ano 1972, dous sacerdotes xóvenes cun espírito aínda máis xoven, xuntan a un
grupo de mozos e mozas, para celebrar a Pascua no Mosteiro de Armenteira.
Eles son Jaime Vaamonde e José Aldao. 
Aquel encontro tivo dimensións que continúan a
ser fundamentais: a música, a reflexión,  o
compromiso e a oración. 
Nunha sociedade distinta á nosa, pero con
problemáticas importantes, propuxeron un
encontro diferente. De seguro que, polo camiño
atoparon algunhas dificultades. 
Dádevos conta de que pasaran só 7 anos dende a clausura do Concilio
Vaticano II! Eran tempos de cambio na Igrexa, pero tamén convulsos. 
A medida que a Pascua foi medrando en número de persoas e grupos, máis
sacerdotes tamén buscaron xuntar xóvenes aos que acompañar e preparar para
levar á Pascua Xoven de Arousa. 

Pensemos un momento nos curas das nosas parroquias de orixe, tanto nos actuais
coma nos que pasaron pola comunidade deixando unha pegada especial:
coñecémolos? Que implicación tiveron na Pascua? Sentímonos acompañados
por eles como grupo? Acompañámolos nós a eles? 

A PX de Arousa OS COMEZOS DA PX



EN  TODOS  E STES  COMEZOS . . .
... no teu, por animarte a participar; no do teu grupo, por constituírse; no dos
pioneiros da Pascua, por atreverse; hai unha resposta á chamada de Deus de
saír da zona de confort, de abandoar o coñecido para ir cara algo diferente. 
Hai, en definitiva, unha invitación a: Saír da túa terra! 

Xén 12,1-4a. 
O Señor díxolle a Abram:- Vaite da túa terra, da túa patria, do teu clan, á
terra que eu che mostrarei. Eu farei de ti un pobo grande, bendicireite e
dareiche un nome soado, que será exemplo de bendición. Bendicirei a quen
te bendiga, maldicirei a quen te maldiga. Os pobos todos da terra chamaranse
benditos no teu nome. Abram púxose ao camiño, conforme lle dixera o
Señor. 

A PdD

Seguro que Abram escoitaba
voces como as da imaxe... Pero
continuou! E non deixou de
soñar!

É normal que busquemos a comodidade, a seguridade, a protección. A nosa terra, a
nosa casa, as nosas costumes, as nosas tradicións... Cambiar algo, prodúcenos, ás
veces, inquietude, ansiedade. 
Esta petición de Deus a Abram, desinstálao da súa comodidade. É unha petición que
tamén nós recibimos, como persoas, como grupo, como Pascua Xoven. 
É unha petición que nos leva a dirixila mirada cara outros horizontes por descubrir.
A resposta de Abram está chea de confianza na promesa de Deus: soña con que
se faga realidade. 

Algunhas indicacións para a lectura, reflexión e compartir do texto. 

Que precio teñen
os nosos soños?

Que voces
nos 

desaniman?

Que
situacións
frenan os

nosos soños?

A quen atopo
sempre que

preciso un apoio?
Que soñas? En quen
confías? Quen apoia

os teus soños?

A ilustración é de Javi Comino.



Que é o que máis valoras da xente que tes ao teu arredor?
Do pouco ou moito que os coñeces, escribe algo positivo, que che encante
de cada persoa ou do grupo. 
Cres que, despois do encontro de hoxe, paga a pena seguir? Por que?

Propoñemos tres preguntas para respostar de xeito individual no diario persoal: 

A million dreams, The
Greatest Showman

Que cancións nos animan a continuar, a
conseguilos obxectivos na vida? 
Que cancións nos falan da confianza nas persoas? 
Que cancións nos falan da promesa de Deus a toda
a humanidade? 

Imos a facela playlist dos soños: 

D i a r i o confianza

https://youtu.be/pSQk-4fddDI


Crecemento
es

co
it

a,
 m

ir
a

Ti ESCÓITATE
MÍRATE

Para seguir coñecéndonos un pouco máis, propoñemos outra dinámica. Se no
encontro anterior compartimos os vídeos feitos, nesta ocasión haberá máis
facilidade para acertar no xogo.  

DINÁMICA: 3 verdades e 1 mentira. 
Obxectivo: coñecemento dos membros do grupo (tamén responsables),
integración, construíndo grupo. 
Materiais: papel e bolígrafo. 

Nun papel, cada participante escribe 3 verdades sobre si mesmo e 1 mentira. O
resto do grupo tentará adiviñar cal é a frase intrusa e dicir por que o cren así. 

COMO MIRAMOS A NOSA HISTORIA PERSOAL? 
Para facer a seguinte actividade, necesitamos que os participantes
nos envíen unha selfie e imprimilas todas nun folio que logo
repartiremos a cada un dos mozos e mozas. O obxectivo é, ademais
de afondar no coñecemento da propia historia persoal, mirarnos dun
xeito novo, a ser posible, mirarnos ao estilo de Xesús. Hai 7 preguntas
relacionadas co selfie de cada un, e 2 preguntas relacionadas cos
selfie dos demais. 

Que é o primeiro que ves?
Qué sentimentos revela?
Como é a túa mirada? 
Como titularías este selfie? 
Como te sentes ao mirarte? 
Que percibes de novidade dende que quitaches
a fotografía? 
Preséntalle as túas miradas a Deus. Como
mira a túa fotografía? Que cres que pensa sobre
o teu xeito de mirarte? A que te invitaría? 

Preguntas sobre a túa imaxe

Que
sentimentos
revela?
Como titularías
este selfie? 

Pregunta sobre a
imaxe do demais

E SE DEIXAMOS UN
RECORDO DESTE

MOMENTO XUNTOS? 



De todo o que cres que pensa
Deus, soamente che diría 3
cousas moi importantes! 

Por que chegaches a este grupo? 
Por que estás aquí e non noutro lugar? 
Nunha escada do 1 ao 10, canto che apetecía vir hoxe? 
Participar na Igrexa por medio do teu grupo é importante na túa vida? 
Cres que paga a pena seguir? 

Propoñemos tres preguntas para respostar de xeito individual no diario persoal: 

Que cancións nos recordan a
importancia de saber escoitar? 

Imos a facela playlist da escoita e da
mirada: 

D i a r i o

Al aire, Morat

Que cancións nos axudan a mirar con bos ollos? 
Que cancións nos lanzan mensaxes que necesitamos escoitar?  

A ilustración é de Javi Comino.

https://youtu.be/5elCRX5cSxk


Coñecedes grupos ou persoas que xa non están participando na Pascua? De ser así,
que opinión teñen do seu paso por esta actividade? 
Sabedes se houbo grupos cos que tiverades algún pique especial? (No medio de
tanta xente, ao igual que pasou no grupo de Xesús, non todos nos levamos coma se
foramos mellores amigos) 
Hai grupos cos que fixestes unha alianza que aínda dura? 
O voso grupo adquiriu compromisos, grazas á participación na PX, que aínda se
manteñen ou se coidan especialmente? 
Coñecedes algunha actividade que fose preparada polo voso grupo de orixe e que
se valorase moi positivamente pola pegada que deixou en todos? 
Para os que participastes nalgunha ocasión: hai algunha testemuña, algunha persoa
ou grupo de persoas, que vos enchera o corazón de maneira particular? (pascueiros,
xentes dos faladoiros ou das testemuñas...) 
Descubride anécdotas do voso grupo de orixe e recollédeas no espazo do diario
habilitado para elas. De seguro que, se non atopades, neste curso aparecerá
algunha moi digna de ser mencionada. A ledicia, o riso, ten que formar parte do
cristián! 

O voso grupoESCOITA E MIRA A
HISTORIA DO VOSO

GRUPO

A todos nos interesa o "salseo" de vez en cando, non si? 
Imos plantexar unha serie de cuestións para que sigades indagando na historia
do voso grupo de orixe, a ver canto descubrides!! 

A PX de Arousa
Co crecemento do número de participantes na Pascua Xoven de Arousa,
estrutúrase para que exista un traballo sólido ao longo do curso, centrado nun
tema escollido polo secretariado. Os temas chaman a atención, buscan
construír, dende a vida cristiá, unha sociedade mellor. 
O material de traballo é unha excusa perfecta para que os grupos parroquiais
se reúnan e a xuventude se encha de esperanza no medio de, en non poucas
ocasións, circunstancias moi complexas social, cultural, política e
económicamente falando. 

ESCOITAMOS E
MIRAMOS A

HISTORIA DA PX

DINÁMICA: Fagamos un graffiti.
Obxectivo: recoñecer un lema da PX e facelo noso para todo o curso,
acompañando ao deste ano. Paga a pena seguir, porque... (+ O lema escollido).
Materiais: papel continuo e material de pintura. 

Nun papel continuo escribimos, con mimo, o lema deste ano e, a continuación,
dos lemas pasados, escollemos un que o acompañe. Por que o escolledes? Que
vos transmite? De que credes que tratou a PX nesa ocasión? Que  nos pode
aportar hoxe? 



A continuación recollemos algúns dos lemas que foron escollidos nas Pascuas
Pasadas. 

EN  TODAS  E STAS  H I STOR IAS . . .

... na túa, na do teu grupo, na da
Pascua Xoven, hai momentos de
escoita da Palabra de Deus e
momentos de anunciala Palabra
de Deus, ao igual que facían os
profetas de Israel. En momentos
complexos, anunciaban a
Palabra, a esperanza de Deus;
denunciaban as inxustizas e
trataban de facerlle entender ao
pobo de Israel que as cousas
debían ser doutra forma.  Que
Palabra che gustaría que se
grabase a lume no teu corazón e
no das persoas que coñeces?

DINÁMICA: Tatuado no corazón.

Ao longo da Biblia aparecen
textos fermosos que nos chegan
ben adentro. Escollemos un cada
un e escribímolo dentro da
mandala que atoparedes en
anexo escoita (pode ser esa ou
calquera outra). 
Logo, decoramos a mandala
durante un tempo, mentres
interiorizamos a mensaxe da
Palabra de Deus escollida. 

A PdD

A ilustración é de Javi Comino.



Consolidación

fe

CRER, SAÍRTi

Posición estática: sentamos, coa cabeza gacha, en posición case fetal, abrazando os
xeonllos, nunha postura pechada a toda influencia exterior. Así permaneceremos tres
minutos cos ollos pechados. 
Mobilidade e contacto: imos abrindo a nosa postura. Poñémonos en pé e comezamos,
lentamente, a camiñar polo espazo que ocupamos todos. No noso camiño imos rozando
coas mans abertas, o ombro de quen se cruza con nós. Para elo, camiñamos coas mans
abertas e orientadas cara calquera persoa próxima. De pé, pasados cinco minutos,
imos más despacio e paramos. Coa cabeza baixa e os ollos pechados, pensamos na
actitude que temos agora, en como cambiou respecto ao momento anterior e por que.
Que a fixo posible. 

Todos pasamos por momentos de máis ou menos fe, de máis ou menos
estabilidade, de máis ou menos dúbidas, de máis ou menos proximidade a Xesús
de Nazaret. Iso non é problema! Todos estes momentos ou reaccións forman
parte do camiño de búsqueda, da vida, da fe. Os mesmos discípulos de Xesús
pasaron por momentos así... Tranquila, tranquilo: o Señor segue a camiñar xunto
a ti. 

DINÁMICA EN TRES MOMENTOS. PRIMEIRO. 
Alí onde vaias ti, eu irei (adaptada e traducida das sesións de interioridade propostas por
Carlos M. Voces, en Despertar la interioridad dormida).
Obxectivo: desenrolar a nosa capacidade de interiorizar, de profundizar na nosa fe, a nivel
individual e comunitario. Darnos conta de que non estamos sós; imos acompañados. 
Materiais: roupa cómoda, calcetíns como único calzado, música (canción Carlos Voces,
Allí dónde vayas tú). 
Desenrolo: un guía e os demais participan. 

Imos a traballar con tres xestos corporais. Primeiro, illados; despois en movemento pola
sala, só rozándonos as mans; e, por último, en comunicación e diálogo cos demais. 

Encontro: repartimos dos números 1 e 2 entre os participantes. Os que son 2
permanecen quedos, cos ollos pechados, mentres os que son 1, vanse
achegando a aqueles, cos ollos abertos, de forma libre, e reparten abrazos
tranquilos. Acompañamos o abrazo co silencio e, a continuación,
comunicamos cunha frase sinxela, á persoa que abrazamos, unha cualidade
que observamos ou supoñemos nela. Pasado un momento, cambian os roles,
e repetimos o proceso. 



Reflexión: estamos liberados. Agora voltamos á nosa posición orixinal, cos ollos
pechados. Pero agora levamos no noso colo ese contacto que compartimos cos
demais. Sentamos no chan e escoitamos as palabras da persoa que guía este
momento. 

que observamos ou supoñemos nela. Pasado un momento, cambian os roles, e
repetimos o proceso. 

Texto para o guía
Ás veces, preferimos estar sós. Non importa que elixiramos estalo ou sexamos forzados a
permanecer nesa soidade; o feito é que nos atopamos con ela. A experiencia non é a
mesma: depende, en certa maneira, de como sexa o noso encontro cos demais, tamén con
Deus, para que nesa situación nos sintamos máis cheos ou máis baleiros. 

Que aprendín deste momento? Atópome mellor ou peor? 
Entreguei algo de min mesmo? 
Atopei no outro ou en min algo diferente? 
Cústame saír da miña propia comodidade, do meu papel, do rol que desempeño fronte
a quen me coñece? Síntome feliz por ter pisado o umbral doutras persoas, dándolle
algo meu, as miñas palabras sinceras, por sinxelas que sexan? 
Son consciente de que Deus me invita, constantemente, a que saia da miña
comodidade e ame, sen condicións, a todos? Tamén a aqueles que non coñecemos?
Ou a aqueles que non quereríamos amar? 

Certo é que, aínda que voltemos ao mesmo lugar do que saímos, ver, tocar, oír ao outro,
cando foi un momento valioso para nós, fainos voltar de maneira diferente. Sentiremos máis
plenitude, non só polo que recibimos dos demais, senón polo que puidemos dar de nós
mesmos. 
Agora é o momento de pensar nelo: 

Se tiveras que identificar ao teu grupo cunha imaxe, cal sería? Por que? 
Se tiveras que poñerlle un apelido ao voso grupo, cal sería? Que palabra
acompañaría o voso nome? 
Como describirías o teu grupo? Que é o que máis o caracteriza? Sinceridade
absoluta, por favor! Así camiñamos; coñecéndonos, comprendendo aos demais,
acollendo distintas realidades vitais. 
A que chamada ou chamadas responde o voso grupo sen dubidar? A que chamadas
lle custa máis contestar? 

O voso grupoSI!

O grupo ao que pertences pode que teña moito percorrido pascueiro e de
participación en outras convivencias, encontros, peregrinacións, actividades
parroquiais... Pero tamén pode que non o teña, ou que sexa un percorrido
pequeno. En calquera caso, o participar é froito de respostar afirmativamente a
unha convocatoria, a unha chamada. 
Imos a traballar as cuestións seguintes: 



DINÁMICA EN TRES MOMENTOS. SEGUNDO. 

Neste momento moverémonos libremente,
permanecendo cos ollos pechados, mentres
cantamos a canción (Allí donde vayas tú). O
importante é deixar que a letra da canción
active a nosa sensibilidade, á vez que nos
movemos lentamente e a cantamos. 
Deberíamos ser capaces de cantala a dous
coros, durante un momento, de maneira
autónoma, en dous grupos. 

Letra da canción
CORO 1
Allí donde vayas tú, allí viviré, contigo. 
CORO 2
No insistas en que me vaya, donde tú
vayas yo iré; tu casa será mi casa, tu
Dios, a quien seguiré... ¡Contigo! No
insistas en que me vaya, donde tú
vayas, yo iré; tu pueblo será mi
pueblo, tu Dios, la fuerza en mi fe...
¡Contigo!

A PX de Arousa
O proxecto está asentado en Arousa, e veñen grupos de tódalas partes de
Galicia, tamén de fóra. Todos queren coñecer a Pascua Xoven e atoparse con
Xesús de Nazaret e cos demais pascueiros! Son momentos dunha participación
moi numerosa, tantos que, agora, nos parecería un pouco esaxerado. Porque o
mundo cambiou, a sociedade cambiou... E a Igrexa non naceu para ser unha
cuestión de masas, senón de persoas. 
Neste momento da historia da Pascua, nace plantexar unhas preguntas para
reflexionar: 

ADIANTE!

Por que seguen a vir os xóvenes á Pascua Xoven? Cales son as motivacións? 
Que compromiso ou compromisos se adquiren? Que nos levamos para a casa, para
a vida ordinaria, cando remata cada curso? 

Entregamos este material aos responsables cando faltan horas
para que comecemos o tempo do Advento. Un tempo fermoso, de
espera e de esperanza, de preparación para recibir ao Señor no
Nadal. 

PdD

Se todo vai como debe, verémonos todos noutro tempo fermoso, o da Pascua,
para celebrar xuntos que Xesús resucitou. Que tolemia! Pero todo iso é posible
porque xentes moi valentes, fortes, quizais un pouco inconscientes, dixeron que SI,
dixeron ADIANTE, dixeron FÁGASE A TÚA VONTADE! Primeiro de todo María (a
ela tamén lle dedicamos unha Pascua Xoven en Arousa), Xosé... 

NA          . . .  F ÁGASE  A  T ÚA  VONTADE !



E tódolas persoas que atopamos nos evanxeos e nos falan, tamén, de dar pasos,
de dicir SI de verdade, de camiñar ADIANTE, de poñela confianza no Señor para
que SE FAGA A SÚA VONTADE. 

Lc 1, 26-38 Aos seis meses, Deus mandou o anxo Gabriel a unha vila chamada Nazaré,
onda unha mociña prometida a un home da casa de David, que se chamaba
Xosé; o nome da mociña era María. entrando onde estaba ela, díxolle: -
Alégrate, chea de graza, o Señor está contigo. 
Ela turbouse con estas palabras, cavilando no que podería significar o saúdo
aquel. 
O anxo continuou: - Non teñas medo, María, porque ti atopaches graza
ante Deus; e, fíxate, vas concibir no teu ventre e darás a luz un fillo, ao que lle
poñerás de nome Xesús. Será grande e chamarase Fillo do Altísimo, e o Señor
Deus daralle o trono de David, seu pai; reinará por sempre na casa de Xacob,
e o seu reinado non terá fin. 
María respondeulle ao anxo: - e como pode ser isto, pois eu son virxe? 
O anxo replicoulle: - O Espírito Santo baixará sobre ti e o poder do
Altísimo cubrirate coa súa sombra; por iso o que vai nacer de ti será santo e
chamarase Fillo de Deus. Aí tes a túa curmá Isabel, que concibiu un fillo na
súa vellez, e xa está de seis meses a que chamaban estéril, que para Deus non
hai imposibles. 
María contestou: -Velaquí a escrava do Señor, cúmprase en min o que
dixeches. 
E o anxo marchou de onda ela. 

Ás veces necesitamos
probas, coma o

embarazo de Isabel. 

Pero que me
estás a
contar?

Comezar unhaconversa con"non teñasmedo..." non énadatranquilizador.

Hai dúbidas, cousas
difíciles de

comprender; ás
veces precisamos

máis información... 

O Espírito Santo?? 
Quen é? Como o

recoñecerei na miña
vida? 

Pero cando dicimos
SI, que ledicia

confiar en Deus...Desp
ois d

e dic
irme

algo 
tan 

import
ante

,

march
a! E 

agor
a? 

Igual se imaxinamos unha situación na que
alguén nos queira confiar unha misión
importante nos sentimos un pouco
abrumados, coma María. Imos pensar nun
exemplo, e seguir tódolos pasos. 
Primeiro: pensa nun reto importante, difícil,
que che custe. 
Segundo: lembra as escusas que pos para
non afrontalo e anótaas. 
Terceiro: lembra outras circunstancias nas
que pasaches algo similar. Como se
resolveu? 
Cuarto: escribe un GRAZAS e un SI, ADIANTE!
para convencerte de que non vas só no
camiño. A ilustración é de Javi Comino.



DINÁMICA EN TRES MOMENTOS. TERCEIRO. 

Volve a soar a música, a mesma canción, a dous coros. Mentres soa e cantamos, invitamos a
que se estiren os brazos, alongando as mans, para buscar a man doutras persoas, coas que
se agarran, formando unha cadea. Pouco a pouco, animamos a que se vaian achegando e
formando unha piña, o máis unida posible, de voces e corpos. Ninguén debe quedar fóra. 
Cando o canto vai decaendo, invitamos a que vaian abrindo os ollos, mentres se miran uns a
outros, nun mar de voz e sorrisos, fundidos nun abrazo único. 
Sentamos xuntos, sen rompela cadea, cos ollos pechados e os oídos ben abertos, e
escoitamos as últimas palabras. 

Texto para o guía
Deus está no medio de nós, nos máis débiles, nos que lles custa mostrala súa fraxilidade,
nos máis novos, nos que xa levan máis pascuas ao lombo. El invítanos a amar, asumindo a
esixencia que iso conleva. Pero é máis sinxelo se comezamos, pouco a pouco, polos que
temos máis cerca. 
En cada un de nós vive Deus. Sexamos quen de converternos, agora e sempre, en xestos
sinxelos da súa acollida universal, do seu amor. Esta será a súa forza, a nosa forza, o noso
alento nos momentos en que non atopemos sentido para o que facemos. 
Non importa tanto o que fagamos mentres vaia cheo de amor: amor que se traduce nunha
aposta polas persoas, polo acompañamento nas debilidades, pola comprensión, por ser luz
para quen o precise... Ata transformarnos en seres-para-os-demais.

Imos abrindo os ollos despaciño, saudando aos que temos ao noso carón, con toda a
enerxía do que acabamos de vivir. 

D i a r i o

Que sentiches ou viviches na
dinámica coa canción? 
Canto deixaches de
agraceder na túa historia, na
do grupo, na da Pascua?
Cres que paga a pena seguir? 

Propoñemos tres preguntas para
respostar de xeito individual no
diario persoal: 

A ilustración é de Agustín de la Torre.



Como conclusión a todo o traballo realizado
neste curso, e antes da convivencia,
propoñemosvos que realicemos unha
actividade. 

Elaboraremos un vídeo dun minuto como
máximo, no que trataremos de reflexar o
diálogo entre A Pascua Xoven 1ª e a Pascua
Xoven 50ª, contándolle como está
actualmente, respostándolle as dúbidas que
poida ter... (reto "que lle dirías ao teu EU do
pasado). 

Estamos aquí, sendo parte da Historia da Salvación, da
historia da Pascua Xoven de Arousa, historia do teu grupo de
horixe, historia de cada unha das nosas vidas. Cal é a
pegada que che gustaría deixar neste trociño da historia?
Paga a pena seguir? Se queremos, podemos traballar esta
parte coa dinámica que está en ANEXO. 

Para que os responsables pensemos: 
A Pascua celebrou os 25 anos, os 40 e agora camiña nesta
edición número 50. Hai un descenso evidente do número de
grupos e pascueiros... Preocúpanos? Aferrarnos ao "sempre
se fixo así" non sería totalmente certo, pois non sempre tivo o
mesmo esquema, nin formato. Podería ser doutro xeito?
Como? Que é o esencial? Paga a pena seguir? 

-dicía un tal Xesús. 

Eu estarei con vós ata o final dos días
... 

es
p

er
an

za

Despois do vivido con Xesús, do que sufriron co seu prendemento, paixón e
morte; despois de sorprenderse ata o inimaxinable nos seus encontros co Mestre
resucitado, chega a despedida. Como é posible? Pero se volve a estar con eles?
Como os vai a deixar sos? Que van a facer agora? Estaban tan ben ao seu
carón... Mt 28, 16-20
Os once discípulos fóronse para Galilea ao monte onde Xesús os citara. E véndoo, prostráronse
ante el, aínda que algúns dubidaban. Xesús, achegándose, díxolles: 
-Déuseme todo poder no ceo e mais na terra. Ide,
pois, e facede discípulos meus a todos os pobos,
bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito
Santo; ensinándolles a gardar canto vos mandei.
Asegúrovos que eu estarei sempre convosco ata a fin
do mundo. 

A ilustración é de Javi Comino.



ANEXO  E SCO ITA



ANEXO  E SPERANZA

Debaixo destas liñas, aparecen unha serie de pegadas que todos podemos
deixar na vida das persoas, na vida do grupo ao que pertencemos, na vida da
Pascua Xoven, na Historia da Salvación... 

Aínda que sempre quixeramos deixar estas
pegadas, o certo é que nalgunha ocasión,
non son tan positivas. 
Entre todos, poñeremos nome a estas
pegadas: por exemplo, a pegada do amor,
a pegada do respecto... E engadiremos
outras que deban estar presentes na vida
dun cristián. 

A cotinuación, reproducimos a seguinte páxina (árbore sen follas) nun tamaño
máis grande. Tamén podemos debuxala no grupo, en papel continuo. 

En cada unha das puntas das ramas, escribimos aqueles nomes de pegadas que
nos comprometemos a deixar nas persoas coas que nos atopamos a diario, no
grupo, na Pascua... 

Con pintura de dedos, iremos colocando as nosas pegadas. Non importa que
sexan repetidas, pois hai que encher de pegadas-follas a árbore. 



ANEXO  E SPERANZA

a árbore da vida que deixa pegada
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