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Así nos convida ONU MULLERES
O tema para o Dia Internacional da Muller, o 8 de marzo, é

“Agora é o momento: as activistas rurais e urbanas 

   Este ano, o dia internacional da muller súmase a un movemento 
mundial sen precedentes polos dereitos, a igualdade e a xustiza 
das mulleres. O acoso sexual
as mulleres acaparou titulares e o discurso público, con un
crecente determinación ao cambio.
   Persoas de todo o mundo están movilizándose para acadar un 
futuro que sexa máis igualitario. Esta acción manifestouse en 
forma de marchas e campañas mundiais, incluído o movemento 
#MeToo nos
países, como protesta contra o acoso sexual e a violencia, por 
exemplo: #YoTambién en México, España 
outros lugares, #QuellaVoltaChe en Ital
Francia e #Ana_kaman 
uhna campaña contra 
tantas outras iniciativas, abordando cuestións que inclúen dende a 
igualdade salarial ata a representación política das mulleres.
   O Día Internacional da Mu
transformar este impulso en medidas para empoderar ás mulleres 
de todos os entornos, rurais e urbanos, e recoñecer ás persoas 
activistas que loitan sen descanso para reivindicar os dereitos d
mulleres e acadar que estas d
   É preciso actuar con urxencia nas zonas rurais para garantir un 
nivel de vida axeitado, unha vida sen violencia nin prácticas nocivas 
para as mulleres rurais
de Os Cotos).
   O 8 de marzo, unámonos
Mulleres para aproveitar a oportunidade, celebrar os logros, tomar 
medidas e transformar as vidas das mulleres de todo o mundo. 
AGORA É O MOMENTO.
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Así nos convida ONU MULLERES
O tema para o Dia Internacional da Muller, o 8 de marzo, é

“Agora é o momento: as activistas rurais e urbanas 

transforman a vida das mulleres”.

Este ano, o dia internacional da muller súmase a un movemento 
mundial sen precedentes polos dereitos, a igualdade e a xustiza 
das mulleres. O acoso sexual, a violencia e a discriminación contra 
as mulleres acaparou titulares e o discurso público, con un
crecente determinación ao cambio. 

Persoas de todo o mundo están movilizándose para acadar un 
futuro que sexa máis igualitario. Esta acción manifestouse en 
forma de marchas e campañas mundiais, incluído o movemento 

nos Estados Unidos de América e os seus reflexos noutros 
países, como protesta contra o acoso sexual e a violencia, por 

#YoTambién en México, España e América Latina, entre 
tros lugares, #QuellaVoltaChe en Italia, #BalanceTonPorc en 

#Ana_kaman nos Estados Árabes; “Ni
na campaña contra o feminicidio que xurdiu en Arxentina

tantas outras iniciativas, abordando cuestións que inclúen dende a 
igualdade salarial ata a representación política das mulleres.

Día Internacional da Muller 2018 é unha oportunidade para 
transformar este impulso en medidas para empoderar ás mulleres 
de todos os entornos, rurais e urbanos, e recoñecer ás persoas 
activistas que loitan sen descanso para reivindicar os dereitos d
mulleres e acadar que estas desenrolen o seu pleno potencial.

É preciso actuar con urxencia nas zonas rurais para garantir un 
nivel de vida axeitado, unha vida sen violencia nin prácticas nocivas 
para as mulleres rurais. (Unha realidade na nosa Unidade Pastoral 
de Os Cotos). 

de marzo, unámonos ás activistas de todo el mundo e a ONU 
Mulleres para aproveitar a oportunidade, celebrar os logros, tomar 
medidas e transformar as vidas das mulleres de todo o mundo. 
AGORA É O MOMENTO. 
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     Contei os meus anos e descubrín que teño menos tempo para vivir de aquí en adiante 
do que vivín ata agora. Xa me sinto coma aquel neno que gañou un paquete de doces; os 
primeiros comeunos con agrado, pero cando se decatou de que quedaban poucos 
comezou a saborealos fondamente.
   Xa non teño tempo para reunións interminables onde se discuten os estatutos, 
procedementos, regulamentos, sabendo que non se vai a lograr nada. Xa non teño 
tempo para soportar a persoas que, a pesar da súa idade, non medraron.
   Quero vivir ao carón da xente humana, moi humana. Que saiba rir cos seus erros, que 
non presuma dos seus triunfos, que non aparente o que non é, que non fuxa das súas 
responsabilidades, que defenda a dignidade humana e que desexe tan só andar do lado 
da verdade e da honradez. 
   Quero rodearme de xente que saiba tocar o corazón das persoas, a quen os golpes 
duros da vida aprendeulles a medrar con toques suaves na alma.
   Si, teño presa, presa por vivir coa intensidade que só a madurez pode dar. Pretend
non desperdiciar parte algunha dos doces que me quedan, estou seguro que serán máis 
exquisitos que os que xa comín.
   “A miña meta é chegar ao final” satisfeito e en paz cos meus seres queridos e coa miña 
conciencia. Temos dúas vidas e a segunda comeza 
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en marzo 8 DÍA INTERNACIONAL DA MULLER
   Os pobos nos que hai máis igualdade de xénero experimentan un maior 
crecemento económico. As empresas que contan con máis líderes mulleres 
acadan mellores rendementos. Os acordos de paz que inclúen ás mulleres son 
máis duradeiros. As probas non deixan lugar ás dúbidas: a igualdade da muller 
supón progreso para todos.
   Estas palabras, son tamén feitos na nosa igrexa d
actividades que levamos a cabo, só son posible polas mans das mulleres. Grazas.
8 de marzo Día Internacional da Muller

“Un contiño para vivir
A MIÑA ALMA TEN PRESA 

Contei os meus anos e descubrín que teño menos tempo para vivir de aquí en adiante 
do que vivín ata agora. Xa me sinto coma aquel neno que gañou un paquete de doces; os 
primeiros comeunos con agrado, pero cando se decatou de que quedaban poucos 

u a saborealos fondamente. 
Xa non teño tempo para reunións interminables onde se discuten os estatutos, 

procedementos, regulamentos, sabendo que non se vai a lograr nada. Xa non teño 
tempo para soportar a persoas que, a pesar da súa idade, non medraron.

Quero vivir ao carón da xente humana, moi humana. Que saiba rir cos seus erros, que 
non presuma dos seus triunfos, que non aparente o que non é, que non fuxa das súas 
responsabilidades, que defenda a dignidade humana e que desexe tan só andar do lado 

 
Quero rodearme de xente que saiba tocar o corazón das persoas, a quen os golpes 

duros da vida aprendeulles a medrar con toques suaves na alma. 
Si, teño presa, presa por vivir coa intensidade que só a madurez pode dar. Pretend

non desperdiciar parte algunha dos doces que me quedan, estou seguro que serán máis 
exquisitos que os que xa comín. 

“A miña meta é chegar ao final” satisfeito e en paz cos meus seres queridos e coa miña 
conciencia. Temos dúas vidas e a segunda comeza cando tes das conta que só tes UNHA.

                              

Un/ha SANTO/a PAR
marzo 8 DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

Os pobos nos que hai máis igualdade de xénero experimentan un maior 
crecemento económico. As empresas que contan con máis líderes mulleres 
acadan mellores rendementos. Os acordos de paz que inclúen ás mulleres son 
máis duradeiros. As probas non deixan lugar ás dúbidas: a igualdade da muller 
supón progreso para todos. Secretario xeral da ONU 

Estas palabras, son tamén feitos na nosa igrexa de Os Cotos, pois a maioría das 
actividades que levamos a cabo, só son posible polas mans das mulleres. Grazas.
8 de marzo Día Internacional da Muller. 

Un contiño para vivir” 

Contei os meus anos e descubrín que teño menos tempo para vivir de aquí en adiante 
do que vivín ata agora. Xa me sinto coma aquel neno que gañou un paquete de doces; os 
primeiros comeunos con agrado, pero cando se decatou de que quedaban poucos 

Xa non teño tempo para reunións interminables onde se discuten os estatutos, 
procedementos, regulamentos, sabendo que non se vai a lograr nada. Xa non teño 
tempo para soportar a persoas que, a pesar da súa idade, non medraron. 

Quero vivir ao carón da xente humana, moi humana. Que saiba rir cos seus erros, que 
non presuma dos seus triunfos, que non aparente o que non é, que non fuxa das súas 
responsabilidades, que defenda a dignidade humana e que desexe tan só andar do lado 

Quero rodearme de xente que saiba tocar o corazón das persoas, a quen os golpes 
 

Si, teño presa, presa por vivir coa intensidade que só a madurez pode dar. Pretendo 
non desperdiciar parte algunha dos doces que me quedan, estou seguro que serán máis 

“A miña meta é chegar ao final” satisfeito e en paz cos meus seres queridos e coa miña 
cando tes das conta que só tes UNHA. 

 

n/ha SANTO/a PARA O MES 

marzo 8 DÍA INTERNACIONAL DA MULLER 
Os pobos nos que hai máis igualdade de xénero experimentan un maior 

crecemento económico. As empresas que contan con máis líderes mulleres 
acadan mellores rendementos. Os acordos de paz que inclúen ás mulleres son 
máis duradeiros. As probas non deixan lugar ás dúbidas: a igualdade da muller 

e Os Cotos, pois a maioría das 
actividades que levamos a cabo, só son posible polas mans das mulleres. Grazas. 
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 COUSAS DA FE E 

   A asemblea xeneral das Nacións Unidas adoptou 22 de decembro de 1993 a resolución pola 
que o día 22 de marzo de cada ano foi declarado Día Internacional da 
Auga. 
   Cada ano o Día Mundial 
este ano 2018 o lema é:
                    

   Nesta data preténdese chamar a atención sobre a importancia da auga doce e fomentar 
unha xestión sostible dos recu
   O dano ambiental, xunto co cambio climático, está impulsando a crise relacionada coa auga 
que vemos en todo o mundo. Cando descoidamos os nosos ecosistemas, facemos máis difícil 
proporcionar a todos a auga que necesitamos para sobrevivir e
   Aproximadamente 1.100 millóns de persoas, é dicir, o 
18% da poboación mundial, non teñen acceso a fontes 
seguras de auga potable, e mais de 2.400 millóns de 
persoas carecen de saneamento adecuado. Ademais, 
gran parte das persoas que viven nos países en 
desenrolo sofren de enfermidades causadas directa o 
indirectamente polo consumo de auga ou alimentos contaminados ou por organismos 
portadores de enfermidades que se producen no auga.
   A auga doce é un ben escaso e insustituible, e tamén o fundamento da 
indispensable a súa protección e conservación para todos os pobos do mundo e para manter o 
equilibrio nos ecosistemas. 

Unha gota de auga é poderosa, Unha gota de auga é mais necesaria que nunca

Unhas palabras do papa Francisco
   
"A
humanidad
un crime maior, porque destrúe a harmonía que Deus 
quixo darlle ao mundo

 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 
 

DÍA 
4 

LECTURA 1 Cor 1, 22
EVANXEO Xn 2, 13

DÍA 
11 

LECTURA Ef 2, 4
EVANXEO Xn 3, 14

DÍA  
18 

LECTURA Xer 31, 31
EVANXEO Xn 12, 20

DÍA 
25 

LECTURA Flp 2, 6
EVANXEO Mc 14, 1-15,47
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Día Mundial da

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

A asemblea xeneral das Nacións Unidas adoptou 22 de decembro de 1993 a resolución pola 
que o día 22 de marzo de cada ano foi declarado Día Internacional da 

Cada ano o Día Mundial da Auga xira en torno a un lema especifico. Para 
este ano 2018 o lema é: 
                     “Solucións para a Auga baseadas na natureza”

Nesta data preténdese chamar a atención sobre a importancia da auga doce e fomentar 
unha xestión sostible dos recursos da auga. 

O dano ambiental, xunto co cambio climático, está impulsando a crise relacionada coa auga 
que vemos en todo o mundo. Cando descoidamos os nosos ecosistemas, facemos máis difícil 
proporcionar a todos a auga que necesitamos para sobrevivir e prosperar.

Aproximadamente 1.100 millóns de persoas, é dicir, o 
18% da poboación mundial, non teñen acceso a fontes 
seguras de auga potable, e mais de 2.400 millóns de 
persoas carecen de saneamento adecuado. Ademais, 
gran parte das persoas que viven nos países en 
desenrolo sofren de enfermidades causadas directa o 
indirectamente polo consumo de auga ou alimentos contaminados ou por organismos 
portadores de enfermidades que se producen no auga. 

A auga doce é un ben escaso e insustituible, e tamén o fundamento da 
indispensable a súa protección e conservación para todos os pobos do mundo e para manter o 

Unha gota de auga é poderosa, Unha gota de auga é mais necesaria que nunca

Unhas palabras do papa Francisco
   O día 8 de marzo de fai un ano dixo o papa
"A explotación das persoas é un crime
humanidade, é verdade. Pero a explotación d
un crime maior, porque destrúe a harmonía que Deus 
quixo darlle ao mundo”  

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 

1 Cor 1, 22-25 Predicamos a Cristo crucificado

Xn 2, 13-25 Destruíde este templo e restablecereino en tres días

Ef 2, 4-10 Deus fíxonos revivir con Cristo

Xn 3, 14-21 Mandou Deus ao seu Fillo para que

Xer 31, 31-34 Serei para eles o seu Deus e serán para min o meu pobo

Xn 12, 20-33 Se o gran de trigo morre enterrado dará froito

Flp 2, 6-11 Xesús deu a vida e Deus enxalzouno
15,47 Paixón do noso Señor Xesús Cristo

Día Mundial da Auga         

22 de Marzo 

DA IGREXA D´OS COTOS    

                            
A asemblea xeneral das Nacións Unidas adoptou 22 de decembro de 1993 a resolución pola 

que o día 22 de marzo de cada ano foi declarado Día Internacional da 

da Auga xira en torno a un lema especifico. Para 

“Solucións para a Auga baseadas na natureza” 
Nesta data preténdese chamar a atención sobre a importancia da auga doce e fomentar 

O dano ambiental, xunto co cambio climático, está impulsando a crise relacionada coa auga 
que vemos en todo o mundo. Cando descoidamos os nosos ecosistemas, facemos máis difícil 

prosperar. 

indirectamente polo consumo de auga ou alimentos contaminados ou por organismos 

A auga doce é un ben escaso e insustituible, e tamén o fundamento da vida no planeta. É 
indispensable a súa protección e conservación para todos os pobos do mundo e para manter o 

Unha gota de auga é poderosa, Unha gota de auga é mais necesaria que nunca 

Unhas palabras do papa Francisco 
O día 8 de marzo de fai un ano dixo o papa 

as é un crime de lesa 
Pero a explotación da muller é 

un crime maior, porque destrúe a harmonía que Deus 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE MARZO 

Predicamos a Cristo crucificado 

Destruíde este templo e restablecereino en tres días 

Deus fíxonos revivir con Cristo 

Mandou Deus ao seu Fillo para que se salve o mundo 

Serei para eles o seu Deus e serán para min o meu pobo 

Se o gran de trigo morre enterrado dará froito 

Xesús deu a vida e Deus enxalzouno 
Paixón do noso Señor Xesús Cristo 

        


