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Notas para facer unha Celebración Irimega en
pequenas comunidades conectadas

En tempos de pandemia: celebración irimega en comunidades!!!
Este ano, por razóns sanitarias, non pode haber Romaxe, pero nada nos impide poder celebrar a nosa fe e galeguidade o segundo sábado de setembro, como
sempre fixemos. En Irimia preparamos este texto para que quen queira poida facer a celebración nos seus grupos de referencia, na familia ou ben xuntando amizades... en lugares cerca das nosas casas, conformando celebracións espalladas
por todo o país. Así empezaron as primeiras comunidades!
Hai unha besta que quere acabar con nós, que é o coronavirus, pero ímolo
conxurar coa nosa fe e esperanza, arredor dunha mesa, cun pouco de pan e un
pouco de viño. Cómpre quedar cerca da casa, nos nosos grupos de referencia ou
mesmo en familia, pero iso non vai impedir que celebremos a nosa fe e galeguidade en celebracións conectadas entre si grazas ao teléfono móbil.
Para celebrar só precisades unha persoa con móbil que reciba e poña para
todas e todos a música na celebración, este folleto que tendes nas mans para
cantar e ler, unha asemblea que celebre (dúas persoas van lendo e a asemblea
responde) e unha mesa no centro co Evanxeo, pan, viño... e calquera outro elemento decorativo que ao grupo lle transmita esperanza (cestas con flores ou
froitas, ramallos de natureza...). Tamén unha árbore (carballo, sobreira...) para
plantar ao remate.
A celebración vai ter unha parte celebrada en directo nos nosos grupos e
outra que nos chegará aos nosos móbiles e que nos conectará entre nós a todos
os que esteamos reunidos no nome de Xesús, home de aldea. En cada grupo é
importante estarmos en círculo, mellor ao aire libre, en ambiente de oración,
porque este ano a celebración, en vez de ir cara a fóra, vai camiñar cara a dentro
de todos nós.
Precaucións sanitarias. Cómpre ter xel hidroalcólico e máscaras, por se alguén a esquece. Especial coidado co momento da fracción do pan, sobre todo
se a xente que se xunta non é da mesma familia. As persoas que coordinen a
celebración terán que partir o pan observando as medidas de hixiene e o viño
repartirase en vasos individuais. Recoméndase que nos grupos máis grandes só
realicen o símbolo as persoas que están na organización para evitar contaxios.
Lugares das celebracións. Pode ser calquera. Xuntarémonos coas amizades
de sempre, en eiras de casas labregas, hortas ou montes próximos, porque este
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ano todas as casas, todos os montes, van ser lugares de fe e galeguidade. Só fai
falla que o lugar teña cobertura de móbil. Se é un lugar público, haberá que pedir
o oportuno permiso no concello; se é un recinto privado, xa non haberá ese problema. Sería ben que ninguén quede só e que convoquemos no noso contorno a
quen pensemos que poida querer participar. Irimia é para todos!!!
Conexión dixital. As celebracións todas van estar conectadas; compartiremos
reflexións e músicas a través dun grupo de whatsapp no que estará, polo menos,
unha persoa de cada grupo. Haberá momentos de conexión nos que compartiremos fotos e escoitaremos audios lanzados por whatsapp para todas as celebracións e momentos de celebración no pequeno grupo. Previo á celebración,
compartiremos fotos de cada espazo e grupo onde esteamos celebrando a fe e a
galeguidade. Ás 12.00 h da mañá empezaremos co saúdo de benvida de Rubén
e Lucía, todos á vez, en sintonía, seguindo o folleto e os audios. Tamén vai haber
un momento no que cada grupo reflexione e elabore unha nota de voz ou un
texto que compartirá con todos a través do móbil. Será algo breve que nos faga
sentir a comuñón real entre todos.
Folleto. Este que tes na man ten a celebración escrita para que todos a poidamos seguir ao tempo. No grupo que celebra podedes repartir o texto impreso ou
descargalo en PDF no móbil, tableta ou ordenador desde a web www.irimia.gal.
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1ª PARTE: ACOLLIDA
AUDIO DE BENVIDA I.- (ás 11.45 h)
BO DÍA, IRIMEGAS E IRIMEGOS!!!
Este ano non pode haber Romaxe, a prudencia así nolo recomenda. Pero non
podemos deixar de celebrar a nosa fe e galeguidade. Na Asociación Irimia, nos
atrancos vemos oportunidades, e a oportunidade deste ano vainos facer gañar
en circularidade e proximidade. Propoñémosvos celebrar eses Rumores de Romaxe co subtítulo PEGADAS DE ESPERANZA porque esta celebración é o que quere ser: esperanza que se multiplica pola nosa xeografía.
Ofrecémosvos unha celebración na que, todos a un tempo, descubriremos,
grazas á tecnoloxía, novos significados de estar en comuñón. Irimia está nos
vosos móbiles! Xuntos maila a distancia!!! En conexión, irimegos e irimegas do
norte e do sur, da costa e do interior. Escoitarémonos: a quen está lonxe, a quen
temos á beira, pero sobre todo faremos tamén tempo para escoitármonos dentro de cada un, de cada unha. Que a fe e a galeguidade non deixen de resoar nos
nosos corazóns!
Con este xesto recollemos tamén a tradición das primeiras comunidades cristiás galegas celebrando nos nosos lugares, en casas de aldea, en contacto coa natureza, porque a nosa casa, a natureza, a nosa terra galega, son lugar de Deus.
Antes de empezar, no grupo de whatsapp imos partillar fotos e saúdos. De
Bergondo para Aguiño, da Coruña para Vigo, de Lugo para Frades, de Arzúa para
Santiago... (cita todos os lugares nos que hai un grupo celebrando). Ídevos preparando porque ás 12.00 h comezaremos!!!
AUDIO MÚSICA.- Houbo, houbo un tempo
“Houbo,
houbo un tempo,
un tempo en que cantaban os paxaros
e as rosas florecían
ás beiras dos camiños....”
“...e sabía enxoitar o pranto das estrelas...”
...un tempo en que os jardíns eran bosques
domesticados por unha man, de neve e de pureza...
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“Houbo,
houbo un tempo,
un tempo en que cantaban os paxaros
e as rosas florecían
ás beiras dos camiños....”
...cando existía a arage, e a pomba, e a mar, e a arela...
Foi, nun país lonjano de abrente da miña vida...
cando aínda ti non chegaras a ela, ...peregrina!
“Houbo,
houbo un tempo,
un tempo en que cantaban os paxaros
e as rosas florecían
ás beiras dos camiños....”
Letra: Carvalho Calero
Música: Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero)

AUDIO DE BENVIDA II.- Imos comezar a nosa celebración, que vai ter tres momentos: un primeiro de Acollida da Dor, un segundo de Esperanza coa Palabra e
un terceiro no que Celebrar a Vida co pan e viño compartidos. Colocámonos todos arredor da mesa, o centro da nosa celebración, na que temos Palabra, pan e
viño. Cabo dela, unha árbore que poñeremos na terra no remate da celebración
e que marcará este lugar como lugar de fe e galeguidade.
Dúas persoas da comunidade mediarán nesta celebración para conectarnos
con todas as que hoxe enchen Galicia. Alí onde haxa dous ou máis reunidos no
meu nome, eu estarei no medio deles, di Xesús. No nome del, do nome da nosa
fe e no nome de Galicia é que nos xuntamos hoxe. Benvidas todas as persoas de
boa vontade!!! Hoxe estamos a facer medrar algo novo na nosa terra!!!
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DRAMATIZACIÓN EN CADA LUGAR. Interveñen 2 persoas, que conducirán o
diálogo coa asemblea. Poden ir vestidas con algo característico, pero sen estridencias nin entroidadas, só para que a xente saiba quen son as persoas referentes e coordinadoras da celebración. Tamén hai que dividir a xente en dous grupos
para que formen o CORO I e CORO II para o recitado de Campás de Bastabales.
Persoa 1.- Ola. Bo día a todas!!! Eu son (nome 1) e coa miña compañeira
(nome 2) imos conducir esta celebración que por audio saudaban Rubén e Lucía.
Como ben dixeron, este ano a Romaxe non pode ser, pero non imos quedar sen
celebrar a nosa fe e galeguidade.
Persoa 2.- O segundo sábado de setembro é para a xente Irimega un día especial dende hai máis de 40 anos e un virus non nos vai facer renunciar ao que
somos e queremos. Este ano con máis forza temos que facer recordo e esperanza
para todas as xentes de boa vontade.
Asemblea. Abofé que si! Non queremos e non podemos renunciar á esperanza!
Persoa 1.- Estamos a vivir un ano moi duro: xentes encerradas, xentes coidadoras desbordadas de traballos, moitas amigas coñecidas, moitos amigos que
se nos foron en soidade, loitos sen facer, rebrotes... O medo case pode con nós,
pero somos cristiáns: sabemos que a dor e a morte non teñen a última palabra.
Por iso estamos aquí hoxe, celebrando as PEGADAS DE ESPERANZA!
ACOLLER A DOR
Persoa 2.- De súpeto chegou a pandemia, ninguén contaba de repente con
tanto medo e morte agachada nos currunchos de cada vida. O susto primeiro
deu paso a un lento espertar de reflexións e propostas.
Asemblea.- E empezamos a botar contas sobre o que significa celebrar a vida.
AUDIO MÚSICA.- Celebrar a vida
Xa ninguén celebra a vida
mirando de noite o ceo,
mirando ao lonxe o horizonte,
mirando os puntos de luz,
os máis grandes e pequenos,
mirando a lúa con calma
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con ese ollar tan de preto;
...e o mar, os prados e as fontes
que reflicten os luceiros
no balbordo das súas augas
cando van lonxe, moi lonxe,
bulindo coma un lamento
que se apega nas entrañas.
Xa ninguén celebra a vida
sobre esta esfera sen aire,
sen luz, sen auga, ...con frío
e que nos mete tantas présas,
subdivididas en pausas
que o sangue nos acelera
tronzando os momentos
que marcan ciclos de vida
e turban esta existencia
creando angustia, ansiedade
e tensión mentres esperas.
Xa ninguén celebra a vida
e dámonos menos bicos,
menos aloumiños tenros
menos abrazos sentidos,
menos palabriñas feitas
dese amor que habita os soños,
menos cancións e afagos
que nos arrolen os medos,
menos luz, menos futuro,
menos tenrura en agarimos
que afrouxen os desesperos.
Cada vez a vida como que ten menos senso
e quedámonos tan pobres
de ilusión, de paixón e de anceios
sen ter recibido un bico, sen ternos bicado os beizos.
E quédanos ese sabor amargo
e no aire, o laio gris dun lamento
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áspero e corrosivo, enfadado e violento
que nos vai levando a vida...,
que nos vai levando a vida,
que é o único que temos.
Letra e música: Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero)

Persoa 2.- Celebrar a vida: esa vida que nos escapa das mans, que custa tanto
traballo coidar. O primeiro grupo de seguidores de Xesús tamén pasou de golpe
do “subidón” de entrar en Xerusalén cantando “Hosanna!” a ver todos os seus
soños cravados nunha cruz...
Persoa 1.- E custoulles entender que a resurrección só se pode dar pasando
pola morte. Nós tamén vivimos iso hoxe: a pandemia asolagounos na morte. Na
primavera, cando a natureza verdea e Galicia se viste de cores, vímonos encerrados nas casas, con medo, no paro... Naquel tempo era difícil intuír, debaixo dos
adoquíns, a area da praia...
Persoa 2.- A dor forma parte da vida: fainos humanas e fortes.
Asemblea.- Fai falla recoñecer e acariñar a dor para sandala.
Persoa 1.- Escoitamos co corazón a dor de tanta xente que nesta pandemia
morreu en soidade, a quen non puido acompañar aos seus seres queridos, a
quen quedou sen forzas coidando... Facemos silencio antes de comezar a cantar
e recitar.
EXPRESIÓN DE DOR
AUDIO e DRAMATIZACIÓN. A xente en silencio; invítase previamente a que o
corazón entre na dor real de moitísima xente. Vivilo. Non é simple teatro. Con
todos en silencio, empézase a cantiga, a asemblea canta a primeira estrofa (que
servirá de retrouso), á vez que soa Fran á zanfona en audio. Logo recitamos con
moita calma as estrofas en dous coros. Vólvese cantar o retrouso (vólvese a poñer
o audio) e os coros retoman o recitado das estrofas. Así por catro veces. Silencio
de novo e remátase cantando a última estrofa de Rosalía.
Audio música / Asemblea: Campanas de Bastabales,
cando vos oio tocar,
mórrome de soidades.
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CORO 1.- Desde lonxe, silandeiro
veu acó o virus da morte
co seu aire traizoeiro.
Entre nós foron morrendo
miles de homes e mulleres
sen amparo nin remedio.
CORO 2.- Dores, bágoas, bágoas, dores
enchouparon os fogares,
de maléficos terrores.
A xente vella tremendo
tanto amor e tanto esforzo
orfas de todo morrendo.
CORO 1.- Traballando sen coidados
coidadores, coidadoras,
mereceron mil aplausos.
Mais acó e aló espallados
buliron centos e miles
de abnegados voluntarios.
TODOS.- Eses si fixeron patria
baleirándose no pobo
e sen grandes algaradas.
Audio música / Asemblea: Campanas de Bastabales,
cando vos oio tocar,
mórrome de soidades.
CORO 2.- Preguntas veñen e van,
preguntas e máis preguntas,
polo hoxe e o mañá.
Que vai pasar co traballo,
e que vai ser das familias
con tanto e tanto parado?
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CORO 1.- Outra vez a xente humilde
apandando coa miseria
sen que aos grandes se lles arrime?
Que vai ser da convivencia,
cando os cantos de serea
incentiven a violencia?
TODOS.- No medio de tanta lea
quen nos gardará humanos
sen ceder á trampa fera?
Audio música / Asemblea: Campanas de Bastabales,
cando vos oio tocar,
mórrome de soidades.
CORO 1.- Tempos recios, recios tempos
os que temos por diante,
os que por diante temos!
Para vivir día a día
esa fe humanizada
que nos garanta a partida.
CORO 2.- Coa paz por dentro e por fóra,
con aires de loita e festa
e aposta liberadora.
Con Xesús ao noso lado,
tan humilde, tan valente,
o porvir hai que loitalo!
TODOS.- Vén a noite…, morre o día,
as campanas tocan lonxe
o tocar da Ave María.
Elas tocan pra que rece;
eu non rezo, que os saloucos
afogándome parece
que por min tén que rezar.
(silencio)
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Audio música / Asemblea: Campanas de Bastabales,
cando vos oio tocar,
mórrome de soidades.
(silencio)
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2ª PARTE
CELEBRACIÓN DA PALABRA
REIVINDICAR A ESPERANZA
Nota para a dramatización: Hai que ter preparado o evanxeo con Mt 6, 5-8 e
Xn 20, 19-23.
Persoa 2.- Recollemos esta Palabra e este canto nos nosos corazóns e abrimos
os ollos ás PEGADAS DE ESPERANZA que atopamos ao noso redor. O medio ambiente está tendo un respiro. O aire é máis limpo. A vida animal é máis libre. A
Terra, nosa nai, respira mellor. En todo o mundo a xente estase desacelerando e
reflexionando, as persoas miramos os veciños dun xeito novo...
Asemblea.- Estamos espertando a unha nova realidade.
Persoa 1.- E recordamos aquela casa chea ata a bandeira de xente que escoitaba a Xesús e o xesto precioso dos catro sanitarios que descolgaron o seu amigo
paralítico nunha padiola por un buraco no tellado (Mc 2, 1-4).
Persoa 2.- A crise que trouxo o coronavirus ha servir para liberarnos da cegueira dunhas vidas centradas na indiferenza e o “sálvese quen poida”.
Asemblea.- Abrimos os ollos á solidariedade e ao coidado das vidas máis vulnerables.
Persoa 1.- E seguimos a recomendación de Xesús de pechar a porta e orar a
Deus Nai-Pai, que está no escondido.
Persoa 2.- (colle o evanxeo e le Mt 6, 5-8).
Cando recedes non fagades coma os hipócritas, que gustan de rezar moi
ergueitos nas sinagogas e nos recantos das rúas para que os vexa a xente; ase‑
gúrovos que tamén recibiron a súa recompensa. Ti, pola contra, cando queiras
rezar métete no teu cuarto, pecha a porta e rézalle a teu Pai que está no segre‑
do; e teu Pai, que ve o segredo, hate recompensar.
E cando vos poñades a rezar non sexades lareteiros coma os pagáns. Botan
de conta que os van escoitar polo moito falar. Non sexades coma eles, porque
voso Pai ben sabe o que precisades xa antes de que llo pidades.
Asemblea.- No medio das dificultades e do medo, sostennos unha esperanza.
Persoa 1.- (Colle o evanxeo e le Xn 20, 19-23).
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Naquel día, o primeiro da semana, ao serán, estando pechadas as portas
onde estaban os discípulos, por medo dos xudeus, chegou Xesús e, poñéndose
no medio, díxolles:
‑Paz convosco.
Dito isto, mostróulles as mans e mais o costado. Os discípulos alegráronse,
vendo o Señor. El díxolles outra vez:
‑Paz convosco: coma o Pai me mandou a min, tamén eu vos mando a vós.
E dito isto alentou sobre eles e díxolles:
‑Recibide o Espírito Santo: a quen lles perdoedes os pecados, quedaranlles
perdoados; a quen llelos reteñades, quedaranlles retidos.
Asemblea: Virá saudarnos coa súa paz e inundaranos cunha alegría que nin
sequera o coronavirus pode roubar.
Persoa 2.- Cantemos a nosa esperanza: porque nós, persoas de fe, seguimos
PEGADAS DE ESPERANZA. Ela está aquí, ao noso lado, e podémola tocar se estiramos un pouquiño as mans.
AUDIO. Canto á esperanza
Camiños...
Camiños...
Camiños de fe
Camiños por percorrer.
Sumando camiños
Atopándome contigo.
Parei na beira do camiño a escoitarte
Contaban historias, falábame o ar
Voaba unha estrela, quería seguila.
Fiquei no silencio
Ollei esta Terra que quere cantar.
Camiños de fe
Camiños por percorrer.
Sumando camiños
Atopándome contigo
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Historias de vida, agasallos do corazón
Atoparme en ti, na pegada esquecida
Na ilusión vencida
Prendendo unha luz,
Camiños de fe, camiños por percorrer.
Camiños de fe... camiños de fe...
Letra e música: Bea da Estrella

Persoa 1.- O ben común é a base da civilización. Moita xente estase axudando. Como pode, pero axúdase. Son redes de apoio mutuo en circunstancias difíciles. Cremos que a fe nos achega ese desexo profundo de aliviar o sufrimento
humano, de crear condicións de vida, de poñer o noso gran de area para que
este mundo sexa expresión de liberdade, xustiza, reconciliación, fraternidade e
conservación do medio ambiente. A nosa fe lévanos a estar xunto a outras persoas con credos diferentes porque a humanidade únenos.
Asemblea.- Celebramos, oramos, anunciamos e comprometémonos cun mundo onde as verbas amar e compartir van da man.
Persoa 2.- Aprendemos que o misterio que as crentes e os crentes chamamos
Deus non é milagreiro, nin castigador, nin intervén directamente na historia, nin
para causar o mal nin para evitalo, senón que é alento de vida, manancial de resiliencia, que sostén, inspira, move á solidariedade e á creatividade.
Asemblea.- Un Deus que nos empurra a rebuscar ata atopar a esperanza entre as cinzas do sufrimento.
Persoa 1.- Misterio de amor que non se identifica cos discursos, senón cos
xestos e as accións, que non distingue entre crentes nin ateos, que é experto en
periferias e en humanidade máis que en moralidades.
Asemblea.- Deus todo-amor, que nos habita e sostén en toda circunstancia.
Persoa 2.- Deus alentador, que nos move a saír dos nosos propios medos e
intereses e que nos fai experimentar que só na proximidade e no asombroso poder dos encontros e os abrazos podemos ser plenamente humanas e participar
do misterio da súa divindade.
Asemblea.- Deus todo-coidado, no que somos e vivimos.
(Breve pausa de silencio)
Persoa 1.- Neste silencio, compartimos as nosas experiencias de resurrección
con quen temos arredor. Poñemos en común o que resoa no noso corazón. Co-
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nectamos coa Palabra de esperanza pensando nas nosas experiencias durante a
pandemia.
Ábrese tempo aos aportes de todos: que resoa nos nosos corazóns do celebrado e dito?
Déixanse 10 minutos para que cada grupo comparta as súas experiencias e
oracións, entre o propio grupo e coas comunidades conectadas a través do teléfono móbil. Para isto último, cada grupo pode escribir un texto no whatsapp
ou elaborar unha breve nota de voz (10-20 segundos como máximo) en clave de
resurrección e esperanza, que empece presentando desde onde se fai. Por exemplo: “Desde ... (nome da vila), na casa de ... queremos expresar....” As notas de
voz / textos vanse compartir no grupo de whatsapp con todas as asembleas. As
persoas que no seu móbil están facilitando cada celebración vanas presentando,
lendo ou facendo escoitar na orde que chegan.
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3ª PARTE
CELEBRAMOS A VIDA
Persoa 1.- Somos un pobo que afronta os seus problemas e desgrazas unido!
Vémolo todos os días, como xorden regueiros de solidariedade cando a desgraza
nos azouta. Sábeo ben a xente do mar e a da terra. Amosámosllo ao mundo no
desastre que para todos supuxo o vertido do Prestige ou o accidente do Alvia en
Angrois... Abofé que dá xenio vernos unidos.
Persoa 2.- Pero non só nas desgrazas. Tamén somos un pobo unido na festa.
Estes Rumores de Romaxe son a proba: reinventándonos para non deixar de
celebrar seguindo as recomendación sanitarias. Aquí estamos todos, unidos na
distancia, coas nosas máscaras, co distanciamento social.
Persoa 1.- Non nos podemos coller todos das mans, nin darnos apertas, pero
si podemos colocarnos en actitude orante ante a Ruah, o Espírito de Deus que
enche todos os currunchos do noso ser. Convídovos a erguervos dos vosos asentos, poñernos en pé e abrir as mans para cantar o noso Pai.
(Poñémonos en círculos concéntricos, de pé, arredor da mesa, levantamos as mans e cantamos-rezamos.)
AUDIO MÚSICA.- Noso Pai
Noso Pai que estás no ceo
dende a terra de Galicia,
chamamos pola irmandade,
berramos pola xustiza.
Deus fratesque Gallaeciae
clamaban na túa loita
os Irmandiños; e agora
ti, Pai, aos fillos escoita.
Santo es ti e o teu nome
habemos santificar-e;
que o noso pobo galego
na fe se poña a medrar.
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O teu Reino veña a nós-e,
que é de xustiza e verdade;
pra lle sermos fieis queremos
sementar fraternidade.
Que a túa santa vontade
coñeza tempos mellores
e non se faga o capricho
de caciques e señores.
Dá Ti o pan de cada día,
que no mundo o alimento
sexa repartido ben-e,
que ninguén viva famento.
Perdóano-las ofensas
e concédeno-lo don
de ser bos e xenerosos
pra aprendérmo-lo perdón.
Se andamos na tentación,
se é que ten que vi-la proba,
que saiamos máis humanos
cunha conciencia máis nova.
Líbranos de todo mal
e alóngano-la vida,
e cura a nosa Galicia
da súa histórica ferida.
Amén, Pai noso, amén
de acordo co teu Xesús
no seu camiñar honrado
dende o berce ata a cruz.
Letra: Pepe Chao
Música: Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero) / A Quenlla.
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A MESA COMPARTIDA
Persoa 1.- (Mentres falan, serven vasiños de viño) Ás veces a vida parece que
se pon de costas. Na mañá de Pascua, as mulleres botaron a andar cara á morte,
cara á pedra, esperando a resurrección.
Asemblea.- Quen nos vai mover as pedras dos sepulcros?
Persoa 2.- As mulleres viviron a experiencia de seren tratadas por Xesús como
iguais e hoxe, ante esta mesa, impúlsannos a transformar a Igrexa e a sociedade
ata que a igualdade sexa costume.
Persoa 1.- Este ano, as mulleres cristiás de todo o mundo iniciamos a Revolta
das Mulleres na Igrexa, un movemento no que resoa a ansia de vida, de xustiza e
de dignidade das primeiras discípulas, as nosas nais.
Persoa 2.- Por iso vos pido a todas e todos que vos acheguedes a esta mesa,
posta con mimo por... (dicimos os nomes de quen puxo a mesa). A mesa que este
ano é o centro da nosa Celebración de Fe e Galeguidade, Pegada de Esperanza, e
tamén, agora mesmo, o centro da Memoria e da Historia de Salvación.
Asemblea.- Arredor dunha mesa coma esta, rodeados de amigos e amigas,
Xesús colleu un anaco de pan, bendiciuno e partiuno para dar grazas pola vida,
pola amizade, convidando a toda a humanidade.
Persoa 1.- E dende aquel día, celebramos nas nosas casas o xesto que nos
convida e alimenta, que Xesús nos ensinou e que repetimos na súa memoria. Collemos un anaco de pan, partímolo e todas e todos dicimos: (parte o pan)
Asemblea.- Pan e viño, corpo e sangue de salvación, que se parte e reparte
como signos de bendición e de perdón. Facemos este xesto, Señor, como ti nos
dixeches, en memoria túa.
Persoa 2.- E así, con este simple xesto de amor, de recoñecemento mutuo,
constituímonos en comunidade de vida e de amor, chamada a estender o Reino
polo mundo enteiro.
Persoa 1.- E mentres partimos, repartimos e compartimos, lembramos a
aqueloutra muller que, co magníficat, nos dou o primeiro manifesto do Reino de
paz e xustiza.
Soa a música. Seguindo as normas sanitarias, botarase xel desinfectante nas
más e poñerase a máscara; pódense coller da mesa os anacos de pan por quendas de a un, así como os vasos de viño individuais. Recoméndase que nos grupos
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grandes só realicen o símbolo as persoas que están na organización para evitar
contaxios.
AUDIO MÚSICA.- Magníficat.
A Virxe de Guadalupe
dixo a Deus cando era nena:
“Magníficat, pois te fixas
en min, sendo tan pequena”
Diranme tódolos pobos,
aínda sendo humildosa,
que entre tódalas mulleres
son eu bendita e fermosa.
Érgue-los pobres e humildes,
pois de todo es o dono.
Poderosos e caciques
perden o mando e o trono.
Han ter bandullo baleiro
os agora farturentos;
has dar o pan cada día
aos que agora están famentos.
Pois somos fillos de Abraham,
descendencia de Israel,
farás da nosa Galicia
un país de leite e mel.
Ti que sacaches do ventre
froito novo e verdadeiro,
fainos fillos desta terra
no medio do mundo enteiro.
Letra: Pepe Chao
Interpretación músical: A Quenlla
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ACCIÓN DE GRAZAS
Nesta parte da celebración vaise plantar unha árbore, preferiblemente autóctona. Para aqueles lugares que non teñan posibilidade de plantar na terra, utilizarán un tarro.
Persoa 1.- Grazas Deus por este momento de celebración da vida. Neste ronsel de esperanza quérovos anunciar que un grupo de persoas comprometidas,
que seguen crendo na nosa Igrexa galega, están a mobilizar, nas cinco dioceses,
un proceso chamado FAGAMOS IGREXA GALEGA (desprega un cartel co logo).
Neste proxecto queremos poñer en comunicación a todas as persoas que celebran liturxia ou fan pastoral en galego, creando un fondo de materiais que poidamos compartir...
Asemblea.- Que estes pasos que se van dando fagan resucitar en nós esa igrexa que desde o seu inicio Irimia desexa: Fagamos Igrexa Galega!!!
Persoa 2.- Fagamos Igrexa Galega quere ser o lévedo que unha muller amasou
en tres medidas de fariña, como a semente da mostaza, que medra alta e forte
ata ser acubillo dos paxaros.
Persoa 1.- E para que quede constancia desta asemblea especial de hoxe, deste noso querer ser Igrexa Galega, imos plantar esta árbore (ensínase a árbore),
que vai ser o noso compromiso de Fe e Galeguidade.
Asemblea.- Unha árbore que medre e acolla nas súas pólas milleiros de paxaros.
Persoa 2.- Esta árbore será sinal de identidade, recordo desta celebración Rumores de Romaxe, símbolo de que a esperanza, maila todo, nunca esmorece!
Persoa 1.- Se as pandemias volven, se o mundo volve parar, nós teremos esta
árbore cerca da nosa casa dando sombra e vida. Será o noso agasallo á terra e
sinal do noso compromiso con ela.
Persoa 1.- Mentres a poñemos na terra, convídovos a compartir brevemente,
cunha palabra, como está o voso corazón, facendo acción de grazas e oración. Así
as nosas palabras alimentarán e regarán, sendo o mellor abono de vida regalada.
(Déixase un tempo pequeno de participación no grupo mentres se planta.
Pódese compartir por whatsap, así como algunha foto da árbore. Finalízase con
dous audios e unha peza musical.)
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AUDIO DE DESPEDIDA I.- Amigas, amigos, estamos chegando ao final desta
Celebración de Fe e Galeguidade, unha celebración artellada pola Asociación
Irimia e que quere ser folgo para a vida, animando a nosa fe e esperanza para
facernos máis fortes diante das adversidades. A árbore que vimos de plantar hanos recordar a todos que hai unha Igrexa galega que se fai cada día nas pegadas
de esperanza que todos poñemos ao noso redor. Non temos medo porque Deus
está con nós, animando e alentando.
AUDIO DE DESPEDIDA II.- Non queremos rematar a celebración das PEGADAS
DE ESPERANZA sen agradecer a todas e todos ter organizado os grupos, ter vencido o medo e ter participado na distancia. Con este xesto celebrativo estamos a
ser esconxuro para todos, presentes e ausentes, vivos e defuntos. Toda a comunidade de fe estivo a celebrar con nós. Sigamos unidos na esperanza, con sentidiño, cada un nas súas casas, partindo o pan e bebendo viño no nome de Xesús, o
nazareno! Ata o ano que vén, que, se Deus quere, nos veremos, en setembro de
2021, na Romaxe de Crentes Galegas, en Arzúa!!!
AUDIO MÚSICA.- Chea de Vida.
Voltar, á terra que vos viu nacer,
onde os pobos deixan ver
limpo e máis limpo solpor.
Voltar, onde a pedra viu medrar,
onde as rúas estreitan,
onde os bares non fechan.
Estarei subindo a unha montaña,
Estarei buscando a sombra dunha parra
Estarei, estarei, estarei... Chea de vida-a.
Chea de vida,
Chea de vida-a.
Voltaremos vernos noutro momento,
Voltaremos vernos, co movemento.
Voltaremos vernos, por fóra e por dentro.
Voltaremos vernos.
En silencio, con respecto.
En silencio, sen pretensións.
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En silencio,
En silencio.
Estarei subindo algunha montaña,
Estarei buscando a sombra dunha parra.
Estarei, estarei, estarei... Chea de vida-a.
Chea de vida.
Chea de vida-a.
Letra e música: Guadi Galego
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