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GRUPO ADULTOS 1
Parroquia de Fontiñas



Somos un grupo de adultos da Parroquia de 
Fontiñas que se xuntan periodicamente para 

encontrarse, compartir reflexivamente parte da 
nosa vida, e celebrala no nome de Xesús. 

O obxectivo é que o grupo nos axude a medrar
en Vida, en Amor e en Alabanza a Deus Pai.

Porque,

“Cando dous ou máis están reunidos no meu
nome, alí estou en medio deles” 

(Mt 18,20).

	
LEMBRAMOS	Á	COMUNIDADE	
	
Punto	 de	 partida:	 A	 vida	 faise,	 é	 camiño,	 búsqueda,	 encontro,	 interioridade,	
creatividade,	solidariedade,	…	

A	nosa	referencia:	o	Deus	da	Vida	

	
"Déchesme	a	coñecer	a	senda	da	Vida;	encherasme	de	alegría	na	túa	presenza,	e	de	
ledicia	eterna	á	túa	dereita".	Salmos	16:11	
	
“Eu	vin	para	que	teñan	vida	e	a	teñan	de	abondo”.		Xoan	10:10.		
	
“Eu	 son	 o	 pan	da	 vida:	 quen	 vén	 onda	min,	 non	pasará	 fame	 e	 quen	 cre	 en	min,	
endexamais	terá	sede”.		Xoan	6:35	
	
“O	verdadeiro	significado	do	noso	existir	terreo	está	ó	final,	na	eternidade,	no	noso	
encontro	definitivo	con	Xesús”.	Papa	Francisco	

	
	
	
	
REFLEXIONAMOS	
	
Que	nos	gustaría	salientar	da	nosa	experiencia	como	grupo	este	ano?	
Que	descubrementos	fixemos	a	nivel	personal	e/ou	como	grupo?		
Que	dificultades	atopamos	a	nivel	personal	e/ou	como	grupo?	
	
	
	
PRESENTAMOS	Á	COMUNIDADE	
	
-O	pasos,	avances,	dados	como	grupo	
-Os	descubrementos	feitos,	
-As	dificultades	atopadas	
-Os	elementos	simbólicos	do	camiño	andado	
...	
	
	

	 	
PARROQUIA SAN ANTONIO 

DE FONTIÑAS 

www.parroquiadefontinas.org 

Unha oración para rematar... 
 

DESDE TI, SÓ DESDE TI 
 

Desde Ti, só desde Ti, renace a persoa 
que despois transcenderá xunto con outros. 

Desde Ti, só desde Ti, o tempo é inestimable formador 
onde se xesta o posible. 

Desde Ti a historia é a memoria que modela toda 
identidade. 

É fonte, é xerme de conciencia, promesa para madurar. 
 

Desde ti, só desde Ti, o camiño sorpréndenos 
en intuicións que nos abren á paz. 

Non son flores de papel, non son quimeras, 
son en vida, fonda realidade que nos libera. 

Desde ti,  
respectar outros xeitos é abrazo á humana condición,  

que nos dá a liberdade de ser distintos 
e fainos capaces de escoitar. 

 
Desde ti, só desde Ti, a vida queda curta 
para dar cabida a aquilo que soñamos. 

Desde ti, só desde Ti, o ordinario e cotián 
vólvesenos marabilla entre as mans. 

Desde ti, espertamos ao asombro que aparece 
ao ver que nace un novo día e desde aí 

lanzamos a semente e esperamos atentos á vida. 
xanostesaqui.blogspot.com 
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Durante o ano reunímonos
no nome de Xesús e 
escoitamos a súa chamada

“Animo son Eu, non temades”

“Animo, levántate, estate 
chamando”

“Vinde a min os que estades
cansos e agobiados”

“Pedide, buscade, chamade”

“Abride os vosos oídos”
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DESDE TI, SÓ DESDE TI 
 

Desde Ti, só desde Ti, renace a persoa 
que despois transcenderá xunto con outros. 

Desde Ti, só desde Ti, o tempo é inestimable formador 
onde se xesta o posible. 
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Desde ti, só desde Ti, o ordinario e cotián 
vólvesenos marabilla entre as mans. 

Desde ti, espertamos ao asombro que aparece 
ao ver que nace un novo día e desde aí 

lanzamos a semente e esperamos atentos á vida. 
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Ante nós móstrase o 
Camiño de Xesús

� impulsado polo Espírito

� fiel ao Pai

� e fiel aos pobres

anunciar a Boa Nova de 
Deus Pai
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E así dende a nosa vida,…
dificultades eivas ...

temores  medos ...

dúbidas ledicias ...

anhelos cobizas ...
esforzo cansazo ...

impaciencia tristuras ...
esperanzas cegueiras ...



…, algo así coma 
un “puzzle”, imos



Á VIDA
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VIDA que se fai presente no noso



en constante formación, 
evolución, crecemento, …



UN GRUPO DE XESÚS, e CON XESÚS


