
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Deus fala e póusase en Xesús, 

 É o seu AÑO 
 

VER: Persoas polas que coñecemos a Xesús 

 
- Todos coñecemos a Xesús porque desde pequenos houbo 
persoas que nos falaron de Xesús. Poida que fose a avoa que 
rezaba connosco á noite, ou os nosos pais que nos levaban á 
misa o domingo, ou un amigo que nos falo del, un catequista 
que nos ensino a querelo ou a falarlle… 

 
Quen influíu en ti para coñecer a Xesús?  

 
Por que? 

 

2. XULGAR: Deus fala e póusase en Xesús, o Año 

 
- O evanxeo deste domingo é unha prolongación do bautismo 
do Señor e seguimos afondando na figura de Xoán Bautista. 
Xoán di de Xesús que é “o Año de Deus, que quita o pecado do 
mundo”... “Eu contemplei ao Espírito que baixaba do ceo 
como unha pomba, e pousouse sobre el”… “Eu vino e dei 
testemuño de que este é o Fillo de Deus”.  

 
QUE NOS QUERE DICIR XESUS? 
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- Tras as festas do Nadal regresamos ao tempo ordinario, 
volvemos á rutina. O personaxe de hoxe é Xoán Bautista que 
nos fai unha boa presentación de Xesús. Investiga un pouco 
sobre san Xoán Bautista: quen era, como foi a súa vida e que lle 
pasou ao final da súa vida. Xoán non o coñecía antes de velo 
pero tiña unha boa pista: é o “unxido” (Isaías), “aquel sobre o 
que se pouse o Espírito Santo” (Xn.).  

 
- Xoán Bautista dinos que Xesús é “o Año de Deus, que quita o 
pecado do mundo”. Carga cos nosos pecados. El non se cansa 
de amar e vaise entregar por nós na cruz para liberarnos do 
pecado, de todo o que nos ata, abríndonos á vida e á 
esperanza.  

 
- Xoán Bautista dinos que Xesús é “o Fillo de Deus”.  
- A misión de Xoán Bautista é facernos unha boa presentación 
de Xesús para que nós o sigamos. El foi testemuña do que 
anunciaba. Hoxe Xesús necesítanos a nós para que sexamos 
testemuñas convencidas e auténticas de Xesús na nosa 
sociedade, no medio dos nosos. Como el aprendamos a saber 
expresar a nosa confesión de fe non sobre fórmulas feitas 
senón desde a nosa experiencia.  

   
                                                   Que che está pedindo Xesús?  
 

3. ACTUAR: Anuncia a Xesús 

 
- Descobre os sinais de Deus que hai ao teu lado: nunha 
conversación, oración… Descobre a misión que Deus quere que 
realices, o que Deus quere de ti.  

- Hoxe é a Xornada da Infancia Misioneira: anuncia a Xesús, sei a 
súa testemuña, que outros a través de ti cheguen a coñecerlle 
e quererlle. Agradece aos que che falan de Xesús   

 
En que poderías mellorar?  

Que imos facer? 



LECTURAS 
 ISAÍAS 49, 3. 5-6: Fágote luz das nacións, para que 

sexas a miña salvación. 
 
Díxome o Señor: «Ti es o meu servo, Israel, por medio de ti 

me glorificareime». E agora di o Señor, o que me formou desde 
o ventre como servo seu, para que lle devolvese a Xacob, para 
que lle reunise a Israel; fun glorificado aos ollos de Deus. E o 
meu Deus era a miña forza: «É pouco que sexas o meu servo 
para restablecer as tribos de Xacob e traer de volta aos 
sobreviventes de Israel. Fágote luz das nacións, para que a 
miña salvación alcance ata o confín da terra».  

 
Palabra do Señor. 

 
 

 SAL. 39:  
 R/.   Aquí estou, Señor, para facer a túa vontade. 
 

 

 CORINTIOS 1, 1-3: A vós, graza e paz de parte de 
Deus, noso Pai, e do Señor Xesucristo  
 

Paulo, chamado a ser apóstolo de Xesucristo por vontade de 
Deus, e Sóstenes, o noso irmán, á Igrexa de Deus que está en 
Corinto, aos santificados por Xesucristo, chamados santos con 
todos os que en calquera lugar invocan o nome do noso Señor 
Xesucristo, Señor deles e noso: a vós, graza e paz de parte de 
Deus o noso Pai e do Señor Xesucristo.  

 
Palabra do Señor. 
 



 

 XOÁN 1, 29-34: Este é o Año de Deus, que quita o 
pecado do mundo. 
 

 

Narrador: Naquel tempo, ao ver Xoán a Xesús que viña 
cara a el, exclamou: 

 
Xoán: - -«Este é o Año de Deus, que quita o pecado do 
mundo. Este é aquel de quen eu dixen: “Tras de min 
vén un home que está por diante de min, porque existía 
antes ca min”. Eu non o coñecía, pero saín a bautizar 
con auga, para que sexa manifestado a Israel».  

 
Narrador: E Juan deu testemuño dicindo:  
 
Xoán: -«Contemplei ao Espírito que baixaba do ceo 
como unha pomba, e pousouse sobre el.  

 
  Eu non o coñecía, pero o que me enviou a bautizar con 
auga díxome: “Aquel sobre quen vexas baixar o Espírito 
e pousarse sobre el, ese é o que bautiza con Espírito 
Santo”.  

E eu vino e dei testemuño de que este é o Fillo de 
Deus».  

 
Palabra do Señor.          

 

(Narrador-Xoán) 

 

 


