
MISA CON NENOS 
19 de FEBREIRO de 2023 

ORDINARIO-6º-A 
Mateo 5, 38-48: “Amade os vosos 

inimigos”. 
Mensaxe: O odio céganos   

                             Respondamos con Amor 
 

1. ACOLLIDA 
Irmáns e irmás: Xesús quere que o amor sexa o distintivo dos cristiáns. Somos 

fillos de Deus e queremos parecernos a el amando aos irmáns. Neste 7º domingo 
do tempo ordinario, antes de empezar a Coresma, Xesús dinos que o odio 
déixanos cegos, así que respondamos con Amor. Que difícil é amar ao inimigo, 
ao que nos fai dano, pero o camiño de Xesús non é o odio senón o perdón. 
Amigos, vivamos a nosa vocación de ser santos, pero esta santidade ha de 
empezar por amar a todos, tamén os que nos caen mal e de rezar mesmo polos 
que nos perseguen. (Colocade o cartel de Fano nun lugar visible).  

SAÚDO DO SACERDOTE: No nome do Pai... O Señor Xesús que perdoa mesmo 
os que o crucifican, sexa convosco… 
 
2. CELEBRACIÓN DO PERDÓN  
    Pedimos o perdón de Deus e o amor necesario para reconciliarnos cos irmáns.  
- Ti disnos, Pai, que sexamos santos como ti es santo, bos como ti es bo. Señor, 

ten piedade de nós  
- Ti disnos, Pai, que non gardemos rancor nin odiemos de corazón os nosos 

irmáns. Cristo, ten piedade de nós.  
- Ti disnos, Pai, que amemos os nosos inimigos e recemos polos que nos 

aborrecen. Señor, ten piedade de nós. 
  
3. PALABRA DE DEUS 

Todos estamos chamados á santidade pero a santidade 
reflíctea a vida. As lecturas, que imos escoitar, trázannos 
con exemplos claros e prácticos como quere Deus que 
traballemos a santidade. Para Xesús, ademais, hai unha 
razón fundamental: somos fillos de Deus, e Deus é bo. Que 
como el a todos regalemos amor, perdón, aínda que nos fagan dano. Paulo 
lémbranos que Deus habita no noso corazón e por iso del só pode saír amor e 
perdón. 
 
4. ORACIÓN DOS FIEIS 
    Oremos, irmáns e pidamos ao Pai un corazón grande para amar a todos sen 

discriminación, dicindo:  



-Que sexamos santos e amemos a todos. -Fainos bos, como o es ti.-Que 
perdoemos, Señor, coma ti.  

1.- Para que a Igrexa síganos propoñendo ser santos como santo é o noso Deus. 
Oremos.  

2.- Para que a paz e a reconciliación reinen nas familias e entre os veciños. 
Oremos.  

3.- Para que os que non coñecen máis que a violencia cambien de actitude. 
Oremos.  

4.- Para que comprendamos que o odio nos cega, paralízanos e 
non arranxa nada. Oremos.  

5.- Polos nenos que nos ensinan que perdoar é fácil, que todo ten 
arranxo. Oremos.  

6.- Para que todos nós sexamos artesáns da paz, superando 
rancores e desquites. Oremos.  

7.- Para que miremos aos que nos caen regular non como 
inimigos senón como fillos de Deus e irmáns nosos. Oremos.  

8.- Para que aprendamos o poder da mirada limpa, do sorriso para solucionar os 
problemas diarios. Oremos.  

 
Axúdanos a ser, Señor, activos e cariñosos, verdadeiros e compasivos, audaces e 

pacíficos para seguir recreando o teu reino de xustiza e misericordia. Por XNS.  
 
5. OFRENDAS 
 -CARTOLINA: Con esta cartolina impresa cos grandes conflitos 

que existen no mundo, queremos ofrecer ao Señor o noso 
desexo de traballar pola unión e a paz de todos os pobos.  

-UN CORAZÓN COA FRASE “Hoxe + que onte e – que mañá” (para 
cada neno): Con este corazón queremos simbolizar a bondade eterna e 
permanente de Deus que ama a bos e malos. E tamén o noso compromiso de 
querer hoxe a todos máis que onte e menos que mañá.  

-PAN E VIÑO: Co pan e co viño, traemos ata o altar os nosos esforzos e os nosos 
traballos por buscar sempre máis o que nos une que o que nos separa. E 
lembramos que na eucaristía o Espírito énchenos de forza para esquecer, 
superar os rancores e perdoar.  

 
6. NOSO PAI 

O noso Pai Deus ámanos e perdóanos, e convídanos a nós a amar e perdoar 
coma el. Porque estamos dispostos a seguilo neste camiño, agora, como Xesús 
nos ensinou, atrevémonos a dicir: Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o 
teu nome. Veña o teu reino e fágase a túa vontade aquí na terra como no ceo.  
Dános hoxe o noso pan de cada día... 


