
MISA CON NENOS – 29-ORDINARIO- C 
Lucas 18, 1-8: “Deus fará xustiza aos seus elixidos que claman ante El”. 

Mensaxe: ORA sempre. 
NECESITAMOS orar!  

 
1. ACOLLIDA 
- Irmáns e irmás: Vivimos nun mundo no que necesitamos comunicar aos demais cada acontecemento da nosa 

vida, para facelos partícipes das nosas vivencias e sentimentos. Os que somos crentes queremos comunicarnos 
con Deus cada día, escoitar a súa palabra, loalo, darlle grazas, pedirlle o que necesitamos. As lecturas deste 
domingo fálannos da necesidade da oración confiada, constante, comprometida na vida. Santa Tareixa de Xesús, 
a quen recordabamos a semana pasada, dicía que a "oración non é outra cousa senón tratar de amizade con quen 
sabemos que nos ama". Pidámoslle hoxe a Xesús que nos axude a facernos máis amigos seus orando máis e 
mellor, crecendo na oración en calidade e cantidade (Poden saír nenos con carteis que poñan "grazas", "perdón", 
"Ave María", "Noso Pai", "Axúdame"...). 

 
 
 2. CELEBRACIÓN DO PERDÓN 
Xesús sabe que necesitamos o seu perdón e está disposto a dárnolo, pero quere que llo pidamos con 

humildade. Por iso pedímoslle perdón. 
-Ti, que estás pendente das nosas necesidades. Señor, ten piedade. 
-Ti, que fas que na vida nos sintamos acompañados e queridos por ti. Cristo, ten piedade. 
-Ti, que podes perdoar os nosos pecados e nos gardas de todo mal. Señor, ten piedade. 
 
3. MONICIÓN ÁS LECTURAS 
Xesús orou a miúdo e ensinounos a orar. Neste texto de san Lucas o Señor invítanos a ser perseverantes, 

constantes na oración, convencidos de que Deus nos oe e atende con xenerosidade as nosas peticións. Moisés cos 
brazos no alto oraba a Deus polo seu pobo e era escoitado. Que a nosa oración hoxe se centre máis nas 
necesidades da humanidade que no que necesitamos nós mesmos.  

 
4. PETICIÓNS  

 Xesús, cando necesitaba encontrarse co Pai, retirábase á oración; tamén nós, que necesitamos de Deus,  
presentámoslle as nosas preocupacións, dicindo: - Señor, ensínanos a orar. 

1.- Para que os que formamos a Igrexa recuperemos a necesidade da oración e atopemos nela a fortaleza da 
nosa fe. Oremos. 

 2.- Para que a nosa comunidade parroquial saiba orar con insistencia, confiando que Deus sempre nos escoita 
e nos concede o que máis nos convén. Oremos. 

 3.- Para que cada domingo acudamos a celebrar a Eucaristía en familia e participemos con toda atención. 
Oremos. 

 3. Para que nos convenzamos de que non abonda con rezar cando algo podemos realizar nós para construír un 
mundo mellor. Oremos. 

 4.- Para que a nosa oración sexa humilde, confiada, sen cansarnos e aceptando a vontade de Deus. Oremos. 
 5.- Por todos os nenos da catequese, catequistas e pais de familia, para que todos tomemos en serio a nosa 

responsabilidade de ser educadores e testemuñas da fe. Oremos. 
  Escoita Señor as nosas súplicas, xunto con nosa loanza e a nosa acción de grazas. Por XCNS. 
 

5. OFRENDAS  
LAMPADIÑAS (un grupo de nenos que se achegan ao altar con lampadiñas apagadas que irán acendendo os 

catequistas): Presentamos estas lámpadas acesas que queremos que simbolicen a nosa confianza en Deus e a 
nosa constancia na oración. 

 UNS PAIS CUN LIBRO DE ORACIÓNS OU COAS RESPOSTAS DA MISA: Os pais queremos comprometernos a rezar 
todos os días algunha oración cos nosos fillos e a vir con eles cada domingo á oración das oracións, a 
eucaristía. 

 PAN E DO VIÑO: Co pan e co viño damos grazas a Deus por todo o que nos dá. Á vez queremos manifestar, ante 
o altar, a nosa gratitude porque o Señor sempre nos responde coa súa xenerosidade. 



 
6. VÍDEO

S de ORDINARIO 29-C 
- Lucas 18, 1-8, película: https://www.youtube.com/watch?v=JSLz1_28HSc 
- Parábola da viúva e o xuíz inxusto, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=DQixMkszLJI 
- O xuíz e a viúva, ventrílocuos: https://www.youtube.com/watch?v=HVV-7--N6g0 
- A viúva e o xuíz inxusto: https://www.youtube.com/watch?v=3mn6hUy8tWs 
 
 
 
 
ORACION DO SI 
 
Se chamo, respóndeme, Señor. 
Se me afasto, atráeme, Señor. 
Se me durmo e me esquezo de Ti, espértame, Señor. 
Se só creo o que vexo, fálame no meu corazón. 
Se me esquezo que, eu tamén, podo ser misioneiro...dáme o teu Espírito. 
Se non confío na oración, fai que rece máis a miúdo. 
Se non confío en Ti, faime volver ao teu camiño. 
Se me esquezo de rezar, Ti non te esquezas de min. 
Se che pido o que me convén, dámo, Señor. 
Se che pido o que non me convén, négamo, Señor. 
Se non che pido nada, segue ofrecéndome algo, Señor. 
Se hai tempo que non che digo nada, dime Ti algo, Señor. 
Creo en Ti, espero en Ti e ámote a Ti, Señor. 
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