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MISA CON NENOS – 31-ORDINARIO- C 
Lucas 19, 1-10: “Zaqueo, baixa de présa, porque quero aloxarme na túa casa”. 

Mensaxe: Xesús quere visitarte. Dille: Ven á miña CASA! 

TEXTO COMPLETO: para ter presente o sacerdote...  
 

1. ACOLLIDA 
- Amigos: Gústanos que nos veñan visitar á nosa casa, que estean 

connosco para charlar, xogar e crecer como amigos e como familia. Todos 
os domingos Xesús espéranos na eucaristía para atoparse connosco e 
regalarnos a súa palabra e o seu pan, por iso cada misa é unha festa, o máis 
esperado de toda a semana. No evanxeo descubriremos a Zaqueo, un 
pecador, un home empequenecido polo egoísmo, quería ver a Xesús. E Xesús díxolle que quería hospedarse na súa casa. 
Seguro que o Señor tamén quere quedar na casa do noso corazón, así que comecemos con moita alegría. (Poden saír 
nenos con debuxos de corazóns que poñan: "Xesús, ven á miña casa")  

 
2. CELEBRACIÓN DO PERDÓN 

Deus é un pai bo que nos quere moito e móstranos o seu agarimo perdoándonos. Recoñezámonos pecadores e 
el perdoaranos. 

- Ti, que viñeches buscar e a salvar o que estaba perdido. Señor, ten piedade. 
 - Ti, que acolles con agarimo a quen te busca. Cristo, ten piedade. 
- Ti, que sempre nos perdoas e es o noso mellor amigo. Señor, ten piedade. 
 Que Deus, o noso Pai, teña misericordia de nós, perdoe os nosos pecados e nos leve á vida eterna. 
 
3. MONICIÓN ÁS LECTURAS 
No Evanxeo de hoxe, escoitaremos unha escena especialmente entrañable: Xesús vén salvarnos e a converter 

os pecadores, oxalá aprendésemos a súa lección de ser misericordiosos con todos, como el o foi co 
empequenecido Zaqueo. O libro da Sabedoría fálanos de Deus como o Deus amigo da vida que se compadece das 
persoas, ámaas e perdóaas. Por iso S. Paulo invítanos a confiar nel. 

 
4. PETICIÓNS  
Terminando xa o ano da misericordia presentemos ao Señor as nosas súplicas dicindo: - Ven á miña casa, 

Señor! 
 1.- Para que a Igrexa sexa lugar de diálogo, acollida, e fraternidade. Oremos. 
 2.- Para que o encontro dominical con Xesús e coa comunidade nos encha de alegría e renove os nosos 

corazóns. Oremos. 
 3.- Para que como Zaqueo comprendamos que o maior tesouro é ter a Xesús no corazón. Oremos. 
 4.- Para que acollamos a Xesús que quere vir na oración, na eucaristía, na penitencia e nos pobres. Oremos. 
 5.- Para que os que na nosa sociedade están tristes, malia ter riquezas, compartan os seus bens e así 

saboreen a felicidade e a paz. Oremos. 
 6.- Para que Xesús entre na nosa vida e así nos salve, cámbienos e énchanos da vida de Deus. Oremos. 
 7.- Para que o Señor dea a paz e o descanso aos nosos irmáns defuntos e a nós nos dea a graza para ser máis 

santos. Oremos. 
 Fainos, Señor compasivos e misericordiosos con todos. Por XCNS. 
 
 
5. OFRENDAS (A elixir) 

MOEDAS: O diñeiro afastaba a Zaqueo de Xesús. Nós queremos dicirlle que lle prometemos non ser egoístas, 
avaros, nin interesados, senón xenerosos, amigos de todos e acolledores dos que non se fan querer. 

 UN BICO: Xesús quérenos, búscanos, perdóanos. Nós hoxe tamén lle imos dicir que o queremos, ímoslle regalar a 
Xesús un bico e ímolo deixar sobre o altar para que el o atope cando o pan se converta no seu corpo. 

 PAN E VIÑO: Hoxe Xesús vai vir á nosa casa, imos comungar e ímonos preparar pedíndolle perdón e dicíndolle 
"eu non son merecente de que entres na miña casa" e dándolle grazas. 

 --- 
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 UNHA CASA: Xesús, queremos que formes parte da nosa familia, que teñas sitio en todas as familias da nosa 
parroquia/colexio. Axúdanos a rezarche xuntos e a vivir xuntos os valores do Evanxeo. Estes días facémosche 
unha súplica por aqueles que xa se nos foron para que os coides e os enchas de paz. 

 UN DEBUXO DE XESÚS DENTRO DUN CORAZÓN: Xesús, ven vivir á casa do noso corazón, ás veces tan 
empequenecido polo pecado e a falta de amor. Axúdanos a preparala para que esteas a gusto nela. E así, 
sándanos, énchenos de ledicia, guíanos polo camiño recto. 

 O PAN E O VIÑO: Xesús, como a Zaqueo, énchenos de desexos de verte, de atoparnos cada día contigo na casa 
parroquial onde nos regalas o teu Pan de Vida. Axúdanos a preparar cada comuñón, a darche grazas e a levarte 
connosco para que vivamos na túa presenza toda a semana. 

 
 

6. VÍDEO
S de ORDINARIO 31-C:  Zaqueo 

- Zaqueo, debuxos: http://www.youtube.com/watch?v=xa-EfKEaWBQ 
- Xesús na casa do pecador, debuxos: https://www.youtube.com/watch?v=2mZfa16_8oM 
- Zaqueo, Lucas 19,1-10, película: https://www.youtube.com/watch?v=HgQr0YE-FaE 
- Como Zaqueo, canción: https://www.youtube.com/watch?v=-58rSx2gzYs 
- Como Zaqueo, canción con letra: http://www.youtube.com/watch?v=vj6NvSJEa1g 
- Zaqueo, música para nenos, con letra: https://www.youtube.com/watch?v=2jxzn7FfatE 
- Zaqueo, canción de nenos: https://www.youtube.com/watch?v=KIQ-iZlNt7g 
- Historia de Zaqueo, monicreques: https://www.youtube.com/watch?v=CvULF05pjP0 
- Os seus predilectos, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=wLaA8bv68mA 
 

 
 
 
 
 
 
ZAQUEO  
 
Zaqueo era un home baixiño  
tiña moito diñeiro. 
Zaqueo tiña diñeiro  
pero non era feliz. 
Zaqueo non era feliz  
porque era desprezado. 
Zaqueo era desprezado,  
porque era un home ladrón. 
 
Pero un día Zaqueo subiu 
 ata unha árbore 
 para poder ver mellor a Xesús 
 e na súa vida todo cambiou 
 porque Xesús non o desprezou. 
 
Zaqueo devolveu o diñeiro 
a todos os que roubou, 
e repartiu entre os pobres  
a metade do que lle sobrou. 
 
E encheuse de ledicia.  
o corazón de Zaqueo,  
que para o ben 
creceu, creceu, 
 Zaqueo nova vida encontrou. (bis) 
 
Zaqueo foi desde entón, 
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seguindo, seguindo, seguindo, seguin…do a Xesús. 

MISA CON NENOS – 31-ORDINARIO- C 
Lucas 19, 1-10: “Zaqueo, baixa de présa, porque quero aloxarme na túa casa”. 

Mensaxe: Xesús quere visitarte. Dille: Ven á miña CASA!. 

 
 
 
 

POSIBLES MONICIÓNS 
 
 
 
 

1. ACOL
LIDA 
 

- Amigos: Gústanos que nos veñan visitar á nosa casa, que estean connosco 
para charlar, xogar e crecer como amigos e como familia. Todos os domingos 
Xesús espéranos na eucaristía para atoparse connosco e regalarnos a súa 
palabra e o seu pan, por iso cada misa é unha festa, o máis esperado de toda 
a semana. No evanxeo descubriremos a Zaqueo, un pecador, un home 
empequenecido polo egoísmo, quería ver a Xesús. E Xesús díxolle que quería 
hospedarse na súa casa. Seguro que o Señor tamén quere quedar na casa do 
noso corazón, así que comecemos con moita alegría. (Poden saír nenos con 
debuxos de corazóns que poñan: "Xesús, ven á miña casa")  
 
 
 
2. MONI

CIÓN ÁS LECTURAS 
No Evanxeo de hoxe, escoitaremos unha escena especialmente entrañable: 

Xesús vén salvarnos e a converter os pecadores, oxalá aprendésemos a súa 
lección de ser misericordiosos con todos, como el o foi co empequenecido 
Zaqueo. /O libro da Sabedoría fálanos de Deus como o Deus amigo da vida 
que se compadece das persoas, ámaas e perdóaas. Por iso S. Paulo invítanos a 
confiar nel. 
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MISA CON NENOS – 31-ORDINARIO- C 
Lucas 19, 1-10: “Zaqueo, baixa de présa, porque quero aloxarme na túa casa”. 

Mensaxe: Xesús quere visitarte. Dille: Ven á miña CASA! 

 

CELEBRACIÓN DEL PERDÓN 
(Sacerdote:) Deus é un pai bo que nos quere 

moito e móstranos o seu agarimo 
perdoándonos. Recoñezámonos pecadores e el 
perdoaranos. 

- Ti, que viñeches buscar e a salvar o que estaba perdido. Señor, ten 
piedade. 

 - Ti, que acolles con agarimo a quen te busca. Cristo, ten piedade. 
- Ti, que sempre nos perdoas e es o noso mellor amigo. Señor, ten piedade. 
(Sacerdote): Que Deus, o noso Pai, teña misericordia de nós, perdoe os 

nosos pecados e nos leve á vida eterna. 
 
 

OFRENDAS (a elixir) 
 

MOEDAS: O diñeiro afastaba a Zaqueo de Xesús. Nós queremos dicirlle que lle prometemos non ser 
egoístas, avaros, nin interesados, senón xenerosos, amigos de todos e acolledores dos que non se fan 
querer. 

 UN BICO: Xesús quérenos, búscanos, perdóanos. Nós hoxe tamén lle imos dicir que o queremos, ímoslle 
regalar a Xesús un bico e ímolo deixar sobre o altar para que el o atope cando o pan se converta no 
seu corpo. 

 PAN E VIÑO: Hoxe Xesús vai vir á nosa casa, imos comungar e ímonos preparar pedíndolle perdón e 
dicíndolle "eu non son merecente de que entres na miña casa" e dándolle grazas. 

 --- 
 UNHA CASA: Xesús, queremos que formes parte da nosa familia, que teñas sitio en todas as familias da 

nosa parroquia/colexio. Axúdanos a rezarche xuntos e a vivir xuntos os valores do Evanxeo. Estes días 
facémosche unha súplica por aqueles que xa se nos foron para que os coides e os enchas de paz. 

 UN DEBUXO DE XESÚS DENTRO DUN CORAZÓN: Xesús, ven vivir á casa do noso corazón, ás veces tan 
empequenecido polo pecado e a falta de amor. Axúdanos a preparala para que esteas a gusto nela. E 
así, sándanos, énchenos de ledicia, guíanos polo camiño recto. 

 O PAN E O VIÑO: Xesús, como a Zaqueo, énchenos de desexos de verte, de atoparnos cada día contigo 
na casa parroquial onde nos regalas o teu Pan de Vida. Axúdanos a preparar cada comuñón, a darche 
grazas e a levarte connosco para que vivamos na túa presenza toda a semana. 
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MISA CON NIÑOS – 31-ORDINARIO- C 
Lucas 19, 1-10: “Zaqueo, baixa de présa, porque quero aloxarme na túa casa”. 

Mensaxe: Xesús quere visitarte. Dille: Ven á miña CASA! 
 
 
 

PETICIÓNS 
 
 
(Sacerdote:) Terminando xa o ano da 

misericordia presentemos ao Señor as nosas súplicas dicindo: - Ven á miña 
casa, Señor! 

 1.- Para que a Igrexa sexa lugar de diálogo, acollida, e fraternidade. 
Oremos. 

 2.- Para que o encontro dominical con Xesús e coa comunidade nos encha 
de alegría e renove os nosos corazóns. Oremos. 

 3.- Para que como Zaqueo comprendamos que o maior tesouro é ter a 
Xesús no corazón. Oremos. 

 4.- Para que acollamos a Xesús que quere vir na oración, na eucaristía, na 
penitencia e nos pobres. Oremos. 

 5.- Para que os que na nosa sociedade están tristes, malia ter riquezas, 
compartan os seus bens e así saboreen a felicidade e a paz. Oremos. 

 6.- Para que Xesús entre na nosa vida e así nos salve, cámbienos e 
énchanos da vida de Deus. Oremos. 

 7.- Para que o Señor dea a paz e o descanso aos nosos irmáns defuntos e a 
nós nos dea a graza para ser máis santos. Oremos. 

 (Sacerdote): Fainos, Señor compasivos e misericordiosos con todos. Por 
XCNS. 
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