
A PALABRA DO DOMINGO  
 
 
 

 ISAÍAS 49, 14-15: Eu non  te esquecerei.   
 
Sión dicía: «Abandonoume o Señor, o meu dono esqueceume».  
 
Pode unha nai esquecer o neno que aleita, non ter compaixón do fillo 
das súas entrañas?  
 
Pois, aínda que ela se esquecese, eu non te esquecerei.  
 
Palabra do Señor. 
 

 SALMO 61: R/. Descansa só en Deus, alma miña. 
 
 

 1ª CORINTIOS 4, 1-5: O Señor poñerá ao descuberto os designios do 

corazón. 

 

     “Irmáns: Que a xente só vexa en nós servidores de Cristo e 
administradores dos misterios de Deus. Agora, o que se busca nos 
administradores é que sexan fieis.  
Para min o de menos é que me pidades contas vós ou un tribunal 
humano; nin sequera eu me pido contas. A conciencia, é verdade, non 
me remorde; pero tampouco por iso quedo absolto: o meu xuíz é o 
Señor.  
Así, pois, non xulguedes antes de tempo, deixade que veña o Señor. El 
iluminará o que esconden as tebras e poñerá ao descuberto os designios 
do corazón; entón cada un recibirá de Deus o que merece”.   

 
 Palabra do Señor. 
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 MATEU 6, 24-34: Non vos angustiedes polo mañá. 
 

 
Narrador: Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus discípulos:  
 
Xesús: -«Ninguén pode servir a dous señores. Porque desprezará a un e 

amará o outro; ou, ao contrario, dedicarase ao primeiro e non fará caso 

do segundo. Non podedes servir a Deus e ao diñeiro. 

Por iso dígovos: non esteades angustiados pola vosa vida pensando que 

ides comer, nin polo voso corpo pensando con que vos ides a vestir. Non 

vale máis a vida que o alimento, e o corpo que o vestido? Mirade os 

paxaros do ceo: non sementan nin segan, nin almacenan e, con todo, o 

voso Pai celestial aliméntaos. Non valedes vós máis ca eles?  Quen de 

vós, a forza de angustiarse, poderá engadir unha hora ao tempo da súa 

vida? Por que vos angustiades polo vestido? Fixádevos como crecen os 

lirios do campo: nin traballan nin fían. E dígovos que nin Salomón, en 

todo o seu fasto, estaba vestido coma un deles. Pois se á herba, que hoxe 

está no campo e mañá bótase ao forno, Deus vístea así, non fará moito 

máis por vós, xente de pouca fe? Non andedes angustiados pensando 

que ides comer, ou que ides beber, ou con que vos ides a vestir. Os 

pagáns afánanse por esas cousas. Xa sabe o voso Pai celestial que 

tendes necesidade de todo iso. Buscade sobre todo o reino de Deus e a 

súa xustiza; e todo isto darásevos por riba. Xa que logo, non vos 

angustiedes polo mañá, porque o mañá traerá a súa propio angustia. A 

cada día abóndalle a súa desgraza». 

  

Palabra do Señor.           

 

           (Narrador - xesús) 

  



Posibles ideas para unha homilía con nenos - familias 

 

Deus é TODO CORAZÓN.   

Non te angusties. Confía. 
 

 

1. VER: Unha festa de disfraces. 

- Poderíamos comezar cun xogo nesta semana de Entroido. O xogo 
consiste en intentar entre todos representar a Deus Pai a partir do que 
é.  

Que cada un o disfrace do que lle parece que o identifica. Podemos 
partir dos clásicos (un triángulo, un ancián de barba branca …) ou outros 
(pai, nai, creador, corazón de Fano)... 

Como o disfrazamos? Como é o Pai connosco?  
 
 

2. XULGAR: Deus é todo corazón. 

 

- No evanxeo deste domingo, Xesús invítanos a observar a natureza: 
“Mirade os paxaros... Fixádevos como crecen os lirios do campo, nin 
traballan nin fían … Non esteades angustiados pola vosa vida … Deus 
coida de vós” … 

+ QUE NOS QUERE DICIR XESÚS?  

1. DEUS É O NOSO PAI, a nosa Nai: quérenos con todo o amor do mundo, 
ao esfollar a margarida e pensar en nós di sempre: “quéroo, quéroo …” 
É todo corazón. Leva tatuados (escritos) os nosas nomes na la palma da 
súa man … 

 * Correspondámoslle queréndoo moito … Deámoslle a nosa oración de 
loanza e acción de grazas. 

2. QUE EL COIDA DE NÓS: a súa man guíanos, protéxenos, axúdanos nas 
dificultades … Estamos nas súas mans. 



 * Non nos agoniemos ante os problemas, confiemos … Que corremos o 
perigo de buscar a seguridade no deus DIÑEIRO quitándollo aos 
demais, acaparando, utilizándoos para ter e ter … 

3. Que para coidarnos VÁLESE DAS NOSAS MANS: coidando da natureza, 
da nosa saúde, dos que o pasan mal ou non teñen que comer, coidemos 
dos maiores e sendo amigos ... 

 - Non esperemos milagres, botémoslle a man a Deus, esforcémonos 
polo que necesitamos. 

Como vivimos isto? Que podemos facer? 

 

3. ACTUAR: No te angusties, confía. 

- Sinte que Deus te quere como unha nai, cóidate, CONFÍA NEL …  

- Vive alegre, sen angustias, pois estamos nas súas mans, cóidanos. No 
corazón de Fano escribide os  vosos nomes. 

- Pensa que cousas materiais tes pechadas na caixa do teu corazón ás que 
dedicas demasiado tempo e que debes cortar (ter, poder, gozar) para 
que Deus sexa o máis importante na túa vida. 

- Reflexiona como entrar na danza da confianza, de dar gratis, da 
contemplación, da alegría, da unión coas súas criaturas. 

 
Que estás disposto/ a a facer? E en grupo? 

 


