
MISA CON NENOS 
19 de marzo 2017 

CORESMA 3º-A 
 

Evanxeo: Xoán 4,5-42: 
“Señor dáme desa auga,  
así non terei máis sede”. 

Mensaxe:  Na Coresma descobre a Xesús. 

                       É AUGA: Déixate saciar por El. 
 

1. ACOLLIDA 
Irmáns e irmás, queridos nenos e nenas. 
Estamos xa no terceiro domingo de Coresma. 
Hoxe Xesús vainos dicir que El é a auga que quita a sede total, que El é a auga que dá vida por iso nós 

podemos dicir ben forte VIVA A auga DA VIDA!, porque sen ela os xardíns serían deserto, os animais morrerían 
de sede, as persoas non poderían vivir. Grazas, Señor, por ser a auga que nos quita a sede de amor, de paz, de 
felicidade. Señor. E hoxe tamén nos acordaremos de pedir pola falta de auga en tantos países do mundo. 

(Poderíase poñer un recipiente con AUGA a ser posible preto da pía bautismal e unha frase: ES A auga VIVA. 
Nun momento da celebración pódese invitar a que algúns nenos e adultos se acheguen ao recipiente e 
tomando auga nos dedos, fagan o sinal da cruz mentres se recita o Credo ou se canta algo bautismal: “A auga 
do Señor”). 

-No nome do Pai … Xesucristo é a fonte de auga que mana ata a vida eterna. Que a súa graza e a súa paz 
sexa con todos vós. 

 

2. PERDÓN  
Recoñecemos os nosos pecados:    

  
- Porque no bautismo lavaches os nosos pecados e nos deches a vida nova da graza. Señor, ten piedade. 
- Polas veces que buscamos beber nos pozos do egoísmo, da insolidariedade, esquecéndonos do que sofre. 

Cristo, ten piedade. 
- Porque non nos cremos que Ti Señor es a auga que quita a sede do mal. Señor, ten piedade. 
      Que Deus, o noso Pai, teña misericordia de nós, perdoe os nosos pecados e nos leve á vida eterna.  

 
3. LECTURAS 

As lecturas deste terceiro domingo de coresma invítannos a poñer a 
Deus no centro da nosa vida. No libro do Éxodo, Moisés pide a Deus 
auga para beber e el dálla. No evanxeo, Xesús preséntase como a fonte 
de auga viva, que apaga toda sede e invítanos a ter sede de Deus. S. 
Paulo recórdanos de onde nos vén a salvación e o perdón que 
recibimos. 

 

4. ORACIÓN DA COMUNIDADE  
Cheos de fe, oremos confiadamente ao Señor. Digámoslle: - Danos da túa auga, Señor. 

1. Para que a Igrexa sexa sempre unha fonte onde poidamos beber os sacramentos, a Palabra de Deus e o  
silencio que nos leva ata El. Roguemos ao Señor. 

2. Para que nada nin ninguén nos enganen cando nos ofrezan actividades que nos afasten do amor de Deus.   
     Roguemos ao Señor. 
3. Para que, como a Samaritana, escoitemos o Señor e nos deixemos levar por El. Roguemos ao Señor. 
4. Para que abramos os nosos cántaros, que son os nosos corazóns, e Deus poida enchelos da súa auga viva      
    que é a súa presenza, a súa Palabra e o seu Espírito Santo. Roguemos ao Señor. 
5. Para que tamén nós saibamos levar a alegría da nosa fe, que é a auga que recibimos polo noso Bautismo, á 

nosa familia, amigos e coñecidos. Roguemos ao Señor. 
Escoita as nosas peticións, Señor, e dános a forza para levalas á práctica. Pedímoscho por Xesucristo O noso 

Señor. Amén. 



 

5. PRESENTACIÓN DE OFRENDAS 
-VASO DE AUGA BALEIRO: Señor, presentámosche este vaso de auga baleiro, con el  
querémosche ofrecer nosa sede do corazón, a nosa sede de Deus. 
-XERRO CON AUGA: Con este xerro de auga queremos dar grazas a todas as persoas que nos 
levan ao encontro contigo, Xesús, Auga Viva: sacerdotes, catequistas, país, avós, amigos. 
- O PAN E O VIÑO: Ao ofrecerche este pan e viño que se converterán en fonte de vida, 
expresamos o noso desexo de que te fagas presente nas nosas vidas para sempre. E dámosche 
grazas polos pozos nos que nos atopamos contigo: a oración, a eucaristía, a Palabra e a Igrexa.  

 

6. VÍDEOS  OU PPW PARA ESTE DOMINGO: Coresma-3ºA  
- A muller samaritana, película: https://www.youtube.com/watch?v=-BSVbz54J3Y 

- A Muller no Pozo, muller samaritana, película: https://www.youtube.com/watch?v=xSP3BA0MSv8 
- A samaritana, debuxos: https://www.youtube.com/watch?v=7PPQ0OaYg6A 

- A samaritana, película e reflexión: http://www.youtube.com/watch?v=Ltsh9EaDw1k  
- Auga viva, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=UIUm5PIhXQ0 
- A auga cámbiao todo, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=ePAf64p5luM  
- Ti es a auga viva, canto da Hna. Glenda: https://www.youtube.com/watch?v=DMHlLbVIEQU#t=60 
- Se coñeceses o don de Deus, canto Hna. Glenda: https://www.youtube.com/watch?v=LVZxi03glfY 
- 3º Coresma, película: https://www.youtube.com/watch?v=ltEESmYsmi0 
- Xesús es, canción: https://www.youtube.com/watch?v=PDwp-M7E5UI 

 

8. S. XOSÉ, PATRÓN DOS PAIS E DAS VOCACIÓNS SACERDOTAIS 
Oración polas vocacións 
Deus Pai,  
que co exemplo do teu Fillo nos ensinas 
 que non hai verdadeiro amor  
sen a entrega xenerosa da propia vida,  
axuda a aqueles que se preparan nos nosos 
seminarios a ser pastores segundo o teu corazón, 
próximos a ti, e próximos aos nosos irmáns. 
 
Que sexan no medio da nosa sociedade 
os teus ollos e as túas mans, para ver, curar e acompañar 
a tantos que quedan feridos no camiño. 
Que non falten na túa Igrexa mozos dispostos 
a servirte segundo a túa vontade, que coa súa vida 
e a súa palabra amosen aos demais  
o teu amor misericordioso. 
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo. 
 

9. ALGUNHAS SUXESTIÓNS: 
 

 -Pode, perfectamente, representarse o Evanxeo. Un pozo (a pía 
bautismal?); Xesús e a Samaritana cun cubo. E establecemos o diálogo entre ambos. 

- Poderíase debuxar nunha cartolina unha pinga de auga pequena, 
escribimos nela unha frase do evanxeo que máis nos guste e regalámoslla a aquela 
persoa ou persoas que necesitan Auga Viva de Xesús. 

- Na Coresma preparámonos para renovar o bautismo na vixilia pascual. 
Recordade que ao bautizarnos bendicimos a auga da pía bautismal e derramámola 
na cabeza. Achegádevos á pía e dicide: “Xesús, es a auga viva: lávame, purifícame, 
dáme de beber. Grazas pola fonte de auga viva na que fun bautizado”. 

- Ao entrar no templo, achégate á pía de auga bendita, toca a auga e 
dille: “Xesús grazas polo meu bautismo, lava o meu pecado, transfórmame, 

renóvame por dentro, dáme máis fe, éncheme da túa vida de graza. E axúdame a ser testemuña para que 
outros crean en ti”. 
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