
MISA CON NENOS 
9 de abril de 2017 - SEMANA SANTA - RAMOS 

 
Mt. 26 (breve): “Realmente este era Fillo de Deus" 

Comeza a Semana Santa: 

Con RAMOS expresamos o seu AMOR e a súa VIDA. 
 

  



1. ACOLLIDA 
Irmáns e irmás: Logo de prepararnos durante a Coresma, 

iniciamos hoxe a Semana Santa: os días en que celebramos a 
Paixón, Morte e Resurrección de Xesús. Durante estes días 
centrais da nosa fe miremos a Cristo, o seu amor entregado, 
sepultado e resucitado, que a todos nos regala vida abundante. 

 
(Cos ramos aclamaremos o Señor). 
 
- No nome do Pai … O Señor Xesús, que se entrega ata 

a morte para darnos vida, sexa con todos vós. 
 

2. BENDICIÓN DOS RAMOS  
Comezamos esta celebración, bendicindo as palmas 

e os Ramos para conmemorar a Entrada Triunfal de 
Xesús en Xerusalén. Con ramos e palmas, con cánticos 
e aclamacións, queremos expresar a nosa actitude de 
fe, conversión e adhesión a Xesucristo. Agora 
bendicimos as palmas e os ramos. 
  - Oremos: Deus todopoderoso e eterno, santifica coa túa 
bendición estes ramos, e, a cantos imos acompañar a Cristo 
aclamándoo con cantos, concédenos entrar na Xerusalén do ceo, 
por medio del. El que vive e reina … (O sacerdote esparexe auga 
bendita sobre os ramos e despois proclama o evanxeo). 
 

3. PROCESIÓN:  
 

Xesús, ao comezar esta semana, foi aclamado pola xente 
sinxela na súa entrada a Xerusalén como o Mesías anunciado e 
esperado, como o que vén en Nome do Señor. Que cada un de 
nós, ao participar na procesión dos Ramos, fagamos nosa a 
opción de seguir a Xesús. Prometamos acompañalo non só hoxe 
senón toda a Semana Santa en actitude de oración, de 
celebración e de conversión. 

Imos iniciar a celebración: diante vai a cruz, logo os que 
participades na Eucaristía e para rematar o sacerdote.  

https://es.pinterest.com/pin/560487116111754617/


4. PALABRA DE DEUS  

 

Hoxe as lecturas que imos escoitar fálannos da obediencia e do 
servo de Deus que é Xesús. Para chegar a Deus hai que ser como 
Xesús: renunciar a un mesmo. Ademais, a lectura da Paixón, 
conmoveranos moitísimo. Todo se cumpre en Xesús. E, sobre 
todo, Xesús vai ata o final con todas as consecuencias: entregará 
ata a última pinga do seu sangue para revelarnos o inmenso 
amor que Deus nos ten. Escoitemos con moita atención. 
 
 
 

LECTURAS 

 

 

• MATEU 21, 1-11: Bendito o que vén no nome do Señor.  
 

Narrador: Canto se achegaban a Xerusalén e chegaron a Betfagé, 
no monte das Oliveiras enviou a dous discípulos dicíndolles: 

Xesús: -«Ide á aldea de en fronte, atoparedes enseguida unha 
burra atada coa seu burriño, desatádelos e traédesmos. Se 
alguén vos di algo, contestádelle que o Señor os necesita e 
devolveraos axiña». 

Narrador: Isto ocorreu para que se cumprise o dito por medio 
do profeta:  

Profeta: -«Dicide á filla de Sion: “Mira ao teu rei, que vén a ti, 
humilde, montado nunha burra, nun burriño, fillo de animal de 
carga”». 

Narrador: Foron os discípulos e fixeron o que lles mandou Xesús: 
trouxeron a burra e o burriño, botaron encima os seus 
mantos, e Xesús montou. A multitude alfombrou o camiño cos 
seus mantos; algúns cortaban ramas de árbores e 
alfombraban a calzada. E a xente que ía diante e detrás 
gritaba:  

Xente: -«”Hosanna” ao Fillo de David! Bendito o que vén en 
nome do Señor! “Hosanna” nas alturas!». 

Narrador: Ao entrar en Xerusalén, toda a cidade sobresaltouse 
preguntando: 



Xente: -«Quen é este?». 
Narrador: A multitude contestaba: 
Xente: -«É o profeta Xesús, de Nazaré de Galilea».  
 
  Palabra do Señor. 
 

 
 

  
• ISAÍAS 50, 4-7: 50, 4-7: Non escondín o rostro ante añdraxes, 

sabendo que non quedaría defraudado. 
 
 
 

• SALMO 21: R/.  Meu Deus, meu Deus, por que me  
abandonaches? 
 
 
 

• FILIPENSES 2, 6-11: Humillouse a si mesmo; por iso Deus  
exaltouno sobre todo. 
 
 

• Paixón do noso Señor Xesucristo segundo san MATEU 23, 1-49 
(breve). 

  



 

6. ORACIÓN DA COMUNIDADE  
 

  (Sacerdote): A Deus, Pai e amigo da vida, oramos con fe, dicindo:  
- Creo Señor, dános a túa Vida. 

 

1.- Pola Igrexa. Para que anuncie con claridade e con caridade a 
mensaxe de Xesús a todos os homes e mulleres do noso tempo. 
Roguemos ao Señor. 

 
2.- Pola nosa terra, por noso pobo/cidade, para que vivamos esta 

Semana Santa non como vacación e si con devoción a paixón, 
morte e resurrección de Cristo. Roguemos ao Señor. 

 
3.- Por todos os nenos e nenas, mozos e mozas, pais e familias 

enteiras que, neste domingo, aclaman o triunfo do Señor. Para 
que non nos quedemos só na porta da Semana Santa. Para que 
sigamos a Xesús con todas as consecuencias. Para que vivamos 
unha Semana Santa acudindo aos actos litúrxicos, ás procesións 
e especialmente á Pascua de Resurrección. Roguemos ao Señor. 

 
4.- Por nós que temos aclamado a Xesús cos nosos cantos e palmas. 

Para que logo non lle deamos as costas. Para que o defendamos 
coas nosas palabras e obras. Roguemos ao Señor. 

 
5.- Finalmente pidamos para que, nesta Semana Santa, fagamos 

máis oración. Para que escoitemos con atención a Palabra de 
Deus. Para que meditemos sobre as súas consecuencias na nosa 
vida. Roguemos ao Señor. 

 
 
     (Sacerdote): Escoita, Señor, a oración confiada que che diriximos. 

Por XCNS. 
 
 
 
 

 



7. PRESENTACIÓN DAS OFRENDAS 
 
 
- TRES CARTEIS:  
 
Con estas 3 pancartas (XESUS É REI; HOSANNA; XESUS É 

SEÑOR!) queremos manifestar ante Xesús e ante o 
mundo que, nada nin ninguén hai tan grande coma el. 
Que non esquezamos que a Semana Santa, será “santa” 
se non deixamos ao carón o que hoxe sobe a Xerusalén. 
(Preséntanse tres carteis, sostidos con tres listóns). 

 
- PANO BRANCO:  
 
Con este sudario branco queremos simbolizar neste 

Domingo de Ramos, as horas que lle esperan a Xesús. 
Pero, sobre todo, queremos saír ao encontro do Señor 
para dicirlle que, ao pé da cruz, queremos estar nós para 
ser testemuñas do seu amor. 

 
- PAN E VIÑO: 
 
 O pan e o viño, que en Xoves Santo o Señor nos deixará 

como Eucaristía, achegámolos neste día para que Xesús 
nos dea a forza necesaria para vivir con fe e con amor 
esta próxima Semana Santa. 

 

 

 

 



Oración de Ramos 

 

Hoxe é aclamado en Xerusalén, como Rei 

e Señor, e o mesmo que entón tamén 

che dicimos que te queremos, que te 

recoñecemos como o Mesías, o Fillo de 

Deus feito home para salvarnos. 

O Xoves Santo recordarémoste no 

cenáculo dándote como comida, lavando 

os pés aos apóstolos en sinal de servizo e 

ensinándonos o teu mandamento: 

“amádevos uns aos outros como eu vos 

amei”. 

O Venres Santo percorreremos o camiño 

da  paixón para chegar con tristeza á túa 

crucifixión e estar contigo ao pé da túa 

cruz. 

Así chegaremos con enorme alegría ao 

domingo á Pascua do Señor, o paso da 

morte á vida, a vitoria de Deus. 

Estamos, Señor Xesús, na recta final da 

túa vida, que sintetiza toda a túa 

existencia.  

Grazas, Señor Xesús, porque dás a túa 

vida por min, para salvarme, por amor. 

Grazas pola túa vida e pola túa morte e 

sobre todo grazas pola túa resurrección. 

Axúdanos a vivir a túa paixón como a 

nosa paixón para participar da túa 

resurrección. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ACCIÓN DE GRAZAS 

 

 
 

 

 



 
8. ALGUNAS SUGERENCIAS:  
 

 
- Representación do evanxeo: Podemos facer unha 

representación da Paixón ou polo menos distribuírnos os 
distintos personaxes para a lectura da paixón. Podería 
acompañarse a lectura cun power point con fotos-
escenas da película “Xesús de Nazaré”. 

- Ao final da misa, antes da bendición, poderíase facer o 
xesto de axitar palmas e ramos con esta introdución: 
Agora, e representando o noso apoio a Xesús que vai 
camiño da cruz, imos axitar fortemente as  nosas palmas: 
con isto, unha vez máis, dicímoslle ao Señor  
 

 
GRAZAS POLO TEU AMOR! (e repiten todos esta frase). 
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