MISA CON NENOS
2 de xuño de 2019
Domingo da ASCENSIÓN-C
S. Lucas 24,46-53: “Mentres os
bendicía, ía subindo ao ceo”.
Mensaxe: ASCENDE para DESCENDER
e quedar todos os días connosco
1. ACOLLIDA
Irmáns e irmás: celebramos a festa da Ascensión de Xesús ao ceo.Hoxe, aquel home que naceu
Neno en Belén, aquel que curou a enfermos e acompañou os tristes, aquel que curou feridas e que subiu á
cruz, aquel que ao terceiro día resucitou… ¡Hoxe sobe aos ceos! É esta unha festa de grande ledicia. Xesús, ao
entrar no ceo, deixa unha porta aberta pola que, nós tamén, entraremos un día a formar parte desa familia.
Xesús vaise ao ceo e agora é a nosa quenda. Nós temos que levar a cabo a misión de Xesús, continuando a
tarefa, o traballo que Xesús comezou: Anunciar a Boa Noticia e ser testemuñas do amor de Deus. Desde o ceo
acompáñanos para que non esquezamos de ir polos camiños que El nos marcou. Sede benvidos. (Saímos cun
cartel dun corazón grande cunha frase: “Xesús ascende para descender e quedar todos os días connosco”).
-No nome do Pai… Que o Señor, que sobe ao ceo pero que segue presente, sexa convosco.

2. ASPERSIÓN COA AUGA
MONICIÓN á Aspersión: Coa alegría de ser seguidores de Xesucristo, recordemos agora o noso bautismo,
que nos fixo fillos de Deus e nos encheu do seu Espírito. (Aspersión)
-Que Deus todopoderoso nos purifique do pecado e, pola celebración desta eucaristía, nos faga dignos de
participar do banquete do seu Reino. Amén
O RITO PENITENCIAL: O agarimo de Xesús cara a nós, aínda que subiu ao ceo, non diminúe e segue perdoando os

nosos pecados.
-Ti que coa túa ascensión aos ceos, cheas o noso corazón de esperanza. Señor ten piedade de nós.
-Ti que coa túa ascensión aos ceos, abres para nós as portas do ceo. Cristo ten piedade de nós.
-Ti que coa túa ascensión aos ceos encargáchesnos seguir a túa tarefa de anunciar o moito que Deus nos
quere. Señor ten piedade de nós.

3. MONICIÓN ÁS LECTURAS
Que facedes aí plantados mirando ao ceo? Estas palabras ímolas a escoitar na primeira lectura dos Feitos
dos Apóstolos. Celebrar a Ascensión de Xesús aos ceos non é para quedar mirando a Xesús ao ceo, buscándoo
porque xa non está na terra. Convén que esteamos moi atentos ás propias palabras de Xesús que nos vai dirixir
na primeira lectura e no evanxeo

4. PETICIÓNS
Digamos todos, Pedímoscho, Señor.
1. Para que nos contaxiemos da ledicia de crer en Xesús. Oremos.
2. Para que participemos en familia na eucaristía cada domingo. Oremos.
3. Para que sintamos a compañía de Xesús connosco. Oremos.
4. Para que sexamos testemuñas de Xesús entre os nosos amigos. Oremos.
5. Para que acollamos o Espírito que nos dá a súa graza nos sacramentos.
Oremos.
6. Para que recemos a Xesús todos os días. Oremos.
que valoremos a fe e a amizade con Xesús. Oremos.
8. Para que os pais falen con Xesús dos seus fillos. Oremos.
9. Para que María nos coide e fortaleza no amor a Deus. Oremos.
10. Para que se curen os enfermos e os que o pasan mal. Oremos.

5. OFRENDAS
LENTES CUN CORAZÓN PINTADO NO CRISTAL: Ofrecemos estas lentes en forma de
corazón para dicirlle a Xesús que imos buscalo atentamente para descubrilo preto
de nós, nos que nos necesitan.
UN PAUCIÑO OU SINAL DUNHA CARREIRA: Nas carreiras os atletas pásanse o sinal
uns a outros. Xesús vaise ao ceo tras realizar a súa misión na terra e déixanos
agora a nós o sinal, a misión de anuncialo, de facelo presente nos nosos traballos e
diversións.
PAN E VIÑO: Con este pan e este viño queremos pedirlle ao Señor que nos dea o seu alimento na eucaristía
para ser reflexo da vida de Xesús no noso tempo.

6. VÍDEOS ASCENSIÓN
-A ascensión do Señor para nenos, debuxos: https://www.youtube.com/watch?v=v35OMxBvodI
-Ascensión, debuxos: http://youtu.be/KFHRSBSieRg
-Xesús ascende ao ceo, debuxos: https://www.youtube.com/watch?v=PnQ3bvh_qKE
-Lucas 24, 46-53, película: http://youtu.be/Zbpa8-854lk
-Ascensión de Cristo, película: https://www.youtube.com/watch?v=LipPp8Jlp80
-Lucas 24,46-53, A Ascensión do Señor, película: https://www.youtube.com/watch?v=A4MeEcHtjPg
-A Ascensión, Javier Brú, canto: https://www.youtube.com/watch?v=_oUXzDCNjPg
-A Ascensión do Señor, canto: https://www.youtube.com/watch?v=ZXsI1ojDWx0
-Ascensión do Señor, canto: https://www.youtube.com/watch?v=-5bzdDsw4-o
-Elevándose ao ceo, canto do evanxeo: https://www.youtube.com/watch?v=BFfijjyH-Mg
-Moito que facer, reflexión 2010: https://www.youtube.com/watch?v=SXCkdBZr86U
-Testemuñas, reflexión 2013 http://youtu.be/IRCZNh-LgtI
-Fieis á terra, reflexión 2016: https://www.youtube.com/watch?v=m2DqI3lAexU
-Mirar ao ceo, pisar terra, reflexión 2019: https://www.youtube.com/watch?v=CZE5Ci56hyY

7. SUXESTIÓNS:
-Pensamos en que debemos mellorar o noso testemuño de Xesús para levalo aos nosos ambientes e vivir coma el.
-Dialogamos que facemos nós para construír a Igrexa, a comunidade de Xesús.
-Comentamos como atoparnos hoxe a Xesús nos sacramentos que nos regala o Espírito Santo, como vivilos mellor…
-Ao final da eucaristía poderiamos encargar un globo de helio (sempre voan) no que poñeremos o nome de Xesús
pintado con rotulador. Da mesma forma, por cada grupo (se son poucos, por cada neno) poñemos outro globo co
nome nun papeliño na cordo que o suxeita ao globo de Xesús. Estes globos témolos no altar durante a misa ou
pódense presentar nas ofrendas e ao acabar a misa, os nenos co sacerdote sairán a deixar soltos os globos na rúa.
A idea é que nesta festa os nenos poden captar que con Xesús de guía nós tamén podemos voar e soñar… E como
di a famosa frase: “se se pode soñar, pódese facer”.

"IDE AO MUNDO ENTEIRO"
+Xesús vaise ao ceo pero déixanos a nós aquí, déixanos como testemuñas, somos os seus
mensaxeiros.
+Non vos gardedes a Noticia na vosa casa, / nin a encerredes en pobre xeografía, /
ignorade os mapas con gallardía para anunciar a todos "o que pasa".
+Sede, como o lévedo na masa, / fermento de luz nova e de alegría, / que faga dos homes
a hospedería, / que acolle a Palabra que é a brasa,
+que quenta a vida e renácea / como Luz que desterra o egoísmo, / e fainos familia que
comprace / o Amor do Pai en fértil Bautismo.
+ Ide ao mundo enteiro e gritade gozosos / a Noticia que nos fai ditosos. Pepe Paniagua.

