
MISA CON NENOS  
6 de octubre de 2019 
T. ORDINARIO -27º -C 

Lucas 17, 5-10: “Se tivésedes fe...!” 
Mensaxe: “E ao acabar o día… todo por ti, todo para ti”. 

 
1. ACOLLIDA 
- Ola, bos días a todos. A casa do Señor, coas súas portas abertas, un domingo máis recibiunos para 

alimentarnos coa presenza de Xesús, a súa Palabra e para comungar a Eucaristía. 
Cando saímos da casa preocupámonos polo tempo: que temperatura fará no monte, na praia, na rúa, na casa 

ou na igrexa? 
 Pero, preocupámonos pola temperatura da nosa fe? Hoxe, nesta celebración, teriamos que pensar que todos 

levamos un termómetro dentro do noso corazón. Un termómetro que mide a nosa confianza, o noso amor e o 
noso seguimento a Xesús. É dicir, un termómetro que nos di como está a nosa fe. 

Pidámoslle ao Señor que “suba a temperatura da nosa fe”. Ás veces estamos demasiado fríos.  
Comecemos esta celebración con ledicia. Cantando e loando ao Señor. (Poderíase cantar “Deus está aquí”. Cartel: 
“E ao acabar o día… todo por ti, todo para ti”). 

 

                           2. PERDÓN 
Pedimos perdón polas nosas infidelidades a Deus.  
-Ti que no noso bautismo nos regalaches o tesouro da fe. Señor, ten piedade de nós. 
-Ti que esperas de nós unha resposta de adhesión á túa persoa e ao teu evanxeo. Cristo, ten piedade de nós. 
-Ti que perdoas as nosas infidelidades, a nosa falta de confianza e a nosa mediocridade 

na vivencia da fe.    
    Señor, ten piedade de nós. 
 

3. MONICIÓN ÁS LECTURAS 

A fe anímanos e ponnos en marcha. As tres lecturas que imos escoitar son precisamente 
un canto á confianza en Deus. Só coa forza do Señor, podemos afrontar moitos momentos 
que nos parecen imposibles de solucionar no día a día. Escoitemos atentamente. 

 

4. PETICIÓNS  

Hoxe a nosa petición únese a aquela que expresaron os apóstolos e repetimos:  
   R.- Señor, dános máis fe. 

1. - Señor, aumenta a fe dos bispos, sacerdotes e catequistas, para que nos animen a  
seguirte. Oremos. 

2. - Señor, aumenta a fe dos que non creen en tí e ábrelles a mente e o corazón. Oremos. 
3. - Señor, aumenta a fe dos que dubidan ou viven atormentados polos problemas da vida. Oremos. 
4. - Señor, aumenta a fe dos pais para que transmitan este tesouro aos seus fillos e dános a todos unha fe máis  
       forte, máis madura e máis valente. Oremos. 
5.- Señor, aumenta a fe dos nenos e mozos que están iniciando o curso catequético para que lles sirva para abrir a  
      súa vida a Xesús e quererlle cada día máis. Oremos. 
6.- Comeza o mes de outubro dedicado ao rezo do Santo Rosario. Señor, que aprendamos a rezalo. E que     
      vexamos na repetición das “ave marías” un dicir “quérote” á Virxe María. Oremos. 
7. - Señor, aumenta a fe de todos nós para que ao comezo deste mes misioneiro aceptemos a misión que Xesús  
      nos deu de ser auténticos bautizados e enviados a levar a boa noticia de Xesús a todos. Oremos. 

  Por Xesucristo, noso Señor. Amén. 
 

5. OFRENDAS  (elixir) 

TERMÓMETRO (Pódese confeccionar un termómetro en cortiza. Na parte superior poñerá “fe”. Na inferior “frío”.): 
Con este termómetro queremos simbolizar o noso desexo de manter en temperatura a nosa fe e a nosa 
confianza en Deus. 

GRANS DE MOSTAZA (se non os hai pódense substituír por trigo, arroz….): Con estes grans de mostaza  queremos 
simbolizar o noso desexo de crecer na fe alimentados pola Eucaristía, a oración e a Palabra de Deus. 



CINCO BALÓNS: Neste mes da Virxe do Rosario, queremos ofrecer ao Señor estes cinco balóns. Queremos 
simbolizar con eles os Misterios de Gloria deste domingo: a Resurrección do Señor; a súa Ascensión; a Vinda 
do Espírito Santo; a Asunción da Virxe e a súa Coroación. Que non esquezamos de rezar, neste mes, cada 
familia, á noite e xuntos, o Ave María á Virxe. 

PAN E DEL VIÑO:  A Eucaristía, cando se vive, é pan que Deus envía para que a nosa vida cristiá non se debilite e a 
nosa fe aumente. 

PEGADAS DOS NOSOS PÉS que colocamos no panel o diante do altar: “Ofrecemos estas pegadas para expresar 
que queremos seguir a Xesús, porque cremos nel, porque nos fiamos del, porque temos fe nel”. 

 
6. VÍDEOS do ORDINARIO 27-C 

-Lucas 17:5-10, película: https://www.youtube.com/watch?v=T2hZ_dPvihc 
-Auméntanos a fe, ilustración: http://www.youtube.com/watch?v=ENyG0SBy6Qg   
-Se tivésedes fe como un granciño de mostaza, canción: https://www.youtube.com/watch?v=DaMYHm9u6MI 
 “Se Tivesen Fe” de Javier Brú, canción: https://www.youtube.com/watch?v=HGFUUs8Kfjs 
 -Se tiveses fe como unha semente de mostaza, debuxos: https://www.youtube.com/watch?v=vfh_xl45Id4 
-“Rostros de FE”, VD 2019, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=Vha4Hexz0PU 
-Fe como un granciño de mostaza, VD 2016, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=A4SdgbH61N0 
-Vivir como semente, reflexión: http://www.youtube.com/watch?v=j_dpaP7p3xQ 
-“Que fe prefires”? – VD-2013, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=Qin9X5BdgvY 
-“Pedras para valorar” – VD 2010, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=v62_e9v4iEk 
-FE: Luz que ilumina, vídeo sobre a FE: https://www.youtube.com/watch?v=W5mTIsvWEJ0 
-É cuestión de FE, curtametraxe: https://www.youtube.com/watch?v=pGBpAiGd5QA 
-"Sé a miña luz"... No ano da Fe, canción: http://youtu.be/RlfligPUmw0    

 
7. SUXESTIÓNS:  

- Pide cada día a Xesús o agasallo da fe: “Auméntanos a fe”. Ai se tivésedes fe!, dinos Xesús. 
-Ao terminar o día pensa como o viviches, pídelle perdón polos fallos e ofrécello a Xesús: "todo POR ti, todo PARA ti".  
    Todo o fixen por ti, e todo é para a túa loanza, para ti. 

 
ORACIÓN DA NOITE  

      Señor Xesús: Ao terminar este día quero dicirche grazas! polo mundo  
      e a vida e por todas as cousas boas de hoxe. 
   Todo cho ofrezo, todo é por ti e todo é para ti. 
      Tamén che pido perdón polos fallos que cometín. (Pensar un minuto nas cousas boas e malas do día) 
      Vela o meu sono e o meu descanso. 
      Que mañá me esperte pensando en Ti, co desexo de vivir como fillo teu. 
      María, nai de Xesús e nai miña, axúdame a ser sempre amigo de Xesús e de todos. Amén 
-Aprendede en youtube a canción “Se tiveses fe como un granciño de mostaza”. 
-Informádevos sobre que é o “Outubro misioneiro? e accións a realizar. 
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