
MISA CON NENOS  
06 outubro 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 
 

(Sacerdote) Pedimos perdón polas nosas infidelidades a Deus.  
 
- (Pai-nai) Ti que no noso bautismo nos regalaches o tesouro da fe. Señor, 

ten piedade de nós. 
 
- (Catequista) Ti que esperas de nós unha resposta de adhesión á túa persoa 

e ao teu evanxeo. Cristo, ten piedade de nós. 
 
- (Neno-Nena 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. PALABRA DE DEUS 

 

 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. 

 

 
HABACUC 1, 2-3; 2, 2-4: O xusto pola súa fe vivirá. 

Ata que día, Señor, hei de estar pedindo auxilio, sen que ti fagas caso? 
Ata que día clamarei cara a ti: "Violencia", sen que me salves?  
   Por que me fas ver a iniquidade e me fas contemplar o crime? Rapina e 
violencia diante de min: hai rifas e suscítase a disputa. 
   Respondeume o Señor e díxome: -Escribe a visión e grávaa en 
taboíñas, para que se lea de corrido, pois aínda volverá ser unha visión 
no seu momento, falará da fin e non mentirá. Se tarda, espéraa, pois 
virá e non demorará. Velaquí: o temerario faise forte, o seu alento 
camiña con el, pero o xusto vivirá pola súa fe. 

Palabra do Señor. 

 
SALMO 94: R/.   Oxalá escoitedes hoxe a voz do Señor: «Non endurezades 
o voso corazón». 

II TIMOTEO 1, 6-8. 13-14: Non te avergoñes do testemuño do 
noso Señor. 

Benquerido irmán: 
Recórdoche que reavives o don de Deus, que tes recibido pola 

imposición das miñas mans. Porque Deus non nos deu un espírito 
feble senón forte, agarimoso e sobrio. Non teñas vergonza de noso 
Señor, nin de min, preso por el;  ao contrario, comparte comigo os 
sufrimentos polo Evanxeo, contando co poder de Deus. Mantén como 
modelo, na fe e no amor de Cristo Xesús, as ben fundadas palabras 
que me escoitaches. E garda o precioso depósito por medio do 
Espírito Santo, que mora en nós. 

Palabra do Señor. 
 

 



 
 
 

 
LUCAS 17, 5-10: Se tivésedes fe...! 
 
Narrador: Naquel tempo, os apóstolos dixéronlle ao Señor: 
 
Apóstolos: -«Auméntanos a fe».  
 
Narrador: O Señor díxolles:  
 
Xesús: -«Se tivésedes fe como un granciño de mostaza, diriádeslle a 
esta moreira: "Arríncate e plántate no mar", e seguro que vos obedecía. 
 

E       Quen de vós que teña un criado arando ou pastoreando, lle di cando 
chega da veiga: "Entra axiña e ponte á mesa".  

 
           Non lle dirá máis ben: "Prepara a cea, viste a roupa de traballo e ponme 

a comida; e cando eu remate de comer e beber, comerás e beberás ti?"  
       
       Ou é que aínda lle vai ter que estar agradecido  ao criado por facer o 
que lle manda?  

 
      Así tamén vós, cando fagades todo o que se vos mande, dicide: "Somos 

simples servidores: total, non fixemos máis do que tiñamos que facer". 
 

        Palabra do Señor  
 

(Narrador-Apóstolos-Xesús). 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

4.-ORACIÓN DA COMUNIDADE 
 

 

(Sacerdote) 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. 
 

  (Sacerdote) Por Xesucristo, noso Señor. Amén. 
 

 
 
 
 



 
 

5.- PRESENTACIÓN DE 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 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 PÉS  que colocamos no panel ou diante do altar: 

 
 “Ofrecemos estas pegadas para expresar que queremos seguir a Xesús, 

porque cremos nel, porque nos fiamos del, porque temos fe nel”. 
 

 
 
 
 



 

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. 
 
 
 

 
 
 

 
 

  



Señor, dános máis fe 
Querido Xesús: 

Comezamos un curso novo cheo de ilusións, 

faremos novos amigos, coñecerémoste un 

pouco máis, celebraremos a eucaristía, 

oraremos xuntos. 

Hoxe, ao igual que os apóstolos dicímosche: 

Xesús “auméntanos a fe”, dános máis fe. 

Chamámonos “crentes” aínda que a nosa fe 

adoita ser unha fe que cre verdades máis 

que unha fe que cre en ti e confía en ti 

tamén nos momentos difíciles. 

Recitamos o credo de memoria pero moitas 

veces ao final temos esquecido dicirche o 

máis importante: que  confiamos en ti. 

Xesús: dános unha fe máis forte para ver a 

vida como a ves ti, tratar aos demais co 

amor que ti os tratas, vivir como a ti che 

gusta que vivamos. 

Queremos ter unha fe grande para levar 

ledicia, para estudiar, para respectar, para 

perdoar e rezar, para implicarnos nos 

problemas alleos, para que todo o que 

facemos sexa por ti e para ti. 

Hoxe dicímosche: Xesús, dános máis fe! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

POSIBLE ORACIÓN DE GRAZAS 

FELIZ DOMINGO, DÍA DO SEÑOR. 
REDE CATEQUISTAS GALICIA 


