MISA CON NENOS
3 de NOVEMBRO de 2019
T. ORDINARIO - 31º - C
Lucas 19, 1-10: “Zaqueo, baixa de présa, porque quero aloxarme na túa casa”.
Mensaxe: O teu amor faime descender
e crecer: convérteme!

1. ACOLLIDA
-Amigos: Gústanos que nos veñan visitar á nosa casa, que estean connosco
para charlar, xogar e crecer como amigos e como familia. Todos os domingos
Xesús espéranos na eucaristía para atoparse connosco e regalarnos a súa
palabra e o seu pan, por iso cada misa é unha festa, o máis esperado de toda
a semana. No evanxeo descubriremos a Zaqueo, un pecador, un home
empequenecido polo egoísmo, que quería ver a Xesús. E Xesús díxolle que
quería hospedarse na súa casa. Seguro que o Señor tamén quere quedar na
casa do noso corazón, así que comecemos con moita alegría.
(Poden saír nenos con debuxos de corazóns que poñan: “Xesús, ven á miña
casa”).
SAÚDO do sacerdote: No nome do Pai... O Señor que con amor fixo crecer e
converterse a Zaqueo, sexa convosco.

2. CELEBRACIÓN DO PERDÓN
(Sacerdote): Deus é un pai bo que nos quere moito e amósanos o seu
agarimo perdoándonos. Recoñezámonos pecadores e el perdoaranos.
- (Posible…catequista): Ti, que viñeches buscar e salvar o que estaba
perdido. Señor, ten piedade de nós.
- (Posible…pai ou nai): Ti, que acolles con agarimo a quen te busca. Cristo,
ten piedade de nós.
- (Posible…neno ou nena): Ti, que sempre nos perdoas e es o noso mellor
amigo. Señor, ten piedade de nós.
(Sacerdote): Que Deus, o noso Pai, teña misericordia de nós, perdoe os
nosos pecados e nos leve á vida eterna.

2. PALABRA DE DEUS
MONICIÓN ÁS LECTURAS
No Evanxeo de hoxe, escoitaremos unha escena especialmente entrañable:
Xesús vén salvarnos e a converter os pecadores, oxalá aprendésemos a súa
lección de ser misericordiosos con todos, coma el o foi co empequenecido
Zaqueo. O libro da Sabedoría fálanos de Deus como o Deus amigo da vida que
se compadece das persoas, ámaas e perdóaas. Por iso S. Paulo invítanos a
confiar nel.

A PALABRA
SABEDORÍA 11, 22-12, 2:
Compadéceste de todos, porque amas a todos os seres.
Señor, o mundo enteiro é diante túa como un gran na balanza, como
pinga de orballo mañanceiro sobre a terra. Pero compadéceste de
todos, porque todo o podes e pasas por alto os pecados dos homes
para que se arrepintan.
Amas a todos os seres e non aborreces nada do que fixeches; pois,
se odiases algo, non o tivese creado. Como subsistiría algo, se ti non o
quixeses?, ou como se conservaría, se ti non o chamaches? Pero ti es
indulxente con todas as cousas, porque son túas, Señor, amigo da
vida. Pois o teu sopro incorruptible está en todas elas. Por iso corrixes
aos poucos aos que caen, repréndelos e recórdaslles o seu pecado,
para que, apartándose do mal, crean en ti, Señor.
Palabra do Señor.
Sal 144: R/. Bendicirei o te nome por sempre, meu Deus, meu rei.

2º TESALONICENSES 1, 11-2, 2: Que Cristo sexa glorificado en vós, e vós
nel.

LUCAS 19, 1-10: O Fillo do home veu buscar e salvar o que estaba
perdido.

Narrador: Naquel tempo, Xesús entrou en Xericó e ía atravesando a
cidade. Nisto, un home chamado Zaqueo, xefe de publicanos e rico,
trataba de ver quen era Xesús, pero non o lograba a causa do xentío,
porque era pequeno de estatura.
Correndo máis adiante, subiuse a un sicómoro para velo, porque tiña
que pasar por alí.
Xesús, ao chegar a aquel sitio, levantou os ollos e díxolle:
Xesús: -«Zaqueo, dáte présa e baixa, porque é necesario que hoxe me
quede na túa casa».
Narrador: El deuse présa en baixar e recibiuno moi contento. Ao ver
isto, todos murmuraban dicindo:
Veciños: -«Entrou a hospedarse na casa dun pecador».
Narrador: Pero Zaqueo, de pé, dixo ao Señor:
Zaqueo: -«Mira, Señor, a metade dos meus bens doulla aos pobres; e se
defraudei a algún, restitúolle catro veces máis».
Narrador: Xesús díxolle:
Xesús: -«Hoxe chegou a salvación a esta casa, pois tamén este é fillo de
Abrahán. Porque o Fillo do home veu buscar e a salvar o que estaba
perdido».
Palabra do Señor.
(Narrador-Xesús-Veciños-Zaqueo).

4.-ORACIÓN DA COMUNIDADE

(Sacerdote) Terminando xa o ano da misericordia presentemos ao Señor as
nosas súplicas dicindo:
-Ven á miña casa, Señor!

1.- Para que a Igrexa sexa lugar de diálogo, acollida, e fraternidade. Oremos.
2.- Para que o encontro dominical con Xesús e coa comunidade nos encha de
ledicia e renove os nosos corazóns. Oremos.
3.- Para que como Zaqueo comprendamos que o maior tesouro é ter a Xesús
no corazón. Oremos.
4.- Para que acollamos a Xesús que quere vir na oración, na eucaristía, na
penitencia e nos pobres. Oremos.
5.- Para que os que na nosa sociedade están tristes malia ter riquezas,
compartan os seus bens e así saboreen a felicidade e a paz. Oremos.
6.- Para que Xesús entre na nosa vida e así nos salve, cámbienos e énchanos
da vida de Deus. Oremos.
7.- Para que o Señor dea a paz e o descanso aos nosos irmáns defuntos e a
nós nos dea a graza para ser máis santos. Oremos.

(Sacerdote) Fainos, Señor compasivos e misericordiosos con todos. Por
XCNS.

5.- PRESENTACIÓN DE OFRENDAS

(elixir)

-MONEDAS: O diñeiro afastaba a Zaqueo de Xesús. Nós queremos dicirlle que
lle prometemos non ser egoístas, avaros, nin interesados, senón xenerosos,
amigos de todos e acolledores dos que non se fan querer.

UN BICO: Xesús quérenos, búscanos, perdóanos. Nós hoxe tamén lle imos
dicir que o queremos, ímoslle regalar a Xesús un bico e ímolo a deixar sobre
o altar para que el o atope cando o pan se converta no seu corpo.

PAN E VIÑO:
Hoxe Xesús vai vir á nosa casa, imos comungar e ímonos preparar pedíndolle
perdón e dicíndolle “eu non son merecente de que entres na miña casa” e
dándolle grazas.
…………………..

UNHA CASA: Xesús, queremos que formes parte da nosa familia, que teñas
sitio en todas as familias da nosa parroquia/colexio. Axúdanos a rezarche
xuntos e a vivir xuntos os valores do Evanxeo. Estes días facémosche unha
súplica por aqueles que xa se nos foron para que os coides e os enchas de
paz.
UN DEBUXO DE XESÚS DENTRO DUN CORAZÓN:
Xesús, ven vivir á casa do noso corazón, ás veces tan empequenecido polo
pecado e a falta de amor. Axúdanos a preparala para que esteas a gusto
nela. E así, sándanos, énchenos de ledicia, guíanos polo camiño recto.

PAN E VIÑO: Xesús, como a Zaqueo, énchenos de desexos de verte, de
atoparnos cada día contigo na casa parroquial onde nos regalas o teu Pan
de Vida. Axúdanos a preparar cada comuñón, a darche grazas e a levarte
connosco para que vivamos na túa presenza toda a semana.

6. SUXESTIÓNS:
-Escribe unha invitación a Xesús á túa casa e os motivos da invitación á túa casa.
-Pensa en que momentos ao longo da semana queres que che visite Xesús e que vas
facer para estar pendente del.
-Dialoga coa túa familia dicindo que facer para que Xesús estea máis presente na casa do
voso fogar: cruz, bendición da mesa, biblia visible...
-Tamén Xesús quere hospedarse na túa casa, no teu corazón. Antes de comungar, ábrelle
a porta recoñecendo como Zaqueo o teu pecado e dicíndolle que es digno de recibilo na
túa casa para que el che cure e te cambie. Ditosos os invitados... Señor eu non son
merecente de que entres…
-Prepárate a recibir a Xesús cada domingo ao comungar: preparámonos para iso subindo
ao templo, rezando o Noso Pai e dándonos a paz, dicíndolle “non son merecente”,
achegámonos en fila (en orde e silencio), acollémolo con respecto poñendo a man e
gardándoo no corazón. Sentimos unha ledicia inmensa, dámoslle grazas, expulsamos do
corazón outros falsos tesouros e o sacerdote envíanos a vivir doutra forma, como
testemuñas, levando ao noso amigo Xesús aos que vexamos pola semana.
-Poderíase facer un xesto: “a caixa de nomes e desexos”. Di a primeira lectura que como
un granciño, como unha pinga de orballo somos grandes ante Deus. Pódese facer unha
casa grande forrada de papel branco e que os nenos durante a semana vaian poñendo
o seu nome en grande e o seu maior desexo por toda a caixa, tamén poden participar
os maiores. A idea é que para Xesús por moitos nomes e desexos que poñamos, el
sempre vai poder levantar a caixa, e por iso a el non lle pesa e quere que todos
esteamos nesa caixa cos nosos desexos. Se queremos ao final presentamos esa “caixa
de nomes e desexos” xunto ao sagrario ou ao altar.

ZAQUEO
Zaqueo era un home baixiño, tiña moito diñeiro.
Zaqueo tiña diñeiro pero non era feliz.
Zaqueo non era feliz porque era desprezado.
Zaqueo era desprezado, porque era un home ladrón.
Mais un día Zaqueo subiu ata unha árbore para poder ver mellor a Xesús
e na súa vida todo cambiou porque Xesús non o desprezou.
Zaqueo devolveu o diñeiro a todos os que roubou,
e repartiu entre os pobres a metade do que lle sobrou.
E encheuse de ledicia.
O corazón de Zaqueo, que para o ben creceu, creceu, Zaqueo nova vida atopou. (bis)
Zaqueo foi desde entón,
seguindo, seguindo, seguindo, seguin…do a Xesús.

POSIBLE ORACIÓN DE GRAZAS

Xesús, ven á miña casa.
Xesús, no evanxeo de hoxe vemos como querías ir á
casa de Zaqueo, que tiña moitos tesouros pero non
era feliz.
Coma el, tamén eu teño cousas en min, do meu
colexio ou traballo, que non me deixan satisfeito.
Podo ter éxitos materiais, pero o meu interior está
baleiro e inquedo. Ven á miña casa!, invítoche
sinceramente!
Que a túa mirada agarimosa e as túas palabras
penetren no meu corazón, que iluminen a miña
mente para descubrir o que debese cambiar na
miña vida para ser mellor amigo teu, máis servizal
e mellor cristián.
Xesús, Ti vés á miña casa na oración, ao escoitar a
túa Palabra, naquel que me aconsella ou no que
me necesita. Vés sobre todo cando vou comungar
con devoción e te acollo no meu corazón con
alegría e fe.
Xesús, ven á miña casa, comparte a miña mesa e os
meus bens, porque sen ti, a miña vida non vale
para nada!
Porque o verdadeiro tesouro é acollerte a ti, Xesús,
na casa do corazón.

FELIZ DOMINGO, DÍA DO SEÑOR.
REDE CATEQUISTAS GALICIA

