MISA CON NENOS
8 de DECEMBRO de 2019
ADVENTO - 2º - C
Lucas 1,26-38: “Alégrate, chea de graza,
o Señor está contigo”.
Mensaxe: Xesús nacerá na
Inocencia INMACULADA
1. ACOLLIDA
Irmáns e irmás: Irmáns e irmás:
Na festa da Inmaculada Concepción, sede benvidos á celebración da Eucaristía. No medio
deste tempo de espera da vinda do Señor, damos grazas a Deus por María, aquela muller
sinxela de Nazaré, a Nai do Si e da Esperanza. Ela é a que mellor nos pode mostrar como
prepararnos para acoller, de verdade, a Xesucristo nas nosas vidas, pois Xesús só nacerá
naqueles que como María estean limpos de pecado.
O Papa Pío IX proclamou o dogma da Inmaculada Concepción: "É doutrina revelada por Deus, que a Virxe
María por graza e privilexio de Deus todopoderoso, en atención aos méritos de Cristo Xesús, foi preservada
inmune de toda mancha da culpa orixinal no primeiro instante da súa concepción". Hoxe dicímoslle:
“alégrate, María, muller do Si, a chea de graza”.
SAÚDO: -O Deus da paz que, co Si de María, plantou a súa tenda no medio do noso mundo, sexa convosco.

2. COROA DE ADVENTO
SACERDOTE:
Agora acenderemos o segundo cirio da coroa de Advento, na segunda semana do noso
camiño cara ao Nadal e mentres o facemos, diriximos ao Señor esta oración (Acéndese o 2ª
cirio):
-Os profetas mantiñan acendida a esperanza de Israel. Nós, como un símbolo desa
esperanza, acendemos este segundo cirio, o da conversión. O vello tronco está
rebrotando, florece o deserto, a humanidade enteira estremécese porque Deus sementouse
na nosa carne. Que cada un de nós, Señor, che abra a súa vida para que brotes, para que para que fagas brotar
do noso corazón a conversión aos verdadeiros valores do Reino. -Ven axiña, Señor. Ven, Salvador!
TODOS: -Ven axiña, Señor. Ven, Salvador!

3. CELEBRACIÓN DO PERDÓN
(Se se fai a coroa pódese suprimir o acto penitencial).
Con sinxeleza e humildade, como María, acollamos de Deus e dos irmáns o perdón
que cura as nosas feridas.
 Ti, Señor, es o Deus do amor que cura e perdoa. Señor, ten piedade de nós.
 Ti, Señor, es o Deus do Si que salva. Cristo, ten piedade de nós.
 Ti, Señor, es o Deus da Promesa que se cumpre. Señor, ten piedade de nós.

4. PETICIÓNS
Oremos a Deus Pai, pedindo na nosa pregaría de hoxe a especial intercesión da Nai de Xesús. E
respondemos: -Que nos axude a chea de graza. (Ou: -María sen pecado, roga por nós.)
1. Que o teu misericordia siga facendo obras grandes na Igrexa e no mundo. –Oremos
2. Que co apoio de todos desapareza a violencia de xénero e as inxustizas. –Oremos
3. Que nos enchas da túa graza e esforcémonos en ser santos. –Oremos
4. Que crezamos no amor a María e imitemos a súa vida. –Oremos
5. Que preparemos a vinda do teu fillo e axudemos a outros ao encontro con Xesús. –Oremos
6. Que os mozos, mirando a María, énchanse dos mellores ideais. –Oremos
7. Que os que celebramos esta Eucaristía deamos o noso Si a Deus e convertámonos do mal
acudindo ao Sacramento do perdón. –Oremos
Dános, Señor, o que máis e mellor nos axude a vivir servíndote a Ti e aos irmáns. Por XNS.

5. OFRENDAS
-XERRA DE AUGA: Con esta xerra de auga limpa e pura, queremos representar as
entrañas da Virxe María. Ninguén como Ela, cun corazón nobre, bo e relucinte, soubo
acoller o Señor que vén en Nadal. Seremos capaces de ser tan abertos coma Ela a
Deus?
-DOCE GLOBOS BRANCOS E AZUIS: Con estes 12 globos brancos e azuis queremos
simbolizar a COROA DE ESTRELAS DE MARÍA. Que este tempo de Advento nos axude
a facer da nosa vida un BERCE onde DEUS poña a cor da súa esperanza.
-RAMO DE FLORES: Con este ramo de flores dicímoslle a María: FELICIDADES! Porque
Deus se fixou nela para ser a Nai de Xesús e, polo tanto, tamén a nosa Nai. Grazas e
felicidades, María!
-O PAN E O VIÑO: O pan e o viño darannos forza para romper co pecado e enchernos de graza.

6. VÍDEOS OU PPW PARA ESTA FESTA: Inmaculada Concepción, Lucas 1, 26-38
-Un anxo anuncia o nacemento de Cristo a María, película: https://www.youtube.com/watch?v=ghheC_uFBhg
-A Anunciación, película Xesús de Nazaré: https://www.youtube.com/watch?v=XZivqqYHzmk
-Lucas 1, 26-38 - O anuncio do anxo, película: https://www.youtube.com/watch?v=08pHOmoS26I
-A Anunciación, debuxos evanxeo de hoxe: https://www.youtube.com/watch?v=8KmUlbCdZMM
-A Anunciación, debuxos: https://www.youtube.com/watch?v=wYGdFc72K6c
-Un anxo anuncia o nacemento de Xesús a María, debuxos: https://www.youtube.com/watch?v=zhWQFuArpxs
-Virxe María para nenos, película, debuxos, 23´: https://www.youtube.com/watch?v=5G22bqwx0xI
-Advento, espera xunto a María. A esperanza convértese en amor e servizo: https://www.youtube.com/watch?v=irmBRXe-lZk
-Non temas María, canto do evanxeo: https://www.youtube.com/watch?v=iikPBJOXX4s
-A Anunciación, canción de Javier Brú: https://www.youtube.com/watch?v=toOmPY-LCC0
-Lecturas con linguaxe de signos: https://www.youtube.com/watch?v=B5JGtbfzKDs
-Prepárate en Advento, canción: http://www.youtube.com/watch?v=eV3o5KMRMe0#t=13
-Fágase, canción de Ein Karem: https://www.youtube.com/watch?v=sWQDQ4mTUR8
-Como María, canción de Ixcís: https://www.youtube.com/watch?v=D0Eg158og7M

7. SUXESTIÓNS:
- Este ano en España celébrase o 2º domingo de Advento a solemnidade da Inmaculada Concepción.
Festexamos a María, que desde a súa concepción foi chea da graza de Deus.
Nesta semana intentamos que o noso SI sexa como o de María nas pequenas cousas (deber,
traballo, relacións cos outros, oración…) e no extraordinario (como María ao pé da cruz…).
-Podemos representar a escena da Anunciación, o evanxeo de hoxe… Abonda con buscar uns vestidos
para a Virxe e o anxo.
-No cartel de Fano para Advento colocamos recortada a 2ª letra, o “I” da portada. No domingo pasado
poñiamos a “V”.
-Continuamos acendendo os cirios da coroa de Advento: o domingo anterior acendemos o cirio da
oración, nesta acendemos tamén o cirio da conversión para estar limpos de pecado e
enchernos de Deus como María.
-Preparámonos para a celebración comunitaria do perdón, para seguir renovando, convertendo,
enchéndonos de graza.
Quero dicir que si coma ti, María,
coma ti, un día, coma ti, María.
Quero dicir que si, quero dicir que si,
quero dicir que si, quero dicir que si.
Quero negarme a min, coma ti, María,
coma ti, un día, coma ti, María.
Quero seguilo a El, coma ti, María,
coma ti, un día, coma ti, María.

