MISA CON NENOS
5 de XANEIRO de 2020
NADAL -2ºAXoán 1, 1-5. 9-14: “O Verbo fíxose carne e habitou entre nós”.
Mensaxe: Nadal, Xesús é a Palabra de Deus.

NADAL:
Xesús é a Palabra de Deus.

1. ACOLLIDA
(Monitor) Irmáns e irmás: celebramos xa a Sagrada Familia, Santa María
Nai de Deus, e o vindeiro luns a Epifanía ou os Reis Magos.
Este domingo, un tanto atípico, non contén ningunha festa especial. Hoxe
seguiremos afondando no significado de que Deus baixa ao encontro do
home facéndose próximo, amigo, compañeiro. As lecturas de hoxe
invítannos a contemplar o misterio do amor de Deus que se fai home para
darnos a súa Luz e a súa Vida.
Que neste domingo sigamos cantando, pregoando e anunciando a
Salvación que nos brinda Deus nun neno que nos trae a LUZ e a esperanza.
SAÚDO do Sacerdote: -O Señor que nos propón o exemplo da Sagrada
Familia para as nosas, sexa convosco.

2. CELEBRACIÓN DO PERDÓN
(Sacerdote): Pidamos perdón ao noso Deus.
(Pai-nai) - Fillo de Deus, que nacido de María, fixécheste o noso irmán.
Señor, ten piedade de nós.
(Catequista) -Fillo do home, que coñeces e comprendes a nosa debilidade.
Cristo, ten piedade de nós.
(Neno-Nena) -Fillo do Pai, que fas de nós unha familia de irmáns. Señor,
ten piedade de nós.
(Sacerdote) O Señor que nos bendiciu na persoa de Cristo, teña misericordia
de nós, perdoe os nosos pecados e lévenos á vida eterna.

3.- PALABRA DE DEUS
MONICIÓN ÁS LECTURAS
As lecturas fálannos da bondade de Deus que
quixo facerse presente na nosa historia, que se fixo
home e que quere compartir a nosa vida. A primeira
lectura é unha reflexión en torno á Sabedoría de
Deus. San Paulo, pola súa banda, invítanos a contemplar o plan que Deus
ten para a nosa felicidade. Volvemos escoitar o prólogo do evanxeo de
Xoán, que nos fala da Palabra encarnada de Deus; Deus falounos por Xesús
e nel maniféstase o rostro do Pai; que Xesús vén á nosa vida, e se o
acollemos como a Luz que necesitamos e que nos guía pola vida seremos,
de verdade, fillos de Deus. Escoitemos con atención.

 ECLESIÁSTICO 24, 1-2. 8-12: A sabedoría de Deus
habitou no pobo escollido.
El a sabedoría fai a súa propia loanza, atopa o seu honor
en Deus e se gloria no medio do seu pobo. Na asemblea
do Altísimo abre a súa boca e se gloria ante o Poderoso.
«O Creador do universo deume unha orde, o que me creou
estableceu a miña morada e díxome: “Pon a túa tenda en
Xacob, e fixa a túa herdade en Israel”. Desde o principio,
antes dos séculos, creoume, e nunca máis deixarei de
existir.
Exercín o meu ministerio na Tenda santa diante del, e así
establecinme en Sión.
Na cidade amada atopei descanso, e en Xerusalén reside
o meu poder.
Arraiguei nun pobo glorioso, na porción do Señor, na súa herdade».
Palabra do Señor.


SAL. 147:
O Verbo fíxose carne e habitou entre nós.

EFESIOS 1, 3-6. 15-18: El destinounos por medio de
Xesucristo a ser os seus fillos.

 XOÁN 1, 1-5. 9-14 (Breve): O Verbo fíxose carne e
habitou entre nós.

Narrador: No principio existía o Verbo, e o Verbo estaba xunto a
Deus, e o Verbo era Deus. El estaba no principio xunto a Deus. Por
medio del fíxose todo, e sen el non se fixo nada de canto se fixo.
Nel estaba a vida, e a vida era a luz dos homes. E a luz brilla na
tebra, e a tebra non o recibiu.
O Verbo era a luz verdadeira, que aluma a todo home, que vén
ao mundo. No mundo estaba; o mundo fíxose por medio del, e o
mundo non o coñeceu.
Veu á súa casa, e os seus non o recibiron. Pero a cantos o
recibiron, deulles poder de ser fillos de Deus, aos que cren no seu
nome.
Estes non naceron de sangue, nin de desexo de carne, nin de
desexo de varón, senón que naceron de Deus.
E o Verbo fíxose carne e habitou entre nós, e contemplamos a
súa gloria: gloria como do Unixénito do Pai, cheo de graza e de
verdade.
Palabra del Señor.

(Narrador-Anxo).

4.-ORACIÓN DA COMUNIDADE

(Sacerdote): A Deus Pai facémoslle presentes as nosas necesidades, xa que
confiamos nel, dicindo:

-Queda connosco, Señor. -Pedímoscho, Señor.

1.- Para que a Igrexa sexa casa aberta a todos, onde cada persoa poida
atopar forza e esperanza para vivir. Oremos.
2. Para que a Igrexa sexa testemuña crible e eficaz de que Deus sempre
está presente no medio de nós. Oremos.
3. Para que os cristiáns que sofren atopen fortaleza en Xesús que se fixo
home para compartir a nosa vida. Oremos.
4. Para que cesen as divisións entre os pobos e se acaben as guerras, o odio
e a violencia. Oremos.
5. Para que valoremos máis a Palabra de Deus de maneira que sexa a luz
que nos guía. Oremos.
6.- Para que as eucaristías que celebramos nos axuden a poñer as nosas
vidas ao servizo dos que nos necesitan. Oremos.

(Sacerdote): Escoita, Pai, a nosa oración. Pedímoscho por XNS.

6. SUXESTIÓNS:

- Queda contemplando só ou en familia o Neno Xesús e
maniféstalle o teu amor, “dálle grazas por compartir todo
connosco para non deixarnos nunca sos” (Francisco).

- Abre os evanxeos e le o nacemento de Xesús e reza con el ante o
belén (Mt. 1 18-24 e 2, 1-12).

- Poñemos unha tenda ou unha mochila, un foco, unha biblia e un
Neno Xesús cun cartel: “Deus acampa entre nós”.

-Se Deus se fai home cada persoa ten dignidade, trátaos así.

Epifanía: apareceu unha estrela
Señor:
Cando apareceu unha estrela no ceo,
os magos seguírona.
Señor, a eles atopáchelos preparados,
estaban mirando ao ceo,
estaban dispostos a poñerse en camiño,
ou estaban pouco apegados ás súas cousas.
Inmediatamente buscáronte, sabían o que querían
e iso é o que a min me falta ás veces.
Quero seguirte, quero vivir contigo, sei que es o auténtico
camiño,
pero cando aparece o sinal no ceo,
eu estou mirando para outra parte,
cando chega o momento de actuar, de seguirte, de estar
dispoñible,
eu ando distraído con outras pequeneces cotiás que me
apartan
do esencial, que me afastan do teu camiño.
Ti es a estrela que aluma a miña escuridade,
que marca o rumbo da miña vida.
Ti es quen de verdade me pon en contacto
co mellor de min mesmo,
pero eu ando queixándome dos túneles
da vida, das miñas dificultades, no canto de acudir
a Ti que es luz para a miña historia persoal,
iluminación de todos os recunchos escuros e difíciles
E o mundo anda sen rumbo.

FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR.
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