MISA CON NENOS
12 de XANEIRO de 2020 - BAUTISMO DO SEÑOR -ALucas 3, 13-17: “Este é meu Fillo amado, en quen me comprazo”.

1. ACOLLIDA
Irmáns e irmás: Celebramos a Eucaristía, no día do Bautismo do Señor. Con esta
festa termínase o Nadal e iniciamos o tempo ordinario no que iremos recordando o
que Xesús viviu. Hoxe descubrímolo, xa adulto, que como un máis foi ao río Xordán
para que Xoán o bautizase e ao saír da auga Deus recoñeceuno como o seu Fillo
amado e regaloulle o Espírito. O día de noso bautizo tamén nós recibimos ese
mesmo Espírito e Deus recoñécenos como Fillos amados seus. Renovemos hoxe o
noso bautismo que nos fixo Fillos de Deus e membros da Igrexa.

(SAÚDO do sacerdote): O día do noso Bautismo o sacerdote, ao
recibirnos na Igrexa, trazou sobre a nosa fronte o sinal da Cruz, que é
algo así como o logotipo dos cristiáns. Sempre que nos reunimos na
Igrexa, facemos este signo dicindo...
No nome do Pai....
-A graza, o amor e a paz de Xesucristo, o Fillo amado do Pai, sexa
convosco.
2. CELEBRACIÓN DO PERDÓN /RENUNCIAS BAUTISMAIS
Sacerdote: Pidamos perdón ao noso Deus.
Hoxe, día do Bautismo de Xesús, renovamos as nosas promesas
bautismais, que non son outra cousa que a aceptación adulta,
pola fe, do noso compromiso de seguir a Xesús nas nosas
vidas. (Momento de silencio). Declaremos, pois, publicamente, a
nosa renuncia a todo o que se opón á vida nova de Xesús.
Digamos: Si, renuncio.
-Renunciades ao pecado para vivir na liberdade dos Fillos de
Deus?
-Renunciades a todas as seducións do mal, para que non domine
en vós o pecado?
-Renunciades ao esquecemento de Deus, á falta de fe, ao
egoísmo, ao odio, ao abuso dos outros e á intolerancia?
(O sacerdote pode asperxer con auga bendita).
Que o Señor teña misericordia de nós, perdoe os nosos pecados
e nos leves á vida eterna.

3. PALABRA DE DEUS
(Monitor): Isaías fálanos da figura do Servo do Señor
ao que Deus chama para que sexa luz das nacións; este
Servo será Xesús que virá ao mundo a darnos vida
morrendo e resucitando por nós. O Evanxeo nárranos o
Bautismo de Xesús no río Xordán, rodeado das persoas
que desexaban cambiar de vida; Xesús é bautizado e
recibe o Espírito de Deus que lle dará forza para realizar o seu
labor, revelar a todos o verdadeiro rostro de Deus que é pai que
nos quere con tenrura. O libro dos Feitos cóntanos o discurso de
Pedro falando do bautismo de Xesús e de como pasou polo
mundo facendo o ben.

A PALABRA
 ISAÍAS 42, 1-4. 6-7: Mirade o meu servo, en quen me
comprazo.
Isto di o Señor: «Mirade o meu servo, a quen sosteño; o meu
elixido, en quen me comprazo. puxen o meu espírito sobre el,
manifestará a xustiza ás nacións. Non gritará, non clamará, non
voceará polas rúas. A cana cascada non a crebará, a mecha
vacilante non a apagará. Manifestará a xustiza con verdade.
Non vacilará nin se crebará, ata implantar a xustiza no país. Na
súa lei esperan as illas. Eu, o Señor, chameite na miña xustiza,
collinte da man, formeite e fixen de ti alianza dun pobo e luz
das nacións, para que abras os ollos dos cegos, saques aos
cativos do cárcere, da prisión os que habitan en tebras»
Palabra do Señor.
 SAL. 28 R/. O Señor bendí o seu pobo coa paz.
 FEITOS 10, 34-38: Unxido por Deus coa forza do Espírito
Santo.

Naqueles días, Pedro tomou a palabra e dixo: «Agora
comprendo con toda verdade que Deus non fai acepción de
persoas, senón que acepta o que o teme e practica a xustiza, sexa
da nación que sexa. Enviou a súa palabra aos fillos de Israel,
anunciando a Boa Nova da paz que traería Xesucristo, o Señor
de todos. Vós coñecedes o que sucedeu en toda Xudea,
comezando por Galilea, despois do bautismo que predicou Xoán.
Refírome a Xesús de Nazaré, unxido por Deus coa forza do
Espírito Santo, que pasou facendo o ben e curando a todos os
oprimidos polo diaño, porque Deus estaba con el».
Palabra do Señor.
 LUCAS 3, 13-17: Bautizado Xesús, veu que o espírito de Deus
se pousaba sobre el.

Narrador: Naquel tempo, veu Xesús desde Galilea ao Xordán e
presentouse a Xoán para que o bautizase. Pero Xoán intentaba
disuadilo dicíndolle:
Xoán: -«Son eu o que necesito que ti me bautices, e ti acodes a
min?».
Narrador: Xesús contestoulle:
Xesús: -«Déixao agora. Convén que así cumpramos toda
xustiza».
Narrador: Entón Xoán permitiullo. Apenas se bautizou Xesús,
saíu do auga; abríronse os ceos e viu que o Espírito de Deus
baixaba como unha pomba e pousábase sobre el. E oíu unha
voz dos ceos que dicía:
Voz: -«Este é o meu Fillo amado, en quen me comprazo».
Palabra do Señor.
(Narrador-Xoán-Xesús-Voz)

4. RENOVACION PROMESAS BAUTISMAIS
(Sacerdote:) Nesta festa do Bautismo do Señor, renovemos o
compromiso da nosa fe bautismal. Digamos:
-Si, creo.
Celebrante: Credes en Deus, Pai creador do ceo e da terra?
Celebrante: Credes en Xesucristo, o seu único Fillo, o noso Señor, que
naceu de Santa María Virxe, morreu, foi
sepultado, resucitou de entre os mortos e está sentado á dereita do
Pai?
Celebrante: Credes no Espírito Santo, na Igrexa Católica, a Comuñón dos
Santos, o perdón dos pecados, a resurrección dos mortos e na vida
eterna?
Celebrante: Esta é a nosa fe e é unha alegría poder proclamala a viva voz e
todos xuntos.

5. ORACIÓN DA COMUNIDADE
(Sacerdote): Invoquemos a misericordia de Deus o noso Pai, dicindo:
-Que vivamos como bautizados.
1.- Para que sempre recordemos o noso bautismo sendo mellores cristiáns.
Oremos.
2.- Para que sexamos membros activos da familia da Igrexa. Oremos.
3.- Para que vivamos como Fillos de Deus, en graza, amándoo sempre.
Oremos.
4.- Para que eduquemos na fe os Fillos e así non esquezan a dignidade de
Fillos de Deus que recibimos no bautismo. Oremos.
5.- Para que co noso exemplo estimulemos os nenos e mozos a ser cristiáns
comprometidos. Oremos.
6.- Para que os que formamos a nosa comunidade axudemos a outros no
crecemento da fe. Oremos.
7.- Para que esta festa do Bautismo de Xesús nos faga preguntarnos sobre o
noso. Quen me bautizou? Cando? Quen foron os meus padriños? Son
cristián de verdade?. Oremos.
(Sacerdote): Que vivamos, Señor, como bautizados e como Fillos amados do
Pai. Por XCNS.

6. PRESENTACIÓN DE OFRENDAS

- ÁLBUM DE FOTOS DO BAUTISMO:
Presentámosche Señor este álbum de fotos do noso
bautismo. Aquel día non foi só unha festa familiar
senón que comezamos unha historia fermosa na que
Deus nos acollía como Fillos e introduciámonos na gran
familia de Xesús: a súa Igrexa.

-A CUNCHA CON AUGA, O CRISMA E UN CIRIO:
A través destes símbolos, a cuncha con auga, o crisma e
un cirio, o Señor enchía de graza a nosa vida e os nosos
pais e padriños comprometíanse a desenvolver en nós a
semente, a luz da fe.

-PAN E VIÑO:
O pan e o viño, que logo serán Corpo e Sangue de Cristo,
son o alimento dos que temos, como Xesús, unha gran
misión: descubrir, vivir, testemuñar e levar a todos o
amor que Deus nos ten.

7. ENVÍO e BENDICIÓN.
(Sacerdote): Irmáns e irmás, a nosa
celebración termina e, con ela, o tempo de
Nadal. Pero as realidades que recordamos e celebrado
impúlsannos a vivir no medio do mundo, como verdadeiros Fillos
de Deus e servidores de todos. E que a bendición de Deus
todopoderoso, Pai, Fillo e Espírito Santo, descenda sobre vós.
Amén.

8. SUXESTIÓNS:
-Pescuda: en que día che bautizaron?, en que lugar?, quen foron os teus
padriños? a que te comprometiches?. (Podes acudir aos teus pais ou ver
os libros de bautizos da parroquia onde che bautizaron).
-O bautismo é o sacramento polo cal Deus nos adopta como Fillos e
entramos a formar parte da Igrexa, a comunidade de crentes. Axudados
polo catequista facede un cartel ou powerpoint cos momentos, símbolos e
palabras do rito do bautismo.
-Non abonda con ter un certificado de bautismo ou unhas fotos. Trátase de
vivir como bautizados. “Un cristián non nace, senón que se fai”
(Tertuliano), vivindo a súa misión cada día. Dialogade como podedes
facelo.
-Escribe unha carta a Xesús dándolle grazas polo teu bautismo, “es Fillo/a
amado/a”.
-Pódese facer un DNI para cada neno. Na cara b poñerá “EU SON” e debaixo
escribirá 3 cousas que oe definen. No fondo aparecerá unha inscrición:
“EU SON DE XESÚS”. Na cara a debuxarán o seu rostro e poñerán o seu
nome. Estes DNI péganse logo con celo nun cartel de forma que quede á
vista o que o define. Ao final da eucaristía os pais deben ir vendo a
cartolina cos carnés pola parte das calidades e han de adiviñar cal é o DNI
do seu Fillo. O neno diralles que levanten un pouco a cartolina para ver se
acertaron… E na reunión seguinte os nenos traerán o DNI e explicarán,
logo de falar cos pais, que significa para eles “ser de Xesús”.
-Que os nenos ao final pasen xunto á pila bautismal (co cirio aceso) e
facendo o “No nome do Pai” digan: Grazas, Señor, polo meu bautismo; que
nunca esqueza que son o teu Fillo querido.

POSIBLE ORACIÓN DE GRAZAS

Gracias polo bautismo

Grazas Señor polo bautismo
que nos fai fillos teus polo AUGA que rega e fecunda
coa túa graza, e polo ESPÍRITO que nos enriquece ata
facer que sexas ti quen vive en nós e que o teu amor
nos posúa para sempre.
Permanece Señor no noso corazón, como surtidor
inesgotable para saciar a sede profunda que temos de
ti e para purificar tantos estorbos que atopamos no
camiño.
Grazas pola fe que os nosos nos transmitiron.
Axúdanos a vivir o noso bautismo diante dos nosos
fillos:
a manter a palabra e o noso compromiso de educalos,
facendo crecer neles a luz da fe e ensinándoos a
conservar a túa mesma Vida ata a vida eterna.
Queremos, Señor, levar con honra a dignidade de
ser fillos teus, fillos amados, queremos sentirnos
membros activos e corresponsables da túa Igrexa.
Axúdanos a activar o noso bautismo, a tomalo en
serio, a realizar a misión que nos encomendaches de
anunciar, servir e construír o Reino.
Grazas, Señor, polo noso bautismo e polo amor
que nos tes.
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