
MISA CON NENOS 
17 de maio de 2020 

PASCUA 6º-A 
Xoán 14,15-21: "O Espírito vive convosco 

e está en vós". 
Mensaxe: Se te subscribes a Xesús, Xesús 
subscríbete ao Pai e o Pai ha descargarche  

da nube o seu Espírito. 
 

1. ACOLLIDA 
Irmáns e irmás: Estamos felices de poder volver reunirnos para celebrar xuntos a Eucaristía para atoparnos 

en comunidade e celebrar a presenza de Cristo Resucitado e recuperar as forzas. Neste 6º domingo de Pascua, 
as lecturas convídannos a abrirnos ao Espírito Santo para que nos ilumine no noso camiñar, para amar a Deus 
e vivir os mandamentos. No día do enfermo teñamos presente nesta celebración a todos os enfermos da 
parroquia. Nesta época especial, unha oración especial por todos os enfermos do Covid-19 e por todos os 
falecidos. Que a Virxe, neste mes de maio, os teña da súa man.  

-No nome do Pai… A graza, o amor e a paz de Xesús resucitado, sexa convosco. 
 

2. PERDÓN ou ASPERSIÓN 
Ante Deus Pai que resucitou ao seu fillo Xesús, pedímoslle perdón:  
-Señor; dicimos crer en Ti pero, frecuentemente, estamos atados polos malos 

Espíritos do mundo. Polas forzas que non nos deixan ser libres. Señor, ten piedade.  
-Xesús; presumimos de quererte pero e os teus mandamentos? Coidámolos? 

Respectámolos? Cristo, ten piedade.  
-Señor; crer á nosa maneira é fácil. Pedímosche perdón por facer unha relixión ao 

noso capricho. Por pensar que o importante é facer o ben e esquecernos de todo o 
demais. Señor, ten piedade. 

 

3. LECTURAS 

As lecturas de hoxe teñen sabor a Espírito Santo. Dentro de poucos días celebraremos a gran Pascua de 
Pentecoste. É dicir: a vinda do Espírito Santo.  

Os primeiros cristiáns confiaron, aínda que nunca escoitaran que existía, na presenza do Espírito. Todo o 
que fixeron e dixeron, foi confirmado polo que Xesús lles prometeu: a axuda e a defensa do Espírito Santo. 
Escoitemos con moita atención.  
 

4. REFLEXIÓN: 
Entramos no mundo fascinante da Trindade, onde o Amor é inesgotable. Para coidar esta relación, que vai máis aló 

dos “me gusta” (likes) ou de “encántame” (loves), temos que cultivar a nosa relación persoal con Xesús. El lévanos ao Pai 
que nos descarga a forza do seu Amor, que é o Espírito Santo.  

Entramos no mundo de Deus. Está ben que o fagamos para descubrir como vivir realmente e onde está a fonte 
inesgotable da que non podemos deixar de beber. A descarga do Espírito é a que realmente osixena os nosos pulmóns e 
nos fai inmunes ao “virus” do egoísmo que tanto circunda no mundo das fronteiras, as barreiras e a desigualdade.  

Entramos no mundo de Deus, para que o seu mundo transforme o noso, que tamén é seu, pois El creouno por puro 
Amor. Na Verdade de Deus quedamos para que, lonxe das falsas noticias e das pseudoverdades, podamos camiñar coa 
dignidade da persoa creada ao seu xeito. Poñamos os enfermos nas mans de Deus, unímonos a eles, levámoslles a 
tenrura de Deus e a protección da nosa nai María. 

 

5. ORACIÓN DA COMUNIDADE  
Cristo asegúranos que viviremos porque el vive xunto ao Pai e esa vida chega a todo aquel que recibe o Espírito da 

verdade. A nosa súplica hoxe é: R.- Anima a nosa vida, Señor.  
1.-Polo Papa Francisco, para que como nos urxía San Pedro o seu primeiro antecesor, nos dea razóns para crer e 

esperar. Oremos.  
2.-Pola nosa comunidade cristiá para que viva con alegría a presenza de Cristo entre nós. Oremos.  
3.-Polas persoas enfermas, para que non desfalezan e sintan a presenza curadora de Xesús resucitado e o agarimo dos 

familiares que os coidan. Oremos.  



4.-Polos profesionais da saúde para que o Señor sosteña as súas mans e os protexa para que realicen o seu esforzado 
labor. Oremos.  

5.-Por todos os que se preparan nas súas casas para celebrar a primeira comuñón para que cos seus pais aprendan a 
rezar e a vivir o evanxeo. Oremos.  

6.-Por todos nós, para que O Espírito Santo afaste os nosos medos, protéxanos, guíenos e santifíquenos, e vexámonos 
rodeados do amor de Deus. Oremos.  

7.- Por todos os que no mes de maio rezamos con agarimo e devoción á nosa nai María, para que ela nos leve a Xesús. 
Oremos. 

 
6. OFRENDAS (eliximos) 
-PARAUGAS VERMELLO: Con este paraugas vermello queremos simbolizar a presenza do Espírito Santo que nos axuda e 

nos protexe contra as forzas do mal. Anímanos, Señor, a vivir baixo a túa sombra.  
-DEZ MANDAMENTOS: Presentamos ante o altar unha arca que contén os dez mandamentos. Ofrecemos ao Señor o noso 

firme propósito de: coñecelos, amalos e cumprilos coa nosa vida.  
-ÓLEO DOS ENFERMOS: Ao presentarche Señor o óleo dos enfermos queremos ter unha lembranza especial para todos os 

enfermos e anciáns. Ti, Xesús es bálsamo, medicina que cura: sé para eles a forza na enfermidade e o caxato que os 
sosteña na vellez. E ensínanos a coidar os nosos enfermos.  

-O PAN E O VIÑO: O pan e o viño, como sempre, son as verdadeiras e únicas ofrendas. Algo bo ten o pan e o viño cando, 
Xesús, quixo transformalos –e hoxe tamén- no seu Corpo e no seu Sangue. Axudarannos a ser fortes e ao 
cumprimento da vontade de Deus. 

 
 

6. ACCIÓN DE GRAZAS 
. 
 

-A onde vas, Dolorosa, tan cedo pola rúa? 
“Vou ver a cada enfermo dos moitos hospitais,  
para mitigar as penas que por algo son a Nai”. 

Rógoche Virxe bendita, que nunca nos desampares  
e que cubras coa túa man as doentes soidades. 
Envólveos no teu aroma de xasmíns  e azares  

que están sufrindo e non deben, non debe de sufrir ninguén. 
Aparta o virus mesquiño que é egoísta e covarde,  

esfúmase e ocúltase, non se deixa ver por ninguén. 
Ten compaixón de nós e gárdanos de todo mal. Amén. 

-María, noso nai, roga por nós. 
 

VÍDEOS  O PPW PARA ESTE DOMINGO: Domingo 6º de Pascua  
-Xn 14,15-21, película: https://www.youtube.com/watch?v=cNn14J1EaI8 
-Xn 14,15-21, película: https://www.youtube.com/watch?v=7qXs8Pg2Vss 
-Xn 14,15-21, evanxeo https://www.youtube.com/watch?v=01A-OFFzSew 
-Meu Padre ámame, canto de J. Luís Guitarra: http://youtu.be/V-kvW3KoFJU 
-Vostedes están no meu, canción de Valverde: https://www.youtube.com/watch?v=WtWgBpAi7aw 
-Xn 14,15-21, narración http://www.youtube.com/watch?v=paG1sNz7L2Q&list=UUQL-txRIGWd2bOyA9B5KNdg . 
-Entre nós, Verbo Divino 2011, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=NwutV-IVkpY 

-Tempo de amar, VD 2014, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=aKvn9gGFW-s 
-Momentos con Espíritos, VD 2017, Reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=amfqvhQdK2c 

 -Sempre comigo, Verbo Divino 2020, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=e6q3yk7QjYc 
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