
MISA CON NENOS 
1 de novembro 2020 
TODOS OS SANTOS  

MATEO 5,1-12 a: “Ditosos… porque verán a Deus”. 
Mensaxe: Sed santos, inundando de luz y alegría a terra. 

  



1. ACOLLIDA 
 

Irmáns e irmás: Celebramos a Solemnidade de Todos os santos. É un día de 
alegría, por aqueles que souberon ser fieis a Deus, e están gozando xa da súa 
presenza. Este é o destino que nos espera a nós se vivimos as 
benaventuranzas, é dicir, si amamos a Deus e tratamos a todos como irmáns. 

Xesús chámanos a todos nós a ser santos na nosa época. Como? Sendo 
amigos de Xesús e contaxiando o mundo de luz e de alegría. Mañá 
recordaremos aos seres queridos que se nos han ir. Canto lles debemos e 
canto os botamos de menos! Pedimos especialmente polos que se nos han ir 
nesta pandemia. 

Comezamos esta festa con alegría pois somos fillos de Deus e el espéranos 
no ceo. 

(Poñemos un cartel: “Sede santos inundando de luz e alegría a terra”?). 
 
SAÚDO do sacerdote: No nome do Pai... O Señor que, chámanos a ser 

santos, a ser felices, estea convosco. 
 

 
 

2. PERDÓN 
 

 Sacerdote: Pedimos perdón ao noso Pai do ceo. 
 

• (Posible… pai-nai): Ti que proclamas ditosos os pobres e misericordiosos. 
Señor, ten piedade de nós. 

 

• (Posible… catequista): Ti que proclamas ditosos os que traballan pola paz e 
aos que sofren pola xustiza. Cristo, ten piedad de nós.  

 

• (Posible… nino-nena): Ti que proclamas ditosos os limpos de corazón e os 
que choran. Señor, ten piedade de nós. 

 
Sacerdote: Deus, Pai de todos, teña misericordia de nós perdoe os nosos 
pecados e nos leve á felicidade do ceo, á vida eterna. Amén. 

  



3. PALABRA  DE DEUS  
Monición ás lecturas: 

Deus quere que sexamos santos. A primeira lectura, nunha 
linguaxe propia da Apocalipse, ofrécenos unha mensaxe de 
esperanza e consolo xa que aquela multitude de persoas que 
foron testemuñas de Deus agora adórano no ceo. A Carta de S. 
Xoán dinos que somos fillos de Deus e que un día verémolo tal cal é. Xesús, 
ensínanos o camiño para ser santos, vivindo as Benaventuranzas, e 
recordándonos que el sempre estará connosco, non nos fallará, 
especialmente estará cos pobres, cos que o pasan mal.  

 
APOCALIPSE 7,2-4.9-14: Vin unha multitude inmensa,  de toda nación. 

Eu, Xoán, vin outro anxo que subía do oriente levando o selo do 
Deus vivo. Gritou con voz potente aos catro anxos encargados de 
danar á terra e ao mar, dicíndolles: «Non danedes á terra nin ao 
mar nin ás árbores ata que selemos na fronte aos servos do noso 
Deus». Oín tamén o número dos marcados, cento corenta e catro 
mil, de todas as tribos de Israel. Logo disto, vin unha multitude 
inmensa, que ninguén podería contar, de todas as nacións, razas, 
pobos e linguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos con 
vestiduras brancas e con palmas nas súas mans. E gritaban con voz 
potente: “A vitoria é do noso Deus, que está sentado no trono, e do 
Cordeiro!” 

E todos os anxos que estaban de pé ao redor do trono e dos 
anciáns e dos catro viventes caeron rostro a terra ante o trono, e 
adoraron a Deus, dicindo: “Amén. A loanza e a gloria e a sabedoría 
e a acción de grazas e o honor e o poder e a forza son do noso Deus, 
polos séculos dos séculos. Amén”. 

E un dos anciáns díxome: “Estes que están vestidos con vestiduras 
brancas quen son e de onde viñeron?”. Eu respondinlle: “Señor 
meu, ti saberalo?. El respondeume. “Estes son os que veñen da gran 
tribulación: lavaron e branqueado os seus vestiduras no sangue do 
Cordeiro”. Palabra do Señor. 

 
SALMO 23  R/  Esta é a xeración que busca o teu rostro, Señor. 
 
 
I XOÁN 3,1-3: Veremos a Deus tal cal é. 



Queridos irmáns. Mirade que amor nos ha ter o Pai para 
chamarnos fillos de Deus, pois ¡o somos!. O mundo non nos 
coñece porque non o coñeceu a el. Queridos, agora somos fillos de 
Deus e aínda non se manifestou o que seremos. Sabemos que, 
cando se manifeste, seremos semellantes a el, porque o veremos 
tal cal é. Todo o que ten esta esperanza nel se purifica a si mesmo, 
como el é puro. Palabra do Señor 

 
MATEO 5,1-12 a: Alegrádevos e rebrincade, porque a vosa 
recompensa será grande no ceo. 

 
 

Narrador: Naquel tempo ao ver Xesús a multitude, subiu ao monte, 
sentouse, e achegáronse os seus discípulos; e abrindo a súa boca, 
ensináballes dicíndolles: 

Xesús: - “Benaventurados os pobres no espírito, porque deles é o 
Reino dos ceos. 

    Benaventurados os mansos, porque eles herdarán a terra. 
Benaventurados os que choran, porque eles serán consolados. 
Benaventurados os que teñen fame e sede da xustiza, porque eles 
quedarán saciados. 

    Benaventurados os misericordiosos, porque eles alcanzarán 
misericordia. 
Benaventurados os limpos de corazón, porque eles verán a Deus. 
Benaventurados os que traballan pola paz, porque eles serán 
chamados fillos de Deus. 

  Benaventurados os perseguidos por causa da xustiza, porque deles 
é o reino dos ceos. 

  Benaventurados vós cando vos insulten e persíganvos e vos 
calumnien de calquera modo pola miña causa. Alegrádevos e 
rebrincade, porque a vosa recompensa será grande no ceo”. 

 
        Palabra do Señor. 
 

 

 
 
                                  (Narrador -Xesús). 

 
  



 
 

4. ORACIÓN DA COMUNIDADE 
 
(Sacerdote:) Oremos a Deus, o noso Pai, que nos quere santos e chámanos á 

santidade, coas palabras do Papa Francisco, dicindo:  
-Alegrádevos e rebrincade. 
 

1. “Deus quérenos santos e chámanos á santidade” (nº1): que acollamos esta 
vocación e misión. 
 

2. “A multitude dos santos protéxeme, sostenme e condúceme” (nº4): que 
sintamos a súa axuda e a súa protección. 

 
 

3. “Gústame ver a santidade nos pais que crían con tanto amor aos seus fillos, 
nos que traballan por levar o pan na súa casa” (nº7): que sexamos 
agradecidos con eles. 
 

4. Percibo “os santos da porta da beira, que viven preto de nós e son un reflexo 
da presenza de Deus” (nº7): que sigamos o seu exemplo. 

 
 

5. “A santidade é vivir en unión con Xesús os misterios da súa vida e 
reproducindo na propia existencia distintos aspectos da súa vida” (nº 20): que 
coidemos a oración e o encontro con Xesús. 
 

6. “Ser santo é vivir as benaventuranzas” (nº63): que sexamos compasivos e 
descubramos a Xesús no necesitado. 
 

7. “O santo vive con alegría e sentido do humor” (nº 122): que sintamos a 
alegría porque Xesús nunca nos fallará 

8.  

9. E por todos os que se nos han ir por Covid, polos nosos familiares falecidos e 
polos que nos coidan e protexen. 

 
(Sacerdote:) Acolle Señor as nosas súplicas para que cheguemos co teu 
Espírito a ser felices, ditosos, santos. Por XCNS.  

  



 

5. PRESENTACIÓN DE OFRENDAS (Posibilidades) 
 
MEDICINAS  
 

 
Hoxe queremos ter moi presentes a tantos “benaventurados” que durante 
esta pandemia dan o mellor de si mesmos sendo “misericordiosos” ou “os 
que choran” consolando e axudando aos demais. Dálles Señor a túa forza, 
éncheos de felicidade e premia as súas desvelos. 
 
 

-OITO PEDRAS CON OITO PALABRAS:  
 

 
Con estas oito pedras queremos simbolizar o camiño que Xesús 

nos trazounos para chegar á auténtica felicidade, AS BENAVENTURANZAS 
(comparten, sufridos, choran con, xustos, misericordiosos, de corazón, 
pacificadores, perseguidos). 

 
 
-PRESENTACIÓN DUN CENTRO FLORAL   
 
(Pode facer esta ofrenda un dos mozos da comunidade): Señor, traemos ao 

teu altar neste día de festa, este centro de flores, como o símbolo da 
fermosura e a beleza que supuxeron tantos homes e mulleres bos, que 
viviron neste mundo e que o encheron da túa bondade e da túa 
misericordia... Eles co testemuño das súas vidas enriqueceron as nosas 
vidas... E nós hoxe queremos expresar con este símbolo, o noso 
compromiso de facer, que alí onde cada un vivimos, sigan florecendo a túa 
bondade e a túa fermosura. 

 
 
PAN E VIÑO:  
 
Somos débiles. Necesitamos da forza do Señor. Co pan e o viño manifestamos 

o noso amor á Eucaristía. Nela os santos atoparon luz e forza para afrontar 
todos os problemas que os rodeaban. 

 
 



6. SUXESTIÓNS 
 

-A Solemnidade de Todos os Santos é unha festa de moita alegría porque Deus chámanos 
a vivir como santos, como fillos de Deus. Hai moitos dos que nos deron o mellor de si 
mesmos, os santos anónimos, que xa están con Deus no ceo porque lle aceptaron nas 
súas vidas. 

-No día de hoxe poderiamos reflexionar o texto das benaventuranzas, como camiño para 
ser santos hoxe. Un bo xeito sería ler o que nos di o Papa Francisco na Exhortación 
Gaudete et exsultate nº 63-94. Toda ela está dedicada a como vivir a santidade hoxe. Di 
no nº 64 “A Palabra feliz e benaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa 
que a persoa que é fiel a Deus e vive a súa Palabra, alcanza na entrega de si a verdadeira 
dita”.  
-As benaventuranzas son o retrato de Xesús e o que debe identificar a todos os seus 
discípulos. Talvez este ano de pandemia poderiamos subliñar “benaventurados os que 
choran” e “benaventurados os misericordiosos”. Recordando a tantos que están á beira 
dos que sofren: sanitarios, coidadores, os que arriscan a súa vida e os que dan o mellor 
de si mesmos? Esa é tamén a nosa misión. 

-Tratade de ser santos, enchendo de alegría e luz (ver globos da portada) a familia, o 
colexio…Pensade en alguén que o pasa mal na pandemia. 

-Sede agradecido coas persoas que son para ti axuda, exemplo.. Recorda algún do 
pasado, chámao ou ten un detalle. 

-Facemos un cartel: “Santo é o amigo de Deus que enche de alegría e luz a terra”. 
-O día 2 será o día de recordar e rezar polos que se nos han ir e que tanto botamos de 

menos. Recordámolos con agarimo e poñémolos nas mans de Deus. Na nosa casa 
podemos acender un cirio ante unha imaxe de Xesús, talvez unha foto, unha flor ou 
algún recordo seu e rezamos esta ou outra oración:  

 
Deus de misericordia e de amor, poñemos nas túas mans amorosas a… (nome). 
Nesta vida ti demostrácheslle o teu gran amor;  
e agora que xa está libre de toda preocupación, concédelle a 
felicidade e a paz eterna. 
A súa vida terrea terminou xa; recíbeo agora no paraíso, 
onde xa non haberá dores, nin bágoas, nin penas, senón 
unicamente paz e alegría  
con Xesús, o teu Fillo, e co Espírito Santo para sempre. Amén. 

 

 

"Todos estamos chamados a ser santos vivindo con amor e ofrecendo o 

propio testemuño 

nas ocupacións de cada día, alí onde se encontre" (Francisco GE 

14). 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te lo pedimos con María, reina de las Misiones. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quero ser santo 

QUERO SER SANTO, SEÑOR: 

Coa miña palabra, comprensiva e doce. 

Coas miñas obras, para todos e sen distinción. 

Coa miña fe, forte e valente. 

QUERO SER SANTO, SEÑOR: 

Se Ti me axudas, intentareino. 

Se Ti me aconsellas, seguireite. 

Se Ti me guías, non me apartarei de ti. 

QUERO SER SANTO, SEÑOR: 

Iluminando, coa túa luz. 

Sendo alegre, co teu Evanxeo. 

Portando esperanza, coa túa Palabra. 

Levando ánimo, co teu Espírito. 

QUERO SER SANTO, SEÑOR: 

Sendo feliz, e levando felicidade. 

Amando, e deixándome amar. 

Perdoando, e admitindo o perdón. 

Rezando, e non esquecéndome de ti. 

 
 

 

 

 

 

 

POSIBLE ORACIÓN  

DE GRAZAS 
 

FELIZ DOMINGO, DÍA DO SEÑOR. 
REDE CATEQUISTAS GALICIA 


