
MISA CON NENOS 
30 de maio de 2021 

 STMA. TRINDADE 

Evanxeo de Mateo 28,16-20:  
“Bautizándoos no nome  

do Pai, do Fillo e do Espírito Santo”. 
Mensaxe: Deus Trindade,  

encontro de amor, compaña permanente 
1. ACOLLIDA 

Benvidos irmáns e irmás: hoxe celebrando a Festa da Santísima Trindade. Os cristiáns creemos nun só Deus 
Verdadeiro que son tres persoas distintas: Pai, Fillo e Espírito Santo. Deus é un gran misterio pero é ao mesmo 
tempo un encontro de amor, unha comunidade, unha familia. Xesús déixanos unha gran noticia: que ese Deus 
que tanto nos quere e nos coida está sempre connosco ata o fin do mundo, El é a nosa compaña permanente, 
a mellor compaña para nós. Descubrámolo na eucaristía cada domingo, que é cume e fonte da súa presenza 
entre nós. (Cartel: “Deus Trindade, encontro de amor, compañía permanente?). 

SAÚDO: No nome... - Na solemnidade da Santísima Trindade celebremos este día no nome do Pai, e do 
Fillo e do Espírito Santo... A graza do noso Señor Xesucristo, o amor do Pai e a comuñón do Espírito Santo 
estean convosco… 

 
2. PETICIÓNS DE PERDÓN ou ASPERSIÓN 
     Poñémonos ante a misericordia de Deus e pedímoslle que ensanche o noso corazón para darlle máis 

capacidade de amar, de acudir, de comprender, de escoitar e valorar aos demais. 
- Porque moitas veces vivimos ignorando a presenza amorosa de Deus: Señor, ten piedade de nós.  
- Porque en ocasións non vivimos en unidade de amor como Deus ensínanos na Trindade: Cristo, ten piedade 

de nós. 
- Porque ás veces non aceptamos que Deus é nosa mellor compañía: Señor, ten piedade de nós. 
 

3. MONICIÓN ÁS LECTURAS 
Na primeira lectura escoitaremos como Moisés exhorta ao pobo a recoñecer que o 

Señor é o único Deus e a cumprir os seus mandamentos. No Evanxeo, Xesús envía aos 
seus discípulos a anunciar o Evanxeo e bautizar sabendo que Deus está sempre 
connosco. A carta aos Romanos recórdanos que recibimos o Espírito que nos fai fillos 
de Deus. 

 

4. ORACIÓN DA COMUNIDADE 
(Sacerdote) Acudamos confiadamente a Deus, Comunidade de amor, que nos encha dos seus dons e 
acudamos confiadamente dicindo: -Quédache connosco, Señor.  
1.- Pola Igrexa, para que viva a unión e o amor de Deus. Oremos.  
2.- Polas parroquias e polas nosas familias, para que sexan reflexo e expresión do Amor da Santísima  
      Trindade. Oremos.  
3.- Polos que dedican a súa vida á oración contemplativa, para que Deus bendígaos cos dons do Espírito  
      Santo. Oremos.  
4.- Polos monxes e monxas que dedican a súa vida a querer a Deus, a rezarlle e a contaxiar do seu amor.  
      Oremos. 
5.- Polas nosas familias, para que busquemos momentos para rezar xuntos e descubrir a Deus nos nosos  
      fogares. Oremos. 
6.- Polos nenos que reciben a primeira comuñón ou a confirmación, para que sexan testemuñas de Xesús,  
      mensaxeiros do seu Evanxeo. Oremos. 
7- Polos que vivimos nestes tempos en que moitos perden a fe, para que descubramos a Deus como a  
     mellor compañía, a nosa luz, a nosa forza salvadora. Oremos. 
         (Sacerdote) Atende, Señor, a nosa oración e concédenos vivir na túa presenza. Por XNS... 
 



5. OFRENDAS 
TRES ANEIS/AROS: Con estes tres aneis entrelazados queremos representar a UNIDADE E O AMOR que existe 

entre o Pai, o Fillo e o Espírito. Só o amor é capaz de explicar tan enorme misterio. Só o amor crea familia, 
constrúe verdadeira humanidade.  

CALENDARIO: Con este calendario expresamos a certeza de que Deus está connosco todos os días da nosa 
vida para compartir as nosas alegrías e tristezas. Para darnos o seu Espírito de Paz, Fortaleza e Sabedoría. El 
é a mellor compaña. Queremos deixarnos acompañar por el, día tras día. Este calendario exprésao.  

PAN E VIÑO: Temos presente, xa desde agora, a gran festa do Corpus Christi que celebraremos o vindeiro 
domingo. Damos grazas a Deus porque, a Eucaristía, dános a luz e forza para vivir en comuñón con Deus e, 
logo, cos demais. Grazas polo pan e o viño que pola forza do Espírito haberán de converterse para nós en 
Corpo e Sangue de Cristo. 

 
6. SUXESTIÓNS 

- En Pentecoste terminabamos o tempo de Pascua. Nestes dous 
domingos seguintes celebramos a Santísima Trindade e o Corpus. 

- Os “mestres da sospeita”, que dicía Paul Riqueur de Marx, Nietzsche e 
Freud, denunciaban a Deus como unha creación humana 
tranquilizadora, que nos fixemos á nosa imaxe e semellanza, con 
múltiples antropomorfismos. Na festa de hoxe afirmamos o 
contrario: Nós somos os que estamos feitos a imaxe e semellanza de 
Deus, pois somos os seus fillos. 

- Na eucaristía de hoxe poderiamos descubrir os acentos trinitarios:  
persignámonos ao comezo, na bendición final, nas invocacións da 
pregaria eucarística. Destacamos tamén o Noso Pai, coas palabras do Fillo-Xesús dirixímonos ao Deus- Pai, 
empuxados polo Espírito Santo que temos dentro de nós. 

- Poderiamos facer un xesto: explicámoslles que o Espírito lévanos por onde non imaxinamos, como o vento leva ás follas 
no bosque. Que cada neno traia a folla dunha árbore e pegarémolas todas nunha cartolina branca (a idea é que todas 
as follas sexan diferentes e en distintas colocacións). De fondo aparecerá a palabra “Deus” e debaixo de cada folla 
que poñan o nome do neno. Explicámoslles que o verdadeiro cristián é o que confía en Deus, non o que se resiste 
senón o que se deixa levar polo Espírito. 

 

7. VÍDEOS  PARA ESTE DOMINGO DA SANTÍSIMA TRINDADE B, Mt 28, 16-20 
-Alex Navarro Mulet presenta en YouTube o Evanxeo do domingo para nenos de forma simpática, con toques de humor… (“Cousas de 

Deus”) [Sóbeo os sábados] https://www.youtube.com/channel/UCft6btUTuaN3TRF_syJixww/videos  
- Mt. 28,16-20, debuxos: https://youtu.be/wfm23vcrya0  https://www.youtube.com/watch?v=4T1-__nsG5M  

https://www.youtube.com/watch?v=uTvBhF6Kmos 
- Canción catequese sobre a Trindade: https://www.youtube.com/watch?v=HnayLxRvRXY 
- Que imaxes temos da Santísima Trindade?: https://www.youtube.com/watch?v=htRH_o2S0Xk 
- Que significa que Deus é a Trindade?: https://www.youtube.com/watch?v=ANtxJb82V5Y 
- Mt. 28,16-20: https://youtu.be/PO9NE7F2_PY 
- Stma. Trindade, Javier Brú, canción: https://www.youtube.com/watch?v=yqQs8xse8KE 
- Ide… discípulos,  Valverde:  https://youtu.be/F37innIv4eU 
- Somos dándonos - Verbo Divino 2012, reflexión: 

https://www.youtube.com/watch?v=tMYgVUIN29M) 
- Si se pode-Verbo Divino 2015, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=fNTJlaUx7-w 
- Facer discípulos - Verbo Divino 2018, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=HTud082tLXE  
- Evanxeo en linguaxe de signos: https://www.youtube.com/watch?v=kd8YiAuzCAY 
  

Santo Agostiño e o neno: Contan que o santo e teólogo Agostiño de Hipona (354-430) 
paseaba un día pola praia mentres ía reflexionando sobre o misterio da Santísima 
Trindade. Trataba de comprender, coa súa mente analítica, como era posible que tres Persoas diferentes (Pai, Fillo e 
Espírito Santo) puidesen constituír un único Deus.  

Estando nesas cavilacións atopou un neno que tiña escavado unha pequeno fochanca na area e trataba de 
enchela con auga do mar. O neno corría cara ao mar e recollía un pouquiño de auga nunha cuncha mariña. 
Despois regresaba correndo a verter o líquido no oco, repetindo isto unha e outra vez. Aquilo chamou a 
atención do santo, quen cheo de curiosidade lle preguntou ao neno sobre o que facía: 

-Intento meter toda a auga do océano nesta fochanca -respondeulle o neno. 
-Pero iso é imposible -replicou o teólogo- como pensas meter toda a auga do océano que é tan inmenso 

nunha fochanca pequeniña? 
-O mesmo ca ti, que pretendes comprender coa túa mente finita o misterio de Deus que é infinito… 

E nese instante o neno desapareceu.  
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