
 
MISA CON NENOS 

 

26 de setembro de 2021 
Tempo Ordinario 26º-B 

Marcos  9, 38-43. 45. 47-48:   
"Se a túa man, o teu pé ou o teu ollo che fai caer, córtao". 

Mensaxe: Se che fai dano, desconéctate 
  



 
1. ACOLLIDA 

 

Monitor: Irmáns e irmás: 
  

Vivimos conectados aos nosos móbiles e ás redes sociais porque 
necesitamos comunicarnos, crear relacións, vivir comunicados.  
 
Xesús, no evanxeo deste domingo dinos que aprendamos a ver o ben máis 

aló dos que son dos nosos e a aprender a desconectar con todo o que nos 
fai dano, fainos perder calidade de vida ou desvíanos do noso obxectivo de 
vivir para Deus e para os que nos necesitan.  
 
Benvidos ao encontro con Xesús, á festa da comunidade. 
 
SAÚDO do sacerdote: No nome do Pai...  
 
-O Señor Xesús, que ten un corazón grande, repleto de amor para todos, 

estea connosco.  
 

 
2. PETICIÓN DE PERDÓN 

  

 Sacerdote: Porque o noso corazón non sempre está cheo de amor, 
pedimos perdón. 
 
- Pai - nai: Ti, Xesús, que non discriminas nin rexeitas a ninguén. Señor, 

ten piedade de nós. 
 
- Neno - nena: Ti, Xesús que acolles con agarimo a todos. Cristo, ten 

piedade de nós. 
 
- Catequista: Ti, Xesús que nos chamas a ser creadores de vida, tolerantes 

e compasivos. Señor, ten piedade de nós. 
 
 Sacerdote: Deus todopoderoso teña misericordia… 

 

 
  



 
3. PALABRA DE DEUS 

 
MONICIÓN ÁS LECTURAS 

A Palabra de Deus invítanos hoxe a abrirnos 
ao Espírito que actúa onde quere.  

 
Non fagamos exclusiva a acción de Deus, preocupémonos os uns polos 

outros e colaboremos na construción do reino con todos.  
 
E desconectémonos de todo o que nos estorba para que non 

escandalicemos a ninguén e empreguemos a nosa boca, as nosas mans e 
ollos para bendicir e servir. 

 

LECTURAS 

Números 11, 2 5-29: Estás celoso de min? Oxalá todo o pobo fose 
profeta! 

 

Naqueles días, o Señor baixou na nube, falou con Moisés e, 
apartando algo do espírito que posuía, pasoullo aos setenta anciáns. 
Ao pousarse sobre eles o espírito, puxéronse a profetizar deseguido. 
Quedaran no campamento dous do grupo, chamados Eldad e 
Medad. Aínda que estaban na lista, non tiñan acudido á tenda. Pero 
o espírito pousouse sobre eles, e puxéronse a profetizar no 
campamento.  
Un rapaz correu a contarllo a Moisés: - «Eldad e Medad están 

profetizando no campamento.»  
Xosué, fillo de Nun, axudante de Moisés desde mozo, interveu: - 

«Meu Señor, Moisés, prohíbello.» Moisés respondeulle: -«Estás 
celoso de min? Oxalá todo o pobo do Señor fose profeta e recibise o 
espírito do Señor.  
                                                                                          Palabra do Señor 
 

SALMO 18: 
   Os mandatos do Señor son rectos e aledan o corazón. 
 

SANTIAGO 5, 1-6: A vosa riqueza está corrompida. 



Agora, vós, os ricos, chorade e lamentádevos polas desgrazas que 
os tocaron. A vosa riqueza está corrompida e os vosos vestidos están 
atacados pola couza. O voso ouro e a vosa prata están ferruxentos, e 
esa ferruxe será un testemuño contra vós e devorará a vosa carne 
como o lume. Amoreastes riqueza, precisamente agora, no tempo 
final! 
O xornal defraudado aos obreiros que colleitaron os vosos campos 

está clamando contra vós; e os gritos dos segadores chegaron ata o 
oído do Señor dos exércitos. Vivistes neste mundo con luxo e 
entregados ao pracer. Cebástesvos para o día da matanza. 
Condenastes e matastes o xusto; el non vos resiste.  

Palabra do Señor 

 
MARCOS 9, 38-43. 45. 47-48: O que no está contra nós está a favor 
noso. 

 

Narrador: Naquel tempo, díxolle Xoán a Xesús: 
 
Xoán: -Mestre, vimos un que botaba demos no teu nome, e quixémosllo 

impedir, porque non é dos nosos.  
 
Narrador: Xesús respondeulle: 
Xesús: -Non llo impidades, porque un que fai milagres no meu nome 

non pode logo falar mal de min. O que non está contra nós está a 
favor noso. 

 
E, ademais, o que vos dea a beber un vaso de auga, porque seguides 
o Mesías, asegúrovos que non quedará sen recompensa. O que 
escandalice  un destes pequeniños que cren, máis lle valería que lle 
encaixasen no pescozo unha pedra de muíño e o botasen ao mar. Se a 
túa man che faie caer, córtaa: máis che vale entrar manco na vida, 
que ir coas dúas mans ao inferno, ao lume que non se apaga. E, se o 
teu pé che fai caer, córtao: máis che vale entrar coxo na vida, que ser 
botado cos dous pés ao inferno. E, se o teu ollo che fai caer, sácao: 
máis che vale entrar vesgo no reino de Deus, que ser botado cos dous 
ollos ao inferno, onde o verme non morre e o lume non se apaga.  

  Palabra do Señor 
 (Narrador-Xoán-Xesús) 

 



 
 

4. ORACIÓN DA COMUNIDADE 
 

Sacerdote: Coa fe e a confianza de sabernos fillos de Deus, oremos ao 
noso Pai dicindo:  
 
-Fainos inclusivos e tolerantes. -Que colaboremos con todos. 
 
1.- Para que a Igrexa sexa fiel ao Evanxeo de Xesús e manteña o diálogo 
con outras relixións. Oremos. 
 
2.- Para que non sexamos intolerantes e aprendamos a respectar, aceptar    
     e apoiar os que non pensan coma nós. 
     Oremos. 
 
3.- Para que saibamos mirar con bos ollos aos que fan o ben e constrúen a  
      paz, aínda que non sexan dos nosos.  
      Oremos. 
 
4.- Por todos os aquí reunidos, que non excluamos a  
      ninguén nin sexamos mal exemplo, senón un 
estímulo para crecer e mellorar. Oremos. 
 
5.- Pola nosa comunidade parroquial, para que sexa unha verdadeira  
     familia que acolla e trate con agarimo a todos.  
     Oremos. 
 
6.- Por todos nós para que arrinquemos o mal que nos fere e que  
      imposibilita a alegría do mundo e da propia Igrexa.  
      Oremos. 
 
7.- Por nós, para que saibamos desconectar do que nos separa de Deus e  
     do anuncio do evanxeo. Oremos. 
 
(Sacerdote) Escóitanos, Señor, e derrama o teu amor sobre nós. Por XCNS.  
 
 

 



5. PRESENTACIÓN DE OFRENDAS (posibilidades) 
 
 

- DOUS NENOS CUN BALÓN:  
 
 

Xesús, para xogar formamos un equipo, cada un de nós dá o mellor 
de si mesmo tras un obxectivo común. Así queremos ser na vida, 
colaborar con todos, entendernos todos e traballar xuntos para 
construír un mundo mellor.  

 
 
 
- UNHAS VENDAS: Ofrecémosche tamén o noso esforzo nas nosas 

familias, no noso traballo e na parroquia por ser inclusivos, por 
poñernos á beira dos que son excluídos ou sofren calquera clase 
de abuso. 

 
 
 
- UN ESTOXO CON PINTURAS DE DIFERENTES CORES (ou un ramo 

de flores diferentes): Señor, con este estoxo (ramo), queremos 
ofrecerche a diversidade, esa riqueza grande que hai no noso 
mundo: somos distintos pero xuntos e unidos podemos máis para 
realizar unha obra harmoniosa. 

 
 
 
- PAN E VIÑO: Sen o pan, non podemos, somos débiles e caemos, 

Dános o teu Pan, Señor, dános o teu Sangue e fainos fortes para 
utilizar as nosas mans, os nosos pés e os nosos ollos en acoller e 
servir os nosos irmáns e irmás. 

 
 
 
 



 
 
6. SUXESTIÓNS 

 
- Podemos dialogar sobre como nos encanta 
diferenciamos: “ese non é dos nosos”: non é da 
miña idade, non é da miña clase, non é da miña 
relixión, ten outra cor de pel… dixeches isto 
algunha vez? Coñeces a alguén que poidas 
integrar, acoller, achegar? Que podes facer? 

 
- Recortamos nunha cartolina de cor vermella un corazón grande. Dentro, 
os nenos van pegando cada un unha cara dunha persoa: misioneiro, un 
voluntario, persoa que axuda a outra, persoa que recibe unha axuda.  

 
- Explicarán de quen é a cara desa persoa. O catequista explicará a gran 

variedade de persoas que hai dentro da Igrexa, todos os que axudan, son 
axudados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dános o don da tolerancia 

 
Xesús, hoxe disnos: “o que non está contra nós está 

a favor noso”. Así dános unha lección moi importante 
para a vida e para o noso compromiso cristián. 

Temos o costume de clasificar as persoas en boas e 
malas a partir do que vemos; pero o exterior nunca 

nos permitirá coñecer ben o mundo dos sentimentos e 
das intencións que é o que, de feito, nos fai bos ou 
malos. 

Ti ensínasnos a distinguir entre o ben e o mal; 
invítasnos a xulgar e valorar o que se ve pero 
respectando sempre o misterio de cada persoa. 

Valoras todo o que é bo, veña de onde veña e 
rexeitas e condenas calquera forma de mal, porque 
pode ser destrutor e nocivo para os demais. 

Dános a túa forza para que nos mostremos, en todo 

momento, responsables e respectuosos con todas as 
persoas. 
Dános o don da tolerancia para que colaboremos con 
todos na construción dun mundo mellor, que acollamos 
e integremos a todos, pois en cada un maniféstase o 
teu Espírito.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ORACIÓN DE GRAZAS 

“A CATEQUESE COMEZA NA CASA… 

E CONTINÚA NA PARROQUIA”. 


