
MISA CON NENOS 
7 de novembro de 2021 

Ordinario 32º-B 
Evanxeo de Marcos 12, 38-44:  

“Esa pobre viúva botou  
máis que ninguén”. 

Mensaxe: Entrega a Deus 
toda a túa pequenez 

1. ACOLLIDA 
Amigos e amigas: Benvidos todos á Eucaristía, nela aprendemos a compartir a nosa fe, a nosa esperanza e a 

nosa vida. No evanxeo de hoxe, Xesús observa como a xente bota as súas moedas no cepillo do templo de 
Xerusalén, pero curiosamente non encomia os que botan moito senón que encomia unha viúva pobre que 
bota dúas céntimos, todo o que ten para vivir. Aos ollos de Deus o importante non é a cantidade senón a 
calidade. O que verdadeiramente conta para El é un corazón xeneroso, desprendido, confiado en Deus. Iso é o 
que fixo a viúva pobre, entregou a Deus toda a súa pequenez.  

Hoxe celébrase o día da Igrexa Diocesana, destinada a tomar conciencia da nosa corresponsabilidade na 
familia da Igrexa e a tomar conciencia do autofinanciamento que ela necesita para levar a cabo a misión 
evanxelizadora que lle encargou Xesús. 

 
SAÚDO DO SACERDOTE: Xesús que non se fixa en aparencias, senón que mira co corazón, sexa convosco... 

 
 

2. ACTO PENITENCIAL  
   En silencio poñámonos ante Deus pedindo perdón:  
- Porque somos vaidosos e gústannos os primeiro postos e as loanzas. Señor, ten piedade de nós. 
- Porque coidamos moito a imaxe aparentando ser o que nos somos. Cristo, ten piedade de nós. 
- Porque somos cristiáns practicante pero a miúdo o noso culto está baleiro de vida evanxélica. Señor, ten 

piedade de nós. 
  Deus que nos coñece e perdóanos teña misericordia de nós e reúnanos algún día na vida eterna.  

 
 

3. MONICIÓN ÁS LECTURAS 
Na primeira lectura o pobo de Israel atópase nunha época de falta de 

choiva que ocasiona colleitas escasas e moita fame. Nesa situación dolorosa 
unha viúva destaca pola súa extraordinaria xenerosidade co profeta Elías. 
Xesús encomia no evanxeo unha viúva pobre que comparte todo o pouco 
que ten na hucha do templo, onde se botan as esmolas. Na carta aos 
Hebreos destácase a Cristo que ofreceu a súa vida para quitarnos os 
pecados. 

 

4. ORACIÓN DA COMUNIDADE 
Sacerdote: Coa confianza que nos dás por ser o noso Pai, queremos presentarche algunhas necesidades. 
Digamos: Todos: -Fainos máis xenerosos, Señor. 
1. Para que a Igrexa se pareza máis a Xesús en sinxeleza, en servizo, sen buscar   

os primeiros postos. Oremos. 
2. Para que todos os seguidores de Xesús, como a viúva do evanxeo,  

compartamos o que temos, por pouco que sexa. Oremos. 
3. Para que os que sofren escaseza de pan, de amor ou de esperanza, atopen 

en nós a man amiga. Oremos. 
4. Para que os que dedican parte do seu tempo ao servizo da comunidade na  

nosa parroquia atopen a alegría de Deus no seu labor. Oremos. 
5. Polas viúvas e os viúvos, e por todos os que sofren a perda de seres queridos; para que lles axude a  

fortaleza da fe e a compañía dos que están ao seu ao redor. Oremos. 
6. Pola nosa parroquia, (pola igrexa diocesana,) para que sexa unha verdadeira familia que se quere moito e  



entre todos apoiemos as actividades pastorais. Oremos. 
Sacerdote: Escoita estas oracións que queren reflectir a nosa preocupación polo mundo. Axúdanos a 
colaborar contigo na súa solución.  
 

 

5. PROCESIÓN DE OFRENDAS 
CORAZÓN ROTO Á METADE E PRENDIDO CON ALFINETES: Señor, hoxe queremos acoller a túa mensaxe: ter 

un corazón xeneroso, que non busca o interese, que é capaz de dar sen esperar nada a cambio. 
BOLSAS Ou CESTAS DAS OFRENDAS: Con estas bolsas das ofrendas, Señor, queremos simbolizar o noso 

desexo de colaborar sempre -xenerosamente e na medida das nosas 
posibilidades- por solucionar os problemas que hai ao noso ao redor, ofrecendo 
as nosas dúas moedas do noso tempo, os nosos talentos, as nosas habilidades. 

MAPA DA DIOCESE ou FOTO DO BISPO (Se se celebra a xornada da Igrexa 
Diocesana): Ao celebrar o día da nosa diocese queremos sentirnos unidos ao 
bispo e ao proxecto de pastoral da diocese para este curso. Todas as parroquias 
e todos os crentes queremos camiñar xuntos, unidos, como unha familia. 

PAN E VIÑO: Co pan o viño queremos expresar o que, de verdade, necesitamos e 
valoramos para poder vivir durante a semana: a eucaristía. Grazas, Señor! 
Porque Ti, tiñas unha vida, e ofrecíchela por nós! 

 

6. SUXESTIÓNS:  
- Pensade nalgún problema que hai cerca e que dúas “moediñas” podedes dar para solucionalo. 
- Preguntade polo labor de Cáritas nas nosas parroquias e o seu voluntariado e como axudar. 
- Traballade o vídeo “Desaprender”: https://www.youtube.com/watch?v=F-0VttuWb6w 
- Preparamos vasos suficientes para que haxa un para cada neno e tamén unha xerra con auga. A cada neno 

dáselle un vaso cun pouquiño de auga e pásano como ofrenda. Pasamos tamén o pan e o viño. Un neno le: 
“Ofrecemos estes vasos cun pouco de auga, que representan as cousas pequenas, pero importantes aos 
ollos de Deus, que podemos facer para conseguir un mundo mellor para todos”. 

-Tamén se podería decorar o presbiterio con dúas moedas e un mundo. Á beira un cartel: “Como a viúva 
ofrezo as miñas dúas moedas para cambiar o mundo”. E tratamos entre todos de ver cales son as dúas 
moedas que podemos achegar para solucionar problemas ao noso ao redor: o tempo, os talentos, as 
habilidades… 

 

7. VIDEOS 32º ORDINARIO-B, Mc 12, 38-44: O óvolo da viúva. 
- A viúva pobre, película: https://www.youtube.com/watch?v=XKyJNWKYmmA 
-Película Marcos 12, 32-38: https://www.youtube.com/watch?v=rVdv69Ud_P8 
-Película “o óvolo da viúva”: https://www.youtube.com/watch?v=y0b2vGhSC0E 
-Debuxos “Da viúva pobre ofrenda”: https://www.youtube.com/watch?v=42oiqYLOm6g 
-A viúva pobre, conto adaptado: https://www.youtube.com/watch?v=QOcK6DiQA_Q 
-O profeta Elías- película completa para nenos: https://www.youtube.com/watch?v=69BTZ1amMPY 
-Desaprender, Verbo Divino 2012, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=F-0VttuWb6w 
-Un ben valioso, Verbo Divino 2015, reflexión:  https://www.youtube.com/watch?v=Mv0eo8LT8jw 
-Elías, Verbo Divino 2018, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=LnwTYjI9Wus 
-O anuncio do ano, axudar os demais: https://www.youtube.com/watch?v=Zlo4qQFFBok 
-Esa pobre Viúva, Javier Brú, canción:  https://www.youtube.com/watch?v=zAb1rCvZfe0 
-Evanxeo en linguaxe de signos https://www.youtube.com/watch?v=Q18ob_THtkI 
  

8. ACCIÓN DE GRAZAS 
Límpanos de aparencias e falsidades 

Ti valoraches a pequena moeda que a viúva botou no templo, 
pola vida sinxela e auténtica da pobre muller, 

e criticabas os que presumían de achegar moito diñeiro, 
mentres levaban unha vida insolidaria, inxusta e falsa. 

 
Ti fíxaste nas actitudes do corazón de cada un, 
Ti sempre apoias os máis humildes e sinxelos, 

os que buscan os últimos postos 
e os que non presumen de ser nin de ter. 

 

Os teus valores son claros, aínda que estean en desuso, 
pois o que hoxe se leva é ter moitas cousas, 

conseguir poder e prestixio no traballo 
e manexar diñeiro e ter un alto nivel. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F-0VttuWb6w
https://www.youtube.com/watch?v=XKyJNWKYmmA
https://www.youtube.com/watch?v=rVdv69Ud_P8
https://www.youtube.com/watch?v=y0b2vGhSC0E
https://www.youtube.com/watch?v=42oiqYLOm6g
https://www.youtube.com/watch?v=QOcK6DiQA_Q
https://www.youtube.com/watch?v=69BTZ1amMPY
https://www.youtube.com/watch?v=F-0VttuWb6w
https://www.youtube.com/watch?v=Mv0eo8LT8jw
https://www.youtube.com/watch?v=LnwTYjI9Wus
https://www.youtube.com/watch?v=Zlo4qQFFBok
https://www.youtube.com/watch?v=zAb1rCvZfe0
https://www.youtube.com/watch?v=Q18ob_THtkI


O malo é que todos nos deixamos enganchar por estes valores, 

presumimos de ser importantes, de facer moitas cousas, 
de ter o último e de ser máis có outro? 

E Ti, unha vez máis, invítasnos a ser o menor, o sinxelo, o pequeno. 
 

Convértenos ao teu xeito de actuar, cámbianos o corazón ansioso,  
límpanos de presuncións infantís 

e fainos de comportarnos como irmáns. 

 
Sos non conseguimos ser sinxelos. 

Necesitámosche para que nos baixes dos pedestais, dos púlpitos 
que nos construímos por inseguridade, 

e da necesidade infantil de ser máis que o irmán. 
 

Que fagamos ao outro sentirse importante, 
que nos botemos ao carón para deixar pasar, 

que potenciemos o mellor do irmán 
e sempre nos tratemos en plan familiar. 

 
Fainos como Ti, Xesús, xeradores de igualdade, 

que xoguemos co outro a vida, sen gañar, 

que non necesitemos ser nin ter máis que ninguén, 
senón que, sinxelamente, o noso valor sexa o Amor. 

Mari Patxi Ayerra 
 

9. REFLEXIÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

                              É hora de desaprender 
 

De pequeno me ensinaron que 9 era más que 3, que 4 era máis 

que 1, que 38 era máis que 36, que 42 era máis que 24 e que 120 era 

máis que 60. 

E agora queres que crea que 3 céntimos valen máis que mil? 

Pretendes que me crea que o garabato dun neno vale máis que o 

autógrafo de Beckham? 

Pídesme que crea que un simple “síntoo mamá” vale máis que un 

“Canto valía. Págoche o dobro”?. 

Aspiras a que me crea que un discurso público ante miles de persoas 

cheo de promesas vale máis que un sinxelo rumoreo “Sempre estarei 

contigo, papá?”. 

Intentas que me crea que unha comida compartida, as croquetas da 

Sra. Icía, o biscoito de Brais, valen máis que unha reserva no mellor 

restaurante do mundo? 

Queres que me crea que vivir espido, desprotexido, vale máis que 

preocuparse por abrigarse, protexerse e ataviarse elegantemente? 

É hora de desaprender! 

Desaprender a cobiza, desaprender a vaidade, desaprender a 

ostentación, desaprender a manipulación, desaprender o “telo todo”, 

desaprender a autosuficiencia. 

É hora de desaprender. 

 “Esa pobre viúva botou máis que ninguén”. 
https://www.youtube.com/watch?v=F-0VttuWb6w 
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