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Xornada da Infancia Misioneira

Monición de entrada

Entran co sacerdote cinco nenos, cada un cunha camiseta da cor dun continente e collidos da man.

Xesús convocounos para celebrar a Eucaristía. El está connosco e axúdanos, para que tamén nós 
axudemos aos demais, especialmente aos nenos, a vivir unidos a El. Os nenos que acompañan ao 
sacerdote levan camisetas coas cores que simbolizanos cinco continentes: verde (África), vermello 
(América), branco (Europa), azul (Oceanía) e amarelo (Asia). Así nos lembran que Xesús ábrenos o 
corazón para que a nosa cooperación chegue a todos os nenos da Terra, sen distinción, e sexamos 
misioneiros.
O lema desta Xornada é o da Infancia Misioneira: "Os nenos axudan aos nenos". Iso é moi bonito: 
podemos axudar a Xesús a levar o seu Evanxeo a outros nenos, para que así poidan coñecelo. Imos 
pedirllo nesta misa.

Acto penitencial

Coas mans cruzadas sobre o peito e en silencio, convídase os nenos a pedir perdón por romper a  
cadea de amor que Xesús iniciou e por non axudar aos demais.

Monición ás lecturas

Hoxe o Evanxeo fálanos de como Xesús, chamando aos apóstolos, inicia unha cadea de amor; a 
mesma á que os cristiáns nos unimos e a mesma que seguimos formando desde entón, xa que Xesús 
quere chegar a todos. El predica o reino de Deus, e ensínanosa coñecer e amar a Deus o noso Pai e a 
vivir como irmáns, estando "ben unidos", como di san Paulo.



Suxestións para a homilía

Dialogar cos nenos, a partir de preguntas como as seguintes.

Que fai Xesús no Evanxeo? Que predica? Por que chama aos discípulos? Por que cres que o deixan 
todo e ségueno? Este Evanxeo, que che di sobre o que significa ser cristián?

Cres  que  os  cristiáns  debemos  vivir  unidos  como  os  discípulos  con  Xesús?  Por  que?  Cando 
rompemos a unidade? Como facemos que esa unidade sexa cada vez máis forte?

Como pode un cristián ser luz para outros? Como podes ser un elo da cadea que Xesús inicia? 
Como axudamos aos demais?

Oración dos fieis

Xesús dinos que Deus é o noso Pai e sempre nos escoita; por iso, dirixímoslle as nosas peticións na 
oración, coa confianza de sabernos os seus fillos. Dicimos: Pai noso, escóitanos:

· Polo Papa e os bispos, para que sexan fieis  ao ministerio que recibiron e axuden aos demais  
cristiáns a seguir a Xesús. Roguemos ao Señor.
· Polos nenos de Asia, para que todos aqueles que buscan a Xesús poidan atopalo nas súas vidas e 
na Igrexa. Roguemos ao Señor.
· Polos nenos de África que atoparon en Xesús a fe e o amor de Deus, para que sexan fieis ao seu  
bautismo. Roguemos ao Señor.
· Polos nenos de Oceanía, para que sexan firmes e constantes seguidores de Xesús e luz para os 
demais. Roguemos ao Señor.
· Polos nenos de América, para que, co testemuño da súa vida e da súa palabra, falen de Xesús na 
súa terra e en todo o mundo. Roguemos ao Señor.
· Polos nenos de Europa, para que abran o seu corazón e acollan a todos como Xesús.Roguemos ao 
Señor.
· Polos que agora celebramos esta Eucaristía e por todos os que formamos a Igrexa, para que nos 
fiemos de Xesús e saiamos a axudar aos demais a coñecelo. Roguemos ao Señor.

Escoita, Pai noso, as oracións que che diriximos e concede o teu amor a todos os nenos do mundo.
Por Xesucristo, o noso Señor.

Ofertorio

Os cinco nenos coas camisetas de cores traen, desde cinco puntos diversos do templo, as ofrendas:  
o pan, o viño, a auga, o cartel da Xornada e unha cesta da colecta. Logo axudan a preparar o  
altar.

Levamos ao altar as ofrendas para que Xesús se faga presente na Eucaristía. Tamén se cada un de  
nós traemos o noso, Xesús conságrao para que axude a todos e o seu amor difúndase polo mundo. 



Por  iso,  achegamos  as  nosas  ofrendas  desde  cinco  sitios  distintos,  representando  aos  cinco 
continentes, porque queremos unirnos a todos os nenos da Terra.
Utilízase unha das pregarias eucarísticas para as misas con nenos.

Painoso

Todos  os  nenos  tómanse  da  man.  Xunto  ao  sacerdote,  os  cinco  nenos  coas  camisetas  dos  
continentes.

Como fillos do mesmo Pai, unímonos aos nosos irmáns dos cinco continentes, pedindo que entre 
todos axudemos para que veña o reino de Deus e o seu amor sexa coñecido por todos os seus fillos.

Monición ao rito da paz e da comuñón

 Neste momento, imos pensar en silencio a quen lle queremos dar a paz de corazón. Porque cada un 
vailla a dar, non a quen está á beira ou a quen lle cae ben, senón a quen crea que máis a necesita; iso 
si, en silencio e sen alborotar. Desta maneira contribuímos a que Xesús se faga presente entre nós 
tamén co noso xesto de paz, antes de recibilo na comuñón.

Monición despois da comuñón

 Imos gardar un momento de silencio para dar grazas a Xesús por recibilo; os que non fixestes a 
primeira comuñón podedes agradecerlle que viñese na Eucaristía para estar connosco. Ímoslle a 
pedir que, coa forza que El nos dá, axudemos aos demais como El quere.

Monición de despedida

 Celebramos a Eucaristía, a festa de Xesús. El veu a axudarnos nas nosasvidas; anunciounos o amor 
de Deus e regalóunolo na Eucaristía. Agora pídenos que o axudemos: que vaiamos nós a ensinar aos 
demais nenos que Deus os ama, e que sexamos amigos e discípulos seus. Por iso,  terminamos 
cantando con alegría, porque Xesús conta connosco e envíanos.
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