
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

17-18 de febreiro do 2018 
 

I DO TEMPO DA CORESMA  
 

    

OS COTOS CO POBO DE SIRIA 
E CON TODOS OS REFUXIADOS 

 
1 

1.- ENCONTRO DA COMUNIDADE 

(tod@s de pé)                   @ monitor/a está na sé 
 

CANTO ♫   nº 7       Andarei na presenza do Señor  
 

SAÚDO DE BENVIDA 
 

Celebrante 
 

   Benvidos sexamos todos a este encontro. Reunímonos 
para facer comunidade no nome do Pai, do Fillo e do 
Espírito Santo. 
 

   Hoxe estamos vivindo os días da coresma, estamos 
preparándonos para a Pascua, para o triunfo do amor e 
da vida sobre a morte. Chegar ata esa meta non será 
posible senón pomos corazón, palabras e feitos. 
   Estásenos pedindo un corazón grande para saber vivir, 
un acertar a crucificar os nosos orgullos e egoísmos, 
unha capacidade de acollida e escoita sen límites, unha 
fame e sede de xustiza.   
 
   Isto que se pode dicir con facilidade, seguro que non é 
doado de acadar na vida, pero o importante é que 
tendamos cara elo, que sexamos valentes para dar algún 
paso, aínda que sexa pequeniño. Así poñémonos hoxe 
nas mans do Deus que nos ama cun corazón máis grande 
cas nosas tentacións. 

 
2 

 



ACTO PENITENCIAL 
Celebrante A vida dinos que vale a pena compartir con 

todas as persoas de ben, persoas que son capaces 
de superar as tentacións do ter e do poder sobre os 
demais. Póndonos nas mans do Deus que perdoa, 
no Deus que enche de vida os nosos corazóns, 
perdoémonos uns a outros:  

 

Monitor/a 
� Pedimos perdón Señor polas veces que na nosa vida 

pode máis a tentación do ter que o compartir.  
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

 

� Pedimos perdón, Señor, polas veces que na nosa vida 
pode máis a tentación de crernos superiores que o 
falar, dialogar, o intentar entender póndonos no lugar 
do outro  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 
 

� Pedimos perdón polas veces que na nosa vida pode 
máis a tentación do poder e a comodidade que o estar 
atentos e ao servizo dos demais. 

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 
 

Celebrante   Deus todopoderoso teña piedade de nós, 
dos que teñen un lugar nos nosos corazóns, e dos 
homes e mulleres que sofren as consecuencias 
dunha sociedade demasiado superficial. A todos nos 
conceda o perdón e nos leve á vida eterna. Amén 
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ORACIÓN PROPIA DO DIA  
Celebrante  Rematamos a primeira parte da celebración 

presentando no silenzo o que rebule no noso 
interior. Queremos ser hoxe a voz dos homes e 
mulleres que por unhas ou outras razóns perciben a 
vida coma un deserto de soidade e agonía. 

 (silenzo)  
Deus, Noso Pai,  celebrando un ano máis os días 
de coresma, xa temos posta a mirada na Pascua 
do teu Fillo. Concédenos que as vivencias destes 
días nos leven a comprender mellor o misterio de 
Xesús, e a seguir o seu camiño para termos parte 
nos pasos da súa Pascua, que tamén é a nosa. 
Pedímoscho por Xesucristo que vive e reina por 
sempre eternamente. Amén. 

 

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

(sentad@s) a palabra de Deus proclámase dende o ambón 
No Leccionario II B páxina 59               LECTURA 

LECTURA DO LIBRO DA XÉNESE 
♫  nº  41  Quen nos vai separar                    SALMO 
(en pé)  No Leccionario II B páxina 61              EVANXEO 

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 
SEGUNDO MATEO 

(sentad@s)        gardamos uns instantes de silenzo para acoller 
a palabra no corazón 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante  Neste encontro parroquial, sabendo Señor 

que Ti sempre estás á nosa beira, queremos facer 
camiño para Pascua. Dicimos. 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a 
 

Credes en Deus,  
Pai cheo de misericordia,  
que nos acolle e nos perdoa? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes en Xesús,  
que nos convida a ser palabras e feitos para os demais 
compartindo e servindo? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes no Espírito de Deus  
que nos alenta para vencer as tentacións do ter, do poder, 
e da comodidade?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes na igrexa,  
comunidade que necesita superar a tentación  
de ser unha institución atada ao pasado  
e a costumes cheas de rutina? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante Movidos pola fe que compartimos acudimos 

a ti, Pai de misericordia, conscientes da nosa 
debilidade e necesitados da túa axuda para 
superar as tentacións, e facémolo dicindo:  

Pai, axúdanos no camiño  
Monitor/a 
 

1.  Pola Igrexa, por todas as comunidades cristiás, para 
que vivamos a coresma como tempo de acollida, 
diálogo e perdón. Oremos  
 

2.  Polas persoas que teñen a responsabilidade de 
gobernar os pobos, para que superando a tentación do 
poder e a violencia, traballen pola dignidade e o 
entendemento entre todas as persoas. Oremos  

 
3.  Por todas as persoas que se atopan nos desertos da 

vida, por todos os que sofren inxustizas, por todos os 
que esperan refuxio, polas mulleres que malviven na 
violencia de xénero. Oremos 

 

4.  Por todos nós, para que nos deixemos encamiñar coa 
ilusión de compartir e servir, sendo coherentes co 
evanxeo coma o Xesús da Pascua. Oremos  

 

Celebrante Grazas Señor porque hoxe, coma sempre, 
estás á nosa beira  escoitándonos e acolléndonos. Ti 
que vives e reinas por sempre eternamente. Amén. 
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante    Imos agora rezar, imos dicir “non nos 

deixes caer na tentación” sabendo que moitas veces 
somos nós os que tentamos a Deus e aos demais, 
porque queremos un Deus á nosa medida, e 
queremos aos demais ao noso servizo.  
   Non nos deixes caer na tentación é o que agora 
queremos rezar da man de Xesús. NOSO PAI  ... 
 
SIGNO DA PAZ 

Celebrante   As nosas mans tendidas uns para os outros 
expresan a nosa vontade de ser coherentes nos 
feitos; con corazón de irmáns e irmás que se aman 
démonos a paz 

CANTO ♫  nº 36 Fagamos a paz irmáns 
 

COMUÑÓN 
Celebrante   Participar nesta celebración é 

comprometer a vida en construír un mundo que 
sexa compartido, un mundo que coma camiño 
ten o de amar e facer ben aos demais para 
superar as tentacións. Ditosos nós convidados a 
este pan do Señor. 

  CANTO ♫  nº 43  Non vou so 
    nº 58         Acharte presente na vida 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante               

 

Oremos: 
   Deus, noso Pai, ti aléntasnos coa túa Palabra 
e aliméntasnos co pan da vida 
que enche a nosa fe, fai medrar a esperanza  
e enfortece a nosa caridade. 
   Axúdanos a ter sempre fame do evanxeo de Xesús,  
e a esperarmos cun corazón alegre e purificado  
a celebración da Pascua que deu sentido á súa vida  
e enche as nosas. Por Cristo, noso Señor. 

 
   Con Xesús queremos superar a tentación do ter, no 
compartir de cada día. 
 

   Con Xesús queremos superar a tentación da 
comodidade, no esforzo por dar vida ao evanxeo. 
 

   Con Xesús queremos superar a tentación do poder, 
respectándonos aínda que vivamos, pensemos e 
sintamos diferente. 

 

Que o Señor nos bendiga,†  
nos garde de todo mal 

e nos leve á vida eterna. Amén 
 

Avísase das misas (ver folla do mes) 
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