
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

24-25 de febreiro do 2018 
 

II DO TEMPO DA CORESMA  
 

    
OS COTOS CO POBO DE SIRIA 

E CON TODOS OS REFUXIADOS 
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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. 
 

   Estamos vivindo os días da coresma, estamos 
preparándonos para a Pascua, para o triunfo do amor e 
da vida sobre a morte.  
   Non sempre é doado o camiño, pois nel atopamos 
costas, curvas, ou atrancos que nunca parecen rematar. 
Ben sabemos que os camiños da vida son moitos e 
diferentes, pero por moi difícil e duro que sexa, sabemos 
que a meta é a VIDA e sabemos que non imos sos, 
Xesús camiña con nós. 
   Hoxe, da man de Xesús, somos convidados a subirmos 
as costas da vida deixando atrás as rutinas e 
comodidades da vida e da fe.  
   Hoxe, da man de Xesús, somos convidados a por os 
pes na terra, a abaixarnos mirando polos que máis difícil 
o teñen.  
   Agora, aquí, da man de Xesús, damos un pasiño máis 
cara a Pascua. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante Pómonos agora camiño das mans do Deus 
que enche de vida os nosos corazóns. Atrevémonos a 
pedirlle perdón, e atrevémonos a pedirlle perdón aos 
demais:  
 

Monitor/a 
� Pedimos perdón por queixarnos tanto en vez de poñer 

esforzo e gañas de superar os atrancos do camiño.  
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 

� Pedimos perdón por mirarmos para outro lado cando 
diante temos os problemas e as dificultades que 
pasan os demais.  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 
� Pedimos perdón por deixar que a indiferenza nos vaia 

facendo insensibles nun mundo cheo de dor e 
violencia. 

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 
Celebrante   Deus todopoderoso teña piedade de nós, 

dos que teñen un lugar nos nosos corazóns, a todos 
nos conceda o perdón e nos leve á vida eterna. Amén 

 
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 nas terras de Siria malviven e mal 
morren sen atoparen refuxio. 
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(silenzo)    
        

Deus, Noso Pai, ti mandáchesnos escoitar a o teu 
fillo benquerido. Alimenta coa túa palabra a nosa 
fe e alenta o noso corazón co teu espírito, para 
que un día poidamos disfrutar da  contemplación 
da túa gloria. Pedímoscho, por Xesucristo, a Ti 
que vives e reinas por sempre eternamente. 
Amén. 

 

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

(sentad@s) a palabra de Deus proclámase dende o ambón 
 

Celebrante Imos agora deixar que Deus nos fale, 
imos escoitar o que hoxe nos quere dicir, porque as 
súas palabras hannos valer a pena. As súas palabras 
son de salvación non de condena, son de vida non de 
morte, son de confianza non de medo, son de 
esperanza non de fracaso. 

 

No Leccionario  B páxina 63               LECTURA 
LECTURA DA CARTA AOS ROMANOS 

♫  nº  41  Quen nos vai separar                    SALMO 
(en pé)  No Leccionario  B páxina 64                EVANXEO 

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 
SEGUNDO MARCOS 

(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 convida a escoitar ao seu fillo benquerido? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes en Xesús,  
o seu fillo benquerido,  
que no coto dun monte amosa toda a súa gloria,  
e que nos encamiña ao seu encontro? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes no Espírito de Deus  
que nos pon no camiño que vai da coresma á Pascua, e 
que nos alenta para baixar das nosas comodidades 
achegándonos a cantos senten a vida como un atranco?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes na igrexa,  
Comunidade que peregrina cara á Pascua, cara á Vida, 
cara á Resurrección? 

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, e facémolo 
dicindo:            Pai, axúdanos no camiño  

 

Monitor/a 
1. Para que nos esforcemos por construír unha igrexa 
que supera medos e loita por defender a dignidade das 
persoas. Como comunidade queremos mirar polas 
persoas asasinadas en Siria, oremos 
 

2. Para que nos Cotos vaiamos medrando na ledicia 
de compartir a fe crendo que Xesús nos acompaña no 
difícil camiño da vida. Como familia parroquial 
queremos mirar pola paz en Siria, oremos 

 

3. Para que sexamos capaces de poñer a confianza en 
Deus procurando os valores e esixencias que fan das 
persoas dignidade, respecto e xustiza. Como irmáns 
queremos mirar polos refuxiados, oremos. 

 

4. Polos poderosos que se creen máis que os demais, 
para que descubran que o camiño da vida hai que facelo 
levando da man aos que están máis abaixados. Porque 
non queremos nin podemos calar ante a traxedia que se 
vive en Siria, 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 tentamos a Deus cos nosos desexos, 
coas nosas peticións, coas nosas palabras. 

       Temos a tentación de buscalo alá arriba, no ceo, 
entre as nubes, e esquecemos que El está abaixo, 
no medio dos máis pobres, esquecidos, refuxiados, 
encamados, deprimidos.  Rezando cos demais e 
polos demais rezámoslle a Deus coas palabras 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 aquí comprométenos a vida en 

construír un mundo cos pes na terra, facendo 
dende abaixo e contando cos que máis abaixo 
están. Ditosos nós por seguir estas pegadas de 
Xesús, sabéndonos invitados a este pan do Señor. 

  CANTO ♫  nº 58         Acharte presente na vida 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante               
 

Oremos: 
Señor, seguros da túa bondade dámosche grazas  
porque  ao compartir a vida do teu Fillo  
fasnos partícipes, xa aquí, dos bens eternos do Reino. 
Dámosche as grazas a Ti que vives e reinas con nós  
por sempre eternamente.Amén 

 
   Con Xesús queremos erguer aos homes e mulleres que 
por unhas ou outras razóns senten a súa vida tirada e 
sen refuxio. 
 

   Con Xesús queremos escoitar as queixas de quen vive 
desigualdades e esquecementos. 
 

   Con Xesús queremos dar unha man para non calar 
ante o goberno estadounidense que permite armas. 
Tampouco queremos calar a guerra silenciosa que hai 
en Siria cada día.  

 

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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