
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

3-4 de marzo do 2018 
 

III 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. 
 

   Vivimos nunha civilización na que podemos afirmar, 
sen medo a equivocarnos, que todo se pode mercar e 
vender... incluída a relixión.  
   ¿Son as nosas igrexas o lugar de encontro co Pai ou o 
lugar no que tratamos de poñer a Deus ao noso servizo?, 
¿son as nosas celebracións sentíndonos nas mans de 
Deus ou unha obriga rutineira?, ¿a nosa Igrexa é a casa 
do Pai na que se manifesta e se vive a xustiza ou un 
mercado no que se negocia co sagrado, co culto, cos 
sentimentos das persoas?. 
 

   Que a celebración que agora comezamos nos axude a 
comprender que descubriremos a tenrura, a acollida, a 
liberación e o amor de Deus se facemos da igrexa a casa 
do Pai, como nos di Xesús no evanxeo de hoxe.  
 

   Agora, aquí, da man de Xesús, damos un pasiño máis 
cara a Pascua. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante Pómonos camiño das mans de Deus 

querendo afastarnos do oprimir, marxinar, mentir, 
abusar, … Deus non negocia, el perdóanos e 
aléntanos para que non caiamos na tentación, pero: 

Monitor/a 
� Queremos pedirche perdón, Señor, polas veces que 

na nosa vida miramos aos demais polo que teñen e 
non polo que son.  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 
� Queremos pedirche perdón, Señor, polas veces que 

na nosa vida, como igrexa, damos unha imaxe de 
negocio e mercado.  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 
� Queremos pedirche perdón, Señor, polas veces que 

non pomos todo o esforzo a favor da igualdade real 
entre homes e mulleres. 

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 hoxe lembrar a todas as mulleres 
que esperan e merecen ser tratadas con máis 
dignidade, respecto e igualdade. 

3 

(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 sirvan 
para facer minguar as sedes de perdón de tantos 
homes e mulleres necesitados de xustiza, 
igualdade e tenrura. 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 
 

Celebrante Imos agora deixar que Deus nos fale, 
imos escoitar o que hoxe nos quere dicir, porque hai 
palabras e feitos que nos han valer a pena. Con 
Xesús non valen as cousas a medias, El é radical. 
Escoitamos. 

 

No Leccionario B páxina 67               LECTURA 
LECTURA DA CARTA AOS EFESIOS 

♫  nº  41  Quen nos vai separar                    SALMO 
(en pé)  No Leccionario B páxina 68                 EVANXEO 

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 
SEGUNDO XOÁN 

(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 con toda gratuidade? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús,  
que nos convida a ser Boa Nova  
nas palabras e nos feitos,  
co atrevemento de non calar ante o que está mal  
na igrexa ou no mundo? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito de Deus  
que nos alenta para vencer as tentacións de ter,  
de aparentar, e de aproveitarnos dos demais?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na igrexa,  
comunidade que necesita superar a tentación  
de ser unha institución de poder e negocio,  
para ser unha comunidade de irmáns? 

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. Polas nosas parroquias para que sigamos valorando 
a gratuidade porque non queremos ser unha igrexa de 
negocio, oremos 
 

2. Polos bispos e os curas para que non haxa medos á 
hora de esforzarse por facer comunidades cribles dende 
a gratuidade das celebracións, oremos 

 

3. Polos veciños e veciñas que nos Cotos estamos 
facendo posible unha igrexa alonxada do “negocio” 
asumindo a responsabilidade de cooperar no seu 
mantemento, oremos 

 

4. Por todas as persoas que teñen negocios, para que 
fagan da vida un respecto polos demais, e non un 
enriquecerse sen escrúpulos, oremos 

 

5. Polas mulleres que sofren as consecuencias dunha 
sociedade machista, e aínda necesitada de moitas folgas 
na procura dunha igualdade auténtica, oremos 
 

Celebrante Grazas Señor porque hoxe acolles as nosas 
pregarias e desexos axudándonos a vivir sendo 
testemuñas o evanxeo de Cristo, noso Señor. 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 promesas, cos nosos méritos. 

       Hoxe, querendo facer desta igrexa unha casa de 
oración, valoramos o compartir cos demais,  por 
iso da man de Xesús rezamos dicindo       

NOSO PAI  ... 
 

SIGNO DA PAZ 
Celebrante   As nosas mans tendidas uns para os outros 

expresan a nosa vontade de ser coherentes nos 
feitos. A paz e a fraternidade, nin se compra nin se 
vende, só se pode compartir. Facémolo agora nun 
xesto de corazón: démonos a paz 

CANTO ♫  nº 36 Fagamos a paz irmáns 
COMUÑÓN  
Celebrante Participar aquí comprométenos a vida en 

construír unha igrexa que sexa compartida, 
amando e facendo o ben para superar as 
tentacións de querer aproveitarse dos demais. 
Non somos igrexa de negocio, somos comunidade 
gratuíta e convidada a este pan do Señor. 

  CANTO ♫  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. Pedímoscho a Ti que 
vives e reinas por sempre eternamente.  Amén 

 

   Con Xesús queremos erguer ás mulleres que por 
unhas ou outras razóns senten a súa vida lonxe da 
igualdade. 
 

   Con Xesús queremos medrar atrevéndonos a mellorar 
a igrexa para que sexa lugar de encontro e non de 
negocio. 
 

   Con Xesús non queremos nin podemos 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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