
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

10-11 de marzo do 2018 
 

IV DO TEMPO DA CORESMA  
 

 
OS COTOS COAS MULLERES, 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. 
 

   Hoxe, Xesús, é unha vida para salvar, non para 
condenar. É a vida que ofrece o amar de Deus, e está nas 
nosas mans acoller ese seu benquerer. 
 

   Hoxe, Xesús amósanos un amar que dá vida, aínda que 
sexa dende a cruz.  
 

   Sabemos que non todas as cruces son iguais; hainas 
que son inevitables (a do traballo, a do clima, a de certos 
momentos), hai cruces que perseguimos (a dos cartos, a 
da envexa, a da comodidade), hai cruces que lle 
cargamos aos demais (a das críticas, a das apariencias, a 
do abandono). E está a cruz de Xesús, na que el nos 
amosa a grandeza de amar e salvar. Está nas nosas mans 
decidir o camiño que queremos facer. Válennos a pena 
as pegadas que nos deixou Xesús. 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante Pómonos agora nas súas mans, mans que 

enchen de vida o noso corazón. Atrevémonos a 
pedirlle perdón, atrevémonos a pedirlle perdón aos 
demais, atrevémonos a pedirvos perdón a vós: 

Monitor/a 
� Queremos pedirche perdón, Señor, polas veces 
que, con facilidade, xulgamos e condenamos aos demais.  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 
 

� Queremos pedirche perdón, Señor, polas veces que 
pechamos os ollos, e cegámonos coas apariencias.  

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN 
 

� Queremos pedirche perdón, Señor, polas veces que 
os nosos feitos non son exemplo, 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. Hoxe queremos ser voz agradecida con 
todas as mulleres que transmiten esperanzas e 
ilusións en vez de amarguras e condenas. 
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(silenzo)    
        

   Deus, noso Pai, Ti reconciliaches contigo a 
toda a humanidade, entregando o teu propio 
Fillo. 
   Aumenta a nosa fe de pobo cristián, para 
que nos preparemos para celebrar con amor as 
vindeiras festas pascuais. Pedímoscho por 
Xesucristo noso Señor. 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, 
porque as súas palabras son de salvación non de 
condena, son de esperanza non de fracaso.  
   Con Xesús fagamos vida das nosas palabras 
deixando de lado as que firen, as que alonxan, as que 
desprezan. Escoitemos ao Deus que nos fala. 

 

No Leccionario B páxina 70               LECTURA 
LECTURA DA CARTA AOS EFESIOS 

♫  nº  41  Quen nos vai separar                    SALMO 
(en pé)  No Leccionario B páxina 71                 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 dá VIDA na vida do seu fillo benquerido? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús,  
que nos convida a ser Boa Nova  
e que nos propón seguir as súas pegadas  
como camiño de salvación? 

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 achegarnos  
a cantos senten a vida como unha cruz?  

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. Por nós, para que fagamos igrexa, ocupándonos 
máis de salvar e acoller, e menos de xulgar e condenar, 
oremos 
 

2. Pola nosa comunidade dOs Cotos, para que non 
fagamos da fe palabras e rutinas de condena, e si feitos e 
esperanzas de salvación, oremos 

 

3. Por cada un e cada unha de nós, para que, sentindo 
na nosa vida a ledicia de sabérmonos na man de Deus, 
saibamos transmitir VIDA ás persoas crucificadas do 
noso mundo, oremos 

 

4. Polas persoas que adican esforzos a erguer, a 
acompañar, a escoitar, a animar, oremos 

 

5. Polas mulleres que sofren as consecuencias dunha 
sociedade machista, e aínda necesitada de moitas loitas 
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  Se nós queremos, Deus perdoa e salva. Se 

nós queremos, os demais son perdoados. Se nós 
queremos, podemos perdoar.  
   Pero seguimos tendo certas ansias de xulgar e 
condenar, por iso queremos agora dicirlle a Deus: 
“non nos deixes caer na tentación”,  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, non son condena e 
castigo, son camiño compartido aínda que as veces 
se faga difícil. Vale a pena dármonos a paz. 

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

construír un mundo de vida e esperanzas, 
resucitado dende abaixo, dende a cruz.  

     Ditosos nós por seguir estas pegadas de Xesús, 
ditosos nós convidados 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, 
que iluminas a toda persoa que ven a este mundo, 
ilumina os nosos corazóns 
para que os nosos pensamentos sexan axeitados,  
os nosos feitos merezan o teu agrado  
e o noso amor sexa sincero. 
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 salvación e 
non de condena e crítica. 
 

   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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