
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

1-2 de decembro do 2018 
 

I DO TEMPO ORDINARIO  

 
OS COTOS COA IGUALDADE VERDADEIRA DAS PERSOAS,  
CO POBO DE SIRIA QUE SOFRE UNHA GUERRA INXUSTA,  
COS REFUXIADOS, COS MARXINADOS DA SOCIEDADE, 
 E COA NATUREZA MALTRATADA POLOS INCENDIOS 
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1.- ENCONTRO DA COMUNIDADE 

(tod@s de pé)                   @ monitor/a está na sé 
CANTO ♫  nº 38 Que veña Deus á nosa terra 
 

SAÚDO DE BENVIDA 
 

Celebrante 
Benvidos sexamos todos a este encontro. 

Reunímonos en comunidade no nome do Pai, e do Fillo 
e do Espírito Santo. 

 

   Algo novo está agromando, algo novo se quere deixar 
sentir. Deus está da nosa parte, quere facerse á nosa 
beira, quere facerse coma nós. 
 

   Coma cristiáns damos comezo hoxe aos días do 
advento,días nos que imos facendo sitio para Xesús, que 
se fai no medio de nós. Nosa é a responsabilidade de 
prepararnos para acollelo.  
 

   Sabemos que hai cousas que temos que mellorar, e 
todas as mans e todos os esforzos son bos. É bo non 
calar ante a continua traxedia que viven moitas persoas 
no Mediterráneo. É bo non calar as dores das mulleres 
que malviven na violencia de xénero. É bo coidar, 
reciclar e facer un uso máis axeitado do que a natureza 
nos aporta. É bo poñer sentimento ao Nadal e non 
contentarnos con deixarse ir pola sociedade consumista.  
   Estamos nunha espera activa para vivir o NADAL.  
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ACTO PENITENCIAL 
 

Celebrante   A coroa do advento vai ser nestas semanas 
o signo que mostra o noso agardar ao Señor. Pouco a 
pouco imos ir atopando a luz que nos alumea no 
camiño da espera e o encontro con Deus e cos demais. 
Como crentes queremos a luz de Xesús, e coma 
testemuñas queremos alumear a vida dos demais.  

 

Alguén se achega á coroa do advento mentres se canta  

CANTO ♫  nº 38  “que veña a luz á nosa terra” 
 

Monitor/a:  

   Hoxe queremos luz: a luz dos nosos veciños que 
axudan a facer realidade a comunidade dos Cotos, a 
luz das familias que non se renden ante o difícil que 
hoxe se fai educar, a luz dos que se poñen en pé á 
hora de botar unha man na casa, na escola, na 
catequese, nas celebracións da igrexa, e en tantas e 
tantas cousas. Acendemos a luz que nos abre os ollos 
para vencer rutinas e consumismos. 

 

E acéndese unha das velas da coroa, mentres se canta  
CANTO ♫  nº 38  “que medre a luz na nosa terra” 

 

ORACIÓN PROPIA DO DÍA 
Celebrante:  Rematamos a primeira parte da celebración 

presentando no silenzo o que rebule no noso 
interior; lembramos ás persoas que viven na 
escuridade da desesperanza e do olvido.  

(silencio)              
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   Deus, noso Pai, concédenos a todos nós, a 
vontade de camiñar ao encontro do Xesús, 
que está para vir, para que merezamos ser 
chamados a entrar no teu Reino. 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:  Hoxe estreamos o leccionario que nos vai 
acompañar todos os domingos durante un ano. Nel 
imos atoparnos con un Deus que se nos achega e 
nos fala ao oído e ao corazón. A súa Palabra 
precisa de que esteamos sempre atentos.  

 
No Leccionario I – C  páxina                       LECTURA 

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO PAULO 
AOS TESALONICENSES 

 

♫   nº 7 “Andarei na presenza do Señor”       SALMO 
 

(en pé)  No Leccionario I – C  páxina             EVANXEO 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 

SEGUNDO LUCAS 
 

 (sentad@s)       gardamos uns instantes de silencio para acoller 
a Palabra no corazón 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante: O NADAL xa se está achegando, e nós, 
querendo ser acolledores de Xesús Salvador, damos 
resposta da fe diante dos demais dicindo.   
 

 Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Monitor/a 
 

Credes en Deus, Pai-Nai, que nos enche do seu amor 
cando quere que o seu Fillo comparta á nosa beira?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes en Xesús, que se achega a todos nós 
convidándonos a vivir medrando día a día na 
fraternidade, mirando sempre polos demais con ollos de 
tenrura?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes no Espírito de Deus que alenta a colaborar 
acollendo a quen chega como desterrado, refuxiado, 
fuxido da morte sen dignidade para vivir?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes na igrexa, comunidade que necesita de nós como 
exemplo de atención e acollida, para seguir facéndose 
crible na Unidade Pastoral dos Cotos?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
 

Celebrante Oremos ao Señor, noso Deus. Quen espera 
nel non queda defraudado. Oremos dicindo 
VISITA AO TEU POBO, SEÑOR 

 
 

Monitor/a   
 

1. Pola Igrexa: para que manteña vivo o soño do 
evanxeo, e para que sexa valente sen contentarse 
coas rutinas de sempre. Oremos.  

2. Polos gobernos: para que defendan a dignidade de 
todos, en especial en Ucrania, en Siria, en 
Palestina, na fronteira entre México e Estados 
Unidos. Oremos.  

3. Polos que están angustiados, deprimidos ou 
desesperados, para que atopen a carón deles unha 
man amiga que lles dea forzas e sintan próxima a 
liberación. Oremos.  

4. Polas persoas e os pobos aos que se lles foi 
privando de dignidade e hoxe non contan para 
nada nin para ninguén. Oremos 

5. Por nós e polos que comparten o noso NADAL, 
para que cando veña o Señor Xesús, poidamos 
acollelo con agarimo. Oremos 

6. Polas mulleres que malviven na violencia de 
xénero. Oremos 
 

Celebrante:    Amósanos, Señor, a túa misericordia e 
dános a túa salvación. Por Cristo, noso Señor. Amén  
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante:   Deus está cerca, Deus está na nai que 

espera un fillo e está no pai que dá un colo; está no 
que espera paz e non violencia; está en quen 
sementa caridade e non egoísmo; está en quen coida 
de quen non se vale por si só. Deus está en ti, en 
min, en nós, e xuntos queremos dicirlle 

NOSO PAI … 
SIGNO DA PAZ 
Celebrante  As nosas mans abertas falan de acollida, 

falan de ofrecer o mellor aos demais, falan de 
esforzo pola paz. Como seguidores de Xesús, 
sentímonos honrados alí onde tendemos unha man e 
topamos outra que nos acolle e nos transmite 
irmandade. 
Que o Deus da paz nos alente para ser luz de Nadal. 

CANTO ♫  nº 38 Que medre a paz na nosa terra 
 

COMUÑÓN 
Celebrante:   Compartimos a mesa coa que Deus nos 

agasalla. Fagamos sitio a Aquel que quere nacer 
no medio de nós no Nadal. 

            Ditosos todos nós convidados hoxe a este pan 
do Señor. 

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

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

   Señor, queremos que frutifique en nós esta 
celebración pois Ti vasnos ensinando xa nesta 
vida a descubrirmos o valor dos bens eternos e a 
poñermos neles o noso corazón. 
   Pedímoscho a Ti que vives e reinas por 
sempre eternamente. Amén. 

 

   A nosa celebración é esperanza naquel que ven ao 
noso encontro. 
   A nosa celebración é alegría de compartir a fe cos 
nosos irmáns. 
   A nosa celebración ten que ser tamén alento para vivir 
como verdadeiros cristiáns no medio da nosa sociedade.  
 

   Avísase das misas (ver folla do mes)  
E avisamos das visitas de Nadal.  A todas as persoas que 
por idade ou saúde xa non participan das celebracións 
da parroquia gustaríanos poder felicitarlles o Nadal 
persoalmente. Só fai falla que esa persoa ou algún 
familiar nolo faga saber aos párrocos ou a algunha 
voluntaria de Cáritas. Iremos gustosos. 
 

Que teñamos un bo día, unha boa semana,  
e  o Señor nos bendiga,† nos garde de todo mal 

e nos leve á vida eterna. Amén 
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