
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

9-10 de xuño do 2018 
 

X DO TEMPO ORDINARIO  

 
OS COTOS COA IGUALDADE VERDADEIRA DAS PERSOAS,  
CO POBO DE SIRIA QUE SOFRE UNHA GUERRA INXUSTA,  

COS REFUXIADOS E 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 82       A Cristo cantamos  
 

SAÚDO DE BENVIDA 
 

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

   Hoxe, unha vez máis, celebramos a nosa fe 
compartíndoa en comunidade. Nesta semana o evanxeo 
de Xesús plantéxanos dúas ideas principais, unha na que 
se nos fala da unidade fronte a división, e outra na que 
se nos fala de facer realidade a vontade de Deus 
escoitando e vivindo a súa Palabra . 
 

   Por todo isto Xesús aléntanos para ser testemuñas de 
unidade, porque seguro que moito é o que nos divide e 
enfronta, pero moito máis é o que nos une e o que 
compartimos. A nosa oración hoxe faise á beira de 
Paramos, de Guatemala, de Palestina… porque só así 
resultamos cribles.  
 

   E somos alentados tamén a ver a vida como un camiño 
no que estamos convidados a facer realidade a vontade 
do Señor. A fe alimentámola cos feitos cando con eles 
amosamos coherencia co evanxeo.  
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ACOLLIDA DA AUGA 
Celebrante   A vida de Xesús demóstranos que vale a 

pena compartir con todas as persoas, sen facer 
diferenzas, sen medo a achegarnos a aqueles que 
non teñen a ninguén, a aqueles que non contan. Así 
cremos que vale a pena pedir perdón e así queremos 
tamén renovar diante Deus os nosos compromisos  

 

Monitor/a 
 Comprometémonos a vivir sen marxinar? 

SI COMPROMETÉMONOS  
 

 Comprometémonos a dar unha man a tantos homes 
e mulleres que teñen que vivir en situacións 
miserentas, sen futuro e sen dignidade?  

SI COMPROMETÉMONOS 
 

 Comprometémonos a facer a vontade de Deus 
escoitando a súa Palabra, e facéndoa realidade no 
día a día? 

SI COMPROMETÉMONOS 
 

Celebrante   Deus todopoderoso teña piedade de nós, 
dos que teñen un lugar na nosa vida e no noso 
corazón, 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 achegarnos á parroquia rota de 
Paramos, queremos ser xentes de paz porque non 
aceptamos as violencias que se viven en Palestina, e 
queremos doernos cos pobos de Guatemala que o 
ven todo feito cinsas. 

 (silenzo)  
   Deus, Noso Pai, Ti es a fonte de todo ben. 
Ensínanos a pensar o que é axeitado 
e axúdanos co teu alento a poñelo por obra  
acollendo a todas as persoas sen facer distincións, 
e tendo a Xesús coma exemplo. 
   Pedímoscho 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 
No Leccionario II – B  páxina 198                   LECTURA 

LECTURA DA CARTA A OS CORINTIOS 
♫   nº 41 Quen nos vai separar de Ti?              SALMO 
(en pé) No Leccionario II – B  páxina 199     EVANXEO 
PROCLAMACIÓN DO EVANXEO DE 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 no que renovamos 

os nosos compromisos con Xesús, queremos 
coma EL achegarnos a quen é marxinado e a 
quen necesita dunha man. Creemos que vale a 
pena facer así a vontade de Deus.  
♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 

Monitor/a  
 

Credes en Deus Pai,  
creador do ceo e máis da terra,  
que pon nas nosas mans  
o facer do mundo un fogar acolledor  
de xeito que ninguén se sinta marxinado?   

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes en Xesús,  
o seu fillo benquerido,  
que viviu nesta terra ofrecendo sempre aos demais  
o mellor de si mesmo?    

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes no Espírito Santo,  
na Igrexa, na comuñón dos santos,  
no perdón e na vida eterna  
con todos os preferidos de Deus?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante Rezámoslle agora a Xesús, compartindo en 

comunidade como el nos pide, e querendo ser 
testemuñas e exemplo da súa vontade. Oremos 
dicindo    Señor queremos facer a túa vontade  

 

Monitor/a  
1. Recemos con todas as persoas que se moven por levar 

conforto e apoio material a os marxinados, pois ese é 
camiño para facer evanxeo. Oramos xuntos    
 

2. Recemos coas persoas que se senten soas, coas que 
non atopan a ninguén que as escoite, porque non 
podemos facer comunidade marxinando. Oramos 
xuntos    

 

3. Recemos con todas as persoas que viven e sofren sen 
futuro e sen esperanzas, para que atopen en nós mans 
que creen na irmandade. Oramos xuntos 

 

4. Recemos por todos os que formamos a igrexa, para 
que sexamos exemplo de compartir en comunidade 
valorando o que nos une e respectando o que nos 
diferenza. Oramos xuntos 

 

Celebrante Señor escoita as nosas pregarias, e 
énchenos do alento que te levaba a achegarte e 
ofrecer o mellor a os demais, porque queremos 
facer a túa vontade, 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 Fiándonos dos consellos de Xesús, querendo 

ser testemuñas da súa vontade imos rezar, facémolo 
en comunidade testemuñando que Cristo é noso 
irmán. 

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 en Cristo, e facendo 
noso o seu camiño de vida imos darnos a paz. 

CANTO ♫  nº 36 Fagamos a paz irmáns 
 
COMUÑÓN 
Celebrante:   A mesa da Eucaristía é anticipo da mesa 

do Reino; participar nela é comprometer a vida en 
construír un mundo que sexa todo el mesa 
compartida, un mundo que non lle vire as costas a 
ninguén. Ditosos todos nós, convidados a este pan 
do Señor 

CANTO ♫  nº 55  No colo da miña nai 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

Oramos a Ti, Señor, e seguros da túa bondade 
ti fixeches que compartísemos esta 
celebración de vida e de fe, fai que a túa 
vontade sanadora nos libre das nosas 
maldades e nos guíe polo camiño do ben. 
Pedímoscho a Ti que vive e reina con nós por 
sempre eternamente. Amén 

 

   Con Xesús, nesta celebración compartida, quixemos 
fixarnos máis no que nos une e menos no que nos separa. 
 

   Con Xesús quixemos escoitar a Deus e quixemos facer 
crible a súa vontade fartando as sedes de xustiza de 
todas as persoas que non son respectadas por pensar, 
crer ou vivir diferente. 
 

   Con Xesús quixemos lembrarnos dos veciños da 
parroquia de Paramos, e quixemos tamén lembrar o que 
está sucedendo en Guatemala co volcán, e en Palestina 
cos enfrontamentos violentos. Así nos facemos cribles, e 
así queremos facer nesta semana. 
 

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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